Wieże dla jerzyków
2015-04-09

W głosowaniu nad projektami z budżetu obywatelskiego Lublina jednym ze zwycięzców został projekt budowy
dwóch wież lęgowych dla jerzyków Apus apus. Dzięki temu uda się uratować część populacji tego wyjątkowego
przedstawiciela ptasiej rodziny.
Podstawowym miejscem gniazdowania jerzyka w przestrzeni miejskiej są stropodachy bloków mieszkalnych.
Niestety bardzo często podczas ocieplania budynków dochodzi do zamykania prowadzących do nich otworów, a
co za tym idzie do uniemożliwiania ptakom powrotu do gniazd.
W skrajnych przypadkach prowadzi to do śmierci głodowej piskląt znajdujących się w gniazdach lub okaleczenia
dorosłych osobników, które próbują przebić się przez warstwę ocieplenia.
Upodobanie jerzyków do blokowisk można wytłumaczyć tym, że pierwotnie gatunek ten gniazdował w
szczelinach skalnych, których namiastką są wszelkie otwory i pęknięcia w elewacjach budynków.
Przystosowaniem do zajmowania takich miejsc jest wyjątkowa budowa kończyn jerzyków. Nogi tych ptaków nie
są przystosowane do chodzenia po ziemi, ale za to doskonale sprawdzają się na pionowych powierzchniach.
Nawet ich łacińska nazwa Apus apus oznacza „beznogi”.
Jerzyki większość życia spędzają w locie. Latając polują, zbierają materiał do budowy gniazda, piją wodę, a nawet śpią. Odpoczywają przyczepione do pionowych powierzchni ścian
budynków lub skał.
Nie można także zapomnieć o jerzyku jako wyjątkowym sprzymierzeńcu człowieka w walce z uciążliwymi owadami - komarami, meszkami i mszycą. Dorosły osobnik w sezonie lęgowym
potraﬁ zjeść nawet do 20 tysięcy owadów w ciągu zaledwie jednej doby. Tak więc duża liczba tych ptaków może skutecznie konkurować z akcjami odkomarzania coraz popularniejszymi w
przestrzeniach miejskich w Polsce.
Wieże, które pojawią się na lubelskich blokowiskach będą miały wysokość około 20 metrów i zmieszczą do 25 budek lęgowych. Stalowa konstrukcja wieży zostanie obudowana
materiałem imitującym skały, a we wnętrzach budek planowane jest zainstalowanie mikrofonów i kamer umożliwiających podglądanie trybu życia ptaków. Podobne akcje budowy wież
lęgowych były już z sukcesem prowadzone w Warszawie i Białymstoku.
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