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2. Wstęp

Prace

ociepleniowe

prowadzone

w

ostatnich

latach

na

budynkach

wielokondygnacyjnych wpływają na liczebność populacji gnieżdżących się w nich ptaków.
Niezbędne jest więc prowadzenie badań mających na celu określenie liczebności wybranych
grup zwierząt zamieszkujących budynki. Pozwala to na realne oszacowanie liczby ptaków
odbywających lęgi w danym miejscu i określenie możliwości zachowania odpowiednich ku
temu warunków, bądź zastosowania środków zastępczych. Pomoże to ochronić nie tylko
populacje omawianego w niniejszym opracowaniu gatunku, ale również i inne ptaki oraz
ssaki zamieszkujące nisze i szczeliny w budynkach mieszkalnych. Opracowany materiał jest
doskonałą bazą danych przy dalszych inwestycjach, a także źródłem danych porównawczych
w latach późniejszych. Podobne opracowania powinny stać się standardem dla każdego
miasta i gminy.
Wykonane w 2008 roku prace badawcze są cennym źródłem informacji wyjściowych
dotyczących liczebności gatunku z mieście, w którym jedynie kilka procent budynków
mieszkalnych zostało ocieplonych. Dzięki nim można porównywać zmiany populacji gatunku
oraz jego ekologię w przypadkach, gdy ich siedliska, czyli budynki mieszkalne są
przekształcane w sposób uniemożliwiający ich dalsze zasiedlanie. Stały monitoring populacji
oraz budynków, w których zastosowano różne warianty zastępcze umożliwiające gnieżdżenie
się ptaków po pracach termomodernizacyjnych jest niezbędny. Pomoże to w wypracowaniu
uniwersalnych metod ocieplania budynków, po których populacje jerzyka nadal będą
gnieździć się w danym obiekcie. Rozwiązania te powinny stać się wzorcem postępowania dla
firm i instytucji prowadzących prace ociepleniowe. Badania prowadzone w 2009 roku miały
na celu porównanie liczebności populacji stwierdzenie zachowania ptaków w sąsiedztwie
modernizowanych bloków. Jest to kolejny krok do wypracowania skutecznej metody ochrony
populacji jerzyka.
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3. Metodyka badań
Ze względu na ekologię gatunku badania prowadzone były wieczorem. Obserwacje
rozpoczynano godzinę przed zachodem słońca i kończono około 40 minut po jego zachodzie.
Szczególnie intensywne obserwacje prowadzono około 30 minut przed zachodem, kiedy ptaki
często odwiedzały swoje miejsca lęgowe, czemu towarzyszył głośny charakterystyczny pisk.
W tym czasie notowano przelatujące w pobliżu budynków ptaki; były one jeszcze powtórnie
liczone z pewnej odległości od bloku, co umożliwiło porównanie wyników z dwóch liczeń.
Dwu, a nawet trzykrotne cenzusy ptaków w czerwcu i lipcu w pobliżu danego bloku
spowodowane były względami praktycznymi. Pozwalało to uśrednić wyniki z kilku kontroli,
gdyż w wielu wypadkach przy dużej liczbie ptaków trudno jest uniknąć policzenia tych
samym osobników po raz wtóry podczas ich szybkich, wielokrotnych przelotów w pobliżu
otworów wlotowych do gniazd. Pewien odsetek ptaków przebywający w pobliżu kolonii to
osobniki nielęgowe, które nie tworzą par i nie wyprowadzają lęgów. Szacunki opierają się
więc zwykle na uśrednieniu liczby wszystkich stwierdzonych ptaków.
Kontrole prowadzone były podczas słonecznej, wyżowej pogody, kiedy wieczorna aktywność
ptaków wokół koloni jest wysoka. Lato 2009 roku obfitowało jednak w dni z mocnymi
burzami, które wielokrotnie uniemożliwiały dokładne oszacowanie liczebności populacji.
Podczas zbliżającego się frontu, ptaki często opuszczają miasto i żerują w znacznej odległości
od swoich kolonii lęgowych, w obszarach, gdzie brak opadów. Kilka kontroli czerwcowych
zostało odwołanych w trakcie obserwacji ze względu na gwałtowną zmianę pogody w
godzinach wieczornych. Ostateczne kontrole przeprowadzono więc w pierwszej połowie lipca
przed wylotem młodych ptaków z gniazd. Wykonano także dokumentację fotograficzną
bloków, gdzie kolonie jerzyka były liczne. Badania przeprowadzone zostały jednak przed
wylotem młodych ptaków z gniazda, co zapewnia ich poprawność metodyczną.
W roku 2009 prowadzono znacznie dłuższe obserwacje aż do całkowitego zmroku, kiedy
ostatnie jerzyki wlatywały do budynku. Prowadzono w szczególności obserwacje
termomodernizowanych bloków w okresach załamania pogody (przejście frontu, mocny
wiatr, gwałtowne opady). Podczas gwałtownych opadów, w które obfitował czerwiec i
pierwsza połowa lipca 2009 roku można było stwierdzić, czy w danym budynku gnieżdżą się
ptaki. Jerzyki chroniąc się przed deszczem wlatują wtedy licznie do swych gniazd, co w
przypadku pogody bezdeszczowej w ciągu dnia robią sporadycznie. Jest to dobra okazja do
zaobserwowania, w których miejscach i jakiego typu modernizowanych blokach ptaki nadal
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maja stanowiska lęgowe. Większość jerzyków opuszcza jednak obszar miasta, jeśli
nadciągają chmury niosące opady. Po przejściu frontu ptaki powracają na teren miasta, można
to zaobserwować tuż po przejściu chmur, bądź ustąpieniu opadów, kiedy w grupach liczących
kilkadziesiąt i więcej ptaków zlatują do swych terenów lęgowych.
Notowano również ilość ocieplonych budynków i na podstawie liczby zamkniętych otworów
wlotowych i porównania liczebności kolonii w budynkach z roku 2008 określono
orientacyjny ubytek miejsc lęgowych. Prowadzono wieczorne obserwacje bloków z
zamontowanymi budkami lęgowymi w celu określenia zachowania ptaków w ich pobliżu.
Aby dokładnie określić ilość miejsc, jaka została utracona przez ptaki na skutek zatkania
otworów wlotowych zliczono bloki, w których prace te zostały w ten sposób wykonane.
Pozwoliło to określić faktyczny ubytek miejsc lęgowych. Nie uznano za utratę lęgowisk
wywieszonych budek oraz udostępnionych otworów wlotowych w ocieplonych budynkach,
zasiedlanych przez ptaki.
W roku 2009 prowadzono również wywiady z mieszkańcami dotyczące roku wykonywania
prac ociepleniowych oraz ewentualnych prac dodatkowych prowadzonych w poprzednim
sezonie tzn. późnym latem, jesienią 2008 i wczesną wiosną 2009 roku.
Przeprowadzono łącznie 12 wieczornych kontroli:
Terminy kontroli:
Maj: 27,28
Czerwiec: 1,3,4
Lipiec: 5,6,7,8,10,13,14

