
Ptak i  wokó ∏  nas

O d ja skó ∏ek ró˝ nià si´ wiel ko -
Êcià – sà wi´k sze, z d∏u gi mi,

sier po wa ty mi skrzy d∏a mi, któ rych nie
zgi na jà w lo cie i pra wie ca∏ ko wi cie
czar nym upie rze niem – je dy nie z bia -
∏à plam kà na pod bród ku.

Pier wot nym bio to pem je rzy ka sà
ska li ste tur nie te re nów gó rzy stych.
Jed nak w cià gu ostat nich kil ku dzie -
si´ ciu lat ga tu nek ten uleg∏ sy nur bi -
za cji i prze by wa obec nie g∏ów nie
w mia stach i osie dlach, gdzie od po -
wia da mu g´ sta i wy so ka za bu do wa
b´ dà ca do sko na ∏à na miast kà te re -
nów ska li stych. W Pol sce jest licz nym
ga tun kiem l´ go wym (miej sco wo) jak
na przy k∏ad w wi´k szo Êci du ̋ ych

miast Gór ne go Âlà ska. W wie lu
z nich nie któ re bu dyn ki, czy ca ∏e blo -
ko wi ska za j´ te sà przez oknów ki, zaÊ
in ne cz´ Êci mia sta opa no wa ne sà
przez je rzy ki. Ty po wym, ob ser wo wa -
nym prze ze mnie ju˝ od kil ku lat
przy k∏a dem sà dwa osie dla mia sta
By to mia: Gen. J. Zi´t ka (now sze,
m∏od sze) oraz Stro szek (star sze). To
pierw sze opa no wa ∏y ja skó∏ ki oknów -
ki, dru gie je rzy ki. We wn´ kach 
i szcze li nach mu rów, pod bal ko na mi
i oka pa mi bu dyn ków pta ki te go ga -
tun ku za k∏a da jà (cz´ sto ko lo nij nie)
mi secz ko wa te gniaz da, bu do wa ne
przy po mo cy ob fi cie wy dzie la nej Êli -
ny, któ ra szyb ko za sty ga na po wie -
trzu, mo cu jàc ma te ria∏ bu dul co wy.
Sa mi ce je rzy ków sk∏a da jà tyl ko dwa
ja ja, któ re wy sia dy wa ne sà mniej wi´ -
cej 20 dni (18-21). M∏o de kar mio ne
sà la ta jà cy mi owa da mi (tzw. plank to -
nem po wietrz nym), któ re do ro -
s∏e osob ni ki ∏o wià wy ∏àcz nie w po -
wie trzu i gro ma dzà w pod gar dlu
w po sta ci zbi tej kul ki wiel ko Êci dwu -
dzie sto gro szów ki. W sk∏ad jed nej ta -
kiej kul ki mo ̋ e wcho dziç od kil ku -
dzie si´ ciu do kil ku set oka zów ró˝ -
nych ga tun ków owa dów – w za le˝ no -
Êci od ich wiel ko Êci. Tra fia jà si´ tak -
˝e drob ne pa jàcz ki uno szo ne przez
prà dy po wie trza. Ta kim plank to nem
˝y wià si´ tak ̋ e do ro s∏e osob ni -
ki. I nie prze szka dza je rzy kom w po -
lo wa niu kró ciut ki dzio bek – naj krót -
szy w Êwie cie pta ków w sto sun ku
do resz ty cia ∏a, bo wiem po zo sta -
∏a cz´Êç otwo ru g´ bo we go jest bar -
dzo sze ro ka, si´ ga jà ca kà ci ka mi po -
za oczy. Je rzy ki sà zna ko mi ty mi ∏ow -
ca mi i jesz cze lep szy mi lot ni ka mi,
o czym Êwiad czy ich bu do wa, mi´ dzy
in ny mi d∏u gie i ostro za koƒ czo ne

