Budynki są domem nie tylko dla ludzi, ale także dla wielu
gatunków ptaków!
Jak nazywają się gatunki przedstawione na rysunku?

Jerzyk – nasz skrzydlaty sąsiad!
Mieszczuch, pogromca drobnych owadów i mistrz podniebnych lotów
– tak w jednym zdaniu można by opisać jerzyka – naszego ptasiego sąsiada.
Jerzyki przylatują do Polski z afrykańskich zimowisk w maju i aż do odlotu, który
następuję w sierpniu, zaznaczają swoją obecność wysokim, charakterystycznym
głosem – „sriii, sriii”. Często mylimy je z jaskółkami, ale wystarczy zwrócić uwagę
na długie, sierpowate skrzydła i ciemną sylwetkę jerzyka, aby odróżnianie tych
ptaków przestało być problemem.
Jerzyki gniazdują w naszych domach i innych budynkach, wykorzystując
rozmaite zakamarki znajdujące się pod parapetami, za rynnami, pod obróbką
blacharską, a także stropodachy (przestrzenie między ostatnią kondygnacją
a dachem budynku). Aby wykarmić siebie i swoje młode, jerzyki chwytają
ogromne ilości drobnych owadów. Zdobywanie pożywienia, podobnie jak picie,
kopulacje, a nawet sen – wszystko to odbywać się może w locie, do którego
jerzyki, z racji swojej aerodynamicznej sylwetki, są doskonale przystosowane.
Głównym zagrożeniem dla jerzyka są termomodernizacje i inne remonty
budynków. Po ich wykonaniu i szczelnym zamknięciu wszelkich dostępnych
szczelin, jerzyki tracą miejsca, gdzie mogą założyć gniazda i bezpiecznie odbyć
lęgi. Jeśli remont wykonywany jest w okresie lęgowym ptaków, zagrożone
mogą być także ich gniazda, młode, a nawet dorosłe, wysiadujące ptaki. To, czy
jerzyki pozostaną jednym z nielicznych elementów żywej przyrody w naszych
miastach, zależy od nas! Aby dowiedzieć się, co sam możesz zrobić dla ochrony
jerzyka, wejdź na stronę www.bocian.org.pl/jerzyk/mozesz-pomoc
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Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Chronimy zagrożone gatunki, siedliska, gromadzimy
dane o przyrodzie (kartoteka-przyrodnicza.pl), prowadzimy edukację ekologiczną. Nasze
działania finansujemy z przyznanych dotacji celowych, darowizn i 1% podatku od osób
fizycznych. Ty też możesz nam pomóc!
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Jerzyk

nasz skrzydlaty sasiad

Przyjrzyj się uważnie jerzykowi.
Czego o sposobie odżywiania się i trybie życia ptaka możemy
się dowiedzieć przyglądając się poszczególnym częściom jego ciała?

