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Mllanówek test p]erwszyn rnlaslem W Polsce które achrone jerzyka l ntnych ptaków związanych f bul1ynkami uczyniła prawen lakahlym
Pżyjazne C]]a plaków osledle w Milan(jwku

Fot Anna K.awc2yk
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W czasie niepaga.ly przykig|odują PotrafiĄwówczas oddalić się od gniazda a kilkaset klomelrÓW nawet na kilka dniw pasfuk]Wannr
pakarnu ^flode vł gnieżdzic papadająw stan a(]ręłWenia padobny do hibernacji, by przeiyć cfas oczekiwania na pawrÓt radziÓW

Uwaga! Blacha
jest materialem wrogim

Jerzyk nie mając się
czego chwycić, ześlizguje się
w pułapkę bezwyjścia.
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Wykona|o w rańach pojektu pn ' ochrona]erzyków iińnych plaków chronionych zWąfanych z bLdynkam weorodfinnyn]'
dolnansowa.ego ze środków Użędu Marszałkowśkiego wojewódftwa Mazowieckiego

Pańnerami pfojektu są:
Liga ochrony Puyrody okręq sto|ecfńy. Uząd Miasta Mi|anówka, stoważyszenie Na Rzecf Miast. ogrodów

/ Na slron|e lytułowe] ok|ad]<' Mlodyjetyk FÓt Marcin Raretta
(l r-.rsr Ann. hrrwczvl
t l , r 1  O p , r  o ^ o 1 p o .  / r -  r l d o P r o p r r o s -

Wydawca L 9a ochlony Przyrody okręg s(oleczny w Warsfaw e

Madwy jerzyk ' nożeny lemu zaPobiec

w kIórych gniezdzi|'.sję jenykl

tE/
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F.n Ann. Kawcryk

MilanÓwck shrzynkllęgowe z sukcesen zastĄpi' |tracd1e
nie]sca lęgowc lctzykÓ|| w budyl1ku

Fat Anna Krawczyk
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Nazwa ptaka wywodzi sIę stąc!
w aka|icy dnia sw, Jcżaga

że ]eryk prylalywał do Daszeąa kralLl

Fol GzeqÓą l eśnlełlskl
Mła.]e ]efykipotrafia la|ać od razu pa apuszczeniu gniazda

Fat Marctn Rarc:ll.



JeŻyk gnieździ się ko|onijnie' SkŹynki na|eży Wieszać
po ki|ka w .zędzie' powyżej 4 metrów (im wyżej tym
|epiej), najpóżniejdo 1 maja' Do skzynek powinien być
zapewniony swobodny do|ot' lJnikamy pełnej ek-
spozycji południowej. Skrzynki można ma|ować pod
ko|or e|ewacji nieloksyczną farbą |ub wbudow}Ą/vać w
Warstwę ociep|eniową np' styropian'

WymiaryWewnętzne skzynki |ęgowej dIa jezyka:
12 cm (wys')x 18 cm (szer)x 30 cm (dł.),
poziomy otwórw|otowy: 6'5 cm x3'2cm'

Wie|e osób Uważa' że jerzykom i innym ptakom miesz.
kającym w budynkach nie na|eży pomagać, bo brudzą
e|ewację. Jest lo niesprawied|iwa opinia' gdyż za bru.
dzenie elewacji najczęściej odpowiedfia|ny jest gołąb i
to iy|ko wówczas, gdy w danym miejscu pŻesiaduje'
Wyjąikiem jest jaskołka oknówka, a|e w lym przypadku
insla|acja malej deseczki pod gn6zdem rozw|ąże
probIemodchodów'

wylat jerzyka ze sk|zynki lęgowej'

Jerzyki nie brudzą e|ewacji, nie niszczą budynków'
nie powoduią zatkania przewodów wentylacyjnych,
nie czyniążadnych sfkód. oźywiają nasz osied|owy
kraiobraz. są bardzo pożyteczne, gdyź w |ocie
chwytająogromne i|ości owadów.

