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Joanna Karocka

Gniazda jerzyków
a ocieplanie
budynków

WW ze sz∏ym ro ku przy sz∏a ko lej na
ocie ple nie na sze go blo ku. Po nie -
wa˝ w szcze li nie pod da chem od

wie lu lat gnie˝ d˝à si´ je rzy ki, za cz´ li Êmy si´
za sta na wiaç, co mo˝ na zro biç, ˝e by przy
ocie pla niu nie zo sta ∏y za tka ne ich miej sca na
gniaz da. Miesz ka my na 10 pi´ trze i od ma ja
do sierp nia ob ser wu je my te pi´k ne ptasz ki.
Nie chcie li Êmy stra ciç ta kich sà sia dów,
w zwiàz ku z tym za cz´ li Êmy szu kaç po -
trzeb nych in for ma cji. Na za gra nicz nych
stro nach naj cz´ Êciej mo˝ na zna leêç ra dy,
aby za ∏o ̋ yç spe cjal ne bud ki, a to kosz tu je
i spó∏ dziel nia miesz ka nio wa nie zde cy do wa -
∏a by si´ na ta ki wy da tek. Czas na gli∏, nie by -
∏o wi´c te˝ mo˝ li wo Êci po szu ki wa nia fun du -
szy na bud ki.

Osta tecz nie przy ocie pla niu na sze go blo -
ku za sto so wa no na st´ pu jà ce roz wià za nie:
wy ci´ to w p∏y tach, któ re k∏a dzio no na Êcia -
ny, po zio me szcze li ny, któ re po zwa la ∏y
ptasz kom na wej Êcie do szpa ry pod da -

chem, gdzie za wsze mia ∏y gniaz da. P∏y ta ma
kil ka na Êcie cen ty me trów gru bo Êci, nie wie -
dzie li Êmy wi´c, czy je rzy ki za ak cep tu jà ta kie
wej Êcie. Z nie po ko jem cze ka li Êmy na wio -
sn´. Pod ko niec kwiet nia przy le cia ∏y pierw -
sze pta ki i aku rat wy bra ∏y so bie szcze li n´
obok na sze go bal ko nu. Po czàt ko wo pod -
cho dzi ∏y do te go doÊç nie uf nie, sia da ∏y na
kra w´ dzi i od la ty wa ∏y. Po kil ku dniach, kie -
dy przy le cia ∏o wi´ cej je -
rzy ków, za ak cep to wa ∏y
jed nak wej Êcia i za ∏o ̋ y ∏y
gniaz da. Te raz ju˝ s∏y chaç
m∏o de. Je ste Êmy na -
praw d´ szcz´ Êli wi, bo
uda ∏o si´ wszyst ko tak
prze pro wa dziç, ˝e blok
jest ocie plo ny, a pta ki
ma jà na dal miej sca na
gniaz da.

W tym miej scu chc´
po dzi´ ko waç za rzà do wi

spó∏ dziel ni, któ ry pod szed∏ ze zro zu mie -
niem do pro ble mu i wspó∏ dzia ∏a∏ z na mi
w opra co wa niu po my s∏u, a po tem zle ci∏
wy ko na nie szcze lin. Jak wi´c wi daç, mo˝ li -
we jest zo sta wie nie miejsc na gniaz da dla
pta ków, trze ba tyl ko, ˝e by ktoÊ z miesz kaƒ -
ców si´ tym za jà∏ i po tra fi∏ za in te re so waç
pro ble mem w∏a dze spó∏ dziel ni. 
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M∏ode jerzyki w gnie˝dzie przed ociepleniem budynku.

Po ociepleniu budynku w szczelinach nie widaç m∏odych - sà g∏´boko.