4. Liczebność gatunku
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4.1. Porównanie i ocena stanu populacji w latach 2008 i 2009 w poszczególnych
częściach miasta
Poniżej w tabeli zestawiono wyniki obserwacji w roku 2008 i 2009. Podano prawdopodobną
utratę miejsc lęgowych ocenioną na podstawie zamkniętych otworów w budynkach, gdzie
ptaki były lęgowe w 2008 r., przy których nie umieszczono obok budek lęgowych. Bloki, w
których otwory wlotowe były do połowy udrożnione nie uznano za budynki, w których
jerzyki utraciły swe siedliska, gdyż ptaki nadal zasiedlały te budynki.
(-) – nie dotyczy. Oznacza to, że w danej lokalizacji liczebność jerzyka była podobna jak w
roku poprzednim (2008) i nie zostały zatkane otwory wlotowe. Dotyczy to budynków
zarówno ocieplanych, jak i nieocieplanych. Oznacza to, że stan siedliska jerzyka nie uległ
zmianie.
W kolumnie „Blok ocieplany z zatkanymi otworami” podano numer bloku, w którym podczas
ocieplania zatkano otwory wlotowe nie wywieszając budek, a w którym stwierdzono jerzyki
w roku 2008. Na podstawie liczby zatkanych otworów wlotowych i danych dotyczących
liczebności ptaków w poszczególnych budynkach oszacowano spadek potencjalnych miejsc
lęgowych.
W przypadku lokalizacji, w których na blokach po ocieplaniu wywieszone zostały budki
lęgowe, bądź pozostawiono otwarte otwory wlotowe nie określano faktu tego w tabeli, jako
utrata siedliska. Odpowiednie podsumowania podano w ogólnych zbiorczych wynikach
obserwacji. Określono tam faktyczną utratę siedliska (bloki ocieplone, z zamkniętymi
otworami bez budek) oraz prawdopodobny spadek liczby lęgów na skutek utraty siedliska i
niezasiedlenia budek lęgowych.

