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Naturalne siedliska jerzyków 
a prace termomodernizacyjne budynków
Dr inż. Barbara Ksit, Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, 
Politechnika Poznańska, inż. Adam Gatniejewski

1. Wprowadzenie

Rosnące z roku na rok koszty energii, kurczące się zasoby 
naturalne oraz coraz większa emisja zanieczyszczeń w tym 
gazów CO2 sprawiają, że kwestia termomodernizacji istnieją-
cych budynków od wielu lat jest widoczna zarówno na osie-
dlach miejskich, jak i wsiach. Dobrze dobrana izolacja ciepl-
na budynku znacznie ogranicza straty energii, obniżając tym 
samym związane z ogrzaniem budynków zanieczyszcze-
nie środowiska. Budynki stawiane w latach wcześniejszych 
nie spełniają obecnych standardów termicznych ani aku-
stycznych. W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów, 
a tym samym poprawy komfortu życia jego mieszkańców 
spółdzielnie i wspólnoty decydują się na termomoderniza-
cję. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bu-
dynek wraz ze swoimi instalacjami powinien być wykona-
ny w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, która potrzebna 
jest do jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, 
można było utrzymać na niskim, racjonalnym poziomie [1]. 
Jednakże bardzo często termomodernizując budynki, likwi-
dujemy siedliska ptaków.

2. Opis jerzyków – ptaków niwelujących 
zagrożenie owadami

Ptaki wpływają na poprawę warunków środowiska człowie-
ka. Jerzyk jest niewielkim ptakiem z gatunku jerzykowatych 
(Apus apus), najbliżej spokrewniony z kolibrem. Jego rozpiętość 

skrzydeł wynosi około 40 cm, długość ciała około 18 cm, masa 
od 45 do 58 g. Ptak ten jest ciemno brązowy, prawie czarny 
(rys. 1). Lata bardzo szybko – od 40 do 100 km/h, a na dłuż-
szych przelotach nawet 160 km/h. Całe życie (oprócz wysia-
dywania jaj i karmienia młodych) spędza w powietrzu – żywi 
się owadami chwytanymi w locie, w powietrzu zbiera mate-
riał do wyścielenia „gniazda”, wydala, kopuluje, a nawet śpi. 
Przylatuje do nas w pierwszych dniach maja; kiedyś przyla-
tywał wcześniej – w kwietniu „na świętego Jerzego” – stąd 
jego nazwa „jerzyk”. Odlatuje już w pierwszych dniach sierp-
nia – najpóźniej w połowie tego miesiąca. Każdego dnia 
przelatuje co najmniej 600 do 1000 kilometrów i zjada przy 
tym ogromne ilości komarów, much i meszek. Jeden osob-
nik może zjeść w ciągu doby nawet 20 tys. komarów lub me-
szek, często jest zwany „pogromcą komarów”.
Wędruje do nas aż z Afryki Południowej lub z Madagaskaru, 
gdzie spędza naszą zimę i wraca do Polski zawsze do tego 
samego miejsca. Ze względu na specyficzny układ palców 
(wszystkie cztery „do przodu”) jerzyk nie buduje gniazd, lecz 
wykorzystuje znalezione szczeliny i otwory, do których za-
wsze wraca. Jerzyk nie może chodzić, dlatego prawie nigdy 
nie siada na ziemi, natomiast doskonale przyczepia się do pio-
nowych ścian. Jerzyki żyją długo, nawet dwadzieścia kilka lat 
i zawsze wracają do tego samego siedliska. Jeśli po przylo-
cie zastają je zamknięte, bezskutecznie próbują się do niego 
dostać. Słabną, co jest równoznaczne z brakiem możliwości 
polowania i odżywienia, i jerzyk ginie z głodu.

