
KAJ RACE RADE JEMO?
EJ, A VEŠ...

Če me želiš razvajati, mi v hišici v parku ali
graščini kupi koruzo :)

Tako kot ti, rade jemo raznoliko. V naravi
predvsem slepce, žabe, polže, hrošče,

deževnike, deteljo, muhe, regrat in kobilice.

Všeč nam je koruza, ječmen in pšenica, rade
imamo tudi na drobno narezano sadje (grozdje,

jabolka, banane) in zelenolistno zelenjavo.

Obožujemo grah, z veseljem zmažemo tudi
koščke paradižnika! Tudi koščki nekuhanega

krompirjevega olupka so dobri! 

mmmm
koruzaa

Prinesem!



ČESA RACE NE MARAMO?

BE EARTH 'S HERO!

Splošno priporočilo pri hranjenju je, da nas
hranite s hrano, ki nam je v enaki meri dostopna

tudi v naravi.

KRUH JE PROBLEMATIČEN!

Človeška hrana, še posebej tista, ki je bila
kuhana in začinjena, nam ne dene dobro.

Posebno škodljiva je močno posoljena hrana.

EJ, A VEŠ...

Rade imamo mir, še posebej v času valjenja jajc
(spomladi). Prosim, ne plašite nas, valjenje je

izčrpajoče.



ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI 

Smo vrsta rac, ki za razliko od vodnih sorodnic ne letimo.
Zato smo koristne pobiralke polžev na vrtovih in travnikih.

Ne glede na to, da se hranimo po malem skozi celi dan,
imamo glavni obrok zjutraj in zvečer.

Da naši želodčki lažje prebavijo in prekuhajo hrano,
zobljemo tudi pesek, tako kot naše kolegice kokoši.

Všeč nam je, če se stara hrana odstranjuje pred vsakim
novim hranjenjem. Na ta način se zmanjša možnost

onesnaženja hrane z različnimi patogeni. Tako preprečimo
posredno okužbo. 

EJ, A VEŠ...

Vsebino nam je pripravila ornitologinja, vodnica in predavateljica, članica DOPPS -
društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Zlata Vahčič.

Tukaj smo trije samci in ena samica. Smo race indijske
tekačice oziroma pingvinje tekačice.

Imamo žlezovnik, mišičasti del želodca, imenuje se mlinček.
Ko hrana prispe v mlinček, se ta krči in začne drobiti hrano.

Ta nam pomaga drobiti kamenčke ki jih nezavedno
poberemo s hrano.


