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PTAKI W BUDYNKACH

taki zak∏ada∏y sobie w budynkach gniazda „od zawsze” i to
ich sàsiedztwo z nami nie budzi∏o dotàd istotnych kontrowersji. Dopiero od niedawna, wobec wzmo˝onej modernizacji budownictwa, sta∏o si´ ono problemem anga˝ujàcym zarówno budowniczych i zarzàdców domów, jak te˝ instytucje powo∏ane do ochrony Êrodowiska, a równie˝ opini´ spo∏ecznà. Ta ulotka
informuje o istocie tego problemu i sposobach jego rozwiàzania.
W Warszawie budynki s∏u˝à jako miejsca l´gowe (t. zn.
do zbudowania gniazda i wychowania w nim potomstwa) g∏ównie
siedmiu gatunkom ptaków: kawce, jerzykowi, jaskó∏ce oknówce,
wróblowi, szpakowi, pustu∏ce i go∏´biowi miejskiemu. Ka˝dy
z tych ptaków ma inne zwyczaje co do sposobu i miejsca gnie˝d˝enia si´. Jaskó∏ka oknówka przylepia swoje gniazda w zewn´trznych Êcian domów, go∏àb gnieêdzi si´ g∏ównie na strychach – gdy
ma do nich dost´p przez okienka, tak˝e w loggiach oraz w ró˝nych niszach elewacji. Pozosta∏e gatunki najcz´Êciej gnie˝d˝à si´
w tzw. stropodachach” – niskich, zwykle niedost´pnych dla ludzi,
pustych przestrzeniach mi´dzy dachem a stropem górnej kondygnacji, oddzielonych od u˝ytkowanej cz´Êci budynku. Kawki budujà te˝ gniazda w kominach, a wróble za rynnami i w szczelinach
elelwacji.

P

Jerzyk sylwetkà i sposobem lotu jest podobny do jaskó∏ek, ale
w odró˝nieniu od nich od nich jest ca∏y brunatno-czarny. Ptaki,
które w lecie widzimy krà˝àce na niebie nad Warszawà to g∏ównie jerzyki, bo jaskó∏ki sà znacznie mniej liczne i na ogó∏ latajà ni˝ej. Prowadzà prawie wy∏àcznie napowietrzny tryb ˝ycia, nawet
materia∏ do budowy gniazda zbierajà w locie. Odzywajà si´
ostrym piskiem „sriii”. Dla jerzyków budynki sà jedynym miejscem gnie˝d˝enia si´. Zak∏adajà gniazda g∏ównie w stropodachach, gdy sà tam otwory o Êrednicy 4-8 cm, tak˝e w szczelinach
pod dachówkami. Przebywajà u nas krótko – od maja do po∏owy
sierpnia.
Jaskó∏ka oknówka od jerzyka ró˝ni si´ wyraênie bia∏ym upierzeniem na spodzie cia∏a i nasadzie ogona, ma te˝ inne od niego
zwyczaje. Wprawdzie tak jak on poluje na owady w powietrzu, ale
w przeciwieƒstwie do jerzyka lata zwykle niezbyt wysoko i na ogó∏
w bliskiej okolicy miejsc l´gowych. Inaczej te˝ gnieêdzi si´: lepi
z b∏ota i Êliny gniazda w kszta∏cie pó∏otwartej czarki zaÊ umieszcza je najcz´Êciej we wn´kach okiennych, pod balkonami lub innymi nawisami budynków. Ch´tnie osiedla si´ kolonialnie.. Przebywa u nas od po∏owy kwietnia do koƒca wrzeÊnia i w tym czasie
wyprowadza dwa l´gi, czasem jeszcze w sierpniu ma piskl´ta.
Wróbel domowy – jego wyglàd i zachowanie sà powszechnie
znane. Gnieêdzi si´ w ró˝nych szparach elewacji budynków oraz
w takich stropodachach, które majà Êrednic´ otworu 4-6 cm.
Zwykle odbywa dwa, a nawet trzy l´gi, ostatnie piskl´ta opuszczajà wi´c gniazda dopiero w koƒcu lipca lub na poczàtku sierpnia.
W wielu miastach Europy Zachodniej wróbel sta∏ si´ ostatnio

