
Hej alla 2017-års pandasäljare! 

Här kommer ett tackbrev från pandorna i Kina, eller rättare sagt en hälsning från en pojke som 
bor i en bergsby omgiven av skogar där det bokstavligen myllrar av pandor, hela 277 stycken.  

Jag heter Li Xiaoran, är 8 år och bor med mina föräldrar och farmor och farfar i ett hus i byn 
Donghetai i Qinling-bergen. Byn ligger på drygt 2 000 meters höjd, jag har fått höra att det 
är lika högt som Sveriges högsta berg. Vi är bönder och odlar all mat vi behöver, precis som 
alla andra familjer i byn. Tidigare arbetade papporna på ett skogsbolag med att hugga ner 
skogen. Men för snart 20 år sedan förbjöds skogsavverkningen, för utan skog så dör 
pandorna. Mammorna i byn går ofta in i skogen för att plocka svamp och bär och då brukar 
vi barn få följa med. Hela mitt liv har jag fått följa med ut i skogen men jag har aldrig sett en 
vild panda, det är min dröm! Min pappa har sett pandor i skogen flera gånger.  

Idag är skogarna där jag bor naturreservat för att skydda pandorna. Inte långt härifrån gick 
förut en stor väg genom skogen som de vilda djuren var tvungna gå över ibland och då kunde 
de bli påkörda. Det är naturligt för djuren att röra sig fram och tillbaka i skogen och vägen 
hindrade dem. För 10 år sedan gjorde man om vägen så att den nu istället går i en tunnel 
genom berget. Varje vår sedan dess har våra föräldrar hjälpt naturvårdarna att plantera 
bambu för att återskapa naturen där det förut gick en väg. Nu när vägen går genom tunneln 
kommer de två naturreservaten knytas ihop med bambu som blir som en grön gång där 
pandorna kan röra sig fritt.  

Ungefär samtidigt som jag började skolan byggde WWF ett naturrum i närheten. Zhu Yun, 
som jobbar på WWF, kom till skolan och berättade om pandorna och andra spännande djur. 
Han bjöd sedan in hela klassen att besöka naturrummet. Naturrummet är världens häftigaste 
ställe! Där finns jättefina utställningar och spel som vi inte har i skolan. Jag älskar att 
komma dit och höra Zhu Yun berätta om allt det fantastiska med naturen och lära mig mer 
om hur vi människor är beroende av naturen. Vi har fått se bilder på djur som kamerafällor 
ute i skogen fotat och nu vet jag att det finns leoparder vid min by. När jag varit i 
naturrummet kan jag sitta i timmar framför brasan hemma och berätta för farmor och farfar 
och mamma och pappa om pandor, guldbladnäsapan, fåglar och olika blommor. Farfar 
brukar skämta med mig och säga att jag nog blir nästa lärare på naturrummet.  

Pengarna som ni alla pandasäljare samlade in under 2017 går bland annat till naturrummet i 
Qinling-bergen som lär barn och vuxna om naturen och till arbetet med att plantera bambu så 
att den gamla vägen igen blir en bra miljö för pandor. WWF har också köpt kamerafällor som 
sätts upp i naturen och som hjälper naturvårdarna att hålla reda på vilka djur det finns och hur 
de rör sig. Och till mycket mer! 

Stort tack alla duktiga pandasäljare för ert fantastiska arbete med att samla in pengar till 
pandan! 

Allan Carlson, pandaexpert på WWF  