6

Lokalizacja

Liczebność w
2008 r. w
parach (w
nawiasie
liczebność w
2009 r.)

Prawdopodobna
utrata miejsc
lęgowych
(w parach)

Blok ocieplany
z zatkanymi
otworami

Odetkane
otwory
wlotowe do
stropodachu

Wywieszane
budki

ul. Krzywa i
Broniewskiego

około 35 (30)

3-7

ul. Krzywa 9

NIE

NIE

bloki przy ul. ul. S.F
Mazurów

15-17

-

-

-

-

ul. Gliniana 10

20

-

-

-

-

ul. Gliniana (inne bloki)

około 20

-

-

-

-

ul. Drzewianki

50-55

-

-

-

-

ul. Boczna 6-14

15

-

-

-

-

bloki między ul.
Paderewskiego, a ul.
Grunwaldzką

20

-

-

-

TAK

ul. Nosala

6-8

-

-

-

-

ul. Olszewskiego 2

25

-

-

-

-

ul. Sportowa

4-5

-

-

-

-

ul. Insurekcji
Kościuszkowskiej

6-7

-

-

-

-

ul. Wschodnia

4-5

-

-

-

-

ul. Krasickiego

15

-

-

-

-

ul. Elektryków

15 (10)

-

-

-

-

trzy 10-piętrowce przy ul.
Grunwaldzkiej

35

-

-

-

-

ul. Wandy

10 (3-5)

-

-

-

-

Łubowiec – ul.
Zubrzyckiego

około 20 (25)

-

-

-

-

ul. Wyczółkowskiego i ul.
Sanickiej

około
20)

ul. Langego

10

ul. Kalinowa 20

ul. Kalinowa (pozostałe
bloki)

30

(około 5-7

NIE

-

Blok przy ul. NIE
Partyzantów 28
(siedlisko 5-7 par
jerzyków)
-

około 25

-

-

-

-

3-7 (0)

3-7

Kalinowa 5 i 10

NIE

NIE

-
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4.2 Liczebność gatunku w całym mieście w roku 2009
Na podstawie prowadzonych badań w roku 2008 populacje miejską oszacowano na
około 1550 - 1600 osobników. Ze względu na poważne trudności metodyczne przy
szacowaniu liczebności tego gatunku trudno jednoznacznie na podstawie jedynie
podstawowych badań określić dokładną ilość par ptaków. Błąd wynika z faktu, iż jak już
nadmieniono w rozdziale wcześniejszym, w koloniach tego gatunku pewną część stanowią
osobniki nielęgowe, które jedynie przebywają w pobliżu kolonii, nie łączą się natomiast w
pary i nie zakładają gniazd. Aby jednak dane te mogły być w pewnym stopniu porównywalne
z innymi badaniami prowadzonymi w innych miastach, liczebność populacji podawanej w
parach określono na około 760-800 par.
Prowadzone w innych miastach badania liczebności populacji jerzyka wykazały dużą
liczebność

