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ptaki wokó∏ nas

PPrzy k∏a dem ta kie go ga tun ku jest je rzyk.
Jest to ma ∏y ptak, z wy glà du i spo so bu
lo tu przy po mi na jà cy ja skó∏ k´, cz´ sto

z nià my lo ny. Od ró˝ nia jà go od niej wiel -
koÊç i ubar wie nie. Upie rze nie je rzy ków,
za rów no sam ców jak i sa mic, jest jed no li -
cie czar ne z ja Êniej szà, s∏a bo wi docz nà pla -
mà na pod gar dlu. Cha rak te ry stycz ny g∏os
je rzy ka to ostre i prze ni kli we „sriii”, któ re
roz brzmie wa jà ce echem wÊród wy so kich
bu dyn ków ka˝ dy na pew no s∏y sza∏. Je rzy ki
sà do sko na ∏y mi lot ni ka mi. La ta jà szyb ko
i zwin nie, w lo cie nur ko wym osià ga jàc
pr´d koÊç na wet do 200 km/h. Prak tycz nie
ca ∏e swo je ˝y cie sp´ dza jà w po wie trzu.
W lo cie zdo by wa jà po karm, pi jà, a na wet
Êpià i od by wa jà go dy. No gi je rzy ków sà
nie przy sto so wa ne do cho dze nia, dla te go
pta ki te nie sia da jà ni gdy na zie mi. Kon takt
z pod ∏o ̋ em, w po sta ci Êcian bu dyn ków,
ma jà tyl ko w okre sie l´ go wym.

W Pol sce bar dzo rzad ko spo ty ka si´
jesz cze je rzy ki gniaz du jà ce w dziu plach
sta rych drzew al bo w szcze li nach skal -
nych. Obec nie ich sie dli skiem sà osie dla
ludz kie. Do god ne obiek ty do za k∏a da nia
gniazd sta no wià bu dyn ki z tak zwa nej
„wiel kiej p∏y ty”, w któ rych pta ki zaj mu jà
szcze li ny i za ka mar ki. Jed nak ̋ e naj ch´t niej
wy bie ra ny mi przez je rzy ki miej sca mi sà
stro po da chy, do któ rych pro wa dzà otwo -
ry w szczy to wych cz´ Êciach Êcian bu dyn -
ków.

Wszyst kie wy ̋ ej opi sa ne miej sca po wo li
sta jà si´ dla pta ków co raz mniej do st´p ne.
Po wo dem te go jest roz wój bu dow nic twa
i po trze ba ocie pla nia bu dyn ków. Pod czas
prac mo der ni za cyj nych Êcia ny po kry wa ne
sà gru bà war stwà sty ro pia nu, a w otwo ry
pro wa dzà ce do stro po da chów wk∏a da si´
pla sty ko we rur ki bàdê mon tu je si´ krat ki.
Ma to swo je uza sad nie nie w prze ko na niu,
˝e pta ki bru dzà od cho da mi ele wa cje bu -
dyn ków, co, w przy pad ku je rzy ka, jest
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Wraz z po st´ pem i roz wo jem cy wi li za cji cz∏o wiek zaj mo wa∏ co raz
to no we ob sza ry, po zba wia jàc ro Êlin i zwie rzàt ich na tu ral nych sie -
dlisk. Wie le ga tun ków wy gi n´ ∏o bez pow rot nie, ale wie lu z tych,
któ re prze trwa ∏y, uda ∏o si´ przy sto so waç do zmie nia jà ce go si´
oto cze nia. Nie ste ty, nie usta jà ce dà ̋ e nie cz∏o wie ka do po lep sza nia
wa run ków swo je go by tu mo ̋ e spo wo do waç, na wet w spo sób
nie Êwia do my, znik ni´ cie rów nie˝ i tych stwo rzeƒ.



stwier dze niem b∏´d nym. Za gro ̋ e niem sà
rów nie˝ sa me pra ce re mon to we, pro wa -
dzo ne cz´ sto w okre sie l´ go wym pta ków.
Za ty ka jàc otwo ry pro wa dzà ce do stro po -
da chów, ro bot ni cy nie zda jà so bie spra wy,
i˝ we wnàtrz mo gà znaj do waç si´ pta ki.

Wkrót ce mo ̋ e my do pro wa dziç do sy -
tu acji, w któ rej pta ki ca∏ ko wi cie znik nà
z na szych osie dli. Po myÊl my jed nak, ile im
za wdzi´ cza my. Nie za po mi naj my, ˝e dzi´ -
ki nim w na szym oto cze niu ma my mniej
ucià˝ li wych in sek tów. War to roz pa trzyç t´
kwe sti´ w kon tek Êcie ocie pla nia si´ kli ma -
tu, któ re po wo du je wzrost li czeb no Êci
owa dów. Za sta nów my si´ rów nie˝ nad
do zna nia mi czy sto es te tycz ny mi. Czy na -
praw d´ chce my si´ po zbyç pta ków z na -
sze go oto cze nia? Jak wie le b´ dzie nam
bra ko wa ∏o, gdy wy cho dzàc na spa cer, b´ -
dzie my s∏y szeç tyl ko ha ∏as mia sta i od g∏o sy
uli cy…

Ocie ple nie bu dyn ków i re mon ty ele wa -
cji sà spra wa mi ko niecz ny mi. War to jed -
nak zdaç so bie spra w´, jak nie wie le wy si∏ -
ku po trze ba, aby na sze dzia ∏a nia by ∏y przy -
ja zne za rów no nam, jak i pta kom. 