PoMÓfMYJERzYKoM
ZAPEWN|AJĄG |M

TRWAŁE I BEzP|EczNE M|EJscA LĘGowE

W budynkach obok nas poza jerzykami mieszkają
takźe inne ptaki chronione: wrób|e, szpaki, kawki'
plstulki, kopciuszki' jaskołki. Prawo po|skie zab-
rania niszcfenia ich |ę9ów, b|okowania dostępu
do gniazd oraz niepokojenia i plosfenia w porże
|ęgowej.* wykonawcy prac remontowo . budow|a-
nych często ignorująte zakazy' co roku traci |ęgi i w
oklulny sposób g|n|e bardzo dużo ptaków gnież.
dżących się w budynkach. Ptaki cierpią i odchodząw
milczeniu,

cHRoŃMY PTAK| GN|EżDżĄCE s|Ę w BUDYNKACH
To NAsl P|ĘKN| | PoŹYTEczN| sĄs|EDz|

.Ustawa o och.onie puyródy f dn.16.|v2004r {Df'U' nr 92' poz.
330) oraz Rozpożądzen|e Ministra srodowiska ż dn. 28.|x.2004r
w śpEwie gafunków dziko występujących łióżąt oblętych och.
roną (Df'U. nr220' poz. 2237)

Jerzyk przed Wloten ze sk|zynki lęgowej
przygl ąc]a sĘ oloczeni u'

FÓl' Mateuę Ma|ysiak



Zakładajągniazda w szcze|inach muru pod gzymsami'
rynnami' dachówkami orazw stropodachach. do których
WIatująpŻez otwory wentylacyjne o średnicy 4. 8 cm-

Wyburzanie starych kamienic, remonty i ocieplania bu
dynków (np' stytopianem), zakładanie kratek na oiwory
do stropodachów oraz nowoczesne budownictwo
pozbawione szcze|in izakamarków powoduje, że coraz
mniej jest miejsc' w których jerzyki mogłyby założyć
gniazda' utrata miejsc |ęgowych oznacza spadek
|iczebności gatunku. Zagrożeniem są iakże prace
remontowo - budow|ane prowadzone w poŻe |ęgowej'
Rusztowania pokMe siatką |Ub fo|ią Uniemoż|iwiają
ptakom dostęp do gniazd. Poza tym jezyk' W odtóż.
nieniu od innych ptakóW, nie ucieka z gniazda w nzie
zagrożenia. czeka cicho' aż ono minie' Kończy się to
najczęściej zamurowaniem ptakóW żywcem'

Aby pomócjeęykom:

O prace remonlowe i lermomodern./acyjne na
budynkach zamieszkałych pŻez jeEyki nie
powinny być wykon}^Jvane w poŻe |ęgowej'
tj. od 1 maja do 15 sierpnia. W razie niespo-
dziewanej ko|izji prac z miejscem |ęgowym
jerzyka powa|amy ptakom spokojnie dokoń.
czyc |ęgi

nie zakładamy kratek na otwory do stropoda.
chóW stropodach to nie używana pŻez czło-
wieka przestrzeń budynku między dachem a
stropern. PŻebywanie ptaków w stropo.
dachach nie powoduje żadnych uciąź|i.
wości. Jest to naj|ańsfy i najproslszy sposób
ochronyjetzyków

pozostawiamy istniejące W murze niewie|kie
szcze|iny pod dachami i rynnami' sąone z regu
ły niewidoczne z dołu inie wpływają ujemn.e na
estetykę bUdynkU ani na jegostan techniczny

w deskach i  e|ementach zasłaniających
do|ychczasowe rniejsca |ęgowe jerzykóW
wycinamyotlvory 6 x 6 cm wodstępach' np. co 1
metr pozwa|ając ptakom W|atywać do gniazd
(zwłaszcza, gdy p|zy Wymianie rynien zamiast
ULhwylów pod fnną stosJjerry deskę wspie.
rc)ącą)

tlvorzymy nowe mie]sca |ęgowe d|ajeŻyków w
konstrukcji budynku' Wbudowując cementowe
gniazda IUb zostawiając przerwy między ceg.
łami' żłobiąc szcze|iny, tak aby ptak mógłwś|iz.
gnąćslę do nisz pod dachern

wieszamy odpowiednie skżynki |ęgowe d|a je
rzykóW na budynkach

Jerzyk buduje gniazda ze zlepianych ślina żdżbe! trawy
i piórek chąanych w |ocie'
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Jedna parcja niesiona do gniazda przez jerzyka zawieta
kilkaset awadÓW schv,tanych w powietnu'

