
Animal Planet intre blocuri
In Sibiu traiesc multe specii de animale salbatice. E nevoie doar de rabdare si de noroc, ca sa vedeti
bufnitele, aricii sau dihorii cu "buletin" de Sibiu.
  Stati mereu cu ochii pe Animal Planet si visati la calatorii in locuri indepartate, ca sa intalniti animalele
din documentare? Poate ca nu e nevoie sa plecati atat de departe. Uneori, o simpla plimbare, si mai ales
una nocturna, asezonata cu rabdare si ceva pricepere, poate fi suficienta ca sa observati animale despre
care nici nu stiati ca locuiesc in oras, chiar langa blocurile sau casele noastre.
  "Liliacul urechiat brun, liliacul roscat de seara, ariciul, cartita, veverita, dihorul, nevastuica, jderul de
copac sunt cateva dintre speciile care apar in Sibiu", spune Doru Banaduc, muzeograf, sef de sectie, la
Muzeul de Istorie Naturala Sibiu.
  
  Aricii de pe strada Rahova
  Aricii isi fac veacul aproape in orice zona a orasului, cu conditia sa existe spatii verzi cu arbusti si tufe
sau, si mai bine, pomi fructiferi. Aricilor le place sa stea ascunsi sub gramezi de frunze uscate sau lemne,
iar seara pot fi vazuti strecurandu-se pe langa gardurile vii, in cautarea hranei. Unii traiesc in cartierul
strand, in zonele cu case, dar si in Hipodrom, la blocurile cu multa verdeata, cum ar fi cele din preajma
strazii Rahova. Multi dintre ei, insa, sfarsesc calcati de masina sau ucisi de otrava destinata rozatoarelor. 
  
  Bufnitele de la Cedonia
  Bufnitele nu sunt asa de usor de depistat - atat pentru ca nu sunt asa de multe, dar si pentru ca apar
numai noaptea. Anul trecut, exact in aceasta perioada, locuitorii din cartierul Hipodrom, din blocurile de
langa complexul Cedonia, au putut urmari, timp de mai bine de o luna, viata unei familii de bufnite,
derulandu-se exact ca intr-un documentar de televiziune. Totul a inceput cu cateva strigate in noapte, cand
o bufnita mascul isi cauta perechea si a continuat cu aparitia a nu mai putin de patru pui, care au invatat sa
zboare chiar in fata balcoanelor oamenilor.
  "A fost o perioada foarte interesanta si sper sa se repete si in primavara asta. La inceput am vazut primul
pui, gri, pufos, cu ochi imensi, portocalii. Era chiar in pomul din fata bucatariei, tipa intruna. In zilele
urmatoare, au aparut, pe rand, si ceilalti: erau patru, in total. Bufnita mama, care era uriasa, avea peste
jumatate de metru inaltime, statea intr-un pom, mai departe, si ii tot striga, indemnandu-i sa zboare. Tot
blocul a urmarit cum, timp de mai multe saptamani, puii, carora le cresteau penele, se apropiau de
copacul unde obisnuia sa stea mama lor, care ii forta astfel sa invete sa zboare. Apoi, au disparut cu
totii", isi aminteste un locatar dintr-un bloc de pe Aleea Turnu Rosu.
  
  Ratele salbatice din Valea Aurie
  O aparitie interesanta sunt ratele salbatice din Valea Aurie, mai exact de pe valea paraului Trinkbach.
Portiunea de dincolo de parcul Sub Arini s-a inundat, formandu-se o balta pe fosta zona verde, unde vara
se facea plaja. Cel putin cinci perechi de rate salbatice si-au facut casa acolo. Masculii sunt usor de
recunoscut, dupa penajul mai colorat: au capetele verzi, cu guleras, iar pe aripi au dungi albe, in timp ce
femelele au penaj maroniu, pestrit.
  
  Dihori si nevastuici, langa parcuri
  Sibienii care locuiesc langa parcuri sau la marginea orasului pot avea intalniri cu animale si mai rare, in
zona urbana. "Dihorul este un animal nocturn, cu o lungime de 32-45 cm. Traieste si poate fi intalnit in
Sibiu, in apropierea zonelor cu arbori si arbusti, indeosebi in apropierea culoarelor de vegetatie si a
parcurilor si in zonele cu livezi si dinspre marginile orasului Sibiu", explica Doru Banaduc. Dihorul este
carnivor, hranindu-se cu rozatoare, pasari, soparle.
  Tot noaptea, si in special in zonele limitrofe, se poate intalni jderul de copac de talie mijlocie, un
mamifer cu blana pretioasa care se adaposteste in scorburile copacilor. Are peste 50 de centimetri
lungime, blana brun galbuie, cu o pata galbena pe gat si piept. 
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  "Nevastuica prefera zonele cu tufisuri de la marginea padurilor, livezile si parcurile si este preponderent
diurna", spune Doru Banaduc. si jderul, si nevastuica se hranesc cu rozatoare, pasari, broaste, insecte. 
  
  Victimele deratizarii?
  Anul trecut, in toamna, sibienii au vazut cei mai multi arici. Din pacate, erau morti. Era la inceputul
lunii octombrie, chiar in timpul deratizarii efectuate in tot orasul. Deratizarea s-a facut in zonele unde se
colecta gunoiul, la blocuri, iar oamenii au fost anuntati de Primarie, ca sa aiba grija de animalele lor, insa
unele animale salbatice au cazut victime. Daca deratizarea s-ar fi efectuat cu o luna mai tarziu, acest lucru
nu s-ar mai fi intamplat, fiindca aricii hiberneaza de la sfarsitul toamnei pana in martie.
  
  Bufnita ne scapa de soareci
  Cea mai cunoscuta bufnita din Romania este Bufnita mare sau Buha, numita stiintific Bubo bubo. Are
dimensiuni mari, ajungand la peste 70 de cm lungime, femela fiind mai mare decat masculul. Este o
pasare impresionanta, care vaneaza numai noaptea, zburand fara zgomot. Ca si populatiile de vulpi si
pisici salbatice si populatia de bufnite depinde direct de populatiile de rozatoare - soareci, sobolani.
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