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Lennox și Connie

- Salut, spuse Connie în liniște, ca să nu sperie o minge mică de blană, privindu-l cu ochii
mari și verzi. "Care e numele tău?"
- Nu ... nu știu, a spus mica minge de blană.
- Bine, a spus Connie. "Cum ai ajuns aici?"
- Nu ... nu știu, a răspuns micuțul pisoi de râs.
Connie își mișcă cu nerăbdare picioarele.
-Unde este mama ta? a întrebat el.
-Nu știu, a spus Lennox și a început să plângă.
- Bine, copilule, spuse Connie încet. Ce stii?
-Eu… știu doar că sunt foarte speriat și singur. Și că nu am încredere în nimeni, și că
lumea din jurul meu este urâtă și întunecată. Pisoiul de râs a început să plângă
neajutorată.

Connie, un condor californian mare si bătrân și-a pus aripa uriașă în jurul copilului. Știa
sentimentul.

Micuțul Lennox și-a privit suspicios noul său prieten. Condorul părea destul de
înfricoșător ... Avea aripi enorme cu pene negre, un cap chel șifonat care ieșea în afară,
și un cioc lung de culoare fildeșului. Dar era ceva amabil și chiar blând în înfățișarea lui.
Părea înțelept și grațios și, pentru o clipă, Lennox a vrut să aibă încredere în el, dar apoi
și-a amintit repede să nu mai aibă încredere în nimeni. I-a dat lui Connie o altă privire
furioasă și suspectă.

Connie se gândea profund. Da, știa acest sentiment. Lumea părea un un loc foarte urât
și întunecat pentru el, din în ziua în care a fost capturat de vânători de păsări. Și atunci,
lucrurile au mers de la rău la mai rău când a aflat că toți douăzeci și doi dintre ei au fost
prinși. Ultimii douăzeci și două de condori californiani rămași în lume. El pur și simplu nu
a înțeles. Nu putea înțelege de ce oamenii au făcut acest lucru ca și cum nu ar fi fost
suficient ca specia sa să fi fost deja aproape dispărută!

Au fost împușcați de fermieri, otrăviți de vânători, alungați din habitatul lor de către
colecționarii muzeului și apoi ultimii supraviețuitori au fost prinși și aduși la grădina
Zoologică. Chiar și acum, mulți ani mai târziu, capul lui Connie s-a înroșit când se
gândea la asta. Nu a fost niciodată în stare să-și ascundă emoțiile, deoarece capul lui
galben și chel se făcea roz roșu profund de fiecare dată când era furios sau supărat.
Oamenii chiar i-au dat un nume - AC9. O, cum a urât numele acesta, și oamenii, și
întreaga viață din grădină zoologică…

Dar apoi, chiar acolo, la grădina zoologică, unde locuiau în habitatele lor speciale a
început încet să-și dea seama că lumea din jurul său nu era chiar așa de întunecată și
sumbră la urma urmei. Oamenii au avut grijă de ei, i-au ajutat să se reproducă, i-au ajutat
să devină mai sănătoși, i-au ajutat pe tinerii lor să crească și să ajungă mai puternici.
Connie încă ura numele prost și toată viața zoologică, dar zi de zi a început să-și dea
seama de motivul pentru care oamenii i-au capturat.



Ultimi douăzeci doi condori californiani au fost aduși la grădina zoologică ca parte a unui
program de recuperare - oamenii au încercat să-i ajute specis să supraviețuiască. Au
creat chiar și condori-marionete care să-i ajute să hrănească puii de condor nou-născuți.

Odată ce populația lor s-a dublat, ziua mult așteptată a sosit în sfârșit. Condorii au fost
eliberați înapoi în sălbăticie. A fost o zi mare pentru Connie. Nu numai pentru că el a fost
din nou liber, dar pentru că a învățat ceva important în acea zi. El a învățat că întreaga
imagine a fost întotdeauna mai mare decât imaginea pe care o puteți vedea, și că
lucrurile nu erau întotdeauna așa cum păreau a fi.

