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Schattig zijn ze, die beertjes die op hun rug liggen en de hele dag aan het kauwen zijn op bamboestengels. Ze laten zich niet van de wijs brengen door de
toeschouwers en lijken geheel op hun gemak in de provincie Sichuan. In dit deel van China leeft een groot deel van de minder dan 2.000 nog in het wild
voorkomende reuzenpanda’s.
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Reuzenpanda
De lieve beertjes van Chengdu leven echter niet in het wild maar in een pandareservaat. De soort is nagenoeg uitgestorven maar hier worden de wit met
zwarte reuzenpanda’s gekweekt en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. Buiten de stad is in 1987 een natuurlijk habitat van 37 hectare aangelegd
voor ze, met vooral veel bamboe. De dieren zitten wel achter hekken maar niet in hokken en hebben redelijk veel bewegingsvrijheid. Het is echter niet te
vergelijken met een nationaal park zoals elders in China. Daar is het te klein en te aangepast voor.
Het pandacentrum ligt vlak bij de provinciale hoofdstad Chengdu. Men beweert dat hier de mooiste meisjes van China wonen. Hun huid blijft namelijk
altijd bleek door het gebrek aan zon. De stralen worden tegengehouden door een voortdurende mist die de stad omhult en die ontstaat door stof en zand.
Bij het binnenrijden van de stad valt als eerste het dertig meter hoge standbeeld van Mao op. Hij staat daar nog steeds stevig op zijn voetstuk met een
uitgestrekte arm. Het is er niet zo druk en chaotisch als in sommige andere steden in het land en alhoewel veel toeristen hier een stop-over maken om
naar de panda’s te kijken, is het moeilijk om je verstaanbaar te maken op straat.
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Standbeeld van Mao
Eén van de hoofdattracties blijft het centrum met de iconische beren. In dit gebied leefde de soort oorspronkelijk ook in het wild. De wollige panda’s eten
de helft van de dag. Ze hebben dan ook tien kilo bamboe per etmaal nodig. Het is hun enige voedingsbron en doordat de industrie en bebouwing
oprukken ten koste van de bamboebossen, is het niet vreemd dat ze in de verdrukking raken. In het prachtig aangelegde centrum liggen ze op hun rug te
eten, of slapen ze, en je kunt ze van heel dichtbij benaderen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 reuzenpanda’s geboren.
Er zijn meer beschermde diersoorten te vinden in dit rustige bamboebos buiten de stad. Met uitsterven bedreigde insecten en vogels hebben hier een
veilig onderkomen weten te vinden en ook de zeldzame, speelse, kleine rode panda is hier alom vertegenwoordigd.

Rode pandaberen
Je hoeft niet alleen voor de dieren naar Chengdu af te reizen. De natuur rondom de stad is verrassend. De Qingcheng-berg met al zijn taoïstische1
tempels is betoverend. Je moet weliswaar veel trappen lopen om te berg te beklimmen, maar delen van het parcours kunnen worden afgelegd met een
kabelbaan. Niet heel veel verder ligt de trots van deze streek: het irrigatiesysteem van Dujiangyan. Reeds twee eeuwen voor Christus werd hier een
aanvang gemaakt met de aanleg van dit systeem vanaf de krachtig stromende rivier. Via allerlei dammetjes wordt heden ten dage het water nog steeds
de juiste richting in gedirigeerd. De bouwsels van lang geleden zijn inmiddels vervangen door beton, hetgeen het alles een andere aanblik geeft, maar de
functionaliteit aanzienlijk heeft vergroot.
Chengdu is ook dé theestad van China. Op een rustige middag kun je plaats nemen bij een theehuis in een park, tussen de lokale bevolking. Je bestelt er
slechts één keer een kop met theebladeren en vervolgens kun je blijven zitten zo lang als je wilt. Jongens lopen rond met kannen heet water en zodra je
het vraagt, wordt je kop weer bijgevuld. Je kunt steeds opnieuw thee trekken van dezelfde bladeren die voldoende smaak blijven behouden. Mensen
blijven bij zo’n theehuis de hele dag zitten om te praten met familie en vrienden. Een oorpeuteraar komt langs de tafels en biedt zijn diensten aan. Voor
een klein bedrag maakt hij je oren schoon met een kwastje, een schaartje en een pincet terwijl de mensen tegenover hem rustig wat aan het drinken zijn.
Daarna steekt hij zijn instrumenten argeloos weer in de oren van een ander.
Voor veel buitenlandse reizigers is Chengdu slechts een tussenstation, een onderbreking van een reis naar steden of gebieden met een groter cultureel
erfgoed. Oog in oog staan met de mascotte van het Wereld Natuur Fonds geeft de tussenlanding in dit stukje China veel meerwaarde. Ook al is het
pandacentrum heel erg toegespitst op bezoekers, nergens ter wereld kom je zo dicht bij zo veel pandaberen. Niet zo heel lang geleden leek het erop dat
de pandabeer het lot van de dodo zou ondergaan en dat dit nooit meer zou kunnen. Het centrum bewijst dat het tij gekeerd is.
1.

Taoïsme is een Chinese filosofie en religieuze stroming

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer China Forum.
Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en
verhalen, waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij
maandelijks columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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