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ZJAZD PTOP! 
Za nami kolejny zjazd Członków i Sympatyków Towarzystwa. Spotkaliśmy się już XXVII raz, tradycyjnie w Białowieży. 
Jak zawsze zaplanowaliśmy czyn społeczny, który mimo niewielkiego udziału społeczeństwa odbył się bez przeszkód. 
Jak się okazało, czasami jeden dzielny wolontariusz, a w zasadzie wolontariuszka wystarczy. Niestety resztę przeraziły 
warunki pogodowe, które pogarszały się z godziny na godzinę. Było zimno, wietrznie i deszczowo, pogoda zupełnie 
nie "sowia", więc musieliśmy zrezygnować z tradycyjnej wycieczki. Opis przebiegu zjazdu i zdjęcia znajdziecie 
http://www.ptop.org.pl/index.php/o-ptop/293-27-zjazd-ptop-relacja . Opracowała Ania Suchowolec. 
RATUJEMY CIETRZEWIE W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ 

19tego kwietnia sadziliśmy las w Górce koło Kruszynian. 
Pracowaliśmy ok.8-u godzin w 12 osób. Udało się nam posadzić 
ok. 3500 sadzonek świerka i 700 sosny. Wzdłuż granicy 
istniejącego lasu posadzone przez nas drzewa ma ją tworzyć strefę 
ekotonu, gdzie będą się lęgły cietrzewie.  
Praca nie była lekka ale okazało się, że przy sadzeniu lasu nie 
można być „za dokładnym” – to nie prymulki. Wystarczy zrobić 
szpadlem małą szczelinkę w ziemi wsunąć tam drzewko i dokładnie 
przydeptać – żeby pod ziemią nie zostało powietrze – żeby 
korzenie nie uschły. Gdybyśmy od początku opanowali tę technikę posadzilibyśmy las dużo szybciej. Na zdjęciach – 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara: sadzenie sadzonki świerka, teren działań, sadzonki sosny. 
Obszerna relacja z akcji sadzenia drzewek http://www.ptop.org.pl/index.php/aktualnosci/295-ratujemy-cietrzewie-w-
puszczy-knyszyskiej. Marta Potocka 

 
INAUGURACJA SEZONU Z PTOP 
Już czas schować kożuchy głęboko na dno szafy, wyciągamy gumowce, lornetki, lunety i w teren! Na zachętę, żeby 
rozruszać kości po jak zwykle zbyt długiej zimie, zaprosiliśmy naszych członków i sympatyków w sobotę 26 marca na 
wycieczkę na otwarcie sezonu. Jak tradycja każe pierwszy wyjazd to "czesanie gęsi". Wprawdzie dzień czy dwa 
wcześniej padał śnieg i zmroziło w nocy, ale nie zrezygnowaliśmy. Jak było na wycieczce – relacja na 
http://www.ptop.org.pl/index.php/aktualnosci/290-gsiowanie-2011 . A tymczasem 7 maja odbędzie się kolejna 
wycieczka z PTOP. Zaproszenie znajdziecie również na naszej stronie.  
Bliźniaki w Żywkowie. 

Wielkie wydarzenie w gospodarstwie w Żywkowie - w nocy z 04 - 
05.04.2011 r., całkowicie samodzielnie jedna z naszych krówek 
(Potulna) urodziła bliźniaki. Świat przywitała jałóweczka i 
byczek. Szersza relacja i wiersz Piotrka Hryszko na cześć cielaków tutaj 
: http://www.ptop.org.pl/index.php/aktualnosci/291-
blizniakiwzywkowie . 
 
 
 
 

 
 



 

Uwaga – Konkurs! 
Ogłaszamy konkurs dla wszystkich darczyńców naszej akcji ratowania Kwiecewa. Wśród uczestników konkursu 
rozlosujemy 3 albumy fotograficzne "Warmia - ptasi raj" autorstwa Andrzeja Waszczuka. Aby wziąć udział w konkursie 
należy w okresie 17.03.2011-17.05.2011 dokonać wpłaty darowizny na konto KWIECEWA. Szczegóły 

http://ratujkwiecewo.pl/39/konkurs.html . Sebastian Menderski. 
Ptasie miasto 

Bardzo nas cieszy, że w 
Białymstoku pojawiają się 
nowe inicjatywy dla ptasich 
obywateli. Już w ubiegłym 
roku realizowaliśmy zlecenie 
Urzędu Miasta na zawieszenie 
budek lęgowych dla ptaków w 
parkach i skwerach, w tym 
roku ponownie mogliśmy 
współpracować przy realizacji 
kolejnej umowy. Zawiesiliśmy 
122 budki lęgowe dla ptaków 
w 4 typach. Najwięcej, bo po 
50 sztuk, zawieszono budek typu A i A1, mniejsze przeznaczone są szczególnie dla 
sikory modrej, nieco większy rozmiar odpowiada bogatce, mazurkowi czy wróblowi. 
Pojawiły się też 
nowe szpakówki 

– 20 sztuk. Rozmiar XXL w nazewnictwie 
budkowym to typ E i takie 2 budki puszczykowe 
wiszą w Parku Lubomirskich. Ponownie 
prowadziliśmy „bezkrwawe” wieszanie przy 
użyciu opasek zaciskowych.W tym roku nowość, 
poza budkach zamontowaliśmy (z dużym 
poświęceniem – patrz fotki)  też kosze lęgowe 
dla kaczek i platformy wypoczynkowe. Teraz 
czekamy na efekty. W październiku zajrzymy do 
każdej budki i kosza, sprawdzimy kto w nich 
gościł.  Na zdjęciach zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara: Sławomir Niedźwiecki na 
stawie przy ul. Mickiewicza podczas montażu 
platformy do kaczek, staw na Plantach, montaż 
budek w parku. 
PTOP na Facebook’u  
Od kilku miesięcy PTOP ma profil na Facebooku. Jeżeli ktoś jest aktywny na tym portalu zapraszamy by dodał nas do 
„Lubianych” stron. Dla nas to promocja wśród Waszych znajomych a Wy będziecie mieli szybki dostęp do 
najświeższych wiadomości z PTOP. http://www.facebook.com/pages/PTOP/171836891682?ref=nf 
 
 
Jeżeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


