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Radny Andrzej Plata   

Prośba o pomoc w załatwieniu sprawy

W imieniu mieszkańców ulic Świętopełka ; Rolbieckiego jak i przyległych do rejonu

Park Wzgórze Ewangelickie zwracam się po raz kolejny [pierwsze próby zgłoszenia problemu miały

miejsce kilkanaście lat temu] z apelem — prośbą o podjęcie konkretnych działań wkierunku

rozwiązania ważnego społecznie jak i zdrowotnie problemu jakim są skutki gromadzenia stadnego

ptaków w drzewostanie Parku Wzgórze Ewangelickie.

Być możenie dla każdego jest to problem widoczny czy też odczuwalny ale my jako mieszkańcy oraz

obywatele niemałej społeczności rejonu w.w. Parku jesteśmy bezpośrednio narażeni na kontakti jego

efekty z gromadą ptactwa „„i to w szerokim tego słowa znaczeniu”. Nie chodzi o rozpisywanie się jaki

dyskomfort odczuwamy ale mamy prawo oczekiwać konkretnej pomocyze strony przedstawicieli

Urzędu Miasta Chojnice w tym ważnym problemie.

Możnazadać sobie pytanie jak walczyć z tym od wielu lat nierozwiązanym problemem [podejmowane

były próby wystraszania ptaków — głos sokoła czy temu podobne] ale jak wskazuje życie najlepsze są

najprostsze sposoby i nie chodzi o to [jak to przy każdej sposobności podkreśla miejski. ogrodnik —

chcecie wyciąć drzewa],nie , nie chodzi o bezmyślne wycinanie drzew.

Jest kilka możliwości:

Metody popularne w krajach sąsiednich up.; kształtowanie - przycinanie kształtu koron drzew

wraz z założenie siatek ochronnych - zdecydowanie ogranicza siadanie a co za tym idzie tzw:

gniazdowanie przez ptactwo].

Wyprowadzenie ptactwa z rejonu Parku Wzgórze Ewangelickie są też na metody — można zasięgnąć

rady specjalistów [rozpoczęcie robót w ramach — Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni

Wzgórze Ewangelickie, czy to niejest pozytywnykrokw kierunku stworzeniafaktycznie parku

dającego możliwość odpoczynkui rekreacji, jest najlepszą do tego okazją]

Wmiejsce wycięcia starych drzew wykonać nowe nasadzenia [podtrzyma to charakterparku „ułatwi

utrzymanie porządku w parku czy też wykonania corocznego przycinania koron. Przykład rosnące

drzewa wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury , corocznie odbywa się kształtowanie - przycinanie koron]

Podsumowując, [przedstawiony problem w powyższej petycji jest na tyle ważnym

i bardzo długo już akcentowanym przez nas mieszkańcówa także obywateli Chojnie] oczekujenty w

końcu konkretnych działań i poważnego naspotraktowania.

Wimieniu mi  
Załączniki:

Notatki prasowe

Informacja o zagrożeniu ptasimi odchodami

Korespondencja do UM Chojnic i PSSE Chojnice
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Ludzie „mają po pro
przesrane”

Mieszkańcy okolic Wzgórza Katowskiego wcentrum i
Chojnic skarżą się na ptaki, a konkretnie na ich od- se
chody. Miasto z problemem sobie nie radzi, a miesz-

 

  
kańcomcentrum opadają ręce.
Problem nie jest nowy i wraca praktycz-

_ nie co roku przed latem. To wtedy ptaki
ę— najwięcej i najwięcej wydalają.

zą i nie
Mieszkańcy okolic Wzgórza Katowskiego

co roku wysyłają pisma dourzędu. Prob-

lem jednaknie znika.I to nie z opieszałości

urzędników,az braku sposobów na po-

- zbyciesię practwa. 'Mieszkańcy sugerują,
_że trzeba po prostu poobcinać konary
drzew. —— Mieszkańcy chcieliby, żebyśmy

 obcięli gałęzie drzew. Robimy to co roku,
. ale tylko o15-20 procent. Więcejnie można,

bo aniszczylibyśmy a: mówi

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Rodzina Skarpskich przy ul, Rolb eckiego mieszka od tresc lat.

robić. — Kiedy kupowali tu działki i bu-

dowali domy myśleli, że złapali Pana
Boga za nogi. A tu się okazało, że mają

po prostuprzesrane— mówi radny Leszek
Pepliński, którego o interwencję poprosili

mieszkańcy. Radny napisałdo burmistrza.

