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Jedną z praktyk stosowanych w ochronie ptaków jest tworzenie dla nich bezpiecznych siedlisk zastępczych. 

W miastach powszechne jest wieszanie budek lęgowych. Jednak w ostatnich latach coraz bardziej popularne 

jest tworzenie wież lęgowych dla jerzyków. Czy są one skuteczne i chętnie zasiedlane przez ptaki, dla których 

są przeznaczone?  

 W Polsce wieże lęgowe budowane są głównie z myślą o jerzykach. Ptaki te pierwotnie zamieszkiwały 

góry, gnieżdżąc się w szczelinach skalnych. Współcześnie ich populacje związane z tym siedliskiem mają 

marginalne znaczenie, a najliczniejsze populacje występują w miastach i są uzależnione od ludzkich budowli. 

Jako miejsca lęgowe jerzyki wykorzystują głównie stropodachy budynków, otwory wentylacyjne, szczeliny w 

elewacji oraz przestrzenie między płytami i za rynnami. Jerzyki tworzą kolonie liczące do kilkudziesięciu par. Są 

bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych i co roku do nich wracają.  

 Pierwsze jerzyki do Polski przylatują na przełomie kwietnia i maja. Okres, w którym u nas przebywają, 

jest bardzo krótki, już w sierpniu wybierają się w drogę powrotną na zimowiska do Afryki. W tym czasie 

wyprowadzają jeden lęg. Powtarzanie lęgów notowane jest wyłącznie po ich utracie.  

 Jerzyki są ptakami, które niemal całe życie spędzają w powietrzu. Tam wykonują większośd czynności 

życiowych – zdobywają pokarm, piją, zbierają materiał na gniazdo, kopulują, a nawet śpią. Żywią się wyłącznie 

owadami latającymi, głównie muchówkami, błonkówkami i chrząszczami. Te niepozorne ptaki potrafią 

schwytad dziennie nawet 20 000 osobników owadów. Ich obecnośd w mieście pozwala na minimalizację pro-

blemu plag uciążliwych dla ludzi owadów krwiopijnych, takich jak meszki czy komary. Populacje jerzyka w 

Polsce szacuje się na 100 tysięcy par lęgowych*. 

 

Czy jerzyki potrzebują pomocy? 

 Jerzyki, ze względu na to, że są bardzo sprawnymi i szybkimi lotnikami, posiadają niewielu naturalnych 

wrogów. Dodatkowo dostatek miejsc, które człowiek stworzył jerzykom, powoduje wyobrażenie, że gatunek 

ten powinien mied się dobrze. Nic bardziej mylnego. W ostatnich latach w wielu krajach Europy odnotowuje się 

spadek liczebności jerzyka. Szacuje się, że na Wyspach Brytyjskich populacja zmniejszyła się o około 50 proc., a 

w Niemczach o około 60 proc.  

Przyjmuje się, że w Polsce liczebnośd tego gatunku utrzymuje się na względnie stałym poziomie, a nawet ma 

tendencję wzrostową. Jednak lokalnie ornitolodzy zauważają tendencje spadkowe. Wśród przyczyn lokalnego 

zmniejszania się liczebności jerzyka oraz innych gatunków ptaków związanych z miastami wymienia się różnego 

rodzaju prace remontowe, związane chociażby z termomodernizacją obiektów miejskich, nieuwzględniające 

biologii tego gatunku. Współcześnie masowo ociepla się bloki mieszkalne, a w obrębie starych zabudowao 

remontuje się fasady i dachy, usuwając wszelkie ubytki w elewacjach, zalepiając szczeliny, kratując wloty do 

otworów wentylacyjnych i stropodachów. Zmiany w dostępności dogodnych do lęgów miejsc sprawiają, że 

liczebnośd populacji gatunków ptaków gniazdujących w budynkach lokalnie spada. Ponadto prace remontowe 

budynków bardzo często wykonywane są w okresie lęgowym ptaków, czego konsekwencją jest bezpośrednia 

śmiertelnośd oraz utrata lęgów. Giną wówczas pisklęta i dorosłe ptaki, czasami zamurowywane w szczelinach i 

zamykane w stropodachach. W trakcie realizacji prac remontowych w okresie lęgowym często niszczone są jaja, 

a pisklęta razem z gniazdami są zrzucane z budynków.  

