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1. Wprowadzenie 

W ubiegłym wieku w Krakowie na Starym Mieście ptaki ożywiały miejski krajobraz. Było tu 
dużo gołębi, były wróble, kawki, szpaki, kosy i przede wszystkim słyszalne i widoczne na 
niebie jerzyki. Jednak w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat liczba ptaków wyraźnie się 
zmniejszyła, pozostały tylko gołębie, które skądinąd stanowią pewien problem miasta.  

Od około dwudziestu lat obserwujemy spadek liczby jerzyków, ptaków bardzo pożytecznych, 
które całe życie spędzają w powietrzu. Warto pamiętać, że ten gatunek w żaden sposób nie 
uszkadza i nie brudzi zabytkowych elewacji.  Co spowodowało tak znaczny, może nawet 70% 
spadek populacji? Otóż na przełomie XX i XXI wieku prowadzono liczne remonty elewacji 
zabytkowych budowli: kościołów, baszt i murów obronnych. Podczas prac często zaślepiono 
cegłami otwory maczulcowe – pozostałość po dawnych rusztowaniach. To właśnie tam 
gniazdowały jerzyki, wiele z nich zginęło próbując bezskutecznie dostać się do dawnego 
gniazda, część mocniejszych ptaków znalazła sobie inne schronienia, jednak już poza 



centrum miasta. Na szczęście istnieją sposoby naprawienia tego stanu i przewrócenia 
populacji jerzyków. Może potrwać to kilkanaście lat, ale gdy jerzyki wrócą, to już wrócą na 
stałe!  

Przykład Krakowa jest jednym z wielu na mapie Polski, tu jednak z uwagi na liczbę obiektów 
prace konserwatorskie są bardziej zintensyfikowane. Teraz miasto, dzięki akcji Społecznego 
Komitetu Ratowania Zabytków Krakowa przystępuje do akcji przywracania siedlisk jerzyków. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: Jerzyki wracają z Afryki zawsze do tego samego miejsca, do 
tego samego gniazda nawet przez kilkanaście lat. Jeśli siedlisko będzie zniszczone (zaślepiony 
otwór wlotowy), ptak ginie! Błędne jest zatem przekonanie, że po wykonaniu 
termomodernizacji można po prostu zamontować skrzynki lęgowe lub że jerzyki „polecą 
gdzieś indziej”. Brak własnego gniazda oznacza ich śmierć. Co więcej, jerzyki żyją długo, 
nawet ponad 20 lat, zatem gniazdo musi być zawsze w dobrym stanie – tego warunku nie 
spełniają budki lęgowe. Trzeba też wiedzieć, że ptak ten jest objęty ścisłą ochroną 
gatunkowa czynną – niszczenie siedlisk jest zagrożone bardzo wysokimi karami. Pamiętamy 
ponadto, że stropodachy są uznane za naturalne siedlisko jerzyków w Polsce. 

 

2. Podstawowe informacje o jerzykach 

Jerzyk pospolity (Apus apus) – niewielki ptak z rodziny jerzykowatych, rozpiętość skrzydeł 40 
cm, długość ciała 18 cm, masa ok 50 gramów. Jerzyki przylatują do Polski z Afryki 
Południowej, by złożyć jaja i wychować młode. Okres lęgowy trwa od początku maja do 
połowy sierpnia, czyli około 100 dni, potem ptaki odlatują.  

Środowiskiem jerzyków jest powietrze, te ptaki nie budują gniazd, nie chodzą po ziemi, nie 
siadają na drzewach czy przewodach trakcyjnych. Dziennie jerzyk przelatuje ponad 1000 km, 
osiągając maksymalną prędkość 160 km/h. Jerzyki żywią się wyłącznie drobnymi owadami 
(takimi jak komary, muchy, meszki) chwytanymi w locie. Dziennie zjadają ich tysiące, 
a wszystkie potrzeby fizjologiczna załatwiają w powietrzu. Na swoje siedlisko jerzyki 
wykorzystują przede wszystkim otwory w stropodachach, szczeliny w elewacjach budynków 
i między dachówkami.  

W Krakowie jerzyki były obecne od setek lat, wybierając przede wszystkim otwory 
maczulcowe (po rusztowaniach) w budowlach gotyckich. Znajdowały tam wystarczająco 
dużo miejsca oraz odpowiednie warunki do rozrodu – bezpieczne miejsce na gniazdo, 
niewielkie wahania temperatury i dogodny dolot do gniazda. 

