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coala cu clasele I-VIII nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara
Este uimitor cum toate ac iunile noastre negative asupra naturii se întorc împotriva noastr , asemenea
unui bumerang.
Timi oara, ora al parcurilor i al florilor, ascunde, în ciuda faptului c e un ora industrializat, o flor
i o faun bogat .
Speciali tii sunt de p rere c , din punct de vedere ecologic, distingem într-un ciclu anual ase
anotimpuri i nu patru, conform perceperii noastre milenare. Aceste anotimpuri sunt, dup desf urarea lor
algoritmic , urm toarele: momentul prevernal (premerg tor prim verii), vernal (prim vara), estival (vara),
serotinal (prealabil toamnei), autumnal (toamna) i hibernal (iarna).
Prin studiul ,,Cercetarea bioecologic a popula iilor de p s ri de pe întreaga suprafa a municipiului
Timi oara“ s-a monitorizat avifauna parcurilor, pe parcursul mai multor ani, atât calitativ cât i cantitativ. Prin
intermediul interpret rii computerizate a datelor, s-a observat c doar unele parcuri sunt populate de p s ri, iar
altele nu. Aceast problem este studiat deoarece este imperios necesar s se adopte tehnici de men inere a
p s rilor în mediul urban.
De i la prima vedere nu pare, Timi oara ad poste te multe specii de p s ri, mai ales de când
Combinatul Solventul i-a încetat activitatea. Acest combinat era un adev rat pericol, din cauza polu rii masive,
nu doar asupra florei i faunei ci chiar i asupra dezvolt rii armonioase a omului.
La acest aspect se adaug i faptul c în ultimii ani s-au construit numeroase case familiale, în jurul
c rora proprietarii au amenajat gr dini pline cu arbori i arbu ti ornamentali. Astfel, s-a putut observa o cre tere
a num rului de p s ri, iar prin gr dinile oamenilor au ap rut, prin grija proprietarilor i din dorin a acestora de a
crea spa ii frumoase, i p s ri mult îndr gite de noi: p uni, fazani.
A vrea s m refer pu in la un aspect mai pu in pl cut:
prezen a masiv în ora ul nostru a ciorilor. F când abstrac ie
de faptul c este o pas re cu aspect nepl cut, cioara (corvus frugilegus)
creeaz murd rie, miros, zgomot, i afecteaz chiar imaginea cet ii
Timi oara. Potrivit estim rilor, în Timi oara tr iesc între 50.000 i
150.000 de ciori, în func ie de anotimp. Iarna aici ajung i ciori din alte
ri, pentru care clima noastr este mai blând decât în locurile lor de
ba tin , i care sunt atrase de faptul c pot g si u or hran în gunoi.
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tim c exist i unele solu ii pe care to i le cunoa tem, dar nu le 2009
aplic m. Dintre acestea, a enumera: p strarea cur eniei în ora , eliminarea platformelor de gunoi din
împrejurimi, educarea oamenilor în spiritul civic-urban.
Omul este cel care ,,încurajeaz ” înmul irea ciorilor prin atitudinea lui: aruncarea resturilor de gunoi
menajer la întâmplare. Cioara fiind o pas re omnivor , se hr ne te cu resturile acestea alimentare care nu au
fost aruncate unde le-ar fi locul.
Ciorile împânzesc copacii din toate parcurile timi orene, care sunt multe la num r i care pierd din
frumuse e tocmai din cauza acestor p s ri.

Ele reprezint i un pericol pentru agricultur , c ci ciugulesc semin ele aruncate în brazd i roadele
din gr dinile oamenilor ori de pe câmpurile din apropierea ora ului.
Seara i diminea a aspectul ora ului nostru se schimb : în stoluri mari de sute de exemplare, ciorile
înnegresc orizontul, reu ind s - i strecoare în suflet un sentiment de team . Ai senza ia c tr ie ti scene din
filmul de groaz ,,P s rile” al regizorului Alfred Hitchcock.
Poate oamenii mari ar putea oferi solu ii mult mai bune decaât pot eu, un elev de paisprezece ani. i
totu i, noi, copiii, putem contribui printr-o bun cunoa tere i respectare a unor reguli elementare de igien .
Dup p rerea mea, fiecare om ar trebui s se implice în problemele cet ii. Timi oara este un ora cu o
vechime de sute de ani, un ora asezat în vestul rii, o poart de intrare i ie ire spre Europa. De aceea, aceste
aspecte ne oblig s îngrijim un ora pe care noi dorim s -l ridic m la un nivel european.
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