
Uratujmy jerzyki ! Uratujmy jerzyki ! 

Czy Poznań może dać Czy Poznań może dać 
przykład innym miastom?przykład innym miastom?



Kilka słów o jerzykach...

• łac. Apus apus

• rodzina jerzykowatych
• dł. ciała ok. 16 cm
• rozpiętość skrzydeł 40 

cm
• waga ok. 30g-58 g.
• zamieszkuje niemal całą 

Europę, Azję i północną 
Afrykę



Kilka słów o jerzykach...

Lot 

Osiąga prędkości: 

•18 do40 km/h w locie ślizgowym, 

•40 do 80 km/h w locie poziomym („ z napędem”)

•maksymalna prędkość w locie poziomym ok.45 
m/s czyli ok. 160 km/h

•w locie nurkowym prędkość do 200 km/h



Kilka słów o jerzykach...

Dziennie jerzyk przelatuje ponad 1000 
kilometrów!

Jerzyk wszystkie swe czynności 
fizjologiczne realizuje w powietrzu, 
prawdopodobnie nawet „ucina” sobie 
drzemkę



Kilka słów o jerzykach...

Ptaki te pochłaniają nawet kilka 
tysięcy owadów dziennie..

Jerzyk jest naszym najlepszym 
sprzymierzeńcem w tępieniu 

dokuczliwych owadów: much, 
komarów, meszek a także 
„latających” pajęczaków 



Jerzyki mają bardzo Jerzyki mają bardzo 
krótkie, mocne nogi, które krótkie, mocne nogi, które 
służą im do przyczepiania służą im do przyczepiania 

się do pionowych się do pionowych 
powierzchni. powierzchni. 

Nigdy nie siadają na ziemi, Nigdy nie siadają na ziemi, 
gdyż nie potrafią chodzić gdyż nie potrafią chodzić 
ani skakać jak inne ptaki. ani skakać jak inne ptaki. 

Nie potrafią usiąść na Nie potrafią usiąść na 
gałęzi czy na drutach jak gałęzi czy na drutach jak 

np.. jaskółkinp.. jaskółki

Jerzyki mają bardzo Jerzyki mają bardzo 
krótkie, mocne nogi, które krótkie, mocne nogi, które 
służą im do przyczepiania służą im do przyczepiania 

się do pionowych się do pionowych 
powierzchni. powierzchni. 

Nigdy nie siadają na ziemi, Nigdy nie siadają na ziemi, 
gdyż nie potrafią chodzić gdyż nie potrafią chodzić 
ani skakać jak inne ptaki. ani skakać jak inne ptaki. 

Nie potrafią usiąść na Nie potrafią usiąść na 
gałęzi czy na drutach jak gałęzi czy na drutach jak 

np.. jaskółkinp.. jaskółki

Jerzyki mają bardzo Jerzyki mają bardzo 
krótkie, mocne nogi, które krótkie, mocne nogi, które 
służą im do przyczepiania służą im do przyczepiania 

się do pionowych się do pionowych 
powierzchni. powierzchni. 

Nigdy nie siadają na ziemi, Nigdy nie siadają na ziemi, 
gdyż nie potrafią chodzić gdyż nie potrafią chodzić 
ani skakać jak inne ptaki. ani skakać jak inne ptaki. 

Nie potrafią usiąść na Nie potrafią usiąść na 
gałęzi czy na drutach jak gałęzi czy na drutach jak 

np. jaskółkinp. jaskółki

Jerzyki mają bardzo Jerzyki mają bardzo 
krótkie, mocne nogi, które krótkie, mocne nogi, które 
służą im do przyczepiania służą im do przyczepiania 

się do pionowych się do pionowych 
powierzchni. powierzchni. 

Nigdy nie siadają na ziemi, Nigdy nie siadają na ziemi, 
gdyż nie potrafią chodzić gdyż nie potrafią chodzić 
ani skakać jak inne ptaki. ani skakać jak inne ptaki. 

Nie potrafią usiąść na Nie potrafią usiąść na 
gałęzi czy na drutach jak gałęzi czy na drutach jak 

np. jaskółkinp. jaskółki



Kilka słów o jerzykach...
•przylatują do Polski tylko na 3 miesiące aż 

z Afryki południowej lub Madagaskaru, 
nie mają czasu na budowę gniazd, dlatego 
wykorzystują szczeliny w murach, otwory 

wentylacyjne i inne elementy miejskiej 
architektury 

•ich naturalnym miejscem zamieszkania 
były szczeliny skalne a obecnie są 

stropodachy 



Kilka słów o jerzykach...

•jerzyki są ptakami lubiącymi mieszkać w 
towarzystwie innych jerzyków



Wracam do Was z Afryki...



• Moja kwatera Moja kwatera 
została  niestety - została  niestety - 
„ocieplona”. „ocieplona”. 



Tutaj jerzyki już się nie osiedlą ...



