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Na początek akcją objęte zostaną bloki Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokujemy jerzyki na osiedla
Stowarzyszenie Lokalna Akcja Na Rzecz Środowiska
Ziemi Chełmskiej już w drugim tygodniu kwietnia
zawiesi budki lęgowe dlajerzykow. Na razie na
trzech chełmskich osiedlach. Montowane mają być
na blokach Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

i roku zawiesimy 74 bud-:
F ki, Będą one zlokalizowane
na północnych i wschodnich ele: wagach bloków, znajdujących się
• na osiedlachXXX-lecia, Kościuszki
i Słonecznego - tłumaczy Sylwia
; Krasnowska ze stowarzyszenia
: LAŚ. - Na każdym bloku zamocujemy po sześć budek. Na razie
będziemy działać tylko na terenie
Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Akcja rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa kilka dni. - Musimy
zdążyć z montażem przed końcem
kwietnia, bo wtedy przylatują do
nas jerzyki. Rozwieszanie budek
ma na celu przywrócenie utraconych siedlisk tych ptaków oraz
stworzenie im dogodnych warun-

ków do gniazdowania - dodaje Krasnowska, Tak naprawd w
tym roku przekonamy się dopiero,
jak to wszystko będzie wyglądało.
Sprawdzimy to w praktyce.
Dlaczego warto chronić jerzyki?
- Mało kto wie, że tylko jeden
jerzyk, ważący zaledwie około 52
gramów zjada 20 000 komarów i
meszek dziennie to aż 2 000 000
owadów w ciągu 100 dni! Po co
więc truć się chemicznymi środkami owadobójczymi, skoro tak
blisko ludzi żyją pożyteczne ptaki
- żywe środki na owady? tłumaczą
przedstawiciele stowarzyszenia.
Jerzyki to ptaki, które nie hałasują, nie zakładają gniazd tuż
nad oknami i nie brudzą elewa-

do nas osoby indywidualne, które
chciałyby zamontować na swoich
domach budki dla jerzyków.
Koszt jednej budki wraz z
elementami potrzebnymi do
montażu to ok 40 zł. Zakup i instalowanie domków dla ptaków
odbywa się przy finansowym,
wsparciu Urzędu Miasta Chełm i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Lublinie. Sponsorami akcji
są również miejskie spółki: MPGK,
MPRD i PGO. Więcej na temat akcji na stronie internetowej www.
laschelm.pl.
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Akcja „Chrońmy jerzyki" orcji ani parapetów, gdyż
większość swojego ży- ganizowana jest przez Stowarzycia spędzają w locie. szenie Lokalna Akcja Na Rzecz
W powietrzu zdo- Środowiska Ziemi Chełmskiej po
bywają pożywienie, raz pierwszy ale, jak zapewniają
załatwiają potrzeby ekolodzy, nie ostatni.
fizjologiczne, odpoczy- Wiemy, w których częściach
wają i kopulują. Lądują miasta żyją jerzyki. W przyszłości
wyłącznie w celu założe- chcielibyśmy, aby podobne budnia gniazda.
ki pojawiły się na os. Zachód, os.
- Ludzie pracujący przy ocie- Słowackiego. Jesteśmy też otwarci
planiu budynków często nie zdają na wszelkie sugestie mieszkańców Tferzyk to ptak z wyglądu podobny
sobie sprawy z tego, że w otworach -podkreśla Krasnowska. Chcieliby» I d o jaskółki. Występuje na całym
prowadzących do stropodachowi śmynawiązać współpracę z innymi Obszarze Europy, Azji i północnej Afry
w innych szczelinach w ścianach spółdzielniami mieszkaniowymi i ki. Zimuje w Afryce południowej. Do
budynków znajdują się ptaki wraz wspólnotami. Zgłaszają się również Polski przylatuje pod koniec kwietnia
lub na początku maja, i zostaje do
z młodymi. Zatykając
noro-/1)/ si' m pni-1. /.-1 w; :• : wi - i w
te otwory i szczeliny,
sarno miejsce.
powodują zamurowyKiedyś zamieszki w; ily : ,/o/diny
wanie ptaków w gniazskalne, obecnie najliczniej wysypudach lęgowych. Jerzyki,
ją w miastach, Nie budują typowych
nie mając możliwości
gniazd, jak robi to większość piaków.,
wylotu, powoli umierazasiedlają szczeliny i otwory wentylają z głodu i pragnienia
cyjne na budynkach mieszkalnych.
- wyjaśnia Sylwia KrasSą długowieczne, żyją około 20 lat.
nowska.

