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Projekt „Ochrona cietrzewia w Pn-Wsch Polsce” 

Jak informowaliśmy w ostatnim newsleterze, rzutem na taśmę udało się nam podpisać umowę o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt: „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”. Podpisanie umowy było warunkiem 
uzyskania pierwszej zaliczki na poczet realizacji zadań. PoniewaŜ były to ostatnie dni 2009 roku musieliśmy się 
spręŜyć i całą uzyskaną zaliczkę wydać do końca grudnia.  
PoniewaŜ realizację zadań rozpoczęliśmy w maju 2009 roku i byliśmy dobrze przygotowani pod względem zebrania 
dokumentacji – podpisaliśmy umowy z dostawcami i podwykonawcami - wyrobiliśmy się w terminie!  
W ramach projektu PTOP zakupiło 46ha 
terenu, gdzie lęgną się cietrzewie. Działki 
zarośnięte są młodymi drzewami głównie 
brzozami i sosnami. Jedno z zdań projektu 
przewiduje kształtowanie tych terenów pod 
kątem lepszego dostosowania go do potrzeb 
młodych matek cietrzewi i ich piskląt.  
W celu prowadzenia zabiegów na terenach 
zamieszkałych przez cietrzewie, zakupiliśmy 
maszyny rolnicze: ciągnik, specjalną 
kosiarkę do pracy na nieuŜytkach, i inne 
maszyny do koszenia i zbierania biomasy. 
Pierwszy raz w swojej historii PTOP stało się 
właścicielem ciągnika.  
Na zdjęciu ciągnik przestawiający kosiarkę 
dyskową. 
Sprzęt został dostarczony juŜ na miejsce 
przechowywania na Niecce Gródecko 
Michałowskiej. G.Kułakowska 
Zima trzyma – ornitolog nie odpuszcza! 
Mimo ostrej zimy większośc ornitologów wypełnia swoją misję i wychodzi karnie w teren. Na stronie internetowej 
PTOP – www.ptop.org.pl w zakładce Grupa dyskusyjna znajdziecie relacje z Liczenia Ptaków Zimujących oraz 
nagranie audycji radiowej Zielone Oko Anety Gałaburdy o potrzebie dokarmiania ptaków zimą. W audycji radiowej 
wzięli udział Dominika Musiał – pracownik biura PTOP i Sławek Niedźwiecki – Członek Zarządu PTOP. 
nagranie z radia - http://www.radio.bialystok.pl/zielone/index/k/29/n/36/f/40295 
nagranie z telewizji - http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/16012010-godz-2145  
 
Zapraszamy na kolejne liczenie ptaków zimujących, ostatnie tej zimy  – w lutym.   
Ptasie budki 

Po audycji w Radiu Białystok błyskawicznie rozdaliśmy pozostałe do tej 
pory budki. W sumie w białostockich ogrodach i na działkach zawiśnie 100 
budek typu A. DuŜa część z nich juŜ czeka na swoich lokatorów! Na wiosnę 
postaramy się odwiedzić wybrane ogródki działkowe i sprawdzić kto zajął 
nowe domki. 

Do dyspozycji mamy juŜ 8 budek dla pójdźki. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy w swoim sąsiedztwie widzieli tę 
niewielką sowę. 
Przeprowadzenie akcji nie byłoby moŜliwe bez pomocy naszego sponsora, firmy Geosystems 
(www.geosystems.pl), której serdecznie dziękujemy. D. Musiał 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

śywkowo  
W śywkowie mimo zimy i wydawać by się mogło 
martwego okresu, ciągle coś się dzieje. Na terenie 
naszego gospodarstwa znajduje się wielka, ciekawa 
architektonicznie stodoła. Niestety ze względu na 
jej bardzo zły stan techniczny jest ona w ogóle nie 
wykorzystywana. Dawniej budynek był 
wykorzystywany przez trzech poprzednich 
właścicieli jako tymczasowy magazyn zboŜa, siana i 
słomy oraz garaŜ maszyn rolniczych. Niestety 
poprzedni właściciele usunęli część konstrukcji 
drewnianej utrzymującej dach. Tak więc z upływem 
lat jej stan się pogorszył. Część elementów 
konstrukcyjnych uległo zniszczeniu, w złym stanie 
było równieŜ deskowanie stodoły. Dodatkowym 
cięŜarem były 4 gniazda znajdujące się na dachu 
stodoły. Krótko mówiąc groziła zawaleniem, a 
podczas silniejszych podmuchów wiatru strach było 

przechodzić w jej pobliŜu. Dzięki wsparciu Ekofunduszu, pod koniec ubiegłego roku zaczęliśmy gruntowny remont. 
W chwili obecnej trwają prace nad wymianą zniszczonych elementów konstrukcyjnych i przygotowania do 
wymiany deskowania. Niestety gniazda, które znajdowały się na 
stodole trzeba było zdjąć, po zakończeniu remontu zostaną 
postawione 4 nowe platformy pod gniazda. Pracom z 
zaciekawieniem przyglądają się nasze koniki, które codzienne rano 
odwiedzają ekipę remontową. A skoro mowa o konikach to bardzo 
dobrze radzą sobie z zimą. Piotrek Hryszko  

Na zdjęciach : koniki przy wspólnym stole, stodoła przed remontem w maju 2009 i remont stodoły. 
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