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Samica wróbla
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Jerzyk w locie odznacza się charakterystycznymi, długimi, sierpowatymi skrzydłami

(K.W.)
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R.M.

Młode jerzyki w budce lęgowej

A.T.

Jerzyk odpoczywający na ścianie budynku

Mały sokół zamieszkujący głównie zadrzewienia śródpolne graniczące
z terenami otwartymi, gniazdujący
chętnie także w miastach. Charakterystyczna smukła sylwetka z długim
ogonem, w locie często nieruchomo
zawisa w powietrzu. Miejskie pustułki
zakładają gniazda w półotwartych
wnękach wysokich budynków
i otworach stropodachów, a żerują
na podmiejskich terenach otwartych.
Żywią się głównie gryzoniami,
a także owadami.

Jerzyk
Apus apus
Pierwotnie gatunek skalistych urwisk,
rzadziej lasów. Obecnie pospolity
w miastach, gdzie zasiedla kolonijnie
wnęki, szczeliny, otwory i różne
zakamarki wysokich budynków oraz
skrzynki lęgowe. Często mylony
z jaskółką, jednak różni się od niej
zupełnie ciemnym ubarwieniem, jedynie z białym podgardlem oraz bardziej
aerodynamiczną sylwetką i smukłymi,
długimi, sierpowatymi skrzydłami,
co czyni go najszybszym ptakiem posługującym się lotem czynnym (180 km/h).
Samiec i samica wspólnie wysiadują
jaja i karmią młode. Młode jerzyki
pozostają w gnieździe aż od całkowitego wyrośnięcia, po wylocie od razu
stają się samodzielne. Swoją
zdobycz – drobne owady
– łowią tylko w locie. Wieczorem można obserwować ptaki zlatujące się
gromadnie do kolonii.

nia w nowo wyremontowanych budynkach mieszkalnych oraz niedostatek pokarmu w okresie zimowym.

Kawka
Co rvus mo ne du la
Należący do rodziny krukowatych, stosunkowo mały, czarny ptak z grafitową
głową. Bardzo towarzyski, często tworzy
duże stada. Gniazduje w zakamarkach
budynków i dziuplach drzew. Korzysta
także ze skrzynek lęgowych. Żywi się głównie bezkręgowcami.

A.T.

Dlaczego ptaki są ważnym
elementem krajobrazu miejskiego?
Są pożyteczne – zjadają wiele uciążliwych dla człowieka owadów
Wzbogacają i „ożywiają” krajobraz miejski
Wszystkie omawiane tu gatunki ptaków są prawnie chronione
Zagrożenia – docieplanie budynków podczas sezonu lęgowego
Prace termomodernizacyjne budynków wykonanych z „wielkiej
płyty” są dziś ważną i potrzebną działalnością związaną
z podnoszeniem standardów mieszkaniowych. Niestety zabiegi
te przeprowadzane są często niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody (Ustawa o ochronie
zwierząt DzU z 1997 r. nr 111, poz. 724,
Ustawa o ochronie przyrody DzU z 2004 r.
nr 92, poz. 880, Rozporządzenie Ministra
Środowiska DzU z 2004 r. nr 220,
poz. 2237, Prawo ochrony środowiska
– DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627).
M.P.

Grozi za to odpowiedzialność karna w postaci grzywny lub
pozbawienia wolności do 2 lat. W sezonie lęgowym (od marca
do połowy października), nie można prowadzić takich prac
bez uprzedniej kontroli budynku przez ornitologa i uzyskania
zezwolenia. Zamykanie otworów, w których ptaki budują
gniazda, wiąże się wielokrotnie z bezkarnym zamurowaniem
czynnych lęgów gatunków chronionych – ptaków dorosłych
i piskląt (jerzyków, wróbli, kawek czy pustułek) oraz bezpowrotnym niszczeniem ich
miejsc gniazdowych. Wzmożone prace
termomodernizacyjne w ostatnich
latach przyczyniają się do gwałtownego kurczenia liczby
miejsc lęgowych, co niekorzystnie odbija się na wielkości
populacji tych gatunków.

Jak mo gę po móc?

Zainstalowana budka lęgowa na ocieplonym budynku

Pustułka
Fal co tin nun cu lus

Ptak żyjący wyłącznie w sąsiedztwie
człowieka, nieodłączny element krajobrazu miast i wsi. Do założenia gniazda
wybiera najrozmaitsze zakamarki budynków, gdyż prawie nie występuje poza
osiedlami ludzkimi. W przeciwieństwie
do swego bliskiego krewniaka mazurka, u samic i samców wróbli
wyraźnie zaznacza się dymorfizm płciowy. Wróble mogą wyprowadzać nawet trzy lęgi w roku. Jak wykazują badania, obecnie
gatunek ten wykazuje umiarkowany spadek liczebności w kraju.
Ważną tego przyczyną wydaje się być utrata miejsc do gniazdowa-

Młode kawki w budce lęgowej

K.D.

Pustułki zakładają gniazda we wnękach wysokich budynków i otworach stropodachów

K.W.

Wróbel
Pas ser do me sti cus

Młode pustułki w gnieździe

Jakie ptaki gnieżdżą się
w budynkach?

Samiec wróbla z upolowanym owadem

P.K.

RE AGU JĘ
O planach lub podjęciu ocieplania budynku
zawiadom Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Krakowie, której budynek
mieści się przy ul. Smoleńsk 29-31
(tel. 012-61-98-120). W sytuacji łamania
prawa podczas prac dociepleniowych
możesz również wezwać policję, straż
miejską lub zgłosić się do pobliskiego stowarzyszenia ochrony
przyrody. Ekspert ornitolog sprawdzi budynek pod kątem
występowania siedlisk chronionych gatunków ptaków
i określi ewentualne warunki wykonania prac remontowych,
by nie kolidowały one z wyprowadzeniem
lęgów przez ptaki. Jeśli okaże się to
konieczne, wskaże też sposób i zakres
kompensacji przyrodniczej.
Sposobem zapobiegania negatywnym
skutkom prac dociepleniowych budynków
jest tworzenie dla ptaków zastępczych
miejsc gniazdowych, dzięki zakładaniu
budek lęgowych. Budki różnią się wielkością i sposobem instalowania w zależności od gatunku.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
na stronie internetowej MTO:

www.mto -kr.pl

K.W.

K.W.

