
Komar Tiger je celo noč razmišljal in ni zatisnil očesa niti za sekundo. 
Naredil je bojni plan in se odločil, da svojim sosedom enkrat za vselej 
pokaže, da je njegova velika družina dobra, celo najboljša družba ob 
lončkastem bazenu. Naslednji dan po kosilu so si oblekli zebraste 
kopalke, se namazali s sončno kremo, s seboj vzeli komarsko košaro za 
piknik in ponovno odšli na nenapovedan obisk k sosedom. Vstopili so 
na njihov vrt in kar naenkrat je Komar Tiger ogorčeno vzkliknil: »Kam je 
izginiiiiil vaš lončkasti bazzzzzzen?«

»Pospravili smo vrt. To ni bil bazen, bile so le odslužene posode,« je 
pojasnila soseda Maja. V trenutku, ko je to izrekla, se je družina Tiger 
spogledala, dvignila kosmate obrvi, zaprhutala s krili. Glave so staknili 
skupaj in se soglasno družinsko strinjali, da Tigrovih na vrtu, kjer ni 
lončkastega bazena, sosedi ne bodo videli.
» Hvala lepa,« je odgovoril Komar Tiger. »Taka vrtna zabava nas ne 
zanima! Pa še ta nova rastlina nam ni všeč, smrdi!« Obrnili so se in 
odleteli k naslednjemu sosedu.
»Vi ste pravi posebneži!« je za njimi zakričala soseda Maja, zamahnila z 
roko in še naprej občudovala svojo novo rastlinico meto.

NAUK: Če na svojih vrtovih ne želite tigrastega komarja, invazivne 
živali, pospravite svoj vrt in okolico. Tigrasti komar je žuželka s 
popolno preobrazbo ( jajčece, ličinka, buba, odrasli), ki za svoj razvoj 
potrebuje vodo. Zato pospravite odslužene lončke in druge predmete, 
kjer se lahko
nabira voda.

BASEN: KOMAR TIGER IN LJUBLJANA

Pod grajskim hribom je živel Komar Tiger. Pravijo, da se je pred desetletjem 
kot slepi potnik v avtomobilu pripeljal iz Primorske. Tja ga je po morju 
iz daljne dežele nevede pripeljala velika tovorna ladja. Skupaj s svojo 
družino, ženo Tigrico in šestimi Tigrčki, je šel novim dogodivščinam naproti 
v zeleni evropski prestolnici Ljubljani. Zelo rad je pohajkoval po sosedovih 
vrtovih in za rokav pocukal prav vse. Ne le zvečer. Tudi čez dan, ko so 
prebivalci najlepšega, s poletnim soncem obsijanega mesta počivali na 
vrtu ob lončkastih bazenih, je Komar Tiger nadležno opozarjal nase. Prav 
vsi so se ga izogibali in si želeli, da bi ga bilo v soseski manj. 

»Ne razumem,« je potarnal Komar Tiger tistega lepega poletnega večera 
svoji ženi Tigrici. »Ne razumem, zakaj se nihče ne želi družiti z našo družino! 
Zakaj postavljajo lončkaste bazene na svojem vrtu, ne želijo pa obiskov? 
Povej mi, draga Tigrica. Pomagaj mi z nasveti! Zakaj vsi mahajo z rokami, ko 
nas zagledajo? Zakaj postanejo razdraženi, ko se jim približamo? In če jih 
pozzzzzzdravim s svojim glasom, kar tečejo stran! Jaz bi se tako rad družil 
z njimi ob lončkastem bazenu.«

Tigrica je objela svojega moža in v očeh komaj zadrževala velikanske 
komarjeve solze. Vedela je, da je življenje v zeleni prestolnici daleč stran 
od tistega, kar so pričakovali. A ker so ženske steber doma, se je odločila 
vzeti stvari v svoje roke. Spekla je sladke, zelo sladke piškote z vodeno 
marmelado po receptu prababice Komarke in oblekla svojo najljubšo 
zebrasto obleko. Napotila se je na obisk k sosedi Maji, da se dogovori za 
druženje ob lončkastem bazenu. Potem pa nenadna sprememba vremena. 
Zapihal je veter in Tigrica, po naravi slaba letalka, ni mogla odleteti. Slišala 
je smeh sosedov, imeli so brezskrbno zabavo, ona pa ni mogla leteti do 
njih. Ker se ni smiselno boriti z vetrom, je tokrat ostala doma. 
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