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VANCOUVER

Vancouver fica entre montanhas arborizadas e o azul‑profundo do mar. Este porto tem
uma localização espetacular na costa oeste do Canadá, de frente para o oceano Pacífico.
Arranha‑céus alinham‑se na costa, e navios de todos os tipos partilham as águas frias
do Pacífico com uma série de criaturas marinhas que vão de cardumes de pequenos
peixes a gigantescas baleias.

BALEIA‑JUBARTE
Estes mamíferos maciços aparecem no verão. Os cientistas
reconhecem as mesmas baleias‑jubartes que regressam todos os
anos. Elas vêm alimentar‑se de peixes. No inverno, nadam milhares
de quilómetros rumo ao sul, para terem as suas crias.

ORCA
Avistar, na baía, gigantescas barbatanas
dorsais de forma triangular significa
a presença de orcas! Vários grupos de
famílias, chamados «clãs», vivem ao
longo da costa de Vancouver. No verão
é quando as orcas se aproximam mais
da cidade — elas trabalham em conjunto
para caçarem salmão.
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SALMÃO‑REI
Os salmões são peixes pesados e
musculosos. Eclodem em riachos
e depois vão para o oceano Pacífico
para se alimentarem e crescerem.
Mais tarde, nadam de regresso ao rio
onde a sua vida começou, passando por
Vancouver à medida que avançam.
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GARÇA‑AZUL‑GRANDE

FOCA‑COMUM
Ao longo das margens rochosas,
as focas são frequentemente
avistadas. Comem peixe e lulas,
mas têm de estar sempre alerta
para não virarem refeição
das esfomeadas
orcas.
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Estas garças patrulham a costa e entram nas águas
rasas para pescar. Fazem os ninhos nas árvores do
Parque de Stanley, formando uma das maiores colónias
de garças de todas as cidades da América do Norte.
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BÚTEO‑DE‑CAUDA‑
‑VERMELHA
Estas aves de rapina costumam sobrevoar
o parque. Edifícios altos são como falésias,
por isso dão ninhos perfeitos. A história
de um popular «cauda‑vermelha»
chamado Pale Male foi transformada
em livro e em filme.

FALCÃO‑
‑PEREGRINO
Se os nova‑iorquinos olharem para
cima, poderão avistar o falcão-peregrino,
que é o pássaro mais rápido do planeta.
Ele mergulha do alto para caçar pombos
e outras aves no ar. Nidifica em algumas
estruturas famosas, incluindo o Empire State
Building e a Ponte do Brooklyn.
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PATO‑CAROLINO
Tão colorido quanto qualquer papagaio, o pato‑carolino
macho não passa despercebido. Tal como o pato‑real,
não resiste a um punhado de grãos atirados pelas
pessoas que passeiam no parque.
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TARTARUGA‑DE‑
‑ORELHA‑VERMELHA
No Central Park encontramos
o Turtle Pond (Lago das Tartarugas),
assim chamado porque é o lar de
várias espécies de tartarugas. Muitas são
animais de estimação libertados pelos seus
proprietários. No verão, é possível vê-las
a apanhar banhos de sol nas rochas à beira
da água.
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ESQUILO‑CINZENTO
ORIENTAL
No parque veem‑se pequenos esquilos‑cinzentos
a passear pelos arbustos e trilhos em busca de
bolotas. Muitas vezes, enchem as bochechas e
depois correm para enterrar
as bolotas, escondendo‑as
para comerem mais tarde.
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Nova Iorque, apelidada de «a cidade que nunca dorme», é uma das
cidades mais populosas do mundo. Mesmo no seu coração fica o Central
Park. Esta enorme área verde está rodeada de arranha‑céus, mas inclui
vários lagos e cerca de 18 000 árvores. É um santuário pacífico para
a vida selvagem e para as pessoas.
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RATO‑DE‑PATAS‑
‑BRANCAS
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As migalhas deixadas pelas
pessoas enquanto circulam
pelo parque são consumidas por
ratos‑de‑patas‑brancas. Estes ratos
da cidade têm uma alimentação e
uma vida muito diferentes das dos
ratos‑do‑campo, por isso, os seus
corpos estão a mudar lentamente.
Um dia, poderão tornar‑se
numa nova espécie.
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Os cientistas descobriram uma
formiga que existe somente em
Nova Iorque e em nenhum outro
lugar da Terra. O seu apelido
é «ManhattAnt» («Ant»
significa «formiga» em
inglês), em homenagem
a Manhattan, uma das
cinco ilhas (a maior!)
que constituem
Nova Iorque.
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«MANHATTANT»
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PÁSSAROS DA CIDADE
Há muito mais aves nas cidades do que apenas os habituais pombos. Desde papagaios,
perus ou corujas, uma variedade surpreendente de espécies pode ser encontrada
nas mais diversas cidades. Os pássaros têm a vantagem de poderem voar, o que facilita
a passagem por áreas edificadas. Alguns visitam as cidades apenas em determinadas
épocas do ano, ou apenas durante a noite, enquanto outros vivem nas ruas, nos parques
e nos jardins durante todo o ano.

