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5-ta międzynarodowa konferencja poświęcona cietrzewiom 
W tym tygodniu wszyscy pracownicy Sekretariatu zaangaŜowani byli w obsługę 5-tej międzynarodowej 
konferencji cietrzewiowej. Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek. Przyjechało ok. 70 uczestników z 
krajów europejskich. Mimo otrzymania zaproszenia na konferencji nie pojawił się nikt z Białorusi ani 
Rosji – trudności przy otrzymaniu wizy polskiej. 
Z ramienia PTOP naszą organizację reprezentował Michał Kaszuba ekspert do spraw kuraków, który od 
ponad 10-ciu specjalizuje się w badaniu stanu populacji kuraków w Polsce. 
Po wysłuchaniu kilkunastu referatów naukowych uczestnicy konferencji odbyli kilka wycieczek 
terenowych. Aura nam nie sprzyjała – deszcze – ale udało się nam zaobserwować 9 cietrzewi samców, 
które poderwały się z zaoranego pola w okolicach Kruszynian. Uczestnicy wycieczki byli bardzo 
zadowoleni z tej obserwacji.  
Zdjęcia z konferencji oraz obszerniejszą relacje postaramy się umieścić wkrótce na naszej stronie 
internetowej.  
17-18 października Światowe Dni Ptaków  
W dniach 17-18 października 2009 (sobota i niedziela) 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje Światowe 
Dni Ptaków. W tych dniach zapraszamy na 3 bezpłatne 
wycieczki: 
17 października Siemianówka  
autobus odjeŜdŜa o 10.00 rano z okolic Dworca PKS 
(niedaleko budek z kebabem) 
w programie wycieczki: oglądanie ptaków na tamie w Bondarach, spacer po nasypie kolejowym w 
Cisówce, wizyta na obozie obrączkarskim w Siemianówce. Ognisko. 
Powrót około 19.00. 
18 października Stawy w Pietkowie 
autobus odjeŜdza ok 10.00, miejsce Dworzec PKS j.w. 
w programie wycieczki: spacer po stawach, oglądanie ptaków, ognisko. 
Powrót koło 14.00. 
18 października Stawy w Dojlidach 
dojazd we włsnym zakresie (autobus KPK, samochód osobowy), spotkanie uczestników ok. 10.00 przed 
zbiornikiem plaŜowym. Spacer po stawach rybnych oglądanie ptaków.  
Koniec ok. 12.00. 
Wszyskie wycieczki mają zapewnioną opiekę przewodnika ornitologa.  
Udział w wycieczkach bezpłatny. 
W dniach 17-18 października PTOP będzie obsługiwało stoisko w jednej z alei spacerowych na 
Plantach. Będzie moŜna obserwować ptaki przez lunetę, dostępne będą bezpłatne przewodniki do 
oznaczania ptaków miejskich.  
Zapraszamy do zapisywania się na wycieczki - zgłoszenia przyjmuje: 
gkulakowska@ptop.org.pl lub tel. 085 664 22 55 
Światowe Dni Ptaków 17-18.10.2009 zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta 
Białegostoku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku.   
Wolontariusze poszukiwani 
Chętne osoby zapraszam do wzięcia udziału w organizowaniu Światowych Dni Ptaków. Potrzebne są 
osoby, które przez kilka godzin w sobotę i niedzielę pomogą pracownikom PTOP obsługiwać stoisko na 
Plantach. Wystarczy jeŜeli jednorazowo popracujesz z nami 4 godziny. Potrzebujemy pomocy przy 
rozdawaniu broszurek, notowaniu liczby odwiedzających stoisko, sprzedaŜy ksiąŜek i maskotek. Za 
wykonaną pracę otrzymasz upominek: koszulkę, ksiąŜkę lub maskotkę (z zasobów PTOP). Zgłoszenia 
przyjmuje Gabriela Kułakowska gkulakowska@ptop.org.pl. 
 
 
 
 
 



 Strony www 
28 września zakupiliśmy kolejną działkę na Kwiecewie, o powierzchni 1,86 ha. 
Na stronie www.ratujkwiecewo.pl znajdziecie więcej szczegółów odnośnie 
wykupywanych gruntów i prowadzonych działań ochronnych. Koordynator 
projektu Sebastian Menderski zamieścił dokładna mapkę terenu z 
zaznaczeniem wykupionych działek oraz dotychczasowe wydatki. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony Kwiecewa. 
Na stronie www.ptop.org.pl w zakładce Projekty znajdziecie wiele nowych 
informacji o ochronie gatunkowej prowadzonej przez PTOP w ramach licznych 
projektów, programach edukacyjnych oraz innych zadaniach realizowanych 
przez PTOP w ciągu kilkunastu ostatnich lat. 

Biuletyn PTOP 
Zbieramy materiały do biuletynu PTOP numer 2009/2 ;-). Wydanie ukaŜe się prawdopodobnie w 
listopadzie. JeŜeli macie propozycje i pomysły na artykuł przesyłajcie do nas na adres 
dmusiał@ptop.org.pl. MoŜe mieliście ciekawe obserwacje ornitologiczne w minionym sezonie, przygody 
związane z obserwacja ptaków – piszcie! 
Ptasie budki 
Nadal trwa nasza akcja „Ptasie budki”. WciąŜ mamy kilkadziesiąt budek do rozdania osobom 
posiadającym ogródek, mieszkającym blisko parku lub lasu. W razie potrzeby pomoŜemy budkę 
zawiesić w odpowiednim miejscu. Czekamy na zgłoszenia osób chętnych, które chcą otrzymać budkę. 
Informacji udziela dmusiał@ptop.org.pl.  
 

JeŜeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: 
gkulakowska@ptop.org.pl. 