Przygotowując siedlisko dla jerzyków trzeba pamiętać o rozpiętości skrzydeł (40 cm). Młode 
jerzyki nie uczą się latać – gdy ich pióra osiągną odpowiednie rozmiary, a ciało odpowiednią 
masę – wychodzą z gniazda, rozkładają skrzydła i lecą. Oczywiście muszą mieć dostateczną 



ilość miejsca do rozkładania skrzydeł i gniazdo na odpowiedniej wysokości bez przeszkód do 
odlotu i dolotu. To są podstawowe wymagania, dla nowych siedlisk jerzyków.  

 

3. Siedliska jerzyków, przyczyny zniszczenia 

Jerzyki gnieździły się w zabytkowych budowlach od setek lat, wybierały przede wszystkim 
otwory maczulcowe w kościołach, basztach, murach obronnych i wszelkich dostępnych 
miejscach.   

Na fotografii widoczne nieprawidłowe zabezpieczenie otworów maczulcowych.  

Remonty budynków spowodowały zamknięcie istniejących otworów, a tym samym 
zniszczenie siedlisk jerzyków. W przypadku budowli sakralnych czy obronnych siedliska były 
niszczone przez włożenie cegieł, by uniemożliwić dostęp gołębiom, które brudzą i niszczą 
elewacje. Jednakże ten problem można łatwo rozwiązać. Trzeba pozostawiać puste otwory 
maczulcowe, a równocześnie wlot dla jerzyka zabezpieczony przed innymi ptakami.  Zamiast 
wkładać całą cegłę należy zasłonić otwór w taki sposób (np. kawałkiem cegły), by otwór 
wlotowy miał wymiary nie większe jak 5 x 5 cm, pozostawiając za nim dużo pustego miejsca. 
Otwór o tych rozmiarach uniemożliwia wejście innym ptakom, a dla jerzyka jest warunkiem 
bezpieczeństwa. 



Nie sugerujmy się tym, że nawet tam, gdzie są duże cegły, jerzyki jakoś wchodzą do szczeliny. 
Pomyślmy tylko, jakie warunki panują w tak małej przestrzeni i jak to wpływa na kondycję 
młodych ptaków. 

Po rozpoczęciu akcji termomodernizacyjnej budynków współczesnych nastąpiło masowe 
niszczenie siedlisk poprzez zamykanie otworów wlotowych i wypełnianie przestrzeni 
stropodachów substancją izolacyjną szkodliwą dla ptaków. Mechanizm niszczenia jest 
zawsze taki sam: projektant dokumentacji na ocieplenie budynku nie zauważa i pomija 
siedliska chronionych ptaków. Taka wadliwa i niepełna dokumentacja jest podstawą dla 
wykonawcy, a inwestor nie zwraca uwagi na te braki. Wykonawca nie uwzględnia 
w harmonogramie prac okresu lęgowego, otwory do stropodachu zostają zamknięte (często 
z ptakami w środku!). Jeśli nawet ktoś z mieszkańców to zauważy i zgłosi to do inwestora, do 
wykonawcy czy na policję, to nie przynosi to na ogół większych efektów i mimo prawnej 
ochrony jerzyków i ich siedlisk policja i organy wymiaru sprawiedliwości oddalają lub 
umarzają zgłoszoną sprawę. Takie niszczenie siedlisk jerzyków trwa od wielu lat i w ten 
sposób w Polsce zniszczono co najmniej osiemdziesiąt procent populacji jerzyka. 

Przykładem może być Poznań, gdzie wykonano inwentaryzację siedlisk jerzyków – 
istniejących, potencjalnych, zniszczonych i zrekompensowanych. W północnej części miasta 
na ośmiu osiedlach stwierdzono zamknięcie ponad 38 tysięcy otworów (!), które na pewno 
były lub mogłyby być siedliskami jerzyków. Rekompensata w postaci skrzynek lęgowych to 
zaledwie ok. 1000 sztuk z czego więcej niż połowa nie zostanie nigdy zasiedlona, gdyż 
znajdują się w miejscach źle wybranych.  Prawo istnieje, prawo jest nawet bardzo 
restrykcyjne, lecz nie jest przestrzegane ani przez projektantów, wykonawców i inwestorów 
ani przez wymiar sprawiedliwości.   

Jedną z ważniejszych przyczyn takiego stanu jest Ustawa z 1997 roku o wspieraniu 
termomodernizacji, która stanowi o przyznawaniu premii wynoszącej nawet 25% kosztów 
ocieplania. W ustawie tej nie ma słowa o ochronie środowiska i przyrody. W ślad za ustawą 
idzie brak tych tematów w programach studiów dla inżynierów budownictwa i audytorów 
termomodernizacji oraz pomijanie tych zagadnień w opracowaniach Instytutu Techniki 
Budowlanej.  