FÓL Gżegoż Leśniewski



Co roku na początku maja przy|atują do nas z Afryki na
niewie|e ponad 3 miesiące n ezwykłe ptakispokrewnione
z koibrami jerzykj (Apus apus)' często myinry je z
jaskółkami'  choć są od nich wększe' szybsfe |a|ają
znacznie Wze| Całe brunatnoczarne nie mają białej
piers '  tak jak iaskółki '  ty|ko jaśniejsfą p|amkę pod dzo.
bem' Szybu]ąwysoko nad osied arniWie|orodzinnymi |ub
ścigająsięW kzyk|wych stadkach m ędzy b|okam

Jerzykjest gatunkiem ściś|e chronionym'* Prawie całe
swoje życie spędza w powetrzu' W |ocie je chwytając
owady pije wodę' fbiera rnateriał na gnazdo' a nawet
kop!|uie śp n esiony p|zez p|ądy powietzne na
Wysokośc ponad2000 m' Nigdydobrowo nie nie |ądu]e na
zemi'  Gdy spadnie na ziemię, ]es| zUpełn e befbronny'
Najczęściei nje potrafi Wfbić się z powrotem do góry
Uwsteczn ona budowa nóg (sląd nafwa Żędu ''król

konogie )sprawia. źe nie nada]e się do życia w strefie
ądowej, do sląpan a pof iemicfy s iadania na gałęfi '  Z lotu
cfepia sięWysokich, pjonowych siruktur (np ska]' nieróW.
ności murów)' co na]mniej k ika metróW nad f ienrią tak
Właśnie |ądUje przy gnieżdzie'

Jerzyk zna|eziony na ziemi to ptak' który potrz ebuje
naszej pomocy' znalazł się w obcym d|a siebie śro.
dowisku. często wystarczy . o i|e nie jest ranny .
de|ikatnie unieść iwypuścić ptaka na otwańych
dłoniach z wysokości, np' zokna, im wyżej' tym Iepi€j'
Jeś|ijest zmoknięty Iub wyczerpany należy pozwo|ić

obljczona' że ]erzyk ktÓty żyl 1 8 ]at przefruna| W swain zyclu
dystans rÓwny 8'kratne! wypraw)e na księżyc l z powroten,

Fa|, Marciń Ra|e|la

mu wyschnąć iodpocząćw bezpiecznym miejscu (np'
na baIkonie' z da|a od kotów i psów)' a potem wypuś-

Jeś|i rozpędzony jeŻyk wpadnie do naszego miesz-
kania pŻez otwańe okno' postępujemy podobnie' Nie
wyrzucamy ptaka za okno. Jerzyk jest doskonałym
|otnikiem (osiąga prędkość ponad 160 km/godz.)'
Niewie|ka pomoc z naszej strony sprawi' że bezpie-
czniewróci do swojego poWietr2nego świata.

Gdy znajdziemy na ziemi rannego Iub młodego nie.
|otnego jerzyka (zapewne przedwcześnie opuścił
gniazdo) naj|epiej odwieźć go do najb|iższego azy|u
dIa ptaków (np. wwarszawskim zoo).

'Jeżyk łączą się W tMałe pary, aż do śmierc jednego
z pańnerów WięŹ ta odnaw a s ę co roku przy gnieździe'
do k|órego partnerzy wędru]ą osobno' Jerzyki powra.
cająco roku dotych samych miejsc Ięgowych. Gdy są
one zasłonięte Iub f| ikwidowane' ptaki nie odtatują'
lecz niestrudzenie obijająsię o wszeIkie przeszkody w
miejscach, które pamiętają jako wejścia do gniazd.
Mogąwtedy uIec okaleczeniom i kontuzjom.

Jerzyki związane sąze środowiskiem miejskim iwy.
sokimi bUdynkami. W miastach nie budują gniazd na
drzewach' Budynki' zwłaszcza wie|orodzinne, stano.
wiądIa nichjedyne miejsce gnieżdżenia s ię.

Je|zyk lecituż nad pawierzchniąwady i spia pajedyncze kraple,
Fat MalejŚz MatvŚiak