To wa rzy stwo Przy rod ni cze „Bo cian”,
przy wspó∏ pra cy Ogól no pol skie go To wa -
rzy stwa Ochro ny Pta ków, To wa rzy stwa
Opie ki nad Zwie rz´ ta mi oraz Sto ∏ecz ne go
To wa rzy stwa Ochro ny Pta ków, roz po cz´ -
∏o pro gram pod na zwà „Ochro na je rzy ka”,
któ re go ce lem jest za ha mo wa nie spad ku
li czeb no Êci te go ga tun ku. Swo im za si´ -
giem ak cja obej mu je mia sto sto ∏ecz ne

War sza w´, ale pla nu je si´ roz sze rze nie jej
na ko lej ne aglo me ra cje.

Naj wa˝ niej szym za da niem jest edu ka cja
eko lo gicz na. Przede wszyst kim osób od -
po wie dzial nych za pra ce re mon to we
w bu dyn kach – pra cow ni ków spó∏ dziel ni,
wspól not miesz ka nio wych, jak i firm bu -
dow la nych, ale rów nie˝ dzie ci i m∏o dzie ̋ y,
któ rzy b´ dà na uczy cie la mi przy sz∏ych po -
ko leƒ. Do dzia ∏aƒ To wa rzy stwa i je go
wspó∏ pra cow ni ków na le ̋ y kon tro la ko lo -
nii je rzy ków, spo rzà dza nie do ku men ta cji
sta no wisk l´ go wych, a tak ̋ e wy st´ po wa -
nie do za rzàd ców bu dyn ków o zgo dy na
in sta lo wa nie skrzy nek l´ go wych oraz sam
ich mon ta˝. Wy ko ny wa ne sà rów nie˝ opi -
nie or ni to lo gicz ne, dzi´ ki któ rym mo˝ na
stwier dziç, czy w da nym bu dyn ku wy st´ -
pu jà pta ki i jak pro wa dziç pra ce re mon to -
we, aby im nie szko dziç. 

Nie ste ty, na chwi l´ obec nà je dy nie
w kil ku dziel ni cach War sza wy opi nia or ni -
to lo gicz na jest wy mo giem do uzy ska nia
po zwo le nia bu dow la ne go. W kil ku dziel ni -
cach mon to wa ne sà tak ̋ e za pro po no wa -
ne przez To wa rzy stwo Przy rod ni cze „Bo -
cian” skrzyn ki.

W kwiet niu 2008 r. To wa rzy stwo Przy -
rod ni cze „Bo cian” otrzy ma ∏o bar dzo cen -
nà dla przy rod ni ków wy k∏ad ni´ Mi ni ster -
stwa Âro do wi ska, do ty czà cà ochro ny je -
rzy ka. We d∏ug obo wià zu jà cych ustaw
i roz po rzà dzeƒ do ty czà cych ga tun ków ro -
Êlin i zwie rzàt chro nio nych w Pol sce nie
wol no nisz czyç ich sie dlisk i ostoi. Mi ni -

ster stwo uzna ∏o, i˝ wy so kie bu dyn ki i stro -
po da chy sà obec nie pod sta wo wym miej -
scem l´ go wym je rzy ka. W zwiàz ku z tym,
ja ko ˝e jest on ga tun kiem chro nio nym,
stro po da chy po win ny po zo staç dla pta -
ków do st´p ne, a wszel kie go ro dza ju pra ce
re mon to we i ocie ple nie na le ̋ y wy ko ny -
waç bez szko dy dla nich.

Czy rze czy wi Êcie trze ba kra to waç
otwo ry do stro po da chów? Ko rzy sta jà ce
z nich ma ∏e pta ki, ta kie jak je rzy ki, nie po -
wo du jà za bru dzeƒ ele wa cji. Ju˝ sa ma za -
mia na pla sty ko wych ru rek w otwo rach na
rur ki ce ra micz ne spo wo du je, ˝e sta nà si´
one dla je rzy ków do st´p ne. Je ̋ e li jed nak
nie da si´ unik nàç za k∏a da nia kra tek, aby
za pew niç pta kom miej sce do gniaz do wa -
nia, na le ̋ y mon to waç bud ki. Po nad to re -
mon ty bu dyn ków mo˝ na pro wa dziç przed
okre sem l´ go wym.

Do To wa rzy stwa Przy rod ni cze go „Bo -
cian” mo˝ na zwra caç si´ w spra wie ochro -
ny pta ków w bu dyn kach. To wa rzy stwo
mo ̋ e wy ko naç eks per ty z´ or ni to lo gicz nà,
do ra dziç spo sób pro wa dze nia prac re -
mon to wych oraz prze pro wa dziç mon ta˝
skrzy nek l´ go wych (kon takt: war sza -
wa@bo cian.org.pl lub 022 825 54 20).

Nie po zo sta waj my obo j´t ni na los przy -
ro dy. Pa mi´ taj my, ˝e je ste Êmy jej cz´ Êcià.
Nie wie le na sze go wy si∏ ku po trze ba, aby
cz∏o wiek ˝y∏ z nià w har mo nii i czer pa∏
z te go ko rzy Êci. 

War szaw ski Od dzia∏ To wa rzy stwa
Przy rod ni cze go „Bo cian”
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