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Legvanka

Srnjad in druge živali pred košnjo zavarujemo z 
odganjali – strašili, ki jih lahko naredimo sami.

Če lastovke gnezdijo pri vas, ko se odpraviš na 
dopust, pusti odprto vsaj eno okno.

Poleti marsikdo ogrozi srne in druge prostoživeče živali s 
košnjo. Mnogi namreč kosijo travo tako, da začnejo na robu 
in se pomikajo proti sredini travnika. Preplašena žival, ki 
se zadržuje na tej površini, se pritaji sredi travnika in nima 
možnosti pobega, srečanje s kosilnico pa se nemalokrat 
konča tragično. Prav zato je dobro, da na travnik, ki ga 
bomo pokosili, nekaj dni prej postavimo doma narejena 
strašila na palicah. Ta bodo živali odgnala s travnika. Potem 
se košnje lotimo počasi in krožno, od sredine proti robu 
jase. Tako imajo živali dovolj možnosti umika na varno. 
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O tem, kako 
pomembno 
je, da se lahko 
ob visokih 
temperaturah 
vsaka žival 
umakne v 
senco in ima 
ves čas na voljo 
svežo pitno 
vodo, čivkajo 
že vrabci na 
veji, kajne? 
Preveri, kaj 
vse še prinaša 
toplejši del leta 
živalim pri nas.

Tudi poleti v zavetjuTudi poleti v zavetju Ali veš?Ali veš?
•  Kadar naletimo na ježa, pustimo, da si sam 

poišče hrano.
•  Če ugotovimo, da potrebuje našo pomoč, mu 

nastavimo vodo, hrano za ježe ali mačje brikete 
oz. pločevinke.

•  Mleka mu ne damo, 
saj mu povzroča 
hude prebavne 
težave, ki vodijo 
v smrt. 

Lastovke 
Kmečke lastovke gnezdijo na skednjih, v hlevih, garažah 
in drugih gospodarskih poslopjih. Mestne lastovke imajo 
gnezda zunaj zgradb, zato jih najdemo tudi na terasah, 
mostovih in podobno. Lastovke imajo v poletnem času 

Ko se lastovke jeseni odpravijo drugam, njihovih gnezd 
ne odstranjujemo. Pravzaprav jih je prepovedano 
odstranjevati, saj so lastovke pri nas zaščitene.

Lastovke imajo poleti mladiče ...
... in enako velja za srne. Prav na srnje mladiče lahko 
naletimo med sprehodom po gozdu, saj jih mame pogosto 
pustijo na travniku, medtem ko se same podajo na pašo 
oziroma se umaknejo plenilcem – nam. Vse, kar moramo 

vedeti, je, da se srnjih (in drugih) mladičev ne dotikamo. 
Čeprav so sami, je njihova mama blizu, zato jih pustimo pri 
miru. Mladički so brez vonja in čisto tihi, zato so precej varni 
pred plenilci. Poskrbimo, da tako tudi ostane. Če bi se jih 
dotaknili, bi tvegali, da jih mama ne sprejme več, in mladički 
bi po vsej verjetnosti poginili.

Pred kosilnico ...
... je dobro zavarovati tudi ježe, ko kosimo okolico svojega 
doma. S hitrim sprehodom po terenu preverimo, da 
ne bomo med košnjo poškodovali teh že na pogled 
starodavnih živali, ki svoja gnezda prav tako gradijo 
poleti. Na ježke pazimo tudi tako, da na svojih vrtovih ne 
uporabljamo strupenih gnojil in pripravkov proti polžem. Če 
imamo kompostnik, njegovo vsebino previdno raztresemo 
po površini, da ne ranimo ježka, ki je v kompostu našel 
svoje zavetje.

Ježki so aktivni predvsem ponoči. Če jih srečamo podnevi, 
je dobro preveriti, ali so zdravi, dovolj hidrirani in 
nepoškodovani. Če z njimi ni vse v redu, jih odpeljemo k 
veterinarju.

Da bi imeli vsi čim bolj sproščeno poletje, res ne potrebujemo 
veliko. Med pozornim opazovanjem in občudovanjem okolice 
se lahko veliko naučimo in obvarujemo marsikatero življenje. 
Narava nam bo vedno hvaležna!

dve legli. V prvem je od 5 do 6 jajc, v drugem pa od 3 do 
4. Zanimivo je, da ima lastovka pogosto prvo leglo z enim 
samcem, drugo pa z drugim. S tem si zagotovi, da so 
njeni potomci čim bolj raznoliki, kar lastovkam pomaga pri 
ohranjanju vrste.