CHAPIM‑REAL
Com todo o barulho de uma cidade, os pássaros têm
dificuldade em fazer‑se ouvir. Por isso, os chapins‑reais
que vivem nas cidades europeias começaram a cantar
mais alto do que os seus primos do campo. As suas
vozes também são mais agudas para
se sobreporem ao ruído de fundo.

GUARDA‑RIOS
Enquanto houver peixes pequenos, o guarda‑rios (também
conhecido como martim‑pescador) pode viver no coração
de uma cidade, como Londres. E se não houver árvores
à beira da água para pousar, quaisquer outros elementos
da paisagem urbana servem.

CORUJA‑DE‑ORELHAS‑COMPRIDAS
A cada inverno, cerca de 700 destas corujas pousam
juntas em Kikinda, uma cidade sérvia no sudeste
da Europa. Quando se alinham nos galhos, parecem
adoráveis enfeites de árvore de natal! É um privilégio
ver tantas corujas ao mesmo tempo.
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PERU‑DO‑MATO
ESTORNINHO
Enormes bandos de estorninhos
rodopiam no céu, assemelhando‑se
a nuvens de movimentos coordenados,
num magnífico espetáculo aéreo.
Este fenómeno, chamado de
«murmúrio» (devido ao barulho que
os estorninhos fazem), é um sinal da
chegada do inverno. Mais de um milhão
de estorninhos empoleiram‑se nos
plátanos das avenidas de Roma.

Os jardins da costa leste da Austrália são visitados por uma enorme
«galinha» preta com uma cabeça de pele vermelha. A floresta tropical,
habitat do peru‑do‑mato, está a desaparecer, por isso ele está a
deslocar‑se para as quintas e quintais. Ele constrói um grande monte
de terra e folhas mortas e depois enterra os seus ovos neste «ninho»
quente e húmido, para que incubem.

ÍBIS DE BARBELA
Com o seu bico longo e curvo, este pássaro do tamanho
de um corvo é inconfundível. O íbis de barbela é uma visão
comum nos relvados de Addis Abeba, capital da Etiópia.
Ele bica a erva em busca de minhocas e larvas de besouros
escondidos no solo.

ARARA‑AZUL‑E‑AMARELA
As pessoas em Campo Grande, no Brasil,
habituaram‑se a ouvir gritos altos no céu.
As palmeiras da cidade estão ocupadas por
araras coloridas, que aí fazem os seus ninhos.
A arara‑azul‑e‑amarela é tão popular que agora
é o símbolo da cidade. A Praça das Araras recebeu
este nome em sua homenagem, e é ilegal derrubar
qualquer árvore em que nidifique.
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