Jakie to ptaki?
Kawka jest wielkoÊci go∏´bia, nieco mniejsza od wrony i gawrona, czarna z jaÊniejszym ty∏em g∏owy i karkiem. Jej g∏os, krótkie dêwi´czne „kau” ró˝ni si´ od krakania i skrzeczenia innych
gatunków ptaków krukowatych. W miastach budynki sà dla niej
praktycznie jedynym miejscem l´gowym. Buduje gniazda g∏ównie
w kominach, w stropodachach – jeÊli majà otwory o Êrednicy powy˝ej 8 cm, tak˝e w wie˝ach koÊcielnych. Gnie˝d˝enie si´ kawek
w budynku ∏atwo poznaç wiosnà po ich krzykliwej obecnoÊci ko∏o miejsc l´gowych. Zwykle gnie˝d˝à si´ po kilka par w pobli˝u
siebie. Ich sezon l´gowy trwa od poczàtków marca do koƒca
czerwca, ale w pobli˝u gniazd. trzymajà si´ przez ca∏y rok. Kawka
w miastach niemieckich i czeskich (m. in Berlinie i Pradze) sta∏a
si´ rzadkoÊcià – g∏ównie z powodu modernizacji budownictwa.
Obecnie organizuje si´ tam (np. w Berlinie, Dreênie) programy
ratowania jej przez urzàdzanie specjalnych miejsc l´gowych w budynkach.
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Konflikt

rzadkoÊcià, np. w Londynie i Hamburgu jego stan zmniejszy∏ si´
o oko∏o 80%. Tendencja ta widoczna jest równie˝ w Warszawie.
Jednà z przyczyn jest pogarszanie si´ mo˝liwoÊci zak∏adania gniazd w modernizowanym budownictwie.
Szpak jest doÊç dobrze znany – nieco wi´kszy od wróbla, wiosnà ma lÊniàce czarne upierzenie. W przeciwieƒstwie do innych
omawianych tu ptaków, jego byt nie jest tak bardzo uzale˝niony
od miejsc l´gowych w budynkach, poniewa˝ ch´tnie gnieêdzi si´
te˝ w dziuplach drzew i w skrzynkach l´gowych. W budynkach
zajmuje ró˝ne zakamarki elewacji, stropodachy o Êrednicy otworów 5-8 cm i w skrzynkach, które mieszkaƒcy umieszczajà
przy oknach i balkonach. Szpaki ch´tnie zajmujà je i ∏atwo przyzwyczajajà si´ do bliskiej obecnoÊci ludzi (ale nie kotów!)
przy gnieêdzie.
Pustu∏ka – drapie˝nik z rodziny soko∏ów, wielkoÊci go∏´bia,
o smuk∏ej sylwetce z wyd∏u˝onym ogonem i rdzawo-szarym upierzeniu. Jest ptakiem ostro˝nym osiedlajàcym sie i latajàcym
na ogó∏ wysoko, wi´c jej obecnoÊç trudniej zauwa˝yç. W Warszawie gnieêdzi si´ kilkadziesiàt par pustu∏ek, równie˝ w ÊródmieÊciu. Polujà na gryzonie i ma∏e ptaki. Zak∏adajà gniazda w wi´kszych niszach budynków i w stropodachach o otworach powy˝ej 8 cm. Zaj´cie miejsca l´gowego mo˝na poznaç po tym, ˝e ptaki te wiosnà przesiadujà przy gnieêdzie, a wczesnym latem widaç
wyglàdajàce m∏ode. Gdy piskl´ta bardziej dorosnà zdarza si´, ˝e
wypadajà z gniazda – takiego nielotnego uciekiniera nale˝y umieÊciç na dachu, gdzie rodzice zatroszczà si´ o niego. Po wyprowadzeniu l´gu pustu∏ki w sierpniu opuszczajà okolic´ miejsca l´gowego.
Go∏àb miejski – ten pospolity i powszechnie znany ptak jest
zdzicza∏à formà go∏´bia domowego, pochodzàcego od go∏´bia
skalnego. Ró˝ni si´ on znacznie zwyczajami gniazdowymi od innych omawianych tu ptaków. Jest wÊród nich jedynym rzeczywiÊcie k∏opotliwym lokatorem budynków, równie˝ i z tego wzgl´du
˝e jest bardzo liczny. W stropodachach osiedla si´ rzadko – tylko
wtedy gdy majà otwory o Êrednicy wi´kszej od 10 cm. Znacznie
ch´tniej gnieêdzi si´ w pomieszczeniach z bardziej wi´kszym dost´pem, szczególnie na strychach z otwartymi okienkami, w loggiach, w ró˝nych niszach elewacji, nawet na os∏oni´tych od deszczu balkonach i gzymsach. ˚aden inny z omawianych tu ptaków
nie zajmuje takich otwartych miejsc. W odró˝nieniu od innych
ptaków, które przebywajà przy gniazdach tylko wtedy gdy odbywajà tam l´gi (wiosnà i na poczàtku lata), go∏àb jest tam przez ca∏y rok. Nie ma wyraênie okreÊlonego sezonu l´gowego, cz´sto wyprowadza kilka l´gów, niekiedy te˝ zimà. Tylko on jeden zostawia
odchody wewnàtrz pomieszczenia gdzie gnieêdzi si´. Inne ptaki
„brudzà” przy gnieêdzie w bardzo niewielkim stopniu, bowiem
wynoszà odchody swoich pisklàt. Wszelkie ptasie zanieczyszczenia strychów, loggii, balkonów i wyst´pów elewacji to prawie wy∏àcznie sprawa go∏´bi. W wielu miastach stosuje si´ ró˝ne metody ograniczenia liczebnoÊci tego k∏opotliwego ptaka. Najskuteczniejsze jest zaprzestanie karmienia go∏´bi i zamkni´cie dost´pu
do ich miejsc l´gowych, które na ogó∏ nie sà przydatne dla innych
ptaków gnie˝d˝àcych si´ w budynkach.
Inne ptaki – poza wymienionymi jest w naszym mieÊcie jeszcze kilka gatunków, które wykorzystujà budynki jako miejsca l´gowe, ale sà to mniej typowi skrzydlaci lokatorzy. W ma∏ych zakamarkach elewacji gnie˝d˝à si´ sikory modra i bogatka oraz
wróbel mazurek, a w pó∏otwartych niszach – kopciuszek, czasem
te˝ kos i sierpówka. Zdarza si´ te˝, ˝e okolicach zbiorników wodnych na balkonach zak∏adajà gniazda kaczki krzy˝ówki.
Równie˝ nietoperze i kuna kamionka – ssaki obj´te ochronà
gatunkowà, czasem urzàdzajà sobie kryjówki w budynkach.

