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V našo hišo se je
zatekla kača!

D

a, tudi to se zgodi. V primeru, da vaša hiša stoji na
območju, kjer je veliko kač ali pa je življenjski prostor zanje še posebej primeren (prisojna pobočja,
kamniti predeli, bližina rek, potokov in mlak, gozdni rob, bližina železnice, ...), obstaja velika verjetnost, da bo
kača občasno zašla tudi na vaš hišni prag. V jesenskem času
so obiski kač v domovih še pogostejši, saj si
pred bližajočo se zimo vneto iščejo zavetja,
kjer bodo prebile najhladnejše mesece.
Kako postopati, ko se ta živalca znajde
v hiši? V nobenem primeru kače ne smemo
ubiti. Med drugim tudi zato, ker so vse vrste kač
v Sloveniji z zakonom zavarovane in je ubijanje leteh kaznivo dejanje. V mislih imejte dejstvo, da nikakor
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ni prišla v hišo z namenom,
da vam stori kaj
žalega, temveč je, revica, malce
zašla. Poskušajte
tudi razumeti, da se človeka zelo boji. Če ste prepričani, da
gre za nestrupeno vrsto in vaš strah pred kačo ni prevelik,
skušajte živalco ujeti s pomočjo zidarske rokavice ter jo nato
izpustite na prostost na primernem mestu kakšen kilometer
od hiše. V primeru, da se kač preveč bojite, pokličite Kačofon. Če imate digitalni fotoaparat, nam tudi pošljite posnetke
živali na elektronski naslov. Svetovali vam bomo, kaj storiti
oziroma vas bomo osebno obiskali. Pomembno je, da si zapomnite, kako žival izgleda, kje in kdaj ste jo nazadnje videli in
ji omejite gibanje po hiši. Ujeto kačo vam bomo pokazali od
blizu in ugotovili boste, da še zdaleč ni tako grozna, kot ste
si zamišljali. Po srečanju jo bomo izpustili na primerno mesto
v naravi.
Projekt Kačofon teče šele dobro leto, a kljub temu je v tem
času pomoč poiskalo že več kot 30 državljanov Slovenije. Do
sedaj smo na domovih srečevali le nestrupene kače kobranke,
belouške in smokulje, ki pa jih kač nevajeno oko pogosto proglasi za strupene gade in modrase, zato podobnost neredko
plačajo s svojim življenjem. Včasih Kačofon zazvoni prepozno,
ko živalim ni mogoče več pomagati. Želimo si, da tovrstnih primerov ne bi bilo, zato nas čim prej pokličite. Naj rešena kača
postane najsrečnejša žival na svetu, vam pa naj njen obisk
ostane v lepem spominu.
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