Swoje pismo z podpisami poszkodowani
przez ptactwo złożyli w ratuszu ponow-

nie. — Ptasie odchodysą tu wszędzie. Na
samochodach, schodach, chodniku,płocie,
dachu, nawet na balkonie. O wystawieniu
stolui krzeseł do ogrodu możemy zapo-
mnieć — mówi jedenz inicjatorów pisma
do ratusza Marek Pachota..
- Miasto chce,
ale nie wychodzi
— Próbowaliśmyz. odstraszaczem, ale
pókihałasom była pobiiska szkola.

ArseniuszFinster. — Będzie-
mydalej szukać sposobu,żę-

— zapewnia Finster.

- Zdejmowanie koron

Niebawem powinniśmy
; mieć metodykę, dokument

dotyczący konkretnie tego
; terenu, z informacjami,jak

W lutym skorzystamy też
z usług sokolnika — mówi

Lucyna Perlicka.

komentarz str. 36
Mówią, że co roku ptaków przybywa. Na zdjęc Maria i Wiktor tekst Michałna

 

Skorupscy z wnukiem Konradem. i

 

_ fot. Daniel Frymark

nówi burmistrz Chojnic

by zlikwidowaćten problem

drzew potrwa pięć lat.

ten. problem rozwiązać. :

Marek Pachotaapłeziiję2

   

  
  

   

 

  
    

   

 

  
  

   
  

 

    

  

  

 

  
  y do swojego domu. Czyścić nie nadąża. Płaki i ichodchody to największa zmora tej
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Drukowanie artykułu. Strona 1 z l

Wiadomość wydrukowana ze strony www.pomorska.pl

 

Mieszkańcy Świętopełka i przyległych ulic marzą o wyprowadzce na bezludną wyspę i żeby nie było tam

ptaków.

Gawrony wywołują u nich dreszcze. Na Wzgórzu Ewengelickim gawrony od

lat mają swoje królestwo. I wcale się nie przejęły, że alejki zostały

wyłożone polbrukiern, im to nie przeszkadza. Tak samojak nie

przeszkadzają im dachy i elewacje domów, parapety, auta, ogródki
przydomowe. Wszędzie można napotkać śladyich obecności, a ci, którzy
tu mieszkają, ze złością i płaczem sprzątają raz za razem, bo co mają

robić?

Odporne na wszystko

Do tej pory walka z gawronami polegała na przycinaniu koron drzewi

sprowadzeniu specjalnego sprzętu akustycznego, który miał je odstraszyć.

Nic z tego - gawrony okazały się odporniejsze, za to mieszkańcy dostawali

szału, bo oprócz gawronów mieli też dodatkową atrakcję w postaci hałasu.

 

- Żyć się tu nie da - pomstują mieszkańcy - Odchody są wszędzie, na alejkach w parku i w naszych cgródkach.

Bielizny nie możne suszyć, samochodu zostewiać pod chmurką. Tojest horror, a nie normalne życie.

Ptak kontra ptak

W ratuszu o probiemie wiedzą, ale nie kryją desperacji. - Cc roku obniżamy korony, zdejmujemy gniazda,

kupiliśrmy straszak. I nic - rozkiada ręce Jarosław Rekowski, szef wydzietu komunalnego. - Pieki wracaję i na
nevso budują gniazda. A teraz jest okres lęgowy, więc nic i tak nie możemyrobić. NE

Radą ma być sprowadzenie sokoła z Tucholi. Czy doprowadzi to do zdziesiątkowania populacji, nie wiadomo,

ałe w ratuszu chwytają się tego jako ostatniej szansy.

