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Ells hi són... i us veuen!

Us heu sentit mai sorpresos pel vol rasant d’una gavina que frisa per 

les engrunes del vostre entrepà? Els seus crits agònics ressonen 

sovint al vostre cervell?

El gavià argentat, un ocell propi del litoral que fins fa relativament 

poc s’alimentava dels recursos pesquers, ha canviat el seu estil de 

vida i fins i tot el seu hàbitat: ja no és només un ocell típic del litoral, 

sinó que sovint se’l troba en zones d’interior, on s’alimenta de restes 

de menjar d’abocadors, terrasses, patis, contenidors, etc. A què es 

deu aquest canvi de comportament?

Cada vegada som més els que vivim a les ciutats, de fet, més de la 

meitat de la població mundial viu en zones urbanes. Les ciutats no 

han parat de créixer i han acabat ocupant els hàbitats naturals on 

vivien molt animals. No és d’estranyar que molts animals s’hagin 

aventurat a provar un estil de vida més urbanita. Primer vam envair 

nosaltres el seu hàbitat, i ara són ells els que de mica en mica van 

endinsant-se en les ciutats que hem construït.

Els animals troben fàcilment aliment a les ciutats, 

fins i tot se’ls alimenta activament, fet que fa que 

ja no vegin les persones ni els cotxes com una 

amenaça.

No doneu menjar als animals salvatges, 

s’acostumen a fer dependents!

Que cada vegada hi hagi més animals dins les ciutats té avantatges i 

desavantatges. Entre els desavantatges hi ha la proliferació massiva 

d’algunes espècies. Aquests animals embruten amb els seus 

excrements, produeixen molt soroll (com el cas de les cotorres), 

poden ser vectors de malalties, etc. Tot i que també aporten grans 

avantatges, per exemple, molts dels ocells són insectívors, és a dir, 

es mengen els insectes i, per tant, eviten moltes molèsties i també 

la transmissió de malalties. Un altre exemple beneficiós són les 

colònies controlades de gats, que es mengen els rosegadors i, per 

tant, ajuden a controlar les plagues de rates.
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el repte!

Trobeu el camí perquè aquesta oreneta de poble pugui 
cruspir-se el mosquit tigre que tant ens molesta! 

De cara al futur hem d’anar transformant la forma en què construïm i administrem les nostres ciutats per 
aconseguir un desenvolupament sostenible (objectiu número 11 de les Nacions Unides).

Si en un futur tendim a fer ciutats més verdes haurem de trobar la manera d’establir  

una bona convivència entre els humans i els animals.

Estigueu atents, perquè... ells hi són i us veuen!  


