Wyniki XV edycji konkursu „Zapraszamy
ptaki do Gdyni”
Znamy już laureatów jubileuszowej XV edycji konkursu
"Zapraszamy ptaki do Gdyni", w którym uczestniczyli
uczniowie gdyńskich szkół. Tegoroczna edycja
poświęcona była szczególnie jerzykom. Głównym celem
konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków
żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania
na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też
uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków,
którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd.
15 marca 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom. 40 dzieci odebrało je z rąk wiceprzewodniczącej Rady
Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej i dyrektora Urzędu Miasta Jerzego Zająca. Przyznano także trzy
nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie dostarczyli największą liczbę budek i karmników
spełniających warunki konkursu.
W ten sposób nagrodzono: Szkolę Podstawową nr 40 (I
nagroda - 63 prace), Szkołę Podstawową nr 18 (II nagroda 46 prac) oraz Szkołę Podstawową nr 12 (III nagroda - 35
prac). Szkoły otrzymały roczne prenumeraty magazynu
National Geographic Odkrywca oraz stołówki dla ptaków.
Dodajmy, że w tegorocznej edycji udział wzięło 16 - szkół
podstawowych, 6 gimnazjów, 3 przedszkola samorządowe
oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na konkurs wpłynęło 105 budek lęgowych oraz 224
karmniki.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci kubeczków z wizerunkiem jerzyka i
książki autorstwa dr Andrzeja Kruszewicza z jego autografem.
Dr Andrzej Kruszewicz - dyrektor warszawskiego zoo, ornitolog, twórca Azylu dla Ptaków,
inicjator powstania Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, niezwykle charyzmatyczny
mówca opowiedział dzieciom i młodzieży o najczęściej występujących w miastach gatunkach
ptaków i ich zwyczajach.
Wraz z Dariuszem Ożarowskim - ornitologiem, członkiem
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, liderem
Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP - tego samego dnia
spotkali się z zarządcami nieruchomości planującymi w tym
roku przeprowadzać inwestycje na nieruchomościach gdzie
gniazdują jerzyki. Przedstawili im przyrodnicze, prawne i
praktyczne aspekty ochrony jerzyka.

Te nieduże, czarne ptaki często mylone są z jaskółkami. Do Polski przylatują w maju i zostają do
połowy sierpnia. Są bardzo pożyteczne: dziennie potrafią pochłonąć nawet kilka tysięcy
owadów. Lubią miasta - otwory wentylacyjne bloków uznały za doskonałe do zamieszkania.
Niestety, podczas ocieplania budynków otwory są zatykane kratkami, przez co ptaki tracą
swoje siedliska. Obecnie jerzyki są zagrożone wyginięciem i dlatego objęto je ścisłą
ochroną. Aby je ocalić, wystarczy podczas ocieplania bloku pozostawić otwory wentylacyjne
bez kratek albo tuż obok zamontować specjalne budki.

Prace konkursowe tradycyjnie zostały rozdane Gdynianom lub zwrócone zainteresowanym
wykonawcom. 50 budek lęgowych dla jerzyków, zbudowanych podczas warsztatów,
przeznaczono dla zarządców nieruchomości, którzy planują przeprowadzać inwestycje na
nieruchomościach gdzie gniazdują jerzyki.
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