gatunku

w

starych

dzielnicach

mieszkaniowych,

ze

znaczną

ilością

nieremontowanych budynków. Zagęszczenia lokalne we Wrocławiu i Lesznie sięgały
odpowiednio 60-68 pary i 64 p/10 ha. Pod koniec lat 80-tych badania prowadzone na terenie
Warszawy wykazały największe zagęszczenie w starej zabudowie Pragi, lokalnie wynoszące
około 170-200 p/10 ha. Porównując zaprezentowane w sposób bardzo skrótowy wyniki
pochodzące innych miast, można stwierdzić, że podobnie wysoka liczebność występuje
lokalnie na terenie wybranych dzielnic miasta Jaworzno. Wysokie zagęszczenie gatunku,
porównywalne z prezentowanymi wynikami z Wrocławia i Legnicy jest spotykane na terenie
osiedla Podwale, Podłęże, Dąbrowa Narodowa oraz Szczakowa. Kolonie jerzyka
występowały najczęściej w miejscach, gdzie znajdowały odpowiednie warunki do założenia
gniazd, mianowicie stropodachy w blokach z dostępnymi otworami wlotowymi. Ptaki
zasiedlały również poddasza budynków 2-3 piętrowych, szczeliny przy rynnach oraz
przestrzenie i wyłomy w ścianach przy sklepieniu dachu.
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Badania prowadzone w roku 2009 wykazały porównywalną w stosunku do roku
poprzedniego liczebność jerzyka. Początkowe wyniki sugerowały, iż liczba ptaków może być
niższa niż w 2008 roku. Podczas kolejnych cenzusów lipcowych okazało się, że jest to
głównie kwestia nagłych załamań pogody, kiedy znacznie mniejsza ilość ptaków przebywała
wieczorem przy gniazdach. Okazuje się również, że w wielu budynkach, których otwory
wlotowe do stropodachów są zamknięte ptaki przebywały w ich sąsiedztwie nawet przez
okres 1-2 miesięcy latając intensywnie w sąsiedztwie bloku i czepiając się kratek. W
niektórych budynkach stwierdzono wzrost liczebności gatunku w porównaniu do lat
wcześniejszych. W kilku przypadkach (Jaworzno-Szczakowa ul. Kościuszki 6c, ul.
Chocimska) może mieć to związek z termomodernizacją sąsiedniego budynku. Jerzyki
próbowały wiec zajmować budynki, gdzie były wolne otwory wlotowe. W niektórych
budynkach liczba par ptaków krążących przy budynku była z tego powodu większa niż liczba
dostępnych otworów wlotowych (Szczakowa - ul. Wąska 2). W roku 2008 takiej ilości
ptaków, akurat przy tym bloku nie obserwowano. Teraz łączna liczna ptaków latających przy
budynku wynosiła około 70 ptaków, w porównaniu z około 50 ptakami w roku poprzednim.
Budynki z liczną populacją jerzyków, w których po termomodernizacji zatkano otwory
wlotowe do stropodachów i nie umieszczono budek:
- ul. Partyzantów 38. Jest to pierwszy blok od strony parku. Kolonia lęgowa około 10 par
ptaków, które krążyły jeszcze w lipcu wokół bloku
- blok na zachód od Starowiejskiej 17, czyli Kalinowa 5 był w trakcie ocieplania. Blok przy
ul. Kalinowej 10 jest ocieplony a otwory zatkane okrągłymi kratkami o centrycznych
żeberkach. Bloki zasiedlało łącznie 5-10 par ptaków
- ul. Krzywa 9 - populacja liczyła 3-7 par jerzyków
- u. 7 maja a, b, c, d – populacja około 3-7 par jerzyków
- blok przy ul. Chocimskiej – populacja około 2-3 par jerzyków
- ul. Broniewskiego 3 – populacja 3-5 par jerzyków
Na podstawie zliczenia ocieplonych bloków z zatkanymi otworami wlotowymi do
stropodachów, na których w ramach rekompensaty nie wywieszono budek, a roku 2008
gniazdowały w nich jerzyki, ubytek istniejących miejsc lęgowych w 2009 r. określono na
5-7 % w skali całej populacji. Oznacza to, że na kilku blokach ocieplanych w 2008 roku
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zatkano otwory wlotowe, nie wywieszając w ramach rekompensaty budek dla ptaków.
Praktycznie bardzo trudny do oszacowania jest odsetek ptaków, które po termomodernizacji
po udostępnieniu otworów nie założyły gniazda. Takie przesłanki są przypuszczalne, gdyż w
niektórych lokalizacjach (m.in. ul. Wilcza, os. Podwale) liczba ptaków w tychże blokach była
niższa niż rok wcześniej (o 20-30%). Mogą to być jednak tylko przypuszczenia, a zmienna
liczba ptaków w sąsiedztwie budynku spowodowana była wyłącznie warunkami
pogodowymi.