skrzy d∏a oraz krót kie no gi zu pe∏ nie
nie na da jà ce si´ do po ru sza nia
po p∏a skiej, po zio mej po wierzch ni
(w prze ci wieƒ stwie do ja skó ∏ek, któ -
re doÊç zgrab nie cho dzà). Pal ce nóg
za koƒ czo ne ostry mi pa zur ka mi s∏u ̋ à
przede wszyst kim do przy cze pia nia
si´ pta ków do pio no wych Êcian,
na przy k∏ad bu dyn ków. Ni gdy wi´c
nie zo ba czysz je rzy ka sie dzà ce go
na ga ∏´ zi czy li nii elek trycz nej. A je -
˝e li kie dy kol wiek w ˝y ciu zda rzy Ci
si´ spo tkaç go sie dzà ce go na chod ni -
ku lub traw ni ku, czy wiesz jak po stà -
piç? Je ̋ e li ptak nie ma ska le czeƒ, je -
go skrzy d∏a rów no mier nie uk∏a da jà
si´ wzd∏u˝ tu ∏o wia i jest wy raê nie ˝y -
wot ny, pod rzuç go ener gicz nie do gó -
ry na otwar tej prze strze ni. Zo ba czysz
wte dy, jak ptak le ci po czàt ko wo ni -
sko nad zie mià, a po tem co raz wy ̋ ej
wzno si si´ w po wie trze. Po rzuç myÊl
o za bra niu pta ka do do mu i na kar -
mie niu go, gdy˝ nie dys po nu jesz od -
po wied nim je dze niem, a jed no cze -
Ênie prze d∏u ̋ ysz dzia ∏a nie stre su,
w któ rym si´ znaj du je. Kar mie nie je -
rzy ków na si ∏´ mi´ sem wo ∏o wym i in -
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Skrzy dla ty ∏ow ca
I znów nie bo za ro i∏o si´ od je rzy ków (Apus apus) – przy le cia ∏y na
prze ∏o mie kwiet nia i ma ja z zi mo wisk le ̋ à cych w po ∏u dnio wej Afry ce. Te
my lo ne cz´ sto z ja skó∏ ka mi (ro dzi na Hi run di ni dae) pta ki, to je dy ny
gniaz du jà cy w Pol sce ga tu nek z ro dzi ny je rzy ków Apo di dae.

Osob nik do ro s∏y. Fot. A. Kru sze wicz Osob nik m∏o do cia ny. Fot. A. Kru sze wicz



nym lub go to wa nym jaj kiem, twa ro˝ -
kiem czy na mo czo nym w mle ku pie -
czy wem, co nie ste ty cz´ sto czy nià
przy god ni zna laz cy tych pta ków, jest
nie pra wi d∏o we. Gdy po dej rze wasz,
˝e ptak nie jest spraw ny, skon tak tuj
si´ z le ka rzem we te ry na rii lub or ni to -
lo giem w naj bli˝ szym ogro dzie zoo -
lo gicz nym.

Ze wzgl´ du na ro dzaj zdo by wa ne -
go po kar mu je rzy ki, jak chy ba ˝ad ne
in ne pta ki, sà uza le˝ nio ne od zmien -
nych wa run ków po go do wych, któ re
okre so wo sprzy ja jà lub nie sprzy ja jà
owa dom la ta jà cym. W zwiàz ku z tym,
uwa ̋ a ne przez wie lu za pta ki naj -
szyb sze i jed no cze Ênie sp´ dza jà ce
w po wie trzu wi´k szà cz´Êç ˝y cia, sà
w sta nie prze by waç set ki ki lo me trów,
aby omi nàç z∏e wa run ki po go do we,
szcze gól nie ni ̋ e ba rycz ne z in ten syw -
ny mi opa da mi desz czu i po lo waç
na owa dy w te re nach o pi´k nej po go -
dzie. Cie ka we przy sto so wa nie wy ka -
zu jà wte dy pi skl´ ta. W z∏ych wa run -
kach po go do wych, nie ogrze wa ne
przez ro dzi ców, po pa da jà one w stan
„ener go osz cz´d ne go” odr´ twie nia
i przez kil ka dni wy trzy mu jà bez po -

kar mu. U do ro s∏ych osob ni ków w∏a -
Êci woÊç ta za zna cza si´ w mniej szym
stop niu.

Wspa nia ∏y spek takl z udzia ∏em je -
rzy ków ob ser wo wa ∏am z gru pà m∏o -
dzie ̋ y w po ∏o wie czerw ca 2000 ro ku,
b´ dàc na po lach w miej sco wo Êci Ro -
goê nik ko ∏o B´ dzi na. W go dzi nach
po po ∏u dnio wych, po bu rzy, po -
nad set ka tych pta ków uwi ja ∏a si´
bar dzo ni sko, tu˝ nad zbo ̋ a mi,
w oko li cy tzw. punk tu wi do ko we go,
∏o wiàc ro je uno szà cych si´ nad po la -
mi owa dów. Pta ki wy da wa ∏y przy tym
cha rak te ry stycz ne Êwisz czà ce dêwi´ -
ki. Dla nas, ob ser wu jà cych, by ∏o to
nie za po mnia ne prze ̋ y cie, mi´ dzy in -
ny mi dla te go, ˝e pta ki la ta ∏y bar dzo
bli sko nas – wy da wa ∏o si´ na wy cià -
gni´ cie r´ ki.

Je rzy ki prze by wa jà u nas krót ko.
Po od by ciu l´ gów za czy na jà od la ty -
waç ju˝ w sierp niu, a naj póê niej
na prze ∏o mie sierp nia i wrze Ênia.

Sa bi na Cie Êla -No bis
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M∏o dy jerzyk, któ ry na chwi l´ za wis∏ na mu rze. Fot. A. Kru sze wicz

Je rzy ki cz´ sto gniaz du jà w szcze li nach mu ru. Fot.

au tor ki.