Wszystko to mimo istnienia odpowiednich regulacji prawnych (nakazujących m.in. sporządzanie opinii 

ornitologicznych o zasiedleniu budynku przez ptaki). Problemem jest niewystarczające lub niewłaściwe ich 

egzekwowanie w praktyce. Niewątpliwie więc prace termomodernizacyjne zagrażają naszym skrzydlatym 

sąsiadom. Jednak jeśli się je odpowiednio zaplanuje, dostosowując ich harmonogram do terminów lęgów, 



mogą one zostad przeprowadzone w sposób bezpieczny dla ptaków. Ważne jest również tworzenie w miastach 

bezpiecznych miejsc gniazdowania oraz prowadzenie działao kompensacyjnych za utratę siedlisk, takich jak 

wieszanie budek lęgowych na budynkach lub budowanie wież. 

 

Wieże czy budki lęgowe? 

 Wieże jerzykowe mogą mied różną konstrukcję, jednak wszystkie mają wspólne cechy. Są to wysokie 

(ok. 8–10 metrów), wolno stojące konstrukcje. Składają się z dwóch części – solidnego, metalowego słupa oraz 

skupionych w górnej części skrzynek lęgowych dla ptaków. Słup stanowi konstrukcję wsporczą i jest najczęściej 

kotwiony w fundamencie betonowym. Liczba skrzynek lęgowych zależna jest od koncepcji wieży i zazwyczaj 

waha się w przedziale 25–100 sztuk. Montowane w wieży skrzynki (komory lęgowe) powinny mied 

standardowe wymiary skrzynek lęgowych dla jerzyka: 10–15 cm wysokości, 20–25 cm szerokości i 25–35 cm 

długości. Natomiast otwór wejściowy powinien mied średnicę 4–5 cm i byd usytuowany 1 cm powyżej podłogi 

oraz umieszczony w rogu skrzynki.  

Co wybrad – budki czy wieże? Istnieje kilka wyraźnych różnic między tymi dwoma rozwiązaniami, dotyczących 

trwałości, szybkości zasiedlania przez ptaki czy kosztów. Wieże znacznie przewyższają trwałością budki lęgowe. 

Ponadto inwestorzy prac remontowych budynków często niechętnie wieszają budki dla ptaków na budynkach, 

obawiając się utraty gwarancji na ocieplenie budynku lub uważając, że budki lęgowe będą szpeciły elewację. 

Proces zasiedlania wieży lęgowej może trwad kilka sezonów i zależy on w głównej mierze od jej lokalizacji. W 

przypadku budek lęgowych wieszanych na budynkach, jeśli ich lokalizacja jest tożsama ze zniszczonym 

miejscem lęgowym jerzyka, zasiedlenie następuje zazwyczaj w najbliższym sezonie lęgowym. Różnica pojawia 

się także w kosztach. Obecnie koszt wieży to kilkadziesiąt tysięcy złotych (szacunkowy koszt wieży 

zapewniającej 60 miejsc lęgowych to ok. 80 tys. złotych). Za tę kwotę można kupid i zamontowad ok. 570 

budek. Warto także zwrócid uwagę, że budowa wieży jest często medialnym wydarzeniem, odbija się szerokim 

echem i przykuwa uwagę ludzi. Montaż wieży dla jerzyków daje więc możliwośd zwrócenia uwagi lokalnych 

społeczności na potrzebę ochrony ptaków w miastach. 

 Wielka Brytania, Holandia, Irlandia czy Niemcy to pierwsze europejskie kraje, w których zlokalizowano 

wieże dla jerzyków. W Polsce pierwsza lęgowa wieża stanęła w 2012 roku na warszawskiej Białołęce z 

inicjatywy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wieże zyskują coraz większą popularnośd i powstały w 

wielu innych miastach, m.in. w Zielonej Górze, Tarnobrzegu, Pile, Toruniu i Gdaosku. 

