d Víte, že…
opravdu ekologické zateplení musí nejen izolovat, ale také být šetrné ke svému
prostředí?

Zateplení domu je ekologicky i ekonomicky výhodnou investicí, zamezuje totiž zbytečnému plýtvání energií.
Nicméně každý dům je součástí městského ekosystému, kterému se někteří živočichové přizpůsobili. Zateplením
můžeme vyhnat rorýse z jejich obydlí, a tím přispět takřka ke zdecimování české rorýsí populace.

d Kdo jsou Rorýsi?
Rorýsi jsou vzdušní akrobati a kromě hnízdění, tráví celý svůj život na obloze. Za letu se páří a dokonce i spí.
K nám přilétají již v květnu a jejich výrazné „sríí-sríí“ ozývající se mezi domy provází léto ve většině našich měst.
Po vyvedení mláďat se již koncem srpna vrací zpět do jižní Afriky.

d Proč zateplování ohrožuje populaci rorýsů?
Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí,
tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu i několik let, než
si najde novou. Probíhají-li navíc rekonstrukce budov, využívaných těmito ptáky
k hnízdění, v jejich hnízdním období (od 20. dubna do 10. srpna) a jsou-li práce
situovány do těsné blízkosti ventilačních průduchů, může dojít k významnému
rušení právě probíhajícího hnízdění. V horších případech dojde i k úplnému
zamezení přístupu do dutin ve střešních konstrukcích nebo do samotných
ventilačních průduchů, což má často za následek usmrcení nevzletných mláďat
nebo i dospělých jedinců (samice sedící na hnízdech). I proto je v ČR Rorýs obecný
zvláště chráněný jako ohrožený druh.

Fasáda rekonstruované budovy B
(Údolní 33)

d Jak šetrně zateplovat?
Na webu www.rorysi.cz lze najít návod, jakým způsobem postupovat při
rekonstrukcích a zateplování fasád domů, aby nedošlo ke zničení hnízdních
příležitostí pro rorýse. Je možné rorýsům nabídnout i budky, které lze zabudovat
přímo do fasády tak, že ve fasádě je viditelná jen malá štěrbina. Technických
možností je mnoho a většina z nich není finančně náročnější než ptačí budka.
Nejdůležitější ale zůstává povinnost respektovat oficiální dobu hnízdění rorýsů od
20. dubna do 10. srpna, kdy není možné na budovách s hnízdícími rorýsi provádět
žádné práce, které by rušivě zasahovaly do průběhu hnízdění.

d Přátelé rorýsů
Díky těmto úpravám se můžete, stejně jako my na Údolní ulici v Brně (budova
Nadace Partnerství), těšit ze společnosti Rorýsů, kteří tu hnízdí již více než sto let.
Pokud jste na svém domě realizovali opatření k podpoře hnízdění rorýsů, přihlaste se
mezi Přátele rorýsů (http://www.rorysi.cz/rorysi/pratele_rorysu/). A pokud jste škola,
která rorýse podporuje, staňte se Rorýsí školou podobně jako třeba ZŠ U Tenisu
z Přerova nebo ZŠ Bratrství Čechů a Slováků z Bystřice pod Hostýnem.
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