Tak wyglada już ogromna większość Tak wyglada już ogromna większość 
siedlisk jerzykówsiedlisk jerzyków
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siedlisk jerzykówsiedlisk jerzyków



Jerzyk usiłuje dostać się do 
swego zeszłorocznego gniazda

fot. A.Makowskifot. A.Makowskifot. A.Makowskifot. A.Makowski



Zamykanie otworów przed 
ocieplaniem podczas 
okresu lęgowego jest  
niszczeniem siedliskafot.A.Makowskifot.A.Makowskifot.A.Makowskifot.A.Makowski



Mylą się ci, którzy myślą, że 
jerzyk poszuka innego 

miejsca, niestety prędzej 
zginie...

fot.A.Makowskifot.A.Makowskifot.A.Makowskifot.A.Makowski



Oto skutek ocieplania:
„po trupach”

fot. A.Makowskifot. A.Makowskifot. A.Makowskifot. A.Makowski



fot.A,Makowskifot.A,Makowskifot.A,Makowskifot.A,Makowski

Po ociepleniu budynku ..Po ociepleniu budynku ..Po ociepleniu budynku ..Po ociepleniu budynku ..Po ociepleniu budynku ...Po ociepleniu budynku ...Po ociepleniu budynku ...Po ociepleniu budynku ...
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JERZYKIJERZYKI
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... i śmiertelna pułapka... i śmiertelna pułapka  ... i śmiertelna pułapka... i śmiertelna pułapka  



Najtrudniejsze jest zmuszenie 
Podmiotów realizujących ocieplanie 

budynków do przestrzegania 
obowiązującego Prawa o ochronie 
środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

Ustawa z dnia 24.4.2001). 



Art. 6. „Kto podejmuje działalność 
mogącą negatywnie oddziaływać na 

środowisko, jest obowiązany do 
zapobiegania temu oddziaływaniu”.



Prawo budowlane przywołuje 
wielokrotnie ochronę środowiska,  
zatem chcąc przestrzegać Prawa 
budowlanego należy przestrzegać 

Prawa o ochronie środowiska

Dlatego termomodernizacja 
budynków nie może niszczyć 
siedlisk chronionych ptaków 



Stanowisko Departamentu Krajowych Stanowisko Departamentu Krajowych 
Form Ochrony Przyrody:Form Ochrony Przyrody:

Zgodnie z zał. 1 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 

2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych 

ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) 

jerzyk jest gatunkiem objętym 
ścisłą ochroną gatunkową. 



Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 ustawy o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880 z późn. zm.) wprowadzono zakaz 
niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Bloki mieszkalne w miastach, a w 
szczególności stropodachy stanowią 
obecnie podstawowe siedliska jerzyka 
w Polsce (pismo Ministra Środowiska 
z dnia 14.11.2008)
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A tak niewiele A tak niewiele 
trzeba, by trzeba, by 

zachować siedliska zachować siedliska 
jerzyków i jerzyków i 

zabezpieczyć zabezpieczyć 
elewację zabytku elewację zabytku 
przed gołębiamiprzed gołębiami
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Łamanie prawa ochrony środowiska jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności, 
bowiem w Kodeksie karnym (Ustawa z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U.1997 Nr 88 
poz. 553 w Rozdz. XXII Art. 181 § 1 
czytamy: „Kto powoduje zniszczenie w 
świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 mies. do lat 5”   
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Próba ocalenia 
jerzyków na osiedlu 
Jana III Sobieskiego 

w Poznaniu 

inż. Adam 
Gatniejewski





Końcowa 
faza 

ocieplania
30.4.2008

fot. fot. 
A.GatniejewskiA.Gatniejewski

fot. fot. 
A.GatniejewskiA.Gatniejewski



skrzynki lęgowe montowane 
pod tynkiem

fot. dr T.Mizerafot. dr T.Mizerafot. dr T.Mizerafot. dr T.Mizera



Ocieplony blok
25.5.2008 

fot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewski



Jerzyki zasiedliły skrzynki 
lęgowe i odchowały młode

23.7.2008

fot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewski



Na tym bloku były 152 otwory wentylacyjne.

Zasiedlonych było około 130.

Zamontowano 60 skrzynek lęgowych

Na tym bloku były 152 otwory wentylacyjne.

Zasiedlonych było około 130.

Zamontowano 60 skrzynek lęgowych
fot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewski



Poza okresem lęgowym jerzyków skrzynki 
zajmują wróble, które też są gatunkiem 

chronionym
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fot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewskifot. A.Gatniejewski



Tak powinno być na każdym 
osiedlu



Można eksperyment uznać za udany, choć 
ilość jerzyków znacznie się zmniejszyła.
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Przy ocieplaniu budynków Osiedla w latach 
2007 – 2008 zamontowano pod tynkiem około 

400 skrzynek lęgowych (otworów 
wentylacyjnych przed ocieplaniem było kilka 

tysięcy...)
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Najtańszym i najlepszym 
sposobem będzie jednak powrót 

do otwartych otworów 
wentylacyjnych.



Prezentację przygotowali:

inż. Adam Gatniejewski

mgr Aleksandra Motyka 
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