 

Toruoskie wieże dla jerzyków 

W Toruniu zbudowano 4 wieże lęgowe dla jerzyka – jedną w ramach działao inwestycyjnych Wydziału 

Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Toruo w 2013 roku, trzy pozostałe w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego 

w 2015 roku. Wszystkie są inspirowane sylwetką jerzyka w locie – górna częśd stelaża zaprojektowana jest w 

kształcie litery V. W trzech wieżach zlokalizowanych w Toruniu na każdym „skrzydle” umieszczonych jest 30 

budek w 6 kaskadowo ułożonych segmentach. Kaskadowe ułożenie ma zapewniad zacienienie i zabezpieczenie 

przed deszczem. Wieże te zostały wyposażone w system wabiący, który odtwarza dźwięki nawołujące jerzyka, 

co ma powodowad, że jerzyki szybciej i chętniej zasiedlają nowe miejsca. Czwarta wieża ma ażurową 

konstrukcję. Na każdym „skrzydle” są 4 segmenty po 3 budki. Między kolejnymi segmentami występują wolne 

przestrzenie, które powinny byd wykorzystane do umieszczenia skrzynek lęgowych. W sumie wieża zaopatrzona 

jest w 24 skrzynki lęgowe i nie posiada systemu wabiącego. Na potrzeby artykuły wieże rozróżniono, nadając im 

symbole: A, B, C i D. 



 
Rycina 1. Lokalizacja wież lęgowych dla jerzyka w Toruniu. 

Tabela 1. Charakterystyka konstrukcji wież lęgowych dla jerzyków w Toruniu. 

Wieża jerzykowa Konstrukcja  System wabiący Rok powstania 

A 
 

 ażurowa 

 4 segmenty po 3 budki 

 24 miejsca lęgowe 

brak 2014 

B 
 

 zwarta 

 6 segmentów po 5 budek 

 60 miejsc lęgowych 

obecny 2015 

C 
 

 zwarta 

 6 segmentów po 5 budek 

 60 miejsc lęgowych 

obecny 2015 

D 
 

 zwarta 

 6 segmentów po 5 budek 

 60 miejsc lęgowych 

obecny 2015 

 

B 

C 

A 

D 



 
Fotografia 1. Ażurowa konstrukcja wieży A, zlokalizowanej w Toruniu na nabrzeżu Wisły. Uzupełnienie dodatkowymi 
skrzynkami pustej przestrzeni między poszczególnymi segmentami zwiększyłoby liczbę potencjalnych miejsc lęgowych 
(fot. Dariusz Węcławek). 

 
Fotografia 2. Wieża B o zwartej konstrukcji, zlokalizowana w parku miejskim w Toruniu. Identyczną konstrukcję mają 
pozostałe wieże (C, D) (fot. Dariusz Węcławek). 

Wykorzystanie wież dla jerzyków w Toruniu  

 Członkowie Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA wykonali czyszczenie budek lęgowych w wieżach 

znajdujących się w Toruniu. Prace zrealizowano jesienią 2017 roku. Przy okazji zebrano dane dotyczące stopnia 

zasiedlenia budek oraz, na podstawie gniazd, w miarę możliwości dokonywano identyfikacji gatunków 

wykorzystujących budki. Zatem wyniki mogą byd obarczone pewnym błędem. Trzeba zaznaczyd, że było to 

pierwsze czyszczenie wież od momentu ich powstania, wobec czego zebrane wyniki dokumentują ich 

wykorzystanie przez ptaki w okresie kilku sezonów lęgowych. 

 Podczas przeprowadzonej kontroli skrzynki lęgowe zostały dokładnie sprawdzone pod kątem stanu 

technicznego oraz wyczyszczone z wszelkiego materiału gniazdowego i śladów bytowania ptaków. 

Przeprowadzone prace umożliwią wykorzystanie skrzynek przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. 

Dodatkowo udało się, na podstawie znalezionego materiału gniazdowego, potwierdzid gniazdowanie co 



najmniej 5 gatunków ptaków: jerzyka Apus apus, a także wróbla Passer domesticus, mazurka Passer montanus, 

szpaka Sturnus vulgaris i pleszki Phoenicurus phoenicurus.  

Stopieo zasiedlenia wież w Toruniu mieścił się w przedziale 20–90 proc. i zależał głównie od ich lokalizacji i 

konstrukcji. Z pewnością skład gatunkowy ptaków wykorzystujących wieże zależy od elementów środowiska 

występujących w jej otoczeniu.  

 

Rycina 2. Stopieo zasiedlenia poszczególnych wież 

 

Tabela 2. Charakterystyka wież pod kątem bezpośredniego otoczenia i odległości od wieży od innych kolonii jerzyka. 