Nowoczesne „g∏adkie” budownictwo oraz remonty i modernizacja istniejàcych domów, na ogó∏ pozbawiajà ptaki ich dotychczasowych miejsc l´gowych w budynkach. Szczególnie przyczynia
si´ do tego zamykanie otworów wentylacyjnych do stropodachów,
gdzie z wyjàtkiem jaskó∏ki oknówki i go∏´bia, gnie˝d˝à si´ wszystkie przedstawione wy˝ej gatunki. Dla jerzyka i kawki sà to w Warszawie najwa˝niejsze rodzaje miejsc l´gowych, a wi´c podstawowy warunek bytowania tych ptaków w naszym mieÊcie. Wróbel te˝
gnieêdzi si´ g∏ównie w budynkach, chocia˝ nie zawsze w stropodachach. Szpak jest pod tym wzgl´dem mniej zale˝ny, bo korzysta tez ze skrzynek i dziupli drzewnych, a jaskó∏ka oknówka „samodzielnie” lepi sobie gniazda. Równie˝ go∏´biowi ∏atwo jest
znaleêç sobie miejsce na gniazdo, bo jeÊli nie ma do dost´pnych
strychów to mo˝e gnieêdziç si´ (tylko on jeden!) si´ na balkonach
i w ró˝nych niszach, byle by∏y os∏oni´te od opadów. Wszystkie te
ptaki w okresie odbywania l´gów wymagajà spokoju przy gnieêdzie. Roboty remontowe, a nawet samo postawienie rusztowaƒ,
sà pod tym wzgl´dem znacznym zagro˝eniem.
Jakie sà g∏ówne szkody i niedogodnoÊci powodowane przez
gnie˝d˝enie si´ ptaków w budynkach i które z wymienionych gatunków je powodujà:
–– Zatykanie przewodów kominowych jest „winà” kawki, ˝aden inny ptak nie gnieêdzi si´ w kominach;
–– Brudzenie elewacji odchodami jest powodowane prawie
wy∏àcznie przez go∏´bie i to nie tylko przy gniazdach, ale wsz´dzie
tam gdzie przebywajà. Ptaki te stale przesiadujà licznie na budynkach, lub przy nich i w∏aÊnie one sà praktycznie jedynymi znaczàcymi sprawcami „ptasich” zanieczyszczeƒ domów i ich otoczenia.
Czasem „winne” sà tu te˝ jaskó∏ki oknówki, ale one brudzà elewacje i okna jedynie bezpoÊrednio pod swoimi gniazdami i tylko
w ciàgu kilku tygodni gdy karmià piskl´ta. Przy tym jaskó∏ki te
gnie˝d˝à si´ w Warszawie w niewielu miejscach, wi´c ten niepo˝àdany skutek ich obecnoÊci mo˝e byç problemem (∏atwym
do rozwiàzania!) tylko nielicznych indywidualnych w∏aÊcicieli lokali, a nie ca∏ych budynków. Inne omawiane tu gatunki wynoszà
wi´kszoÊç odchodów swoich pisklàt, a same przebywajà w gniazdach stosunkowo krótko. ˚aden z nich nie powoduje w znaczàcym stopniu zanieczyszczeƒ elewacji.
–– Dla niektórych osób niedogodnoÊcià sà g∏osy ptaków,
szczególnie gdy s∏ychaç je wczeÊnie rano. W tym przypadku chodzi g∏ównie o kawki, go∏´bie i wróble, bo ptaki te odzywajà si´
stosunkowo cz´sto i najbli˝ej budynków. Inne gatunki pod tym
wzgl´dem nie sà k∏opotliwe
–– Bywajà te˝ nieproszone wizyty ró˝nych gatunków ptaków
(nie tylko tych gnie˝d˝àcych si´ na budynkach) na balkonach
i na parapetach okiennych, szczególnie jesienià i zima. GoÊcie ci
dobierajà si´ do wystawionych tam produktów spo˝ywczych, zaÊ
wiosna kawki mogà obskubywaç wietrzàce si´ futra.
–– Istotnym utrudnieniem gospodarczym jest koniecznoÊç odk∏adania lub wstrzymywania prac elewacyjnych w okresie gdy ptaki w danej cz´Êci budynku odbywajà l´gi, co trwa zwykle od marca do lipca.

