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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Każdego
roku w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami giną miliony
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ptaków.
Przyczyną co najmniej połowy przypadków śmiertelnych są okna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prywatnych domów i mieszkań. Nawet małe szyby okienne mogą być
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------niebezpieczne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA KOLIZJOM
PTAKÓW Z SZYBAMI OKIENNYMI

NIE POZWÓL BY TWOJE OKNA ZAGRAŻAŁY PTAKOM !

Możesz skutecznie zapobiegać
kolizjom ptaków z szybami
Twoich okien.

Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) ̵ ofiara kolizji z
szybą okienną. Najczęstszą przyczyną śmierci ptaków
w wyniku kolizji z szybą są krwotoki śródczaszkowe.
(Fot. Szklane pułapki)

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
ZAWIEŚ FIRANY, ZASŁONY, ROLETY
Największym zagrożeniem dla ptaków są
„puste” okna. Zawieszenie w oknach firan i
zasłon sprawia, że szyby stają się zauważalne
dla ptaków. Jeszcze bardziej widoczne są
rolety,

szczególnie

te,

z

elementami

dekoratorskimi takimi jak paski czy koronki.

Im większą powierzchnię okna
zasłaniają firany czy rolety tym
lepiej. (Fot. Szklane pułapki)
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PRZYKLEJ TAŚMĘ
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania kolizjom
ptaków z szybami jest oklejenie szyb okiennych
paskami taśmy o szerokości 2 cm oddalonymi od
siebie na odległość nie większą niż 10 cm. Są one
dobrze widoczne dla ptaków, a mała odległość
między nimi sprawia, że ptak nie próbuje pokonać
przeszkody i tym samym nie wpada na szybę.
Mimo, iż taśmy nie prezentują się na oknach
najlepiej, warto w ten sposób zabezpieczyć te okna
domu, w które uderzają ptaki.

Ciekawym rozwiązaniem są rolety z
poziomymi różnokolorowymi pasami.
(Fot. Szklane pułapki).

WYBIERAJ SZYBY O NIEWIELKIM
STOPNIU ODBIJALNOŚCI PROMIENI
ŚWIETLNYCH
Największym zagrożeniem dla ptaków są
duże szyby o powierzchni powyżej 2 m 2
(Fot. Szklane pułapki)

Jeśli budujesz dom, lub wymieniasz okna
zwróć uwagę na to, żeby nie montować
okien z powierzchnią lustra. Ten typ okna
jest szczególnie niebezpieczny dla ptaków!
Najlepiej wybierz okna o niewielkim
stopniu

odbicia

promieni

świetlnych ̵

zminimalizuje to efekt lustra, szczególnie
niebezpieczny

w

pobliżu

drzew.

Odbijające się w oknach drzewa znacznie
Efekt lustra jest szczególnie niebezpieczny w
pobliżu drzew. (Fot. Szklane pułapki)

zwiększają prawdopodobieństwo kolizji.
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NAKLEJKI W OKNACH
Przyklejenie na okna naklejek jest skuteczną
metodą minimalizowania kolizji ptaków z
szybami

okiennymi,

pod

warunkiem,

że

zaklejona jest większa powierzchnia szyby.
Jeśli zdecydujesz się na wiele naklejek zamiast
jednej powierzchni, zadbaj o to by odległość
między nimi wynosiła 5 do 10 cm. Można do
tego celu użyć kolorowych sylwetek ptaków,
innych naklejanych elementów dekoracyjnych
lub ozdobnej folii, np. imitującej kolorowy
witraż. Wszystko zależy od fantazji i poczucia
estetyki właściciela okna.
KARMNIKI I POIDEŁKA UMIEŚĆ Z
DALA OD OKNA

Ciekawym
rozwiązaniem
jest
zastosowanie kolorowej naklejki na
dużej powierzchni szyby. Ważne żeby
pozostała część nie pozostawała w żaden
sposób nie zabezpieczona. (Fot. Szklane
pułapki)

Wszystkie elementy, które mogą zwiększać
zagęszczenie

ptaków

przy

szybach

są

czynnikiem potencjalnie zwiększającym liczbę
kolizji. Dlatego karmniki i poidełka umieszczaj
w bezpiecznej odległości od szyb.
(Fot. Szklane pułapki)

Naklejki z otworkami
To metoda często stosowana na witrynach
sklepowych. Jej skuteczność w
zapobieganiu ptasim kolizjom wynosi
Fragment jednej z witryn sklepowych oklejony
reklamą. (Fot. Szklane pułapki)

97,5 %.

Zaproponowane przez nas rozwiązania są skutecznymi metodami
zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. O stopniu skuteczności
poszczególnych metod mogą jednak decydować warunki lokalne. Jeśli mimo
zastosowania którejś z rekomendowanych metod w Twoje okna nadal będą
uderzały ptaki, konieczne będzie zastosowanie innej metody lub połączenie ich
kilku.