Telewizor pod chitmurką

Redny Leszek Pepiiński, który podjął ostatnio interwencję w tej sprawie, zauważa, że mieszkańcy nie dostali

odpowiedzi na swoje drarmnatyczne pisma, a najstarsze pochodzi z 2006 r. - Coś tu chyba nie jest tak - narzeka

radny.

Ponadto podczas wizji lokalnej na ul. Rolbieckiega odkrył dzikie śmietnisko za poseją nr 4, które jest podobno

miejscem iibacji i zbiórek nieciekawego towarzystwa. Walają się tam piastikowe i szklane butelki, sprzęt

elektryczny i elektroniczny, a także .... telewizor marki Grundig.

- Z gawronamito nie ma nic współnego - twierdzi Rekowski. - Ale sprawdzimyi spróbujemynamierzyć tych,
którzy wywożą tu śmieci.

 

GP Media sp. zo.o. - Bydgoszcz

http://www.gazetapomorska.pl/apps/pbcs.dlVarticle?ATD=/po/200805141NNEMIASTA.. 14.05.08
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Co warto wiedzieć?

Ptaki żyją w otoczeniu człowieka od zarania dziejów. Umilają mu życie swoim pięknym wyglądem oraz zabawiają śpiewem ,
w chwilach smutku i zwątpienia.
Niestety bywa również i tak, że zbyt duża populacja ptaków bytująca w jednym miejscu stanowi dla człowieka zagrożenie
jego egzystencji.

Niestety często , zbyt daleko posunięta ochrona ptaków ogranicza nam możliwościich płoszenia z miejsc , gdzie są one
niepożądane.

Jednak zanim przystąpimy do omawiania możliwych do zastosowania metod płoszenia chcielibyśmy odpowiedzieć na
pytanie dlaczego?

Dlaczego musimy usuwać ptaki ze swego otoczenia?

1. Ptasie odchody są nieestetyczne i również niebezpieczne ze względu na śliskość podłoża jakie wywołują.

2: Ptasie odchody są szkodliwe dla zdrowia. Co najmniej sześćdziesiąt zakaźnych chorób powiązanychjest z

ptakamii ich ekskrementami. Najpoważniejsze z nich:

o histoplazmozajest potencjalnie śmiertelną chorobą układu oddechowego pochodzącą od grzybów

rozwijających się na wysuszonych odchodach

o grzybica jest infekcją drożdżakową lub grzybiczą rozprzestrzenianą przez gołębie. Dotyka ona obszarów

skóry, jamy ustnej, systemu oddechowego,jelit i przewodu moczowego, szczególnie pochwy. Stanowi to poważny

problem dla kobiet wywołujący swędzenie, ból i wysięk.

o kryptokokoza wywoływanajest przez drożdże znajdujące się w przewodzie pokarmowym gołębii

szpaków. Choroba ta często zaczyna się jako infekcja płucna i może później zaatakować centralny system

nerwowy. Ponieważ strychy, kopuły, gzymsy, szkoły, urzędy, magazyny, młyny, stodoły itp. są typowymi

miejscami nocowania i gnieżdżenia się ptaków, grzyby te łatwo można znaleźć wtych rejonach.

o wirusowe zapalenie opon mózgowych, zapalna choroba systemu nerwowego, zwykle powoduje

senność, ból głowyi gorączkę. Może nawet doprowadzić do paraliżu lub śpiączki. Występuje we wszystkich

grupach wiekowych ale szczególnie groźna jest dla osób powyżej 60 roku życia. Chorobę roznoszą komary, które

żywiłysię na zarażonych wróblach, gołębiach i ziębach przenosząc wirus grupy B odpowiedzialny za wywołanie

tej choroby.

o salmonelloza często występuje jako zatrucie pokarmowe i pochodzi od gołębi, szpakówi wróbli.

