Gniazdo gołębi na balkonie. Co robić?
Większość osób myśli, że jeśli gołąb założył gniazdo na ich balkonie, to już na nim
pozostanie na zawsze. A to nie prawda. Samica gołębia składa najczęściej 2 jaja, które
wysiaduje przez ok. 2,5 tygodnia. Po wylęgnięciu się piskląt dorosłe opiekują się nimi
przez kolejne 4 tygodnie. W 5-6 tygodniu życia młode gołąbki opuszczają balkon. Tak
więc cały cykl od momentu zniesienia jajek po wylot młodych, zamyka się w okresie nie
dłuższym niż 2 miesiące. Po tym czasie można sprzątnąć „zużyte” gniazdo, umyć balkon i
pilnować, aby dorosłe nie założyły kolejnego gniazda na tym samym balkonie. Najlepszym
sposobem na zabezpieczenie balkonu czy okna przed gołębiami jest zamontowanie siatki.
Takie usługi oferują profesjonalne firmy i nie jest ona droga.
Bardzo często mieszkańcy pytają, czy można uprzątnąć gniazdo gołębia z balkonu?
Zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną”, będącym załącznikiem do obowiązującej „Ustawy o ochronie przyrody” – gołąb
miejski jest gatunkiem objętym ochroną prawną. Dlatego nie wolno niszczyć gniazd
gołębi, jeśli znajdują się w nich młode. A co z jajami? Czy można je wyrzucić, jeśli nie
wylęgły się z nich jeszcze pisklęta? Przepisy nie są w tej kwestii spójne.
Najlepiej nie niszczyć gniazd gołębi ze zniesieniem, jednak trzeba wiedzieć, że nie
każde jajko gołębia jest zapłodnione, a także nie z każdego zapłodnionego jajka wylęgnie
się pisklę. Dość często zdarza się, że samice składają niezapłodnione jaja. Wtedy, jeśli
jedno jajko jest sterylne, a drugie nie – samica może porzucić oba jajka. Jeśli na Twoim
balkonie zauważysz niechcianego gościa: gniazdo gołębia z jajkami – po pierwsze
upewnij się, czy są one wygrzewane. Rodzice nie wysiadują jajek, które porzuciły.
Dlatego pierwszym testem jest sprawdzenie ciepłoty jaj. Jeśli oba są wyraźnie cieplejsze
od dłoni, to znaczy, że są wysiadywane. Jeśli są zimne jak kamień, to zostały porzucone.
Test przeprowadź kilka razy w ciągu danego dnia i dodatkowo na drugi dzień. Gniazdo
zawierające całkowicie wyziębione zniesienie możesz z czystym sumieniem usunąć. Jeśli
na potwierdzenie swojej decyzji widzisz, że żaden gołąb nie interesował się tym gniazdem
oraz żaden nie siedział na jajkach przez noc, można usunąć porzucony lęg, chociażby
dlatego żeby jajka nie zaczęły się najzwyczajniej psuć.
Można też wykonać inny test, aby sprawdzić, czy jaja w gnieździe są zalężone. Każde
niezapłodnione jajko wypełnione jest dość obszernie białkiem, tylko przy jednym szczycie
znajduje się niewielki pęcherzyk powietrza, jest też stosunkowo ciężkie. W miarę wzrostu
pisklęcia zmniejsza się ciężar jaja i zwiększa objętość powietrza wewnątrz. Dlatego można
wziąć szklankę i wypełnić ją ciepłą wodą, o temperaturze naszego ciała, następnie włożyć
delikatnie jajko do szklanki i obserwować co się z nim stanie. Jeśli jajko opadnie na dno
szklanki – jest niezalężone (nie ma w środku pisklęcia), jeśli jajko wypłynie na wierzch (nie
zatonie) – to wewnątrz znajduje się już znacznie rozwinięte pisklę. Jeśli jajko ani nie tonie,
ani nie wypływa na wierzch, tylko utrzymuje się mniej więcej w połowie szklanki – pisklę
jest w średnio zaawansowanym stadium rozwoju.
Jeśli zachowasz gniazdo z jajami do wylęgu pamiętaj, żeby nie przeszkadzać dorosłym
w opiece, aby nie porzuciły młodych. Rodzice ogrzewają tylko pisklęta bardzo małe
– pokryte żółtym puchem. Kiedy młode obrosną w piórka, mogą być pozostawiane
bez opieki na dłużej. W tym czasie rodzice żerują i zaczynają zalecać się do siebie od
nowa, planując kolejne gniazdo. Jeśli obawiasz się, czy pisklęta nie zostały porzucone,
można delikatnie dotknąć ich, aby upewnić się, czy nie są wychłodzone. Jeśli pisklęta


będą cieplejsze od dłoni, to wszystko jest w porządku. Można też sprawdzić, czy są
karmione, dotykając delikatnie ich wola. Każdy gołąb ma wole, czyli worek pod skórą
na szyi, który wypełnia się pokarmem podczas żerowania. Wole jest miejscem wstępnej
obróbki pokarmu. Jeśli przez skórę da się wyczuć pokarm palcami, a wole jest obszerne i
zwisa u szyi młodego, znaczy, że pisklę było karmione przez rodziców. Jeśli jednak wole
jest puste, a pisklę wychłodzone i apatyczne, to zapewne coś jest nie tak i czas poszukać
pomocy.
Uwaga! Po każdym kontakcie z gołębiami zawsze należy porządnie umyć ręce mydłem.
Gołębie mogą być nosicielami różnych chorobotwórczych bakterii czy pasożytów.
Jeśli gołębie są chore (co nie zdarza się często), to zarazić można się głównie przez
przeniesienie zarazków brudnymi rękami do ust.
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