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Din ce în ce mai mulţi oameni trăiesc în metropole şi oraşe. În momentul de faţă, peste 

jumătate din populaţia lumii locuieşte în zona urbană. Însă, în jungla citadină, niciodată nu te 

afli departe de vietățile sălbatice. Fie că locuieşti într-o metropolă mare sau mică, un oraş sau o 

suburbie, este sigur că aici vei găsi o faună (şi floră) captivantă.

Câteva dintre aceste vietăți sălbatice le vedem tot timpul – porumbei şi insecte, precum furnicile. 

Altele sunt atât de pricepute în a se ascunde sau a se deplasa silenţios de-a lungul oraşului, încât 

nici măcar nu ştim că se află acolo. Dar ele chiar există. De la papagali la pinguini, de la lilieci la urşi 

şi de la păianjeni la şerpi, aceste vietăți se simt ca acasă în pragul uşilor noastre.

Eşti surprins că un animal aşa de mare precum un urs ar vrea să trăiască într-un oraş? Gân deşte-te 

însă la acest lucru. Cuvintele „oraş” şi „zonă rurală” nu înseamnă nimic pentru ele. Acestea nu 

percep nicio diferenţă. Ele vor doar să trăiască într-un loc sigur, unde pot găsi hrană şi adăpost, 

şi unde îşi pot întemeia o familie. Oraşele le pot oferi toate aceste lucruri.

Bineînţeles, multe dintre animalele şi plantele care trăiesc în oraşe se găsesc în sălbăticie. Fiecare 

urbe are asemenea zone tăcute. Printre ele se numără pădurile urbane şi parcurile, râurile şi 

canalele. Însă dimensiunea lor nu contează. O grădină sau un balcon, un strat de flori sau o baltă 

sunt suficient de mari pentru a deveni un habitat al faunei sălbatice.

Această carte prezintă câteva dintre uimitoarele vietăți sălbatice care locuiesc în oraşele noastre. 

De asemenea, vei cunoaşte unii eroi din toată lumea care le salvează – oameni obişnuiţi ce fac 

lucruri extraordinare pentru ca vecinii noştri sălbatici să se simtă bine-veniţi.

Ben Hoare
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Între munţii împăduriţi şi marea adâncă şi albastră se află oraşul Vancouver. 
Portul este situat pe spectaculoasa coastă de vest a Canadei, cu faţa la 
Oceanul Pacific. Zgârie-norii stau aliniaţi pe mal, iar nave de toate tipurile 
împart apele reci ale Pacificului cu o sumedenie de creaturi marine, de la 
bancurile sclipitoare de peşti la măreţele balene.

Aceste mamifere masive îşi fac apariţia în timpul verii. Iar oamenii de 
ştiinţă recunosc exemplarele care se întorc anual în zonă. Ele revin aici 
pentru a se hrăni cu peşti, dar în timpul iernii înoată mii de kilometri 
spre sud pentru a face pui.

Somonii sunt peşti puternici şi 
musculoşi. Ei ies din icrele depuse în 
râuri şi apoi se îndreaptă spre Oceanul 
Pacific pentru a se hrăni şi a creşte. 
Când ajung adulți înoată înapoi spre 
locul unde s-au născut, trecând pe lângă 
Vancouver în timpul călătoriei lor.

Uriaşele înotătoare triunghiulare care se văd în 
golf semnalează prezenţa orcilor! Câteva dintre 
grupurile acestei familii (numite „turme”) trăiesc 
de-a lungul coastei oraşului Vancouver. Ele se 
aproprie cel mai mult de oraş în timpul verii şi 
colaborează pentru a vâna somoni.

SOMONUL CHINOOK
Masculii cântă melodii ciudate şi frumoase. 

BALENA CU COCOAŞĂ

ORCA
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Munții Coastei de Nord pot fi admirați din oraşul Vancouver. Ei sunt un adăpost pentru vulturi şi urşi.

Bâtlanii (stârcii) patrulează ţărmul şi se bălăcesc în apele 
mici pentru a prinde peşti. Îşi fac cuiburi în copacii din 
Parcul Stanley, formând una dintre cele mai mari colonii 
de bâtlani din orice oraş nord-american.

Aceste foci sunt des întâlnite de-a 
lungul țărmurilor stâncoase. Ele se 
hrănesc cu peşti şi calamari, dar 
trebuie să se păzească de orcile 
înfometate, dacă nu vor  
să ajungă în meniul lor. 
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MARELE BÂTLAN ALBASTRU

VIŢELUL DE MARE



Aceste păsări răpitoare zboară adesea 
deasupra parcului. Pentru ele, clădirile 
înalte sunt asemenea unor stânci, aşa că 

le folosesc pentru a-şi face cuiburi. 
Povestea lui Pale Male, un celebru 

şoricar cu coadă roşie, a fost 
descrisă într-un roman şi 
adaptată pentru film.

Dacă locuitorii New York-ului s-ar uita 
în sus, ar putea vedea cea mai rapidă  

pasăre de pe Pământ zburând deasupra lor.  
Şoimul călător plonjează de la înălţime pentru  

a prinde porumbei şi alte păsări în timp ce  
acestea zboară. El îşi face cuib pe acoperişul multor 
obiective turistice celebre, cum ar fi Empire State 
Building şi Brooklyn Bridge.

Turtle Pond (Lacul Ţestoaselor) 
este, după cum deja ai ghicit, 

casă pentru cinci sau şase specii de 
ţestoase. Multe dintre ele sunt animale de 

companie eliberate de stăpânii lor. Vara poţi 
zări ţestoasele făcând plajă pe pietrele de pe 
malul apei.

