Miło nam poinformować, iż 24 marca 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne
przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Stworzenie warunków do rozmnażania się ptaków poprzez
montaż budek lęgowych” w ramach którego zostało zakupionych i zamontowanych 50 drewnianych budek
lęgowych dla ptaków z 4 różnymi średnicami wlotu (dla 4 różnych gatunków ptaków). Ptaki otrzymały
nowe dobre warunki do rozmnażania się w miejscowościach: Ciężkowice – Gmina Ciężkowice, Janowice
i Lichwin - Gmina Pleśna, Jodłówka-Wałki – Gmina Tarnów, Sukmanie – Gmina Wojnicz oraz Kończyska –
Gmina Zakliczyn. Budki dla ptaków inaczej budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa
Freiherr von Berlepsch na początku XIX wieku. Budki powinno się montować wszędzie tam gdzie nie ma
naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca. W Polsce ochronę nad ptakami wprowadzono
w latach 1956 i 1975. Ochroną objęte są wszystkie gatunki ptaków w okresie od 1 kwietnia do 1 sierpnia,
gdyż jest to dla nich okres lęgowy. Do ptaków chronionych nie wolno strzelać, nie wolno ich zabijać,
chwytać na lep, w sidła lub w potrzaski. Ptaków chronionych nie wolno więzić w klatkach, sprzedawać
i kupować, niszczyć ich gniazd, wybierać jaj lub piskląt. Każdy z nas może pomóc ptakom poprzez wieszanie
dla nich budek lęgowych.

Dlaczego warto chronić ptaki – wartość jednego ptasiego gniazda ?
Wartość jednego ptasiego gniazda, a właściwie pożytek z rodziny ptasiej, złożonej z dwojga starych ptaków
i pięciorga młodzieży wykaże poniższy rachunek: Jedno pisklę potrzebuje dziennie mniej więcej 50 gąsienic
lub much do pożywienia. Na dzień więc wypada dla jednego gniazda 250 owadów. Karmienie trwa około 30
dni. Zatem na wyżywienie jednego gniazda w ciągu miesiąca potrzeba 7 tysięcy 500 owadów. Każda
gąsienica zjada codziennie liści tyle, ile sama zaważy. Niech zje dziennie tylko jeden kwiat; z którego byłby
owoc, to w przeciągu miesiąca zniszczy 30 zawiązków owocowych. A 7500 gąsienic zniszczy 225 tysięcy
sztuk kwiatu jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, malin, truskawek lub innych owoców i warzyw, n. p. ogórków,
dyni i t.d. A zatem, kto wybierze pisklęta z jednego gniazda ptaków owadożernych, zmarnuje tem samem
225 tysięcy owoców. Kto zaś przyczyni się do zbudowania jednego ptasiego gniazda, zyska 225 tysięcy
owoców. Stąd wynika, że wartość jednego ptasiego gniazda jaskólek i innych ptaków owadożernych
stanowi dla ogrodnika 225 tysięcy owoców. To też praktyczni ogrodnicy w Anglii, we Francyi i w Niemczech
starają się mieć w swem gospodarstwie jak najwięcej ptaków pożytecznych i w tym celu w sadach swych
i ogrodach zawieszają sztuczne gniazda, aby w nich lęgło się ptactwo owadożerne.
Źródło: Kalendarz Wielki Uniwersalny na rok 1920. http://lachy.c0.pl/ekologia/ptaki/

Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. montaż budek lęgowych.
Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D.
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl
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