Bakterie te znajdują się w odchodach ptasich, a pył z tych odchodów może zostać zassanyprzez system

wentylacyjny lub klimatyzacyjny powodując skażenie żywnościi rejonówprzygotowania żywnościwrestauracji,

domui zakładach przetwórczych.

Poza tym, że ptaki są bezpośrednimi nosicielami tych chorób, są one także powiązane z ponad 50 typami pasożytów. Około

dwóchtrzecich tego typu szkodników może być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Pozostałe uważane są za
szkodniki doraźnie uciążliwe.

1. Ptasie odchody generują koszty. Czas i materiał na sprzątanie po ptakach stanowią koszty nie do odzyskania.

2. Ptaki brudzą posadzki, elewacje i wszelkiego rodzaju sprzęt. Zanieczyszczając maszyny i urządzenia powodują ich awarie.

Dziobią odpadki, a następnie żywność powodują jej skażenie. Atakują samoloty. Zanieczyszczają stojące na parkingach
samochodyekskrementami zawierającymi kwas moczowy.

Poza tym, że ptaki są bezpośrednimi nosicielami tych chorób, są one także powiązane z ponad 50 typami pasożytów. Około

dwóchtrzecich tego typu szkodników może być szkodliwe dla zdrowialudzi i zwierząt domowych. Pozostałe uważane są za
szkodniki doraźnie uciążliwe.
Ptasie odchody generują koszty. Czas i materiał na sprzątanie po ptakach stanowią koszty nie do odzyskania.

Ptaki brudzą posadzki, elewacje i wszelkiego rodzaju sprzęt. Zanieczyszczając maszyny i urządzenia powodują ich

awarie. Dziobią odpadki, a następnie żywność powodują jej skażenie. Atakują samołoty. Zanieczyszczają stojące na
parkingach samochody ekskrementami zawierającymi kwas moczowy.

Skoro wiemy już, że ptaki nie zawsze wpływają korzystnie na otoczenie człowieka to nadszedł czas na

przedstawienie humanitarnych metod płoszenia ptaków.



Metody płoszenia ptaków:

Większość metod opierasię na stworzeniu ptakomnieprzyjaznego środowiska i tym samym zniechęceniu ich do
przebywania w miejscach , gdzie są one niechciane.

Najczęściej do tej pory spotykaną metodą w naszym kraju są kolce. Przykleja się je do gzymsów, parapetówi wszystkich

tych miejsc, z których chcemy usunąć ptaki. Metoda ta nie należydo tanich, a zdarzasię, że jest nieskuteczna. gdy sprytne
ptaki wiją gniazda na kolcach wykorzystując je jako elementy konstrukcyjne.

Niewątpliwą wadą tej metody jest jednak fakt kaleczenia ptakówprzezostre kolce. Inną, często spotykaną metodą jest siatka
zabezpieczająca. Jest to metoda zdecydowanie droga, a przy tym mało estetyczna. Skutecznie jednak chroni elewacje
obiektów przed przesiadywaniem na nich ptakówi zanieczyszczaniu ich szkodliwymi dła tynkówekskrementami.

Mamyteż do dyspozycji urządzenia hukowe. Metoda ta pozwala płoszyć ptaki w parkach, na lotniskach. stawach rybnych,

sądach i wysypiskach odpadów komunalnych. Niestety ze względu na swoją uciążliwość dla otoczenia nie może być

stosowana do zabezpieczania przed ptakami elewacji. Inną wadą tej metody jest fakt przyzwyczajania się ptakówdo stale
powtarzających się dźwięków.

W dużym stopniu pozbawiona tych wad jest metoda biosoniczna. Służy ona do płoszenia ptaków przy pomocy dźwięków
ptaków płoszonego gatunku wsytuacjach stresowych oraz dźwięków wydawanych przez ptaki drapieżne. Możliwejest
odtwarzanie nagranych dźwięków z taśmy magnetycznej, płyty CD lub mikrochipów.