Zgodnie z prawem i ekologià
Wszystkie omawiane tu gatunki ptaków podlegajà ochronie
na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. Ustaw nr 92 z 16
kwietnia 2004, poz. 880) oraz Rozporzàdzenia Min. Ârodowiska
(Dz. Ustaw nr 220 z??? 11 paêdziernika??? 2004, poz. 2237).
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siatki nie zas∏aniajàce widoku. Na parapetach, gzymsach, skrajach dachów, gdzie go∏´bie najbardziej brudzà, mo˝na umieÊciç
listwy StopPtak uniemo˝liwiajàce im dost´p, tak˝e innym ptakom. Wa˝ne jest te˝ ograniczenie karmienia go∏´bi, ale powinny
mieç one dost´p do wodopoju, ze wzgl´dów zdrowotnych.
–– Niedopuszczalne jest gnie˝d˝enie si´ kawek w czynnych
przewodach kominowych. Ich gniazda powinny byç stamtàd usuwane, a otwory zakratowane, jednak nie wtedy gdy odbywajà si´
tam l´gi (kwiecieƒ – czerwiec).
–– Zabrudzeniom pod gniazdami jaskó∏ek oknówek mo˝na
∏atwo zapobiec umieszczajàc pod gniazdem pó∏eczk´ („tack´”),
która oczywiÊcie powinna byç co jakiÊ czas czyszczona. Jest to potrzebne tylko w okresie gdy w gnieêdzie sà piskl´ta (maj – sierpieƒ). JeÊli ktoÊ nie chce mieç tych ptaków, powinien je odp´dzaç
gdy wiosnà zaczynajà budowaç gniazdo. Do gniazd oknówek cz´sto wprowadzajà si´ wróble – one nie brudzà przy gnieêdzie.
–– Prawo oraz wzgl´dy humanitarne nie pozwalajà na prowadzenie prac w bezpoÊrednim sàsiedztwie odbywajàcych si´ l´gów,
dotyczy to te˝ postawienia rusztowaƒ, a zupe∏nie niedopuszczalne jest zamykanie (kratowanie) otworów prowadzàcych do zaj´tych gniazd. Wi´kszoÊç gatunków opuszcza gniazda w czerwcu,
jedynie jaskó∏ka oknówka i wróbel czasem maja jeszcze piskl´ta
na poczàtku sierpnia. Natomiast go∏àb odbywa l´gi nieregularnie,
czasem nawet zimà, wi´c planujàc roboty przy strychach i niszach
elewacji nale˝y wczeÊniej upewniç si´, czy nie ma tam zaj´tych
gniazd. JeÊli zdarzy∏a si´ bezwzgl´dna koniecznoÊç prowadzenia
prac gdy jest l´g, to nalezy to robiç z conajmniej godzinnymi przerwami, ˝eby ptaki mog∏y nakarmiç piskl´ta w gnieêdzie lub wróciç do wysiadywanych jajek.
–– Nie ma racjonalnego powodu ˝eby zamykaç dost´p
do stropodachów, jeÊli ich otwory majà Êrednic´ najwy˝ej 10 cm,
t. zn. sà niedost´pne dla go∏´bi, a mogà s∏u˝yç innym ptakom,
które nie zostawiajà odchodów przy gnieêdzie. W naszym powo-