Wnioski z badań prowadzonych w 2009 roku:
- ubytek istniejących miejsc lęgowych w 2009 r. określono na 5-7 % w skali całej populacji.
- zmniejszona stwierdzona liczebność jerzyków może być efektem braku akceptacji nowych
miejsc lęgowych, bądź też wahaniem liczebności populacji, której przyczyny trudno określić
- nie obserwowano ptaków zasiedlających budki
- aby zachować populację gatunku należy stosować podane w opracowaniu zalecenia
ochronne

10

5. Zasiedlanie termomodernizowanych budynków oraz budek lęgowych
Prowadzono obserwacje budynków, na których wywieszono budki lęgowe dla jerzyków. Były
to bloki przy ul. Nowej 1-3-5 i 7-9-11 (łącznie 6 budek z 18 otworami wlotowymi), ul.
Kościuszki 6c (18 pojedynczych budek), ul. Piłsudskiego 50, 52 oraz na osiedlu Podwale (ul.
Krzywa 1). Pomimo umieszczenia na budynkach skrzynek lęgowych ptaki ignorowały je i nie
zaobserwowano wlatujących do wnętrza ptaków. Część jerzyków, bazując na danych z roku
2008 próbowało oraz prawdopodobnie znalazło zastępcze miejsca lęgowe, o czym świadczy
ich obecność wokół oraz wlatywanie do szczelin budynków mieszkalnych i przemysłowych,
w których w roku poprzednim nie zostały stwierdzone.
Obserwacja budek lęgowych nie wykazała zasiedlenia ich przez jerzyki. Ich wymiary i sposób
umieszczenia nie budzą zastrzeżeń. Prawdopodobnie jednak ptaki przyzwyczajone do swych
dawnych miejsc lęgowych w stropodachach nie zwracały na nie uwagi. Nie jest wykluczone,
że pojedyncze osobniki zasiedliły budki w trakcie sezonu, jednakże zachowanie ptaków
sąsiedztwie skrzynek sugerowało ich ignorancję. W pobliżu otworów lęgowych, w których
ptaki maja gniazda osobniki zwykle często kołują dolatując do nich, krążąc w bliskim
sąsiedztwie.

Stopniowo, gdy robi się już całkowicie ciemno jerzyki wlatują do środka

stropodachu, czy szczeliny w budynku. Nie zaobserwowano żadnego z podobnych zachowań
w sąsiedztwie budek lęgowych. Nie jest to sytuacja nietypowa i zasiedlenie budek wymaga
zwykle dłuższego okresu czasu. Jerzyk jest ptakiem konserwatywnym, co do warunków i
lokalizacji, w których od lat zakłada gniazdo, stąd ptaki obserwowano w udostępnionych do
wlotu ocieplanych blokach. Budki natomiast są nowym elementem, które ptaki muszą
zaakceptować. Powinny być one jednak montowane z większych skupiskach w przypadku,
gdy jerzyki gnieździły się w budynku kolonijnie (przykład przy ul. Kościuszki 6c, –gdzie
budki zostały zamontowane osobno). Możliwe jest zasiedlanie pojedynczych budek dla
ptaków. Z racji, iż jerzyki odwiedzają swoje miejsca lęgowe raz na kilka godzin, możliwe jest
przeoczenie wlotu i wylotu ptaka przez obserwatora.
Liczba wieszanych budek powinna być szacowana zgodnie z danymi dotyczącymi danego
obszaru, bądź konsultowana z osobą prowadzącą inwentaryzację i znającą liczebność dla
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danego bloku. Ptaki prawdopodobnie potrzebują dłuższego okresu czasu, aby zaakceptować
nowe konstrukcje w sąsiedztwie ich dawnych miejsc gniazdowych i uznać je za
odpowiedniki, w których można odbywać lęgi. W niektórych lokalizacjach, jak np. przy ul.
Nowej ptaki w sezonie czerwiec-lipiec były prawie zupełnie nieobserwowane wieczorem w
sąsiedztwie bloku. Świadczy to o tym, że nie zaakceptowały nowych miejsc lęgowych w
postaci budek wywieszonych na budynku. Jednakże, aby ocenić, czy ptaki zaakceptują
skrzynki lęgowe na poszczególnych budynkach niezbędne są dokładne obserwacje w
kolejnych latach. Tylko w jednym z ocieplanych bloków otwór wlotowy oraz sąsiedztwo
elewacji było zabrudzone. Było to jednak miejsce gniazdowania wróbla, co dobitnie świadczy
o tym, iż jerzyki w ogóle nie brudzą przy wlocie do swych gniazd.
Jak wykazały obserwacje budynki, w których zostawiono do połowy otwarty wlot do
stropodachów nadal są zasiedlane przez jerzyki. Sytuacja taka miała miejsce między innymi
przy ul. Wilczej, Bocznej, Paderewskiego, przy Placu Św. Jana, ul. Broniewskiego,
Piłsudskiego oraz Grunwaldzkiej.
W blokach tych nie stosowano ocieplania stropodachów granulatem styropianowym, ani też
innym luźnym środkiem izolacyjnym, co umożliwiało budowę gniazd przez ptaki. Wydawać
się może, iż liczebność ptaków w poszczególnych budynkach była po ocieplaniu mniejsza niż
w roku poprzednim, kiedy budynki nie były ocieplane. Spadek liczebności w lokalizacjach
przy ul. Bocznej, Wilczej 54, 56, 58 oceniono na 20-30% w stosunku do stanu w roku 2008,
co może świadczyć o tym, iż nie wszystkie ptaki zaakceptowały zmiany w krajobrazie ich
miejsca lęgowego. Są to jednak trudne do jednoznacznego ustalenia wnioski wstępne.
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6. Zalecenia dotyczące ochrony jerzyka na podstawie wniosków z 2-letniego okresu

