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Gy w letie soecze popoui 
poiesiemy wzro i spojrzymy w ie-
bo to ujrzymy st oujcych  
mistem ciemo ubrwioych ptw. 
Chrterystycze sierpowte srzy 
zrzj jerzyi –  pti o brzo cie-
wej biologii i przystosowich o pro-
wzoego przez ie trybu yci. Wie-
le osb myli jerzyi ze zczie czciej 
spotyymi jsmi.

Jak odrni jerzyki od jaskek?

W przeciwiestwie o jse upie-
rzeie jerzyw (zrwo smcw, j 
i smic) jest brzo cieme z rozmyt, 

biw plm  pogrlu – le szcze-
g te jest truo zuwly poczs 
obserwcji w tereie. Chrterystycz-
ymi cechmi, tre pozwlj szybo  
i bezbie zietyiow gtue jest 
sylwet jerzy w locie: rti, rozwi-
loy ogo orz ugie i wsie srzy 
w sztcie sierp. W locie wyj oe 
czsto chrterystyczy wysoi, wibru-
jcy i ooy wi „sirr” lub „srii”.

Gdzie gniazduj jerzyki?

Pierwotie by to gtue gizu-
jcy w grch; buow o giz  
pch slych i w rego roz-

Jerzyk – mistrz powietrznych akrobacji
tekst i zdjcia: Dariusz Oarowski

Pomorski Zesp Parkw Krajobrazowych w Supsku
Oddzia Zespou w Gdasku – Trjmiejski Park Krajobrazowy

Oglnopolskie Towarzystwo Ochrony Patkw
Trjmiejska Grupa Lokalna

Stado jerzyków na lipcowym niebie  
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ju iszch. Chtie rwie umieszcz 
(i l umieszcz) giz  murch 
strych zmczys, gzie ietruo o z-
lezieie szczeliy czy otworu. Zrzj 
si rwie przypi gizowi je-
rzyw w lesie - w ziuplch.

Jee jlicziej gtue te 
wystpuje  obszrze szych mist  
i osieli, gzie giz louje w rych 
otworch i szczelich wysoich buy-
w. krjobrz miejsi  przypomi mu 
zpewe pierwote roowiso wyst-
powi – surowe sy.

Czym odywiaj si jerzy-

ki?

Ci srzylci robci ywi 
si robymi owmi chwy-
tymi w powietrzu. Jerzyi 
wrz z jsmi przyczyi-
j si o zmiejszei liczeb-
oci oww, tre l s, 
mieszcw mist mog by 
ouczliwe. Mog rwie po-
low  swoboie uoszce 
si w powietrzu pjczi.

Jak wyglda ycie rodzin-

ne jerzykw?

Pti te s typowymi zwie-
rztmi wrowymi. Przy-
ltuj o Polsi  pocztu 
mj,  oltuj ju w rugiej 
poowie sierpi, przebyw-
j wic w szym rju jey-
ie ooo trzech i p miesic. 
W ocu mj lub  pocztu 
czerwc smic s 2 lub 3 
jj (rzo jeo b cztery) 
i  zmi z smcem wysi-
uje je ooo 20 i. Czs po-
zostwi pislt w giezie 

zley o pogoy i tym smym ostp-
oci pormu, try rozice mog upo-
low i ostrczy o giz. W przy-
pu iesprzyjjcej ury pislt mog 
pozostw w giezie po 50 i. 
Jerzyi cz si w pry  ce ycie  
i brzo przywizuj si o miejsc 
gizowi. W olejych sezoch 
wrcj o tych smych miejsc, gzie ro 
wczeiej obyy lgi – orzystj z tego 
smego buyu, wet z tego smego 
otworu wlotowego. Przyzwyczjeie jest 
t sile, e obserwowo pti, tre po 
powrocie z zimowis  pocztu ore-

Jerzyki odpoczywaj� siadaj�c na pionowych �cianach naszych budynk�w
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su lgowego prbowy ostw si o 
zrtowych jesiei otworw wloto-
wych o stropochw.

Przystosowania jerzykw do trybu 

ycia.

Pti te cechuj szczegle przysto-
sowimi o specyiczego trybu yci, 
try prowz. Jerzyi s w stie sp-
zi w powietrzu brzo ugi czs, lu-
jc wyczie  pioowych powierzch-
ich ( przy  cich szych 
buyw). Czepij si wtey ostrymi 
pzurmi wszelich ierwoci i jeeli 
chc wystrtow to po prostu opj 
o ci; rozjc srzy bier-
j rozpu i siy oej, tr po chwili 
umoliwi im wzbicie si wysoo w po-
wietrze.