Najskuteczniejszą metodą jest wykorzystania mikrochipów ponieważtechnologia ta pozwala na częste zmiany

częstotliwościi kolejności odtwarzanych dźwięków,co z kolei zapobiega przyzwyczajaniu się ptaków do stale
powtarzających się dźwięków. Metoda ta jest najtańszą spośród omawianych metod.

Jedną ze skuteczniejszych metod zabezpieczania dachów przed ptakamielewacji przed naniesienie na gzymsy, parapety,

głowice kolumn,rynnyitp. paska specjalnego żelu. Jest to bezpieczna nietoksyczna substancja, która przez cały czas
zachowuje lepką konsystencję do której nieprzyjemnie dla ptakówkleją się ich łapy. Ze względu na unikalną formułę żel
zachowuje skuteczność przez okres 12 miesięcy i dlatego ptaki uczą się unikać obszarówaplikacji. Wielu ekspertów od walki

ze szkodnikami poleca tę metodę jako najlepszy sposób pozbycia się problemu z uporczywymi ptakami.

Podobny wdziałaniujest również płyn, którego formułajest identyczna jak omawianego wcześniej żelu. Pozwala on jednak
zabezpieczać przed ptakami również drzewai krzewy. Płyn nakłada się metodą natryskową na drzewai krzewylub pędzlem
w przypadku powierzchni budynków.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie do płoszenia ptakówspecjalnej taśmy wcelu jej wyprodukowania producent
zastosował najnowsze technologie i materiały. Jest ona opalizującą barwamifolią dyfrakcyjną, która oddziałuje na wzrok,

słuch i wrażliwość ptaków. Wykonanajest z cienkiej wstęgi poliestrowej, na której nadrukowano holograficzny wzór w
postaci nakładających się kółek. Wzór ten przypomina oczy sowy, naturalnego wroga wielu ptaków. To trójwymiarowe
graficzne medium odbija pełne spektrum kolorów z intensywnością podobną do lasera. Dodatkowy efekt wywołuje nawet
lekki powiew wiatru powodując drganie taśmy efektem czego jest powstawanie ostrego metalicznego grzechotania
niepokojącego ptaki.
Stosukowo młoda metodą wPolsce jest płoszenie ptakówprzy pomocyułtradźwięków. Skuteczność jej jednak ogranicza się
do pomieszczeń zamkniętych lub częściowo zadaszonych. Ponieważ fala ultradźwiękowajest falą płaską urządzenie powinno
być zamontowane na wszystkich poziomach przesiadywania ptaków.



Chojnice, 31.08.2017r
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Burmistrz Miasta Chojnice

W imieniu Mieszkańców ulicy Świętopełkai ulicy Rolbieckiego zwracam się

do Pana Burmistrza z uprzejmą prosbą o wycięcie drzewostanu szczególnie od stronyulicy

Świętopełka, ul. Rolbieckiego i ul. Gdanskiej w parku na Wzgórzu Ewangelickim w Chojnicach

z uwagi na bardzo zły stan znajdujących się tam drzew iz tej przyczyny stanowia one realne

zagrożenie dla zycia i zdrowia mieszkancówi innych osób

Drzewate wieloletnie, w części już pouszkadzane i znacznie osłabione przez naturalny dla ich wieku

proces chorobowy, duża część jest już systematycznie usychającąca oraz dodatkowo są one wyraźnie

_ nachylone w kierunku wspomnianychulic.

W związku z przebyła w miesiącu sierpniu nawałnicą i powstałymiw jej następstwie szkodami

i pouszkadzaniem, połamaniem koron jak równiez powywracaniem dużejczęści drzew, w tym także

na jezdnię ulicy Świętpełka, ul.Gdańskiej czy ul. Rolbieckiego tarasując je i koronamisięgając

zabudowań przyległych nieruchomości.