obserwacji oraz praktyk stosowanych w innych miastach

Biorąc pod uwagę postępujący proces ocieplania zarówno bloków, jak i przestrzeni w
stropodachach, najskuteczniejszym środkiem zastępczym, pozwalającym na utrzymanie
populacji w mieście jest montowanie odpowiednich dla tego gatunku skrzynek lęgowych.
Drugą, równoległą metoda jest pozostawianie otwartych wlotów do stropodachów w
przypadku, gdy nie są one wypełnione luźnym materiałem izolacyjnym.
Ważne, aby skrzynki umieszczane były dokładnie w miejscach, gdzie znajdowały się
wcześniej wloty do gniazd. Wynika to z faktu, iż raz zasiedlone miejsce ptaki odwiedzają
regularnie przez wiele lat. Logicznym krokiem byłoby również pozostawienie otworów
wlotowych przy ocieplaniu. Jerzyki są ptakami, które nie zostawiają odchodów przy wlocie i
wylocie z gniazda, wynoszą też z niego odchody młodych. Taką sytuację można zastosować
w blokach licznie zasiedlonych przez ptaki. Na terenie miasta obserwowano również
pojedyncze stanowiska nietoperzy (dokładnie nieokreślonych co do gatunku), zwierząt
objętych ochroną, dla których istnienie szczelin, czy najmniejszych nawet otworów w
stropodachach jest bardzo ważne.
Przy montażu nie należy sugerować się lokalizacją względem kierunków, gdyż
rzekome przypuszczenia, iż ptaki mogą ulec przegrzaniu od strony południowej nie zostały
potwierdzone w praktyce. Przeszukiwania budynków prowadzone w Krakowie, w znacznej
większości przypadków stwierdzają, iż gniazda były zlokalizowane właśnie od strony
południowej, gdzie temperatura pod stropem była bardzo wysoka (inf. ustna). Należy się
opierać wyłącznie na aktywnych otworach wlotowych zajmowanych przez ptaki i po tej
stronie mocować skrzynki lęgowe.
Warto wydać również folder promujący tego typu działania, aby zapoznać
mieszkańców z zagadnieniem, nieco wcześniej i w sposób wizualnie i merytorycznie
przyjazny (oprócz standardowych informacji o takowych działaniach w formie pism, etc.). W
żadnym wypadku nie należy mocować budek na kominach, nawet o 2-3 metrowej wysokości.
Ptaki zasiedlają budki lęgowe, gdzie otwarta przestrzeń poniżej wynosi minimum 5-7 metrów,
co umożliwia im łatwy dostęp do gniazda i swobodny wylot z niego. Wymiary budek
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powinny wzorować się na projektach wykonywanych przez organizacje przyrodnicze. Budki
winny być zamocowane pod samym stropem, posiadać prostokątne, bądź półkoliste wejście, a
ich liczba musi być porównywalna do ilości par stwierdzonych w danym budynku. Muszą być
one zamontowane najpóźniej pod koniec kwietnia, przed przylotem ptaków do naszego kraju.
W krajach zachodnich stosowana była również metoda wabienia ptaków w nowe miejsca
lęgowe symulacją głosów wysiadujących ptaków. Można by ją było zastosować na
budynkach, gdzie ptaki do tej pory się nie gnieździły, a warunki lokalne temu sprzyjają.
Umieszczanie skrzynek lęgowych powinno być przeprowadzane przy udziale ornitologa,
który ostatecznie wskaże optymalne miejsce, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo
zajęcia budki, bazując na zajętych otworach wlotowych w roku wcześniejszym.