3. Status prawny jerzyków

Obecnie największym wrogiem jerzyków są ludzie – ci, któ-
rzy nie przestrzegają obowiązującego prawa. W wyniku nie-
wiedzy, ignorancji, lenistwa zmniejszono populacje tych 
ptaków o 50–70% w skali całego kraju, w wyniku termomo-
dernizacji zniszczono większość stanowisk lęgowych tych 
ptaków. Jerzyki są gatunkiem ściśle chronionym: a zatem 
chroniony jest dorosły ptak, jego pisklę i jego gniazdo, czy-
li siedlisko. I to w całym, a przecież tak krótkim, okresie po-
bytu w Polsce. To tylko około 100 dni.
Jerzyk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową czynną na mocy 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [4] 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 
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Rys. 1. Jerzyk w locie – „pogromca komarów”
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2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwie - 
rząt [5], które wprowadziło m.in. następujące zakazy:

zabijania, okaleczania;• 
niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwo-• 

jowych;
niszczenia ich siedlisk i ostoi;• 
niszczenia ich gniazd i innych schronień;• 
wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;• 
umyślnego płoszenia i niepokojenia.• 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska wyda-
ną w związku z zapytaniami organizacji ekologicznych za-
kaz niszczenia siedlisk gatunków zwierząt podlegających 
ochronie prawnej jednoznacznie dotyczy również jerzyków 
gnieżdżących się w budynkach, a w szczególności w stro-
podachach, które uznane zostały za podstawowe siedliska 
jerzyków w Polsce. Podstawą przytoczonej ustawy i rozpo-
rządzenia jest Prawo ochrony środowiska przyjęte w usta-
wie z (2001 r.) obecnie obowiązujące z 19 lipca 2019 (Dz.U. 
2019, poz. 1396).
Art. 6 pkt.1. Kto podejmuje działalność mogącą negatyw-
nie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapo-
biegania temu oddziaływaniu.
Art. 6 pkt.2. Kto podejmuje działalność, której negatywne 
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni roz-
poznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, pod-
jąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Prawo budowlane [1] także podejmuje temat ochrony fau-
ny i flory, nakazując budowlańcom w art.5/1/d zgodnie z za-
sadami wiedzy technicznej, zapewnić ochronę środowiska, 
a w art. 9/1 zastrzega sobie, że działanie: „nie może powo-
dować zagrożenia… i pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska”.

4. Siedliska jerzyków

W naturze jerzyki gnieżdżą się w szczelinach skalnych, ale 
w miastach funkcję tę pełnią wysokie budynki, które mają wgłę-
bienia murów, czy też otwory w stropodachach. Siedliska 
jerzyków znajdujące się w stropodachach bloków zostały 
w 2008 roku uznane przez ministra środowiska za natural-
ne siedliska jerzyków w Polsce [3]. Są chronione przez obo-
wiązujące prawo i równocześnie są niszczone przy każdym 
ocieplaniu budynku. Wiele przykładów świadczy o pomija-
niu wytycznych ochrony środowiska. W większości inwesty-
cji termomodrenizacyjnych aspekt ochrony siedlisk ptasich 
jest pomijany, ptaki giną, a inwestorzy i wykonawcy czuja 
się bezkarni. O skali problemu świadczą koszty ponoszone 
przez budżety miasta w celu wykonywania oprysków prze-
ciw owadom. A przecież owady są jedynym podstawowym 
pokarmem jerzyków. W wielu miastach duże dzielnice jak 
np. w Poznaniu – Rataje i Winogrady w wyniku ocieplania 
budynków zostały całkowicie pozbawione i siedlisk, i jerzy-
ków. Można by przywołać wiele takich przykładów. Istnieje 
wprawdzie obowiązek rekompensaty zniszczonych siedlisk, 
ale po pierwsze w większości przypadków nie jest on wypeł-
niany, a po drugie – zamontowanie kilkudziesięciu czy nawet 
kilkuset budek dla jerzyków nie poprawi złej sytuacji, spowo-
dowanej przede wszystkim przez zamykanie dotychczaso-
wych masowych siedlisk, czyli stropodachów. Jednak każda 
akcja przywracania utraconych siedlisk uczy mieszkańców 
tego, że są obok nich żywe, wspaniałe, pożyteczne istoty, któ-
re giną na naszych oczach, i którym trzeba pomóc.
Ważne jest także stawianie nowych lęgowisk, do każde-
go przypadku trzeba podejść indywidualnie. Zawieszenie 
skrzynki lęgowej na elewacji docieplanej powoduje wiele 
trudności, są to dodatkowe i czasem niemałe koszty, które 
powinien ponieść inwestor termomodernizacji. Najprost-
szym rozwiązaniem jest wykonanie budki z drewna, jed-
nakże jej trwałość jest bardzo ograniczona (dwa, może trzy 
lata). Jerzyki wracają zawsze do tego samego siedliska, dla-
tego musi ono być utrzymane w dobrym stanie przez cały 
czas osiedlania się jerzyków, a więc w praktyce – zawsze. 
W praktyce zamknięcie przestrzeni stropodachowych za-
myka dotychczasowe siedliska jerzyków. Problem ten moż-
na rozwiązać, jednakże związany on jest z pracą wielu osób 
zarówno projektantów, jak i stowarzyszeń chroniących pta-
ki. Jedną z takich inicjatyw była budowa wież lęgowych dla 
jerzyków. Idea całkiem słuszna, która spotkała się w Pol-
sce z dużym zainteresowaniem zarówno projektantów, 
jak i władz miejskich. Jednak wieże trudno jest zasiedlić, ptaki 

