Zwierzęta blisko nas
Ludzie coraz częściej budują swoje domy w otoczeniu pól i lasów. Nikogo
już nie dziwi widok wieżowców wyrastających wśród drzew, czy pięknych
willi tuż nad brzegiem jezior i mórz. Zwierzęta nie mają wyboru, muszą
się do tej sytuacji przystosować. Nie wszystkim się to udaje, ale wiele
z nich odnosi sukces i przyzwyczaja się do życia w pobliżu siedzib człowieka.
Niektóre nawet porzucają dziką przyrodę i przeprowadzają się do „betonowej dżungli”. Gatunki zwierząt lub roślin, które przystosowały się do życia
w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, nazywamy gatunkami synantropijnymi.

Miasta są dla zwierząt i roślin źródłem wielu zagrożeń. Oprócz tego, że odbierają przyrodzie dużo przestrzeni, to powodują zanieczyszczenie środowiska,
stwarzają niebezpieczne sytuacje związane z komunikacją miejską, sprzyjają fragmentacji środowisk, ponadto tworzą specyficzny mikroklimat. Jednak
istnieje też wiele niezaprzeczalnych korzyści, jakie oferuje miasto – szczególnie zwierzętom. Najważniejsze
z nich to dostęp do pokarmu i wody
przez cały rok, wyższa temperatura
i łagodniejsze zimy, brak polowań,
liczne schronienia. Wszystko to powoduje, że blisko człowieka zaczyna
żyć coraz więcej dzikich zwierząt.

Jeż
Charakterystyczną cechą tego małego ssaka są igły. Okrywa z kolców to jego futerko, które pełni rolę obronną. W nocy jeże wyruszają na poszukiwanie pokarmu.
Chętnie zjadają dżdżownice, ślimaki, owady i myszy, a czasem też grzyby i owoce.
Spotkanie jeża w mieście to obecnie sytuacja zupełnie zwyczajna, choćby dlatego, że uwielbiają podjadać z ogródków karmę przygotowaną dla psów lub kotów.
Niestety, często giną pod kołami samochodów, kiedy poszukują na ciepłym asfalcie wygrzewających się owadów.

Kuna domowa
Co tak hałasuje w starym domu na strychu? Czy
to… duch?! Nie, to tylko kuna domowa, kuzynka kuny leśnej. Przez większość roku zachowuje
się cicho, cały dzień śpi, a nocą poluje na małe
ssaki, ptaki, owady. O tym, że w naszym domu
mieszka kuna, świadczą pozostawione przez nią
odchody i resztki jedzenia. W kwietniu i maju
kuny się rozmnażają i wtedy zaczynają naprawdę hałasować i dokuczać mieszkańcom.

Jerzyk
To niezwykły ptak, który większość życia spędza
w powietrzu, polując na
owady. Przerywa swój lot
tylko po to, aby zbudować
gniazdo i złożyć jaja. Jego
łapki utrudniają mu lądowanie na ziemi, za to świetnie
czepia się skał i… ścian budynków, których w miastach
jest więcej niż skał w całej
Polsce. Ptak ten ma bardzo
charakterystyczny kształt skrzydeł, które są wąskie i zagięte. Latem, kiedy popatrzycie na niebo, z całą pewnością dojrzycie śmigające z wielką prędkością jerzyki.

Bocian biały
Upodobał sobie siedziby ludzkie. Buduje
gniazda na dachach, kominach, słupach
i drzewach. Całe dni wędruje po polach,
łąkach i mokradłach w poszukiwaniu
pokarmu. Żywi się małymi zwierzętami,
których może zjeść nawet pół kilograma. Jesienią bociany odfruwają do Afryki,
a wiosną wracają do tych samych gniazd.
W całej Europie najwięcej bocianów żyje
u nas – w Polsce!

Lis
Aż trudno uwierzyć: lis w mieście! Ale to prawda. W ostatnich
latach coraz więcej lisów opuszcza lasy i łąki i przenosi się do
miast. Tu czeka na nie prawdziwy raj – jedzenia jest pod dostatkiem, zwłaszcza smakowitych
śmieci i nieroztropnych gołębi,
a poza tym nikt tu na nie nie poluje. Jednak podczas spotkania
z lisem lepiej jest być ostrożnym
– zwierzę może być nosicielem
wścieklizny.

Kiedy będziesz na spacerze, rozejrzyj się dookoła. Jak wiele dzikich
zwierząt mieszka tak blisko nas! Rozwiąż krzyżówkę, wpisując nazwy
gatunków, które przystosowały się do życia w sąsiedztwie człowieka.
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1. Czarno-biały ptak podobny do wrony. Ludzie powiadają,
że lubi kraść…
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2. Jest niewielka, szara i mieszka w ludzkich domach. Podobno często
siedzi cicho pod miotłą.
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3. Duży ptak z czerwonym dziobem. Trudno bez niego wyobrazić sobie
wiosnę i lato w Polsce.
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4. Krzyżówka w parku.
5. Choć z nazwy jest to ssak domowy, najbardziej lubi dokazywać
na strychu.
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6. Ruda miłośniczka orzechów.
7. Uwielbia gruchać na miejskich placach.
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8. Choć ma tylko 2 milimetry, potrafi skoczyć nawet kilka metrów.
Ta szachrajka to prawdziwe utrapienie psów…
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9. Spryciarz z rudą kitą, doskonale podkrada ludzkie przysmaki.
10. Budzi wielką sympatię, mimo że kłuje i trudno go nawet dotknąć.
11. Szaro-czarna, głośno kracząca kuzynka kruka.
12. Mistrz lotu, ląduje tylko wtedy, gdy ma założyć gniazdo.
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