Równie˝ przepisy dotyczàce prowadzenia prac budowlanych (Dz.
Ustaw nr 62 z 27 kwietnia 2001, poz. 627,??? art.??? 75) nakazujà dba∏oÊç o ochron´ Êrodowiska przyrodniczego (ptaki sà jego
sk∏adnikiem). Nie wolno wi´c niszczyç l´gów ptaków gnie˝d˝àcych si´ w budynkach – np. przez zamkniecie dost´pu do gniazd,
ani ich p∏oszyç przy odbywajàcych si´ l´gach – np. przez ustawienie rusztowaƒ lub prowadzenie prac.
Poza tymi nakazami prawnymi sà te˝ oczywiste racje moralne
i ekologiczne przemawiajàce przeciw „eksmisji” naszych skrzydlatych sàsiadów, jednak przy minimalizacji szkód i niedogodnoÊci, przez nie powodowanych. Ptaki, obok drzew i kwiatów, wprowadzajà najwi´cej naturalnego ˝ycia do kamiennego Êrodowiska
naszych osiedli. Sà widocznym przejawem koegzystencji ˝ywej
przyrody z urbanizacjà, bez nich niebo nad miastem by∏oby puste.
Cieszà si´ te˝ na ogó∏ sympatià, a opisywane w mediach przypadki zakratowania gniazd z piskl´tami lub wysiadujàcymi ptakami,
co skazuje je na powolnà Êmierç g∏odowà, przyjmowane sà z powszechnym pot´pieniem. Jest te˝ wa˝ny argument ekologiczny:
krajowy stan populacji kawki, jerzyka, wróbla, jaskó∏ki oknówki
i pustu∏ki zale˝y g∏ównie od ich miejsc l´gowych w zabudowie
miast i osiedli.
Uznajmy wi´c ptaki gnie˝d˝àce si´ w budynkach za sàsiadów
chronionych prawem, potrzebnych nam i na ogó∏ lubianych.
Wspó∏˝ycie z nimi powinno si´ opieraç na nast´pujàcych zasadach:
–– G∏ównym sprawcà „ptasich” szkód i niedogodnoÊci w budynkach jest go∏àb, którego obecnoÊç powinna byç ograniczana.
Nale˝y zamykaç (kratowaç) otwory wi´ksze od Êrednicy 10 cm,
prowadzàce do strychów, stropodachów i wszelkich innych pomieszczeƒ, gdzie ptaki te mog∏yby gnieêdziç si´. Nie wolno jednak tego robiç gdy we wn´trzu znajdujà si´ go∏´bie (albo inne
ptaki) lub ich piskl´ta. Balkony, loggie i ró˝ne wn´ki mo˝na chroniç przed go∏´biami siatkà – sklepy ogrodnicze oferujà cienkie
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jennym budownictwie przez dziesiàtki lat by∏y tysiàce domów ze
stropodachami, gdzie gnieêdzi∏y si´ ptaki i nie powodowa∏o to
˝adnych szkód ani istotnych niedogodnoÊci. Otwory stropodachów o Êrednicy do 10 cm nie powinny byç wi´c kratowane
– niech nadal s∏u˝à jako miejsca l´gowe kawkom, jerzykom, wróblom i szpakom.
–– Zastosowanie skrzynek l´gowych mo˝e rekompensowaç
utrat´ miejsc w budynkach, mo˝na te˝ w ten sposób „zapraszaç”
wybrane gatunki ptaków, np. jeÊli ktoÊ chce mieç przy oknie jerzyka lub szpaka.

