
J
erzyk to owadożerny ptak, często 
bywa mylony z jaskółkami, chociaż 
nie jest z nimi nawet spokrewniony 
(należy do rzędu jerzyków, a nie do 
ptaków wróblowych). Zewnętrzne 

podobieństwo do jaskółek wynika  
z podobnego sposobu na życie – zarówno 
jerzyki jak i jaskółki żywią się owadami 

Jerzyk – podniebny łowca
latającymi, chwytanymi w powietrzu. 
Pojedynczy jerzyk chwyta ich około 20 000 
dziennie! W odróżnieniu od jaskółek 
jerzyk ma ciemny nie tylko wierzch, ale też 
spód ciała oraz dłuższe, sierpowate skrzy-
dła. W locie przypomina kształtem ciemną 
kotwicę. Jerzyki są doskonałymi lotnikami. 
Często latają w grupach wokół budowli,  

w których się gnieżdżą. W locie wydają 
charakterystyczne piski.

Uzależniony od ludzkich budowli
Jerzyk występuje na terenie całej Europy 
a także na dużym obszarze Azji. Prowadzi 
głównie powietrzny tryb życia, w locie nie 
tylko odżywiając się i pijąc (z powierzchni 
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wód), ale też zbierając materiał na gniaz-
do (piórka, trawki), kopulując - a nawet 
też śpiąc. W Europie, w tym także  
w Polsce, zamieszkuje głównie tereny zur-
banizowane, a w nich budynki; poza nimi 
gnieździ się sporadycznie. Jest wręcz uza-
leżniony od miejsc gniazdowania w ludz-
kich budowlach. Rzadko występuje w sta-
rych lasach, gdzie gnieździ się w dziu-
plach oraz w górach, gdzie buduje gniaz-
da w skałach, w lasach częstszy jest tylko 
we wschodniej części Europy. W Polsce 
odnotowano także gniazdowanie jerzy-
ków w norkach brzegówek. 

Jerzyki chętnie gnieżdżą się w koloniach. 
Głównym miejscem ich gniazdowania są 
stropodachy budynków – niskie, puste 
przestrzenie pomiędzy dachem a stropem 
ostatniego piętra (zazwyczaj niedostępne 
dla ludzi). W jednym stropodachu może się 
gnieździć kilkadziesiąt par tych ptaków. Do 
gniazd dostają się wchodząc przez otwory 
wentylacyjne stropodachu. Jerzyki zakładają 
gniazda także w niewielkich szczelinach  
w elewacji, między krawędziami wielkiej 
płyty, za rynnami. Miejsca ich gniazdowania 
są dobrze ukryte, dlatego mieszkańcy 
budynków nie wiedzą, że w ich domu 
mieszkają jerzyki. Ludzie najczęściej nie 
zdają sobie sprawy z obecności tych cichych 
i niebrudzących przy gnieździe ptaków. 
Jerzyki często wylatują z gniazd o świcie  
a wracają dopiero po zmroku, dlatego brak 
obecności ptaków przy gnieździe w ciągu 
dnia nie jest dowodem braku lęgów. Ważną 
wskazówką podpowiadającą możliwość 
gniazdowania w danym miejscu są półksię-
życowate ślady wytarte przez ogony na ele-

wacji pod wlotami do gniazda (np. pod 
otworami wentylacyjnymi stropodachu). 

W Polsce jerzyki pojawiają się w ostatnich 
dniach kwietnia i pierwszych dniach maja. 
Wyprowadzają jeden lęg w roku, składając 2-3 
jaja, zazwyczaj około połowy maja. Jerzyki, 
których jaja zostały zniszczone (np. przez 
zamurowanie podczas ocieplania budynku) 
składają jaja ponownie - są to tzw. lęgi powta-
rzane, które występują u różnych gatunków 
ptaków. Jaja są wysiadywane przez około 20 
dni. Pisklęta po wykluciu dorastają w gnieź-
dzie. Rodzice przynoszą im złowione owady, 
a pisklaki wkładają dziobki w ich paszcze, aby 

znaleźć posiłek (odwrotnie niż u ptaków 
śpiewających). Po około 6 tygodniach młode 
wyskakują z gniazda, aby odbyć swój pierw-
szy lot - odbywa się to w różnych momentach 
lata. Spowodowane jest to tym, że nie wszyst-
kie ptaki miały szczęście i ich pisklęta wykluły 
się z pierwszego zniesienia - niektóre musiały 
składać jaja po raz drugi. Większość jerzyków 
przed końcem sierpnia odlatuje z Polski. Lecą 
na zimowiska do Afryki, na południe od 
Sahary. Jednak niektóre osobniki, np. pocho-
dzące z lęgów powtarzanych, można zoba-
czyć w Polsce jeszcze we wrześniu. 

