Radosne ptaki w domu Mehoffera
2013-03-20
Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka zaprasza na kolejną akcję, dzięki której w Krakowie
przybędzie budek lęgowych. Już dziś (20 marca, środa) o godzinie 15:00 w Domu Józefa
Mehoffera, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew wraz z Miotaczem Idei
Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka – Waldemarem Domańskim, dokona uroczystego
otwarcia sezonu lęgowego, rozwieszając w swoich ogrodach 25 ptasich budek. Data nie jest
przypadkowa – dziś przypada Światowy Dzień Wróbla.

Po wspólnym walentynkowym budowaniu, przyszedł czas na rozwieszenie budek
lęgowych w ogrodach Muzeum Narodowego. Jest to odpowiedź na apel Asocjacji
Promotorów Radosnego Ptaka – krakowskiego projektu
obywatelsko-artystyczno-urzędniczego pozbawionego wszelkich elementów
administracyjnych i prawnych. W konwencji happeningu, zabawy i współpracy
organizatorzy chcą przywrócić właściwą proporcję populacji ptaków miejskich. Z
dużych miast zniknęły bowiem wróble, sikorki i inne drobne ptaszki. Ocieplanie
budynków przepędziło również jerzyki, z których każdy swoim pracowitym dziobem
likwiduje codziennie 2 tys. komarów. Można to zmienić budując i montując specjalne
budki lęgowe. Na profilu akcji na facebooku znajdują się schematy prawidłowo
skonstruowanych ptasich domków.
Jeszcze w tym roku krakowskie tereny zielone mają wzbogacić się o 1000 budek dla
drobnych ptaków, m.in. sikorek i wróbli.
Akcję zainicjowali Waldemar Domański – dyrektor Ośrodka Kultury Biblioteki Polskiej
Piosenki oraz Włodzimierz Skoczylas. Do akcji może przystąpić każdy, kto pisemnie
oświadczy, że jest z natury wesoły i posiada niebanalne poczucie humoru
(oświadczenia należy wysłać na adres: dyrektor@bibliotekapiosenki.pl) oraz zakupi
odpowiednią budkę lęgową (cena ok. 40-50 zł). Zakup ptasiego domku lub dokonanie
przelewu na konto Małopolskiego Towarzystwa Ornitologiczne jest przez
organizatorów akcji traktowane jak pisemna deklaracja wesołego usposobienia i
niebanalnego poczucia humoru.
Do tej pory projekt wsparli m.in. Kancelaria Prezydenta Krakowa, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, MPK, Biblioteka Jagiellońska, Klasztor Ojców Franciszkanów. Podczas
dzisiejszego spotkania organizatorzy akcji zaproszą do współpracy instytucje kultury.
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://asocjacjapromotorowrp.com/
oraz www.bibliotekapiosenki.pl.
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