Drugą przyczyną jest brak wiedzy na temat jerzyków u projektantów, wykonawców 
i inwestorów. Co z tego, że są dobre opracowania na ten temat, jeżeli ci, którzy mają 
bezpośredni wpływ na niszczenie siedlisk jerzyków tego nie czytają?  

Trzecią przyczyną, i to mającą ogromny wpływ na wszystkich odpowiedzialnych za niszczenie 
siedlisk jerzyków, jest traktowanie tych przestępstw przez polski wymiar sprawiedliwości 
i organy ścigania, jako czyny o znikomej szkodliwości społecznej, co prowadzi do całkowitej 
bezkarności sprawców. 

Czwarta przyczyna to bierność urzędów mających w swojej nazwie ”ochronę środowiska”, 
a ograniczających swoją działalność do informacji, edukacji i wyrażania  zgody na zniszczenie 



siedlisk, a w zamian jako rekompensatę nakazują zamontowanie pewnej ilości skrzynek 
lęgowych, zwykle znacznie mniejszej, niż było otworów w stropodachu. 

 

4. Dlaczego powinno się przywrócić siedliska jerzyków 

Jerzyki były w naszych miastach „od zawsze” i to w bardzo dużej liczbie. Gatunek dawniej 
zamieszkujący szczeliny skalne, zaadaptował się do warunków panujących w miastach, gdy 
tylko pojawiły się wysokie murowane budowle z licznymi otworami i szczelinami. Sprzyjało 
im zarówno stare budownictwo, jak i nowe z wielkiej płyty.  

 

Na fotografii widoczne nieprawidłowe zabezpieczenie otworów maczulcowych. 
 

Jerzyk jest ptakiem, który nie buduje gniazd, lecz osiedla się w każdej, wystarczająco dużej 
i bezpiecznej szczelinie. Jego siedlisko musi znajdować się dostatecznie wysoko, mieć 
niewielki wlot, dostatecznie dużo miejsca na gniazdo z młodymi i być odpowiednio 
zorientowane – zwykle od strony wschodniej lub północnej. Dla siedlisk w zabytkowych 
murach strony świata nie mają istotnego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim skrzynek 
lęgowych, które szybko się nagrzewają i szybko stygną. Jerzyki lubią mieszkać i polować 
w towarzystwie innych jerzyków, dlatego często widzimy pędzące na niebie całe eskadry.  



Jerzyki w mieście w doskonały sposób eliminują dokuczliwe owady – muchy, meszki, 
komary. O skuteczności działania jerzyków można przekonać się mieszkając w pobliżu 
miejsca, gdzie gniazdują.  

To najlepszy powód, aby przywracać siedliska jerzyków. Tępienie komarów i meszek 
metodami chemicznymi jest bardzo szkodliwe dla środowiska, kosztowne i do tego mało 
skuteczne. Jerzyki robią to za darmo, skutecznie i ekologicznie. Drugim, nie mniej ważnym 
powodem jest to, że jerzyki i ich siedliska są objęte ścisłą ochroną gatunkową czynną, 
a oznacza to, że nie tylko nie wolno ich zabijać, niszczyć gniazd, zamykać siedlisk, lecz należy 
także umożliwiać im rozwój populacji. Prawo broni jerzyków i jest bardzo restrykcyjne dla 
przestępstw przeciwko chronionemu gatunkowi! 

Trzecim powodem jest to, że jerzyk to prawdziwy cud natury, ptak inny niż wszystkie, 
wyjątkowy, obdarzony przez naturę nieprawdopodobnymi wprost zdolnościami, 
pomieszczonymi w organizmie ważącym ledwie 50 gramów. To powinno wystarczyć, by 
uszanować takie mistrzostwo natury!   

 

5. Podstawy prawne  

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2018 r., poz. 1614 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019, poz. 1186), 

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. 
U. 2019, poz. 1862) 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 

Ustawa kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).  



 

Na fotografii widoczne prawidłowe zabezpieczenie otworów maczulcowych. 

6. Niezbędna dokumentacja  

Przed przystąpieniem do prac nad otwieraniem otworów maczulcowych należy sporządzić 
dokumentację istniejącego stanu siedlisk, która powinna zawierać fotografie budowli ze 
wszystkich stron, na których znajdują się zamknięte siedliska, policzone i ponumerowane tak, 
by była możliwa ich identyfikacja, określenie ich położenia, a przede wszystkim wysokości 
nad poziomem odniesienia. To powinno pozwolić na zaplanowanie prac i oszacowanie 
kosztów przywracania siedlisk na danym obiekcie. Dokumentacja taka posłuży później do 
określenia stanu zasiedlenia. Brak takiej dokumentacji uniemożliwia w wielu przypadkach 
ustalenie czy przywracanie lub zakładanie nowych siedlisk powiodło się, w jakim stopniu oraz 
praktycznie uniemożliwia przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji siedlisk. Nie popełnijmy 
tego błędu. Taka dobrze wykonana dokumentacja na pewno ułatwi też starania 
o dofinansowanie prac z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz pozwoli dobrze zaplanować prace przywracające siedliska.    

