Aljin kotiček
Srna se umakne

Spomladi in poleti je v naravi zelo pestro. Veliko živali ima v tem času mladičke.
Pogosto se zgodi, da jih srečamo na sprehodu pa tudi v bližini naših domov, celo
v mestu. Veš, kaj storiti, če srečaš mladička divje živali?
Najprej naj pojasnim, kakšna je razlika med divjimi in
domačimi živalmi. Domače živali so tiste, ki potrebujejo
človeka, da lahko preživijo. Dobro se počutijo v naši bližini,
ne znajo si same poiskati hrane in poskrbeti zase. To so tiste
živali, ki jih imamo najpogosteje doma: psi, mačke, morski
prašički, hrčki in drugi mali glodavci, krave, konji, kokoši in
druge živali s kmetije.

Divje živali pa se bolje počutijo,
če jih pustimo pri miru. V naravi
se dobro znajdejo same.
Poiščejo si hrano in zavetje,
človeka pa se običajno tako
bojijo, da se mu raje umaknejo,
kot da bi se srečale z njim. Če
jih vzamemo k sebi, so nesrečne
in prestrašene, ne počutijo se
dobro. To so vse tiste živali, ki jih
srečamo v naravi, včasih tudi v mestih: različne ptice, srne,
ježki, lisice, volkovi in druge zveri, in še bi lahko naštevala.

Ptice, ki se učijo leteti
Zelo pomembna veščina, ki jo mora osvojiti vsaka ptica, je
seveda letenje. Učenje letenja poteka pod
budnim očesom staršev, vendar se
ne zgodi čez noč. Take ptice vidimo
skakati po tleh in mahati s perutmi.
Z njimi ni nič narobe, samo poleteti
še ne morejo. Njihovi starši so v
bližini, skrbijo tudi za to, da mladič
ni lačen. Tako ptico zato pusti čisto
pri miru. Če je v nevarnosti, na primer
skače po cesti ali pa so v bližini živali,
ki bi jo lahko poškodovale, jo skupaj s starši
umaknite
v bližnji grm ali na drugo varno mesto. Nikar pa je ne
odnesite predaleč in je ne zapirajte v stanovanje!

Med divjimi in domačimi živalmi je pomembna
razlika. Domače se bolje počutijo v bližini človeka,
divje pa brez njega.
Vsi mladiči se morajo naučiti živeti. Starši jih učijo, kako
si poiskati hrano in zavetje. Naučijo jih o nevarnostih, ki
prežijo nanje, in o tem, kako se jim izogniti. To počnejo
na različne načine. Pomembno je, da jih pri tem pustimo
pri miru. Le tako se lahko naučijo pomembnih veščin za
preživetje.
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Na pomoč, vrane me napadajo!
Vrane so zelo zaščitniške, posebej ob naraščaju. Ko se mlade
vrane učijo leteti, so starši vedno v bližini. Če se mladiču
preveč približamo, nas lahko začnejo starši preletavati.

Mladiče divjih živali zaščitimo tudi tako, da psa na
sprehodu pripnemo na povodec, mačke pa naj ostanejo
v hiši ali stanovanju. Posebej v času, ko okoli našega
doma poskakujejo ptičji mladiči, ki se učijo leteti.
To pomeni, da letijo mimo nas tako blizu, da se nam zdi, da
se bodo kar zaleteli v nas. S tem nas skušajo opozoriti, da
smo preblizu in da naj se, prosim, umaknemo. Če to tudi
storimo, nas bodo vrane pustile pri miru.

Brez mame ne morem preživeti
Zdaj torej veš – največ, kar lahko
storimo za divje živali, je, da jih
pustimo pri miru. Če divjo žival
odnesemo domov, jo ukrademo
njenim staršem. Veliko takih
živali zaradi strahu pogine.
Tudi če skrbimo za divjo žival
in ji uspe odrasti, se taka žival
ne znajde dobro v naravi. Ne
zna si sama poiskati hrane in
zavetja, zato zunaj ne preživi.
V našem domu pa se slabo
počuti. Zato ne pozabi – divje živali
pustimo pri miru.

Če najdeš poškodovano divjo žival, pa
pokliči 112. Tam te bodo povezali s strokovnjaki,
ki skrbijo za zapuščene divje živali in jim znajo
pravilno pomagati.
Alja Willenpart
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Nič ni
narobe,
moji starši so blizu!

Kadar mama srna zazna nevarnost,
se njen mladič skrije v visoko travo,
ona pa se umakne. Tako ima mladiček
večjo možnost preživetja. Mama
plenilca zvabi stran in mu skuša
pobegniti. Ko nevarnost mine, se vrne
k mladičku. Zato se pogosto zgodi,
da na travniku ali v gozdu srečamo
srnjega mladička, mame pa ni na
spregled. Če se to zgodi, se mladička
ne smemo dotikati. Mirno in tiho se
umaknemo, da se mama čim prej
vrne.