Veveriţele dungate aleargă de-a lungul 
tufişurilor şi cărărilor căutând nuci. Deseori 
acestea îşi îndeasă fălcile cu nuci, apoi fug 
repede şi le îngroapă pentru a le mânca 

mai târziu.

RAŢA DE PĂDURE
La fel de spectaculoasă ca orice papagal, 
masculul raţei de pădure este greu să nu fie 
observat. Aceste rațe se îmblânzesc foarte uşor 

dacă oamenii le aruncă grăunţe.

ŞORICARUL  
CU COADĂ ROŞIE

VEVERIŢA DUNGATĂ

ŞOIMUL 
CĂLĂTOR

Central Park se întinde pe 3 km2 din suprafaţa celui mai mare oraş din SUA.

ŢESTOASA DE APĂ  
CU TÂMPLE ROŞII

În timpul iernii, țestoasele dorm în siguranţă în nămolul de pe fundul lacului.
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Oraşul New York este protagonistul multor cântece şi filme, 
iar oamenii îi spun „Big Apple” sau „oraşul care nu doarme 

niciodată”. Chiar în inima lui se află Central Park. Această zonă 
sălbatică este înconjurată de clădiri înalte, însă cuprinde 

câteva lacuri şi 18 000 de copaci. Este un adăpost plin de linişte 
atât pentru animale, cât şi pentru oameni.

Firmiturile pe care oamenii le-au 
scăpat în timp ce s-au plimbat 
prin parc sunt devorate de 
şoarecii cu picioare albe. Spre 
deosebire de şoarecii de ţară, aceşti 

şoareci de oraş au o dietă şi un stil de 
viaţă foarte diferit, aşa că trupurile lor se 

schimbă treptat. Într-o zi, ei ar putea 
deveni o specie nouă.

În timpul unei pauze de 
masă, oamenii de ştiinţă au 
descoperit o furnică nouă 
care trăieşte numai în New 
York. Numele ei este 
Furnica de Manhattan 
(ManhattAnt), după 
Manhattan, insula 
principală pe care 
este construit 
oraşul New York.

ŞOARECELE  
CU PICIOARE ALBE
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Central Park se întinde pe 3 km2 din suprafaţa celui mai mare oraş din SUA.

FURNICA DE 
MANHATTAN
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În oraşele noastre trăiesc şi alte păsări în afară de porumbei. De la papagali până 
la curcani şi bufniţe, o varietate surprinzătoare de specii poate fi găsită chiar sub 
nasurile noastre. Păsările au avantajul că pot zbura, ceea ce înseamnă că le este 
uşor să se mute în zone deja construite. Unele ne vizitează numai în anumite 
perioade ale anului sau doar în timpul nopţii, în timp ce altele trăiesc tot anul pe 
străzile, în parcurile şi grădinile noastre.

Zgomotul din trafic le împiedică pe păsări să comunice 
unele cu altele. Însă piţigoii mari care locuiesc în oraşele 
europene au început să cânte mai tare decât verişorii lor din 
mediul rural. Vocile lor sunt stridente pentru ca sunetele pe 

care le scot să se ridice deasupra vacarmului 
din fundal.

PIŢIGOIUL MARE

Atât timp cât există peşti mici, pescăruşul albastru poate 
trăi în inima unui oraş precum Londra. Dacă nu există 
copaci la marginea apei pe care să se poată aşeza, atunci 
se vor mulţumi cu balustradele de metal sau cu un căruţ 
de cumpărături care pluteşte în apă.

PESCĂRUŞUL ALBASTRU

În fiecare iarnă, 700 dintre aceste bufniţe se 
cuibăresc împreună în Kikinda, un oraş din 
Serbia aflat în sud-estul Europei. Pe măsură 
ce se aliniază pe crengi, păsările arată ca 
nişte decoraţiuni pufoase de Crăciun! Este o 
plăcere rară să vezi atât de multe bufniţe în 
acelaşi timp.

CIUFUL DE PĂDURE

  ASA ILE U BANE
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Ce vezi în poză nu sunt nori de 
fum negru, ci mai degrabă stoluri 
mari de păsări ce se agită şi se 
rotesc pe cer. Aglomerările din 
timpul apusurilor de iarnă se 
numesc murmuraţii. Până la un 
milion de grauri din toată lumea 
îşi fac cuib pe bulevardele din 
Roma sau în platani. Înainte de  
a se culca, acestea zboară într-un 
mod spectaculos, asemănător 
unui balet aerian.

GRAURUL
Grădinile de pe coasta de est a Australiei sunt vizitate de o „găină” uriaşă 
cu cap roşu şi chel. Habitatul natural al curcanului de tufiş, pădurea 
tropicală, este pe cale de dispariţie, aşa că acesta se mută în curţile 
oamenilor. El construieşte o movilă solidă formată din pământ şi frunze 
moarte, apoi femela vine şi îşi îngroapă ouăle în acest morman cald şi 
umed unde vor fi clocite.

CURCANUL AUSTRALIAN DE TUFIŞ

Locuitorii din Campo Grande, Brazilia, 
s-au obişnuit să audă ciripitul zgomotos 
deasupra lor. Palmierii din oraş au fost invadaţi 
de papagali coloraţi ce îi folosesc pentru a-şi face 
cuib. Papagalii sunt atât de populari, încât acum 
au devenit simbolul oraşului. Macaw Square 
(macau = ara) este piața botezată după ei şi este 
interzis prin lege să tai copacii din acest loc.

ARA CU PIEPTUL GALBEN

Datorită ciocului său lung şi curbat, nu ai cum să 
confunzi această pasăre de mărimea unei ciori cu 
altceva. Ibisul moţat este o privelişte comună în  

Addis Abeba, capitala Etiopiei. El scormoneşte  
iarba pentru a găsi râme şi larve de gândaci 
ascunse sub pământ.

IBISUL MOŢAT