 

7. Standardowe postępowanie przy przywracaniu zniszczonych siedlisk 

1. Wyjęcie (czasem wykucie) cegieł z otworu maczulcowego 



2. Sprawdzenie stanu wnętrza otworu (na pewno potrzebna będzie latarka, a może 
i endoskop) 

3. Fotografia wnętrza otworu 

4. Wyczyszczenie wnętrza otworu, wykonanie zdjęcia 

5.  Wykonanie pomiarów wnętrza otworu 

6. Przygotowanie materiału do częściowego zamknięcia otworu 

7. Wmurowanie przygotowanych elementów ceglanych tak, by uzyskać zaplanowany 
otwór wlotowy dla jerzyka (5 x 5 cm), można pozostawić dwa takie otwory 
przedzielone kształtką z cegły 

8. Fotografia dokumentująca wykonany wlot dla jerzyka 

9. Opisanie przywróconego siedliska w miejscu widocznym z dołu zgodnie z istniejąca 
dokumentacją 

10.  Ważne: do mocowania kształtek ceglanych używać zaprawy wapiennej 
 

8. Jak przywrócić zasiedlenie jerzyków 

Punkty 6 i 7 dotyczą przywracania siedlisk jerzyków w budowlach zabytkowych. Te siedliska 
istniały od setek lat i dlatego zasiedlenie ich nie powinno nastręczać większych trudności. 
Tam, gdzie jeszcze zostały siedliska, jerzyki zasiedlą odbudowane bez potrzeby wabienia. 
Ptaki te potrafią porozumiewać się i przekazywać informacje. 

Jak wspomniano, jerzyki są ptakami, które lubią mieszkać w gromadach. Tę cechę 
wykorzystuje się do przywabienia jerzyków do nowych czy odbudowanych siedlisk. Jeżeli 
w budowli zostały zniszczone wszystkie siedliska to konieczne jest przywabienie pierwszych 
ptaków, następne zostaną przywabione przez pierwszych mieszkańców. Może potrwać to 
kilka lat, bo jerzyki mają dobrą pamięć i zapamiętują także doświadczenia negatywne.    

Istnieją nagrania głosów jerzyka, które odtwarza się w pobliżu nowego siedliska w okresie 
przylotu jerzyków dwukrotnie w ciągu doby przez kilka pierwszych dni po przylocie. To dla 
ptaków, które szukają miejsca na założenia gniazda. Trzeba obserwować to siedlisko 
i wyłączyć wabik, gdy tylko zostanie zasiedlone. Drugi cykl wabienia to okres od 20 do 30 
lipca wtedy przywabia się młode jerzyki, które wrócą w przyszłym roku. Dzisiejsza technika 
umożliwia uzyskanie takiego urządzenia za naprawdę niewielkie pieniądze. Oczywiście należy 
skorzystać z porady ornitologów, którzy najlepiej określą czas i porę wabienia. Wabienie 
jerzyków ma już w Polsce pewną tradycję i dobrze jest skorzystać z doświadczeń tych, którzy 
odnieśli sukces. Internet może tu pomóc. 



Na fotografii widoczne prawidłowe zabezpieczenie otworów maczulcowych. 

Stropodachy 

Drugi rodzaj siedlisk jerzyków, uznany przez Ministerstwo Środowiska za siedlisko naturalne 
w Polsce, to stropodachy w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych wykonanych z tzw. 
wielkiej płyty. Stropodachy mają wiele otworów wentylacyjnych o średnicy ok. 5 cm i są 
niemal idealnym siedliskiem jerzyków. Odpowiednia wysokość zapewniająca dobry dolot, 
bezpieczny otwór, dużo miejsca dla wielu jerzyków, powolne zmiany temperatury.  

W przypadku planowanych prac termomodernizacyjnych należy bezwzględnie pamiętać 
o zabezpieczeniu siedlisk – ich niszczenie jest karane (zob. Podstawy prawne). Należy 
zapewnić dostęp do przestrzeni stropodachu poprzez pozostawienie w warstwie ocieplenia 
(np. styropianu) otworów w które wstawia się rurkę ceramiczną, lub z innego materiału 
o chropowatej powierzchni. Nie może to być powierzchnia gładka, śliska (np. PCV), ponieważ 
ptak nie będzie w stanie po niej się poruszać. 