Wieża jerzykowa Bezpośrednie otoczenie 
Obecność lęgowisk 

jerzyka 

A 
 

 nadbrzeże Wisły 

 brak zieleni 

 brak budynków 

~300–500 m 

B 
 

 park miejski 

 tereny zielone 

 brak budynków 

~200 m 

C 
 

 blokowisko 

 tereny zielone 

 wieżowce – 11 
kondygnacji 

~50 m 

D 
 

 blokowisko 

 tereny zielone 

 bloki – 4 kondygnacje 

~30 m 

 

  

  



 Najmniej skrzynek lęgowych było zasiedlonych w wieży umiejscowionej na nadbrzeżu Wisły (A). Mimo 

dużej otwartej przestrzeni, w bezpośrednim sąsiedztwie wieży brakuje terenów zielonych oraz budynków, w 

których gniazdują jerzyki. Najbliższa czynna kolonia jerzyków znajduje się w odległości 300–500 m. Zarówno 

lokalizacja wieży, jak i jej ażurowa konstrukcja prawdopodobnie zniechęca ptaki do gniazdowania. W wieży 

stwierdzono gniazdowanie wróbla oraz lęgi w 25 proc. skrzynek lęgowych. 

 

 Największym stopniem wykorzystania budek lęgowych przez ptaki charakteryzowała się wieża B, 

zlokalizowana w parku miejskim, w otoczeniu drzew i krzewów. Najbliższa kolonia lęgowa jerzyka znajduje w 

odległości ok. 200 m. Lokalizacja tej wieży nie sprzyja gniazdowaniu w niej jerzyka, dlatego była ona 

wykorzystana głównie przez gatunki parkowe – wróbla, mazurka i szpaka. Wykorzystanych zostało ok. 90 proc. 

skrzynek. 

 

  

 

B 

A 



Wieża C wykorzystywana była przez 3 gatunki: wróbla, szpaka i mazurka. Zasiedlenie takim zestawem gatunków 

wynika z otoczenia. W bezpośrednim sąsiedztwie wieży występuje dużo urządzonej zieleni miejskiej – co może 

tłumaczyd gniazdowanie mazurka i szpaka. Co prawda wieża usytuowana jest na osiedlu i znajduje się w pobliżu 

11-kondygnacyjnych wieżowców z kolonią jerzyków, jednak wież one nie wykorzystują. Przyczyną może byd 

fakt, że w wieżowcach gniazdują znacznie wyżej niż na wysokości 10 m. Stopieo zasiedlenia wieży wynosił 65 

proc.  

 

 Gniazdowanie jerzyka stwierdzono tylko w jednej wieży (D), gdzie gniazda odnotowano w co najmniej 

8 budkach lęgowych. Wieża zlokalizowana jest na osiedlu bloków 4-kondygnacyjnych, w bezpośrednim 

sąsiedztwie kolonii jerzyków (ok. 30 m). Z pewnością czynnik ten miał największy wpływ na jej zasiedlenie przez 

ten gatunek. W otoczeniu wieży znajdują się również tereny urządzonej miejskiej zieleni, dlatego z wieży 

chętnie korzysta również pleszka. Wieża charakteryzowała się niskim, 20-proc. stopniem zasiedlenia.  

 

 

 

C 

D 



Wieże lęgowe tylko dla jerzyka? 

 Z całą pewnością ustawienie wieży w nieodpowiednim miejscu będzie skutkowad brakiem jej 

zasiedlenia przez jerzyki. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na szybkie zasiedlenie wież przez jerzyki 

wydaje się występowanie kolonii lęgowych tego gatunku w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto ważne jest, aby 

wokół wieży znajdowała się otwarta przestrzeo, umożliwiająca dolot jerzyków.    

 Wieże wykorzystywane są przez różne gatunki ptaków, a stopieo ich zasiedlenia przez poszczególne 

gatunki zależy głównie od obecności w otoczeniu określonych środowisk. Z powodzeniem wieże lęgowe można 

stosowad w celu ochrony różnych gatunków ptaków – nie tylko jerzyka. Zatem chyba nie warto nazywad tych 

coraz popularniejszych konstrukcji wieżami lęgowymi dla jerzyka, a po prostu wieżami lęgowymi dla ptaków. 

 

*Źródło: Kuczyoski L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie 

wybiórczośd siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa. 

 

 



 
Fotografia 3. Jerzyk w wieży lęgowej w Toruniu (fot. Dariusz Węcławek). 

 

Fotografia 4. Członkowie Towarzystwa Przyrodniczego Alauda wykonali czyszczenie wież jerzykowych w Toruniu. Żeby 
dostad się na wysokośd budek lęgowych, konieczne było użycie podnośnika (fot. Dariusz Węcławek). 

 