W związku z powyższym stanowią one bardzo realne zagrozenie dla ŻYCIA i ZDROWIA

mieszkańców przyleglych ulic jak również spacerowiczów, przechodniów, osób odpoczywających

czy innych użytkowników przejść przez park jak również użytkowników przylegających jezdni.

Pragnę zwrócić ponadto uwagę na fakt że w samym tylko 2017r był to już kolejny incydent

naturalnego niszczenia, łamania i wywracania się drzew w parku na Wzgórzu Ewangelickim oraz ich

spadania na ścieszki piesze w jego wnetrzu, na chodniki i jezdnie przylegających ulic.

W poprzenich latach również zdarzały się podobne incydenty.

Mając na uwadze ŻYCIE, ZDROWIE, DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO WSZYTSKICH UŻYTKOWNIKÓW
oraz MIESZKAŃCÓW proszę o wycięcie wszystkich zagrożonych drzew, zwłaszcza od strony w/

wym ulic.

W celu uzyskania wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej, odpoczynkowej, widokowej, ochrony nowo

powstającej inwestycji modernizowanego KINOTEATRU oraz ochrony przyszłych użytkowników

proponuję rewitalizację Parku poprzez wymianę zadrzewienia i jego zagospodarowaniem.

W odczuciu mieszkańców przyległych posesji fakt rewitalizacji Parku (z wymianą anie jedynie

wycięciem zadrzewienia) z jednoczasowym zagospodarowniem terenu — w tym postawieniem ławek i

innego sprzetu do odpoczynkui rekreacji wyrażnie wzmocni atrakcyjność Wzgórza Ewangelickiego

które jest jednym z najpiękniezszych miejsc widokowych w naszym mieście.

Łączę wyrazy szacunku
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Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

w Chojnicach

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu
ważnego społecznie problemu jakim jest „ walka z ptactwem w parku Wzgórze Ewangelickie
w Chojnicach”

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnych próbach, bezskutecznej korespondencji

z przedstawicielami Urzędu Miasta Chojnice.

Od dłuższego czasu w różnych formach prowadzimytąjednostronną potyczkę o poprawę warunków

bytu i korzystania z ,, czystego podwórka, podejścia, podjazdu” na naszych posesjach.

Jako społeczność zamieszkująca ulicę Świętopełka i przyległe odczuwamy dyskomfort i zagrożenie

zdrowia poprzez „spadające i zalegające ptasie odchody”. |

Prosimy o pomoc i zaangażowanie wtej bardzo ważnej dla naszego zdrowia i samopoczucia sprawie.

W imieniu   
Adres do korespondencji:
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Załączniki:

Informacja o zagrożeniu ptasimi odchodami
Korespondencja z UM Chojnice



 

PAŃSTWOWYPOWIATOWY. Chojnice, dnia 15.02.2018 r.
INSPEKTOR SANITARNY

wChojnicach

HK-051-2/18

 

_ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach w odpowiedzi na pismo z dnia

06.02.2018 r. dotyczące uciążliwości bytowania ptactwa dzikiego w parku Wzgórze Ewangelickie

w Chojnicach informuje, iż w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do interwencji o:ganu

nadzoru sanitarnego, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki wynikające z treści ustawy

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(r j. Dz. U. z 2016, poz. 1866 ze zm.). tj. brak realnego (obiektywnego zagrożenia chorobami

zakaźnymi. Tutejszy organ nie kwestionuje. iż bytowanie ptactwa w aktualnym rozmiarze stanowi

uciążliwość i dyskomfort życia mieszkańcówulic przylegających do Wzgórza Ewangyelickizgo oraz

osób korzystających z parku.

Podejmowanie więc działań ograniczających niekorzystne oddziaływanie ptactwa parku na

Po giatowy

AASafftarny
wi nigąch

Lucy yko

Otrzymują:

I. Jako stronv w sprawie za potwierdzeniem odbioru ):   

 