od siebie. Dobrym miejscem dla skrzynek sà wn´ki okienek
od strychu.
Jerzyk. Skrzynki o p∏askim kszta∏cie: dno 20x30 cm, wysokoÊç
ca∏kowita 15 cm, a poziomy otwór 3.5x6.5 cm w dolnym rogu zewn´trznej (odsuni´tej od budynku) Êcianki skrzynki. Nale˝y je
wieszaç w wysokich cz´Êciach budynku, najlepiej po kilka w pobli˝u siebie. Przed skrzynkà i poni˝ej jej powinna byç wolna przestrzeƒ dla swobodnego lotu.
Szpak. Skrzynki dla tego gatunku sà najpopularniejsze. Wymiary: dno 15x15 cm, g∏´bokoÊç 25 cm, otwór 5 cm. Mo˝na je
wieszaç na drzewach i budynkach, nawet blisko przy oknie czy
balkonie.
Wróbel, a tak˝e mazurek oraz sikory – modra i bogatka,
gnie˝d˝à si´ w skrzynkach o wymiarach: dno 13x13 cm, g∏´bokoÊç 20 cm, otwór 4 cm. Umieszcza si´ je na budynkach lub
na drzewach, przy wyborze miejsca bioràc pod uwag´, ˝e wróbel
jest ptakiem bardzo ostro˝nym jeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo
gniazda.
Pustu∏ka. Skrzynka pó∏otwarta o wymiarach: dno 30x50 cm,
wysokoÊç skrzynki 30 cm, wysokoÊç przedniej Êcianki 15 cm. Powinna byç umieszczona w górnej cz´Êci budynku, w miejscu zapewniajàcym swobodny przylot i gdzie te ostro˝ne ptaki nie b´dà
niepokojone.
Jaskó∏ka oknówka – mo˝na tym ptakom u∏atwiç przylepienie
gniazda, lub „wskazaç” im w∏aÊciwe miejsce, przez umieszczenie
pó∏ki pod okapem dachu, balkonu albo wn´ki okiennej. Powinna
byç na tyle wàska (do 6 cm), ˝eby nie wystawa∏a spod gniazda, bo
to umo˝liwi dostanie si´ do niego sroki. Jaskó∏ki lubià gnieêdziç
si´ kolonialne, pó∏ka mo˝e byç wi´c d∏u˝sza, ˝eby zmieÊci∏o si´
kilka gniazd. Pod nià mo˝na daç drugà szerszà pó∏k´ (tack´)
na nieczystoÊci, ale odpowiednio ni˝ej – ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo gniazd.

Skrzynki l´gowe
Ptaki o których tu mowa majà ró˝ne wymagania co do budowy i sposobu umieszczenia skrzynek. W poni˝szych opisach podano wymiary ich wn´trza. „G∏´bokoÊç” oznacza odleg∏oÊç od dolnej kraw´dzi otworu wlotowego do dna skrzynki, przestrzeƒ
skrzynki nad otworem nie ma dla ptaków znaczenia. „Otwór”
– podany wymiar oznacza jego Êrednic´, ale otwór mo˝e mieç te˝
kszta∏t zbli˝ony do kwadratu. Co 2-3 lata skrzynki powinny byç
czyszczone ze starych gniazd, ich budowa powinna wi´c umo˝liwiaç otwieranie. Nale˝y je tak umieszczaç i umocowaç, ˝eby nie
grozi∏y spadni´ciem i ˝eby ptaki gnie˝d˝àce si´ w nich by∏y bezpieczne przed kotami oraz niepokojeniem przez ludzi. Bywa, ˝e
skrzynki zajmowane sà dopiero w drugim, a nawet w trzecim roku – ptaki muszà si´ do nich przyzwyczaiç. JeÊli po trzech sezonach nie zostanà zaj´te –mo˝na je przenieÊç w inne miejsce.
Kawka. Skrzynki o wymiarach: dno 25x25 cm, g∏´bokoÊç 3540 cm, otwór 8-10 cm. Mogà byç wieszane na budynkach lub drzewach, co najmniej na wysokoÊci 6 m, najlepiej po kilka, bo kawki
lubià gnieêdziç si´ w koloniach, ale w odleg∏oÊci co najmniej 1 m

Sto∏eczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
www.stop.most.org.pl; info@stop.most.org.pl
tel. (22) 670 22 07
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