Aljin kotiček

ali

sopotniki?
Pomlad je čas, ko se prebuja narava.
Drevesa zelenijo, travniki zacvetijo, na plan
pa pokukajo tudi različne divje živali, ki jih
pozimi ni bilo na spregled. Opazovati divje
živali v naravi ima prav poseben čar. Kaj pa,
ko jih najdemo na naših vrtovih in v hišah?
Ko na naš vrt ali balkon priletijo drobne ptice, jih z veseljem
opazujemo in celo nahranimo. Veseli smo tudi pisanih
metuljev, veveric, ježev ... Ko pa se v našo klet prikrade
miš, na podstrešje polh ali pa nam polž na vrtu poje vso
zelenjavo, pa je zgodba drugačna. Take živali so za mnoge
ljudi zelo moteče, nekateri jih celo zastrupijo ali drugače
ubijejo.

Zakaj divje živali pridejo v bližino človeka?
Človeška mesta in naselja so vse večja, gradimo nove in
nove ceste, počitniške hišice in druge objekte. Ljudje se
selimo tja, kjer so doma živali – v naravo. Čeprav se divje
živali človeka bojijo, so se
naučile, da jim naša bližina
prinaša tudi nekatere
koristi.
Komposti,
smetnjaki, vrtovi
in shrambe, kjer
shranjujemo
živila, so za
številne živali
vir hrane. Polži
se na primer
prehranjujejo
z zelenjavo, ki jo
lahko najdejo na
naših vrtovih. Miši jedo
žito, sadje, zelenjavo pa
tudi meso. Njihova prehrana je
podobna naši, zato na poljih in v naših kleteh ter smeteh
najdejo veliko hrane zase. V hišah pa najdejo tudi toplo
zavetje, kjer so varne pred plenilci.

Divje živali v naših kleteh in na podstrešjih najdejo
toplo zavetje, v shrambah in vrtovih pa hrano.
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Obstaja veliko načinov, kako se na prijazen način znebiti
živali, ki jih ne želimo imeti v svoji hiši ali na vrtu. Miši, polhe
in podgane lahko ulovimo v posebno past, ki ji pravimo
živolovka. Videti je kot kletka, v katero nastavimo hrano.
Ko žival zleze v kletko, se ta zapre. Žival nato skupaj s kletko
odnesemo daleč stran v gozd in jo spustimo. V gozdu si
bo znala sama poiskati hrano in zavetje, našo hišo pa bo
pustila pri miru. Preprosto past lahko iz predmetov, ki jih
imaš doma, izdelaš tudi sam.

Kaj pa zdaj?

Tudi polže z vrta je najbolje
pobrati in odnesti daleč
stran. Vrt lahko zaščitiš
tudi tako, da okrog vrta
nasuješ droben pesek
ali žagovino, ki je polž
ne bo mogel prečkati.
Pri odganjanju
polžev pomagajo tudi
nekatere rastline, ki
jih lahko posadiš okrog
vrta ali kar med vrtno
zelenjavo.

Nekateri ljudje take živali kar zastrupijo. Strup je snov,
ki povzroči, da žival umre. Taka smrt je boleča in mučna,
žival pa včasih umira tudi več ur ali celo dni. Poleg tega se
lahko zastrupijo tudi druge živali, ki nam ne povzročajo
nobene škode. Če na primer zastrupimo miš, ki jo nato
poje sova, se zastrupi in umre tudi sova. Strup za polže, ki
ga nastavimo zunaj, lahko poje tudi kakšen pes, mačka ali
druga žival in umre. Zastrupimo se lahko celo sami!

Zastrupljanje ni kruto le do škodljivcev, ampak tudi
do drugih živali.

NE POZABI!

Živali so naše sopotnice in prav zaradi njih je narava
tako čudovita in zanimiva. Čeprav nam včasih
povzročijo kakšno nevšečnost, se do njih vedi
spoštljivo. Če se žival naseli v vaši hiši ali na vrtu in
povzroča škodo, jo lahko vedno preseliš na prijazen
način, ne da bi ji pri tem škodoval.

Alja Willenpart

Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si
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Divje živali se k nam zatečejo zato, da bi lažje preživele.
Ne želijo nam škodovati, kljub temu pa lahko s svojo
prisotnostjo naredijo škodo. Miši in podgane lahko glodajo
stene, pojedo našo hrano in pregriznejo celo električni
kabel. Polži pojedo zelenjavo, ki je bila sicer namenjena
nam. Mravlje in druge žuželke se prav tako naselijo v naših
shrambah ali celo hrani, ki tako za nas postane neuporabna.
Ker povzročajo škodo, takim živalim pravijo tudi škodljivci.