Czemu jerzyków jest coraz mniej?
Jerzyki są jednymi z najsprawniejszych  

i najszybszych ptasich lotników. Niemal nie 
mają naturalnych wrogów, jedynie sokoły są na 
tyle szybkie i zwinne, że są w stanie na nie 
polować. Objęte są także ścisłą ochroną gatun-
kową. Mogłoby się więc wydawać, że skoro  
w naszym otoczeniu jest tyle owadów latają-
cych i budynków, to jerzyki, które ich potrze-
bują, mają się świetnie. Niestety tak nie jest. 

Jerzyk, podobnie jak inne ptaki gniazdu-
jące w budynkach (np. wróbel, kawka) są 
już w wielu krajach Europy Środkowej  
i Zachodniej gatunkami zagrożonymi.  
W Wielkiej Brytanii w ostatnich latach jerzyk 
obniżył swoją liczebność o około połowę  
i został tam umieszczony na tzw. Amber List, 
na której znajdują się gatunki o podwyższo-
nym ryzyku wyginięcia. We wschodnich 
Niemczech po roku 1990 populacja jerzyka 
zmniejszyła się o 57%. 

Znana jest prawidłowość, że  trendy doty-
czące ptasich populacji ujawniają się w Polsce 
później niż na zachód od naszych granic -  
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Jerzyki przy gnieździe w otworze stropodachu – widać pod nim sierpowaty ślad ogonów.  
Fot. Maciej Luniak



w polskiej populacji jerzyka widoczna jest już 
niestety tendencja spadkowa. Według wielu 
autorów czynnikiem determinującym zmniej-
szanie liczby par tego ptaka jest modernizacja 
budynków. Nowoczesne budownictwo ma 
mało zakamarków odpowiednich dla ptaków, 
a stare budowle są remontowane i ocieplane 
- jerzyk traci więc swoje miejsca gniazdowa-
nia. Zjawisko to ma miejsce zarówno  
w Polsce, jak i w całej Europie. U nas możemy 
je obserwować w postaci ogromnej fali ocie-
pleń budynków. Skala zniszczeń jest ogrom-
na, praktycznie tak duża jak skala termomo-
dernizacji budynków. W czasie ocieplania 
znika większość (a czasem nawet 100%!) 
miejsc nadających się do gniazdowania. 
Dotyczy to nie tylko siedlisk, które muszą 
zniknąć (np. szczelin w elewacji). Ptaki tracą 
także dostęp do stropodachów, których 
otwory wentylacyjne są zamykane plastiko-
wymi kratkami. Po remoncie budynku nie 
mają dokąd wrócić. Chociaż polskie prawo 
tego wymaga, inwestorzy zazwyczaj nie wie-
szają budek lęgowych w ramach kompensacji 
utraconych w wyniku remontu budynku sie-
dlisk ptaków. W czasie remontów nie tylko 
niszczone są miejsca gniazdowe, ale również 
zabijane są ściśle chronione ptaki. Jerzyki 
rozbijają się o rusztowania postawione blisko 
wlotów do gniazd a także są masowo zamu-
rowywane żywcem, zamykane w stropoda-

chach, których otwory wentylacyjne są zaśle-
piane kratkami. 

Jerzyki są bardzo przywiązane do swoich 
miejsc gniazdowania. Ptaki, które ujdą  
z życiem w czasie remontów co roku wracają 
w to samo miejsce. Jeśli zostało zamurowane 
lub zamknięte kratką, ptaki potrafią się do 
niego dobijać, aż do utraty sił.