Z reguy pti te ie luj  zie-
mi (poziomej powierzchi). aczolwie 
wbrew temu, co si czsem powtrz, 

pti zrowe i w obrej oycji potr-
i wystrtow z ziemi bez wiszego 
problemu, jeeli mj tylo wystrcz-
jco uo przestrzei, eby si wzbi  
w powietrze. Jeyie pti moe (cz-
sto o iewyroitych w pei pirch 
lotych w srzyle – czyli lotch) orz 
osbioe ie potri tego zrobi. T-
ie „ieplowe” lowie  ziemi 
moe si rwie zrzy ptom zro-
wym i sprwym w wyiu uerzei  
o j przeszo: szyb, lii eerge-
tycz itp. Jeeli ie ostrzegmy -
ych obre zewtrzych moemy 
sprbow utwi jerzyowi strt. Wy-
chozimy  otwrt przestrze, j-
lepiej  , obszery trwi i tm  
z wyczuciem porzucmy jerzy  
wysoo 3 – 4 metrw. Jeeli pt jest 
sprwy to bez problemu bierze wy-
sooci i poleci. Jeeli opie  ziemi 
ley zwierz ostrczy o oro re-

Specjalne budki l�gowe dla jerzyk�w na �cianie Szko�y Podstawowej nr 8 w Sopocie
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hbilitcji ziich ptw lub plcwi 
weteryryjej. ares oro zi-
jcego w regioie gsim poo  
ocu rtyuu.

Pogoe oce jerzyi spzj szy-
bujc  uych wysoocich (o pr-
wie 3000 metrw); r powoli i jby 
mechiczie – zpewe ie pi, rczej 
opoczywj rzemic. Pozie tego 
zwyczju byo moliwe zii rozwojo-
wi techii rrowej i lotictw, czol-
wie pierwszych obserwcji, tre su-
gerowy spzie w te sposb ocy 
przez jerzyi ooo ju po oiec 
XVIII wieu we Woszech. Pry lgowe 
ocuj zwyle w gizch, tomist 
pojeycze pti mog sypi przycze-
pioe o ci lub pi rzew.

njciewsze przystosowi jerzy-
w, zrwo orosych j i pislt, 
otycz sposobw rzei sobie z ie-
sprzyjjcymi wrumi pogoowymi. 

Obite opy eszczu, sile witry i isie 
tempertury wi si z briem por-
mu l tych ptw. W tich sytucjch 
orose pti cz si w st i wspl-
ie przemieszczj si wet o iluset 
ilometrw  obszry, gzie twiej im 
zoby porm. Wrcj o swoich giz 
opiero wtey, gy wrui pogoowe 
poprwi si. Rozi si ztem pytie: j 
w tym czsie rz sobie pislt pozost-
wioe w gizch przez rozicw. Ot 
moe jerzyi s wyjtowo opore  
br pormu i mog ugo goow bez 
wyrego uszczerbu l zrowi. W sy-
tucjch, gy zmie pogoy przeu 
si i rozice ie wrcj, pislt zpj  
w st ortwiei zwego torporem. 
Pti zwlij metbolizm i obij tem-
pertur ci, oszczzjc eergi, tr 
ormlie zostby zuyt  utrzym-
ie wysoiej tempertury. W tim st-
ie mog przetrw il i, oczeujc 

Panele budek l�gowych na fasadzie Szko�y Podstawowej nr 9 w Sopocie
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 powrt rozicw. W tym czsie mog 
strci wet o 60% msy ci. niestety 
jeeli ores ieoboru pormu trw zbyt 
ugo pislt gi z gou.

Jerzyki a ludzie

Jerzyi wyorzystuj buyi miesz-
le jo miejsce gizowi i tym 
smym byw, e spotyj si z iechci 
ze stroy czowie. T wrogo wyi 
z luziej iewiezy – wiele osb yje 
w przewiczeiu, e wszystie pti 
orzystjce z szych buyw przy-
czyij si o ich zieczyszczi. F-
tem jest, e czyi to gobie gizujce 
czsto w szybch wetylcyjych i ley 
ooy wszelich zgoych z prwem 
str, eby pti te ziechci o orzy-
sti z szych buyw. Wystrczy  
w opowieim termiie zm rt-
mi otwory wetylcyje powyej  
10 cm reicy, gy tylo z tich mog 
orzyst gobie. Rozi jerzyw 

b o czysto – orose pti usuwj 
z giz cz ochow pislt i tym 
smym tylo w iewielim stopiu z-
ieczyszczj miejsce gizowi.  
Z reguy lolizuj oe giz w stropo-
chch szych buyw, o trych 
wltuj przez iewielie otwory wety-
lcyje (o reicy o 4 o 8 cm.).

W trcie termomoerizcji bu-
yw iwestorzy i wyowcy cz-
sto zmyj rtmi otwory wlotowe 
o stropochw, co uiemoliwi je-
rzyom gizowie w tych miejscch.  
W przypu prowzei prc w tr-
cie sezou lgowego ochozi o zmy-
i w stropochch giz z jjmi, 
pisltmi orz wysiujcymi ptmi 
orosymi, co prowzi o strszliwej 
mierci goowej tych ptw.