Zasady ochrony można streścić w następujących założeniach:
- na blokach, w których podczas ocieplania zatkano otwory wlotowe do stropodachów należy
bezwzględnie wieszać budki lęgowe o odpowiednich wymiarach
- budki muszą być wywieszone przed przylotem ptaków z zimowisk, czyli biorąc pod uwagę
pierwsze przyloty gatunku nie powinno być to później niż do końca kwietnia
- nowych budek nie należy wywieszać zbyt wcześnie (luty, marzec), alby nie zostały najęte
przez inne gatunki (wróbel, sikory)
- w budynkach, w których do stropodachu w trakcie ocieplania nie został wtłoczony granulat
styropianowy, wełna mineralna, albo inny środek izolacyjny uniemożliwiający założenie
gniazda wewnątrz ptaków należy udostępnić otwory wlotowe
- w trakcie prac ociepleniowych prowadzonych od początku sierpnia należy prowadzić je tak,
aby otwory wlotowe do stropodachów były otwarte. Jerzyki, jak wykazały obserwacje
odbywają czasem późne lęgi, a młode ptaki pozostają w gnieździe jeszcze do końca sierpnia
- docelowo również bloki ocieplane w latach wcześniejszych powinny mieć wywieszone
budki lęgowe, bądź udrożnione otwory wlotowe, w zależności od tego, jaką technikę
zastosowano przy ich ocieplaniu
- rozmieszczenie i liczba budek musi nawiązywać do liczebności i rozmieszenia stanowisk
lęgowych ptaków w budynku. Ze względu na fakt, iż ptaki gniazdują w koloniach należy
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wieszać budki w skupiskach w miejscach, gdzie takowe kolonie występują. Budki powinny
być wieszane zgodnie z zasadami ich umieszczania dla tego gatunku
- budki powinny być dostępne poprzez otwieraną jedną ze ścianek, co umożliwi ich
czyszczenie
- budki można wieszać również w trakcie sezonu lęgowego; pozwoli to ptakom oswoić się w
nowymi obiektami, a ptaki zarówno dorosłe, jak i młode mogą je zasiedlić w roku kolejnym
- należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych dla gatunku parametrów skrzynek lęgowych
zarówno pod względem wymiarów ścianek, jak i otworu wejściowego
- w przypadku budynków, w których do stropodachu nie będzie wtłaczany środek izolujący
(granulat styropianowy, wata szklana itp.) idealną sytuacją byłoby zamontowanie budek
lęgowych oraz pozostawienie drożnych otworów wlotowych. Zastosowanie takich
przykładowych rozwiązań na kliku budynkach pozwoliłoby również na wyciągniecie
wniosków, co do wyboru miejsca lęgowego przez ptaki. Jedynie w nielicznych budynkach
zaobserwowano gnieżdżące się inne gatunki ptaków, które mogłyby ewentualnie brudzić
elewację. Pozostawienie zarówno otworów wlotowych, jak i wywieszenie budek stwarza
więcej możliwości dla jerzyków, a jednocześnie nie ma wpływu na stan elewacji budynku,
gdyż ptaki te nie brudzą przy wlocie do gniazda. W tym przypadku można stosować obcięcie
kratki zatykającej wlot do stropodachu do połowy (patrz zdjęcia), co ograniczy próby
gniazdowania, a jednocześnie brudzenia elewacji gatunkom większym, jak kawka, czy gołąb
miejski.
Cenne siedliska jerzyków, w których w przyszłości w razie ewentualnych prac
termomodernizacyjnych należy zostawić dostępne otwory wlotowe (w okolicznościach
podanych powyżej), albo zainstalować budki:
- ul. Towarowa 71 i 73.
- ul. Starowiejska 17
- ul. Kalinowa 20
- ul. Gliniana 10
- ul. Wąska 2
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- ul. Zubrzyckiego
- bloki przy ul. Drzewianki
- trzy 10 – piętrowe bloki przy ul. Grunwaldzkiej
- ul. Olszewskiego 2
- skupisko bloków przy ul. Fredry, Mostowej, Brodzińskiego, Piłsudskiego – całe osiedle
Podłęże jest cennym skupiskiem jerzyka
- wszystkie bloki budowane metodą wielkiej płyty w Szczakowej. Wszystkie bloki w tej
dzielnicy zasiedlane są prze jerzyki. Jest to najliczniejsza ostoja gatunku w mieście, a jego
zagęszczenia należą do bardzo wysokich w skali kraju
- ul. Leśna 76, 78. 80, 84 oraz ul. Piłsudskiego 12
- ul. Brodzińskiego 5,17, 19, 21, 23, 27, 29