Skrzynki lęgowe 

Niestety, produkowane w Polsce skrzynki lęgowe są przeważnie za małe, wykonane ze zbyt 
cienkich desek i zmontowane tak, że nie wytrzymują dłuższego czasu. Jerzyk jak już się 
osiedli to będzie wracał zawsze do swojego siedliska i to przez całe swoje długie życie. 
A jerzyki żyją nawet ponad 20 lat. Niektóre skrzynki zasiedlane są natychmiast, lecz znaczna  
 



część (ok 60 %) nie zostaje zasiedlona. Przyczyna, dla której jerzyki zasiedlają jedne skrzynki, 
a pomijają inne nie jest znana i często nie zależy ani od materiału, ani od położenia. Na 
pewno chętniej wybierają większe skrzynki i wykonane z trwalszego materiału. Na pewno 
ważne są warunki dogodnego dolotu, a więc by skrzynka znajdowała się na wysokości co 
najmniej 5 m, by nie było przeszkód od strony wlotu, a sam otwór wlotowy miał 
powierzchnię ok. 25 cm2 i wymiary np. 4 x 6 cm z zaokrąglonymi rogami lub średnicę 5 cm 
i był umieszczony z jednej strony, 2 cm nad podłogą. Wymiary samej skrzynki to co najmniej 
45 x 18 x 18 cm (pamiętajmy, że rozpiętość skrzydeł jerzyka to 40 cm). Materiałem może być 
drewno (także używane, zestarzałe) o grubości co najmniej 2 cm, deski powinny być skręcane 
a nie zbijane gwoździami, trwalsza jest na pewno skrzynka wykonana z trocinobetonu. Do 
tego każda skrzynka musi mieć mocne elementy do zamocowania na ścianie domu oraz mieć 
możliwość otwarcia przedniej ściany lub dachu w celu wyczyszczenia jej. Niewielu 
producentów spełnia te wymagania. Skrzynki drewniane powinny być zabezpieczone przed 
wpływem atmosferycznym najlepiej przy pomocy naturalnego, lnianego pokostu lub 
naturalnej farby olejnej. W podłodze powinno być kilka niewielkich otworów o średnicy 0,5 
cm by umożliwić odpływ wody, która może dostać się do skrzynki podczas ulewy połączonej 
z silnym wiatrem. Te wszystkie wymagania trudno będzie spełnić w akcji „skrzynka dla 
jerzyka”. Ponadto, jeżeli chcemy, by powstała kolonia jerzyków to takich skrzynek na jednym 
obiekcie musi być co najmniej 5 w jednym szeregu. To wszystko nie jest łatwe do spełnienia, 
a ponadto, jeżeli jerzyki się osiedlą to siedlisko to musi trwać, a więc niezbędne są prace 
konserwacyjne, czyszczenie co najmniej co dwa lata i wymiana zestarzałych skrzynek. 

 
Jeżeli w skrzynkach po odlocie jerzyków osiedlą się wróble (ptaki też pod ścisłą ochroną), to 
czyszczenie skrzynki powinno odbywać się co roku i najlepiej tuż przed przylotem jerzyków. 
Jeśli w skrzynce jest gniazdo wróbla z młodymi to powinno się przenieść je w inne 
bezpieczne miejsce – tu potrzebna jest pomoc ornitologa. Jednak mimo kłopotów ratuje się 
wróble i zapewnia bezpieczny powrót jerzyka do czystej skrzynki. 

 
Jak z tego krótkiego opisu wymagań wynika, skrzynki lęgowe wydają się proste w budowie 
i montażu na budynku a w rzeczywistości, jeżeli mają spełnić wymagania jerzyków same 
będą wymagały konserwacji, przeglądów i napraw, i to przez wiele lat.  
 
Dlatego naturalne siedliska jerzyków jakimi są otwory maczulcowe i stropodachy na pewno 
mają przewagę nad siedliskami zastępczymi, którymi są skrzynki lęgowa montowane na 
zewnątrz budynku. 

 
Dla budynków nowoprojektowanych idealnym rozwiązaniem jest siedlisko wykonane 
z trwałego materiału ceramicznego wmontowane w elewację budynku, z możliwością 
dostępu, czyszczenia i zamontowania podglądu. Są to rozwiązania na miarę XXI wieku, 
można je już znaleźć w literaturze zagranicznej. Jerzyki stają się mieszkańcami nowych 
dzielnic.   