Ochrona jerzykw

Jerzyi le o gtuw po-
legjcych cisej ochroie prwej  
mocy Ustwy z i  16 wieti 2004 r.  
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o ochroie przyroy orz rozporzzei 
Miistr roowis z i 12 pzier-
i 2011 r. w sprwie ochroy gtuo-
wej zwierzt.

Prce termomoerizcyje powiy 
by poprzezoe rozpoziem zsiele-
i buyu przez pti (w tym jerzyi) 
przeprowzoym przez profesjole-
go oritolog. W przypu stwierzei 
gizowi jerzyw, prce prowzo-
e powiy by w ti sposb, by ie 
utrui jerzyom wychowi moych. 
Po soczoych lgch (z reguy po 30 
sierpi) mo zoczy prce  ostt-
iej oygcji buyu i zm, jee-
li to oiecze, otwory wlotowe o stro-
pochw. W tim przypu iwestor 
powiie przeprowzi ompescj 
utrcoych miejsc gizowi poprzez 
rozwieszeie,  cich lub bu-

wch buyw, specjlych bue 
lgowych. Ze wzglu  brzo sile 
przywizie ptw o miejsc giz-
owi, byoby jlepiej, gyby bui l-
gowe zosty powieszoe w bezpore-
im ssieztwie miejsc, gzie zjuj si 
otwory wlotowe o stropochw, z t-
rych pti orzysty.

Schemt ostrucji i wymiry bu-
i lgowej l jerzyw zosty prze-
stwioe  rysuu.  nley pmit 
o prwiowym zlolizowiu otworu 
wlotowego o bui. Powiie o zj-
ow si przyjmiej 3 – 4 cm.  
ol rwzi bui, Wyi to z f-
tu, e pti czsto prze wejciem o 
bui jpierw przyczepij si pzur-
mi o przeiej cii bui i wchoz 
( rczej wpezj) o wtrz. krw-
zie otworu wlotowego bui musz by 

rys_nr_33 �r�d�o: Instrukcja budowy i lokalizowania budek l�gowych dla jerzyka. Zapraszamy ptaki do Gdyni
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w mir gie, ie moe tm by -
ych zziorw, ostjcych rzzg i tym 
poobych elemetw, tre ryby 
wchozcego jerzy  porieie si. 

Bui powiy by wiesze co j-
miej  wysooci 10 metrw ( ob-
szrch o isiej zbuowie powyej  
5 metrw); jlepiej lolizow je  
tych buych,  trych jeszcze o 
iew jerzyi gizowy – zwi-
sz to szs szybiego zjci rozwie-
szoych bue. Mo je wiesz ie tyl-
o  cich buyw, le rwie 
 buwch, p. wigowych. Bu-
i ley wiesz  cich wscho-
ich lub pocych, t eby zbezpie-
czy je prze grzewiem w czsie 
letich upw, co grozioby przegrz-
iem i mierci pislt. nley zpew-
i ptom swoboy olot o bue, 
 roze ptom ie mog przesz-
z e rzew czy te sztucze o-
strucje. Jerzyi to pti oloije, l-
tego te bui powiy by wiesze po 
il, ilcie sztu obo siebie. Mo-
 rwie powiesi specjle segmety 
bue z wielom otwormi wlotowymi. 
Bui mog by wpuszczoe w mteri 
izolcyjy; musz te by soliie przy-
mocowe o ciy, t eby ie st-
owiy zgroei l osb przechoz-
cych przy buych. Co il lt bui 
powiy zost wyczyszczoe ze strego 
mteriu gizowego, t eby pti 
chtie je powtrie zjmowy.

Re i chore pti mo ostrcz 
o fucjoujcego o pocztu biece-
go rou profesjolego oro rehbi-
litcji. Poiej res:

Orodek Rehabilitacji Dzikich Ptakw 

i Drobnych Ssakw „Ostoja”

ul. Supi 30c
83-305 Pomieczyo (Hejtus), 
gmi Przoowo
stro www. – http://www.porp-ostoj.pl
mil – ott@porp-ostoj.pl
tel. 609 907 740 (w gozich 9.00 – 
20.00)

Zlezioe zwierz mo te o-
strczy o przychoi weteryryjych 
wspprcujcych bezporeio z oro-
iem „Ostoj”:

Gdynia: 

klii Weteryryj 24h
ul. Stryjs 25
Gyi - Reowo
tel. 58 622 21 48
www.leczic.gyi.pl

Gdask: 

Gbiet weteryryjy Mirosw klici
le. wet. Puli Plewo
tel. 790 732 357
ul. dimetow 15
Gs - Orui
p.- pt. 15.30 - 19.00
www.weteryrz-trojmisto.pl


