Ne elimo vrane za sosedo?

kronje, ki so nije od okolikih dreves ali
stavb, vranam za gnezdenje niso zanimive.
Prepreèimo dostop do hrane, Poskrbimo, da so smetnjaki
vedno zaprti in urejeni.
Vranja gnezda na drevesih lahko odstranimo. Pri tem moramo
poskrbeti za lastno varnost. Gnezda odstranjujemo pred
valjenjem, ko v njih e ni jajc ali mladièev. Vrane si bodo
tako poiskale primerneje mesto za gnezdenje.

Sadje, oreki, semena,
mehkuci, deevniki,
jajca, mladièi ptic,
uelke, abe,..

gozdnata krajina

urbana okolja

kmetijska krajina

Kaj je prepovedano?
Nastavljanje zastrupljenih vab,
Odstranjevanje vranjih mladièev in jajc iz gnezd.

Samica v aprilu znese
3 do 6 jajc. Vali jih do
19 dni.

Streljanje vran na nelovnih povrinah in izven lovne dobe.

Skrbni vranji stari me ne pustijo pri miru.
Napadi vran na ljudi so zelo redki. Do njih lahko pride v
èasu gnezdenja vran, na doloèenem ojem obmoèju,Takno
obdobje traja zelo kratek èas - od konca maja do sredine
junija, ko skrbijo za mladièe.. Èe pride do napada, mirno
zapustite kraj dogodka in se ga skuajte nekaj dni izogibati,
Ko je èas gnezdenja mimo, se vrane umirijo in niso veè
napadalne.
Nova znanja o sivi vrani pri nas smo dobili v sklopu CRP projekta"
,
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Nekatere so se nauèile treti
orehe tako, da jih meèejo z
velike viine ali pa jih nastavljajo
na cesto, kjer èez njih zapeljejo
avtomobili.

V veèernem èasu lahko opazimo
velike jate, ki se zbirajo k poèitku.

,
- nimajo naravnih plenilcev
- so se navadile na bliino èloveka
- imajo na voljo veèjo ponudbo èloveke hrane (smeti)
tevilènost sivih vran
se uravnava z odstrelom.

Prenoèujejo v velikih skupinah
na drevesih, kjer se glasno
oglaajo. Njihovi iztrebki ne
kodujejo drevju.
Najpogosteje se gibljejo
med prenoæièem in
virom hrane.
Za prenoèièa in
gnezdenje v mestih si
izbirajo visoka iglasta
drevesa (npr. smreke)
in listavce s koato
kronjo (npr, hrasti,
platane...).

Odprti in neurejeni
smetnjaki so vir
hrane.

Prehranjujejo se z razliènimi talnimi
nevretenèarji (uelke,
poli...) in tako zmanjujejo
tevilènost nezaelenih
vrst na kmetijskih
posevkih.

Sive vrane so "sanitarni
delavci". Prehranjujejo se
z organskimi odpadki in
poginulimi ivalmi ter
s cest odstranjujejo
povoene ivali.

Enostavna dostopnost hrane
in odsotnost plenilcev v mestih
jim omogoèa "prostoèasne aktivnosti"
(kljuvanje brisalcev, okenskih okvirjev,
stekel in raznih tesnil).

Iztrebki sivih vran ne
kodujejo avtomobilski
karoseriji, èe avtomobile
vsaj obèasno oèistimo,

Sive vrane so skrbni stari. Vsiljivca
poskuajo odgnati od svojih mladièev
z nizkim, svarilnim preletavanjem.