Rys. 2. Śmierć jerzyka w wyniku likwidacji gniazda przez ocieplenie 
stropodachu
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unikają takich sztucznych miejsc, wolą wysokie piętra do-
mów. Powszechnie uważa się, że budki jako siedliska jerzy-
ków na elewacjach są znacznie lepsze i chętniej zasiedlane, 
ponadto są mniej kosztowne w porównaniu z wieżami. Mają 
jednak jedną wadę, formy wkomponowane w budynek, które 
stają się bezpiecznym miejscem gniazdowania ptaków, mu-
szą być uwzględnione na etapie projektu termorenowacji. 
Problem niszczenia siedlisk nie dotyczy tylko budownictwa 

prefabrykowanego (wysokich bloków). Naprawiając kon-
strukcje zabytkowe, wykonawcy często niwelują płaszczyzny 
elewacji lub wprowadzają zabezpieczenie w postaci siatek, 
zamykając drogę do domu dla jerzyków. W Krakowie o przy-
wracaniu siedlisk w zabytkowych budowlach zadecydował 
wojewódzki konserwator zabytków, mając po swojej stronie 
Społeczny Komitet Odbudowy Zabytków Krakowa. Zosta-
ły opracowane wytyczne mogące służyć wszystkim, którzy 
opiekują się w Polsce zabytkami średniowiecznymi.

5. Podsumowanie

Jerzyki osiedlają się niemal wyłącznie w miastach, gdzie 
znajdują pożywienie, którym są dokuczliwe dla ludzi owady 
– muchy, meszki, komary. Tępiąc je, czynią to w najbardziej 
ekologiczny i ekonomiczny sposób. Gdyby ludzie ze świata 
budowlanego począwszy od projektantów do wykonawców 
stosowali się do obowiązującego prawa, problem ochrony 
siedlisk jerzyków wcale by nie zaistniał. A gdyby nawet gdzieś 
nastąpiło zniszczenie siedlisk jerzyków, to z mocy Ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (usta-
wa z 13.4.2007 Dz.U. nr 75, poz. 493, obecny akt Dz.U. 2019 
poz. 1862 [7]) szkoda zostałaby naprawiona i jerzyki miały-
by dokąd wrócić. Ponieważ okres lęgowy dla jerzyków trwa 
tylko 3 miesiące, to powinna obowiązywać zasada, że okres 
od maja do połowy sierpnia jest pozostawiony jerzykom i nie 
wykonuje się prac, które płoszyłyby ptaki. Należy tu zwrócić 
uwagę i obalić mit niszczenia elewacji przez ptaki. Jerzyki 
nie zostawiające śladów swojej obecności [8], nie wymaga-
ją dokarmiania, nie brudzą ani elewacji budynków, ani swo-
jego otoczenia (wydalają w powietrzu, więc ich odchody są 
praktycznie niedostrzegalne), a o skuteczności działania je-
rzyków można przekonać się, mieszkając w miejscu (w Po-
znaniu na osiedlu Jana III Sobieskiego i na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego), gdzie jest ich jeszcze dużo.

Inż. Adam Gatniejewski od 25 lat 
zajmuje się problematyką jerzyków.
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Rys. 3. Siedliska jerzyków w budynkach z wielkiej płyty: a) jerzyk 
wylatuje ze swego siedliska w stropodachu, b) zamknięte w okresie 
lęgowym siedlisko jerzyków podczas prac termomodernizacyjnych, 
c) nie zasiedlone skrzynki lęgowe zamontowane jako rekompen
sata zniszczonych siedlisk, d) zasiedlone w 100% skrzynki lęgowe 
zamontowane w warstwie izolacyjnej
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