Natašin
kotiček

Čeprav je divja žival, ki živi na skalnatih območjih ob
robu gozdov, zelo rada zaide v bližino naših bivališč.
Srečamo jo lahko v mestnem parku
in v naseljih. V urbano okolje
jo pogosto privabijo majhni
glodavci, ki živijo v okolici
človeških bivališč. Prav
tako si rada poišče
zavetje v drvarnici, vrtni
uti ali na podstrešju hiše.
Tam včasih najde tudi
primerno mesto, da lahko
poskrbi za svoj naraščaj.

Kuna belica,

zverinica na našem vrtu
Ena izmed pogostih obiskovalk naših vrtov je kuna belica. Gibčna
zverinica s košatim repom, kratkimi tačkami in belim slinčkom
v naseljih išče predvsem hrano. Je divja žival, ki se ne boji
človekove bližine. Ljudem pogosto povzroča preglavice,
vendar so lahko njeni obiski za nas tudi koristni.

Spretna lovka, ki ji tekne prav vse
Kuna belica je članica družine kun, ki spadajo med zveri. Prepoznamo
jo po vitkem telesu valjaste oblike, ki ga pokriva kožušček sivorjave
barve. Na prsih ima značilno belo liso, po kateri je dobila svoje ime.
Je samotarska žival. To pomeni, da se z drugimi predstavnicami svoje
vrste druži samo v času parjenja.
Aktivna je predvsem ponoči, ko se odpravi na lov za hrano. Lovi
predvsem na tleh, a se dobro znajde tudi v krošnjah dreves. Na pogled
ljubka zverinica se takrat kaj hitro izkaže za krvoločno zver. Kljub svoji
majhnosti lahko brez težav upleni živali, večje od sebe. Teknejo ji mali
sesalci, ptice in jajca. Velik del njenega jedilnika pa sicer sestavljajo
sadje (češnje, češplje, slive) in žuželke.

Smrček kune belice je odporen proti pikom žuželk. Zato si za
malico včasih izbere tudi osje ali čmrlje gnezdo.
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Kuni, ki se bo naselila
na naše podstrešje, ne
bo mar za naš spanec.
Ko se bo ponoči podila
za svojim plenom po
podstrešnih tramovih
in prevračala staro
kramo, bo prestrašila
marsikaterega
stanovalca v hiši. Kljub
svoji majhnosti je lahko
namreč precej hrupna.
Če te tako ponoči budijo in strašijo nenavadni glasovi
nad tabo, si lahko brez strahu, saj gre najverjetneje
za kuno belico.

Čeprav kuna belica pogosto zaide v našo bližino, je
divja žival. To pomeni, da se bo počutila najbolje, če jo
bomo pustili povsem pri miru
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Ko se zdi, da v hiši ponoči straši …

Nepovabljena gostja na večerji v kurniku
Če bo le imela priložnost, si bo v slabo zavarovanem
kurniku ali zajčniku rada postregla
s kokošmi ali kunci. Zato
je pomembno, da svoje
domače živali zaščitimo
in ponoči namestimo
v dobro zaprte prostore.
Pozorni moramo biti tudi
pri nameščanju ptičjih
gnezdilnic in netopirnic.
Namestimo jih na mesto,
kjer mladi ptički in speči
netopirji ne bodo postali njen
plen.
Ljudem kune belice povzročajo največ preglavic,
kadar se lotijo uničevanja kablov in cevi v avtomobilih.
Pod pokrov motorja največkrat zlezejo radovedni
mladički. Pomemben del odraščanja je namreč učenje
in preizkušanje stvari v neposredni okolici. Iskanje in
ločevanje užitnega in neužitnega pa drugače kot
z zobki, ki so jih mladiči šele
začeli uporabljati, ne gre.

Čeprav tem prebrisanim zverinicam ni mar, da nas
ponoči budijo, prav rade pa nam izmaknejo tudi kakšno
kokoš, je njihova prisotnost za nas lahko dobrodošla.
Poskrbijo namreč za to, da v naši bližini ni preveč
majhnih glodavcev, ki nam lahko povzročajo nevšečnosti.
Tako ljudem ni treba posegati po krutih metodah
iztrebljanja teh živalic, saj zanje poskrbi narava sama.
Nataša Demirović
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