Prawo chroni jerzyka 
Prawo chroni jerzyki, podobnie jak i inne 
ptaki związane z budynkami. Nie wolno ich 
zabijać, płoszyć, niszczyć ich jaj, gniazd, 
siedlisk. Polskie prawo wymaga dostosowa-
nia terminów i sposobu wykonania prac 
remontowych do lęgów ptaków, również 
prawo budowlane nakazuje dbałość o śro-
dowisko przyrodnicze w trakcie prowadze-
nia prac. Niestety przepisy nie zawsze są 
przestrzegane, dlatego remonty budynków 
stanowią duże zagrożenie dla ptaków, które 
się w nich gnieżdżą. Najczęściej prace odby-
wają się w sezonie lęgowym, nie tylko nisz-
cząc potencjalne miejsca gniazdowania, ale 
także powodując straty lęgów i śmierć pta-
ków. Można tego uniknąć dostosowując 
harmonogram prac ociepleniowych do ter-
minów i miejsc lęgów ptaków na danym 
budynku. Prace takie powinny się odbywać 
w odpowiedniej odległości od gniazd, żeby 
nie płoszyć ptaków. Dolot do gniazd nie 

powinien być niczym zastawiony (np. rusz-
towaniami).

Ministerstwo Środowiska i Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska podkreślają, że 
stropodachy są siedliskiem jerzyka. Na znisz-
czenie tego siedliska poprzez zakratowanie 
otworów wentylacyjnych stropodachu (nawet, 
jeśli ma to miejsce zimą) potrzebna jest obec-
nie zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. RDOŚ zezwalając na zatkanie 
otworów zaleca kompensację przyrodniczą  
w postaci zawieszenia budek lęgowych dla 
ptaków. Należy podkreślić, że zgoda na zabez-
pieczenie stropodachu kratkami może doty-
czyć stropodachu pustego, a nie zamknięcia  
w nim ptaków lub złożonych przez nie jaj.

Co może zrobić każdy z nas?
Każdy może chronić jerzyki gniazdujące  
w budynkach. Miłośnicy ptaków, mieszkań-
cy osiedli, nawet nie mając fachowej wiedzy 
mogą skutecznie pomóc. Przede wszystkim 
bądźmy aktywni. Widząc budynek ocieplany 
w sezonie lęgowym zobaczmy, czy gnieżdżą 
się tam ptaki. Jeśli tak – reagujmy! Starajmy 
się ochronić ptaki przed śmiercią, a stropo-
dachy przed zakratowaniem. Najskuteczniej 
można to zrobić korzystając z pomocy 
odpowiednich organów (jak Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział 
Ochrony Środowiska dzielnicy lub gminy), 
służb (policja, straż miejska), organizacji 
zajmujących się ochroną ptaków oraz 
mediów. Starajmy się współdziałać z możli-
wie największą rzeszą osób i instytucji. 
Zainteresowanie mediów sytuacją, w której 
ptaki są zagrożone, często pozwala urato-
wać im życie. Żądajmy działania od policji  
i straży miejskiej oraz urzędów mających  
w obowiązku ochronę środowiska. Wyciąg  
z przepisów prawa chroniącego ptaki oraz 
poradnik opisujący dokładnie jak możemy 
w takiej sytuacji działać (a także więcej 
materiałów o jerzyku i innych ptakach zwią-
zanych z budynkami) można znaleźć na 
stronie Stołecznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków: www.stop.eko.org.pl

Dbajmy o miejsca gniazdowania jerzyków. 
Jeśli to tylko możliwe zachowujmy ich siedli-
ska w budynkach, jeśli nie jest to możliwe – 
wieszajmy budki lęgowe. W ten sposób 
zwiększamy szanse tych ptaków na przetrwa-
nie w naszym otoczeniu. Ważne, aby budki 
były prawidłowo wykonane i powieszone 
(tak, aby nie zaciekał do nich deszcz i nie 
nagrzewało ich zbytnio słońce), aby nie były 
zbyt płytkie, nie miały zbyt dużego otworu 
wlotowego ani „patyczka” przy nim (co uła-
twiałoby dostęp drapieżników). Budki o pra-

