
ptaki wokó∏ nas

OOd kil ku ju˝ lat mi ∏o Êni cy pta ków w Pol -
sce w ostat ni week end stycz nia uwa˝ -
niej przy glà da jà si´ swo im ogro dom, po -

dwór kom, miej skim par kom i in nym te re -
nom zie lo nym w mia stach i na wsiach. Od ro -
ku 2005 Ogól no pol skie To wa rzy stwo Ochro -
ny Pta ków or ga ni zu je w tym cza sie „Zi mo -
we Li cze nie Pta ków w Par kach i Ogro -
dach”, w któ rym wziàç udzia∏ mo ̋ e ka˝ -
dy, kto lu bi pa trzeç na pta ki i umie roz po zna -
waç naj po spo lit sze ga tun ki.

Pod czas ostat niej edy cji en tu zja stów li cze -
nia by ∏o w ca ∏ym kra ju po nad dwa ty sià -
ce. Stwier dzo no po nad 115 ty si´ cy osob ni -
ków z 84 ga tun ków, w tym ta kie 
or ni to lo gicz ne cie ka wost ki jak me wa czar no -
g∏o wa, dzi´ cio∏ bia ∏o grz bie ty czy krzy ̋ o -
dziób Êwier ko wy. Naj licz niej szym ga tun -
kiem oka za∏ si´ kwi czo∏ (po nad 18 tys.), – ko lej -
ne miej sca na po dium za j´ ∏y wró -
bel (17 tys.) i gaw ron (15 tys.). Bo gat ka zwy ci´ -
˝y ∏a w ka te go rii „naj sze rzej roz po wszech nio -
ny ga tu nek” – stwier dzo no jà w 81% kart ob -
ser wa cji. 

Aby wziàç udzia∏ w ak cji, wy star czy zna -
leêç go dzi n´, w cza sie któ rej b´ dzie si´ pro -
wa dzi ∏o li cze nie. W przy pad -
ku miejsc, gdzie gro ma dzi si´ wie le pta -
ków (np. karm ni ki), no to waç na le ̋ y mak sy -
mal nà licz b´ osob ni ków wi dzia nych w jed -
nym mo men cie. Cz∏on kom OTOP w roz -
po zna wa niu po szcze gól nych ga tun ków po -
móc mo ̋ e spe cjal ny pla kat, do ∏à cza -
ny do kwar tal ni ka „PTA KI”. Ka˝ dy,
kto przy oka zji Zi mo we go Li cze -
nia (od 26 stycz nia do 15 lu te go) zde cy du -
je si´ zo staç cz∏on kiem OTOP, otrzy ma spe -
cjal ny me ta lo wy zna czek z wi ze run kiem jed -
ne go z kra jo wych ga tun ków. 

Wy ni ki naj le piej prze sy ∏aç w pli ku do st´p -
nym od 25 stycz nia na www.otop.
org.pl. Dzi´ ki szyb kie mu prze p∏y wo wi in for ma -
cji mo˝ li we b´ dzie szyb sze opra co wa nie osta -
tecz nych wy ni ków dla ca ∏e go kra ju i po szcze gól -
nych wo je wództw. Ser decz nie za ch´ ca -
my do w∏à cze nia w li cze nie ro dzi ny, przy ja -
ció∏ czy zna jo mych – wspól ny zi mo wy spa -

cer w po szu ki wa niu pta ków b´ dzie cza sem sp´ -
dzo nym nie tyl ko mi ∏o, ale i po ̋ y tecz nie.
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