W tabeli poniżej zestawiono budynki, na których należy zamontować budki dla jerzyków.
Uwzględniono zarówno bloki ocieplane w roku 2008 i 2008 podane wcześniej opracowaniu,
jako i bloki ocieplane w latach wcześniejszych, gdzie będące prawdopodobnie siedliskiem
jerzyka. Przypuszczenia te oparte są o występowanie jerzyka w podobnych blokach
sąsiednich, wywiady z mieszkańcami oraz o analizę otoczenia wokół samego budynku
(dostępność otworów wlotowych, wolna przestrzeń wokół stropodachów).
W tabeli podawana jest liczba budek, czyi miejsc gniazdowych dla 1 pary jerzyka. W
przypadku budek z 3 wejściami do budki (m.in. ul. Nowa, Piłsudskiego 50, 52) należy
traktować je jako 3 budki dla jerzyków i na podobnej zasadzie odnosić ich niezbędną liczbę
określoną w tabeli. Jeśli na danym bloku niezbędne jest wywieszenie 12 budek, mogą to być
zatem 4 łączone budki po 3 otwory wejściowe w jednej z osobnymi niszami lęgowymi, bądź
też 12 osobnych skrzynek lęgowych odpowiednio rozmieszczonych pod stropem.
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Lokalizacja bloku

Liczba budek, które
należy wywiesić

Dokładna lokalizacja budek

ul. Nowa 6

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. Nowa 4

9

9 budek od strony południowej

ul. Partyzantów 38

15

15 budek od strony wschodniej

ul. Kalinowa 5

15

15 budek od strony wschodniej

ul. Kalinowa 10

15

15 budek od strony zachodniej

ul. Krzywa 9

15

9 budek od strony południowej,
6 od strony północnej

ul. Piłsudskiego 54

16

16 budek od strony północnej

ul. Towarowa 63

24

po 6 budek z każdej strony
bloku

ul. Wilcza 30

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. Wilcza 22

18

9 budek od strony wschodniej, 9
od strony zachodniej

ul. Piłsudskiego 24

15

6 budek od strony południowej,
9 od strony zachodniej

ul. Wilcza 22

6

6 budek od strony wschodniej

ul. 3 maja 2

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. S.F. Mazur 3

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. S.F. Mazur 4

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. S.F. Mazur 1

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. S.F. Mazur 2

18

9 budek od strony południowej,
9 od strony północnej

ul. 3 maja 1

15

15 budek od strony południowej

ul. Chocimska

6

6 budek od strony zachodniej

ul. Broniewskiego 3

6

6 budek od strony południowej

7. Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1. Cenna ostoja jerzyków (około 30 par) przy ul. Starowiejskiej 17

Fot.2. Jerzyki przy ul. Starowiejskiej 17 przedostają się do wnętrza stropodachów przez
niewielkie otwory o średnicy około 3-4 cm
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Fot. 3. Blok przy ul. Kalinowej 20 – ostoja dla około 25 par jerzyków (otwory podobne jak
przy ul. Starowiejskiej 17)

Fot. 4. Blok przy u. Glinianej 10 jest zasiedlany przez około 20 par ptaków
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Fot. 5. Blok przy ul. Wąskiej 2 zasiedla około 30 par jerzyków

Fot. 6. Ul. Wilcza 56 – ptaki zaakceptowały na wpół otwarte wloty do stropodachu

Fot. 7. Otwarte wloty do stropodachu, w którym nie ma dodatkowej luźnej izolacji, są
zasiedlane przez ptaki
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Fot. 8. Budki przy ul. Nowej 1-3-5

Fot. 9. Budki na bloku przy ul. Kościuszki 6c
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8. Załączniki:

- płyta CD z opracowaniem
- 2 kopie opracowania w wersji drukowanej
- 2 kopie opracowania na CD
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