Capul i s-a făcut galben din nou. Privi în jos spre Lennox. Micul râs iberic a plâns până
să adoarmă sub aripa cea mare a lui Connie. „O să încerc să-mi dau seama ce s-a
întâmplat cu acest tip mic”, gândi Connie și Câteva secunde mai târziu, el era deja sus
pe cer,uitânduse în jos la pădurile deschise. Știa că ceva trebuie să se fi întâmplat cu
familia lui Lennox, dar el tot trebuia să-și dea seama exact ce era. El a simțit că oamenii
au ceva de făcut cu acesta. Dar spera că au ceva mai bun în minte decât să facă rău
celei mai frumoase, mai rare și mai amenințate specii de râs.

Intuitia lui de condor nu l-a lasat jos. Mile distanță, a văzut un camion zoologic
eliberându-i pe mama lui Lennox și cele două surori ale sale într-un nou teritoriu pentru
a le ajuta să găsească mai multă mâncare și să înceapă o viață mai sigură acolo. Inima
îi cânta. Dar cum ar putea ajuta el pe Lennox să ajungă la familia lui? Locul de eliberare
era la câteva mile distanță, o lungă și periculoasă călătorie pentru un tip mic ca Lennox.

Connie se gândea la asta în timp ce zbura înapoi la Lennox admirându-și umbra imensă
pe dunele de nisip și pădurile deschise. Când a ajuns la Lennox micul râs dormea încă.
Când Lennox s-a trezit, Connie avea planul lui gata. Pentru următoarele trei zile, toate
păsările și animalele din jurul pădurii au putut observa cel mai neobișnuit spectacol. O
pată întunecată se mișca repede peste pământ și chiar în stânga lui un tânăr râs iberic
alerga cât de repede putea, fără să se oprească, fără a privi înapoi, nu se îndoia. Da,
era speriat, dar de fiecare dată când frica îl acapara, își ridica privirea spre condorul
care zbura chiar deasupra, Și își aminti cuvintele sale: „O să fii speriat, într-adevăr
speriat, dar tu vei continua să alergi. ”Și Lennox a continuat să alerge pentru că a fi
curajos nu înseamnă că nu ești speriat. Înseamnă că continui să alergi chiar dacă ești
speriat. A fost o călătorie lungă, dar atâta timp cât Lennox alerga în umbra aripii imense
a lui Connie, nimeni din jur nu-i putea face rău.

Când au ajuns la familia lui Lennox, după toate săriturile fericite și vesele mama lui
Lennox i-a spus că atunci aveau mai mulți iepuri de mâncat decât ei ar fi putut visa
vreodată și că nu vor mai fi niciodată flămânzi și că Lennox și surorile sale ar putea
acum să meargă oriunde vor dori liberi și în siguranță. A fost o reuniune foarte fericită,
iar capul chel al lui Connie era din nou galben fericit.

Mai târziu în acea noapte, când stelele străluceau strălucitoare pe cerul întunecat,
Lennox a venit către Connie, s-a așezat lângă el și i-a spus: „Nu pot zbura sus pe cer ca
tine Connie, dar cred că încep să văd și eu o imagine mai mare. Lucrurile nu sunt
întotdeauna așa cum par a fi… Și știi, lumea nu este un loc atât de rău până la urmă… ”
Connie zâmbi. Știa sentimentul.



Când doar 22 de condori californieni au rămas în sălbăticie, 
grădina zoologice din San Diego și Los Angeles au primit
permisiunea de a începe primul program de conservare-

reproducere. Acum sunt peste 425 de condori californieni. 
Aproximativ 220 de dintre ei trăiesc în sălbăticie

Râsul iberic a fost la un pas de dispariție din cauza scăderii
bazei lor alimentare, fiind călcați de mașini, pierderi de habitat 

și vânători ilegale. In ciuda Eforturilor de conservare
întreprinse pentru a preveni dispariția râsului iberic, viitorul

speciei este încă fragil.

Proiectul a fost lansat în cadrul inițiativei
ecologice a Programului Social Gazprom 
Internațional pentru Fotbal pentru Prietenie

Puteți afla mai multe despre animalele pe cale de 
dispariție și despre modalitățile de susținere a 

acestora pe site-urile organizațiilor și rezervelor
de mediu:

„Amur Tiger Center”

Fondul internațional pentru bunăstarea animalelor (IFAW)

Rezervația naturală de stat Sayano-Shushenskaya

Rezervația naturală caucaziană

Rezervația naturală a Biosferei Baikalsky

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