Gniazdo za rurą spustową pod dachem. Fot. Dorota Zielińska
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widłowej konstrukcji i wymiarach oraz 
instrukcje jak je wieszać można zobaczyć  
w Internecie na stronie www.ussuri.pl . Budki 
można powiesić na budynku także przed 
ociepleniem, a następnie po położeniu war-
stwy styropianu otynkować na kolor elewacji 
(tzw. metoda podtynkowa). Budki takie 
można powiesić także np. na barierce balko-
nu, na ścianie przy oknie. Jerzyki szybciej je 
zasiedlą, jeśli będziemy je przywabiać odtwa-
rzając w pobliżu budki nagrania głosów tego 
gatunku - inaczej budki mogą czekać na pta-
sich lokatorów nawet kilka lat.

Wieża dla „jerza”
Jednym ze sposobów ochrony jerzyków jest 
stworzenie specjalnie dla nich budowli,  
w których będą mogły bezpiecznie gniazdować. 
W 2011 roku Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków (STOP) ogłosiło konkurs na zaprojekto-
wanie budowli lęgowej, tzw. „wieży dla jerzy-
ków”, mający na celu nie tylko wyłonienie naj-
lepszego projektu, ale także nagłośnienie 
potrzeby ochrony tego gatunku oraz pokazanie 
jak bardzo pożyteczny dla człowieka jest ten 
ptak. Wieże lęgowe stanowią nie tylko bezpiecz-

ne miejsce gniazdowania ptaków – jerzyki tam 
gnieżdżące się będą także chronić  ludzi przed 
uciążliwymi owadami latającymi. 

Bardzo miłym zaskoczeniem była liczba  
i poziom prac, które zostały złożone na kon-
kurs STOP-u – wzięło udział kilkudziesięciu 
twórców. Wizje budowli lęgowej dla jerzyków  
były bardzo zróżnicowane. Autorom należą 
się serdeczne podziękowania za ich pracę, 
profesjonalizm i wysiłek. To budujące, że tak 
dobre projekty wpłynęły na konkurs, w któ-
rym nie była przewidziana żadna materialna 
nagroda, służący przede wszystkim ochronie 
ptaków. Szczegółowe informacje o konkursie 
i galerię wyróżnionych prac można znaleźć 
na stronie internetowej STOP-u.

Większość prac konkursowych po mniej-
szych lub większych modyfikacjach można 
by, a nawet należałoby zrealizować. 
Modyfikacje wynikają przede wszystkim ze 
specyfiki potrzeb i zachowań jerzyka. Mamy 
nadzieję, że twórcy pozostaną otwarci na 
wprowadzenie potrzebnych ptakom ulep-
szeń w swoich projektach, tak abyśmy mogli 
wspólnie doprowadzić do ich realizacji. 
Chcielibyśmy, aby Warszawa stała się nie tylko 

europejską, ale i światową stolicą jerzyka, 
znaną z jego ochrony. Stałoby się tak, gdyby 
w Warszawie mogło stanąć wiele wież dla 
jerzyka, do czego będziemy dążyć, licząc na 
życzliwość i poparcie władz miasta. Gdzie 
stanie pierwsza polska wieża dla jerzyków? 
Najaktywniej w kwestii budowy wieży lęgo-
wej działa obecnie warszawska Białołęka. 
Władze tej nadwiślańskiej, zielonej dzielnicy 
postanowiły postawić pierwszą w Polsce 
wieżę dla jerzyków. Chcą zachęcić jak najwię-
cej tych ptaków do gniazdowania w tej dziel-
nicy i zjadania meszek i komarów, które są 
utrapieniem jej mieszkańców.

Mamy nadzieję, że pojawią się sponsorzy 
chcący sfinansować budowę pierwszej  
w Polsce wieży dla jerzyków! A także kolej-
nych, które będą służyły ochronie ptaków  
i przy okazji będą chroniły ludzi przed koma-
rami. Chrońmy jerzyki, zanim znikną z nasze-
go otoczenia, pozostawiając w nim tylko 
komary i meszki, którymi kiedyś się żywiły.

Tekst: Dorota Zielińska
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków:  

www.stop.eko.org.pl
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Jeden z wyróżnionych projektów konkursu: „Wieża dla jerza”. Proj. mgr inż. Rafał Pieszko


