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ptaki wokó∏ nas

WW ro ku 2007 mo ni to ro wa nie sta nu
li czeb no Êci te go pta ka za cz´ li Êmy
ju˝ w po ∏o wie kwiet nia, po nie wa˝

mo g∏y przy le cieç wcze Êniej. Ter min zo sta∏
jed nak za cho wa ny i pierw szy je rzyk na
pod d´ bic kim nie bie zo sta∏ za ob ser wo wa -
ny w dniu 29 kwiet nia 2007 ro ku. W na -
st´p ne dni za cz´ ∏y ma so wo po wra caç na
swo je sta no wi ska l´ go we. Kie dy ju˝ uzna -

li Êmy, ˝e przy lot je rzy ków jest za mkni´ ty
(14.05.2007 r.), po li czy li Êmy gniaz da. By ∏o
ich w tym ro ku 700. Pod d´ bic kà po pu la -
cj´ osza co wa li Êmy na ok. 1400 osob ni -
ków do ro s∏ych i ok. 1750 m∏o do cia nych.
Naj wi´k sza cz´Êç po pu la cji znaj du je si´ na
osie dlu Pó∏ noc, a do k∏ad niej w blo ku przy
ul. S∏o necz nej 1. Kie dyÊ naj wi´ cej na szych
je rzy ków gniaz do wa ∏o w blo ku przy ul.
Grun waldz kiej 2, by ∏o to oko∏o 70 par.
Obec nie bu dy nek ocie plo no i po ∏o wa
tam tej szych pta ków roz le cia ∏a si´, dla te go
te˝ od no to wa li Êmy no we miej sca l´ go we
(Gim na zjum w Pod d´ bi cach). 

Na sta rym sta no wi sku po zo sta ∏o jed nak
ok. 20 par, któ re fru wa ∏y, szu ka jàc miej sca
l´ go we go. Dla te go w ra mach mo ni to rin -
gu je rzy ka w Pod d´ bi cach, w dniu 19 lip -
ca 2007 r., za mie rza li Êmy za mon to waç
tam 20 skrzy nek l´ go wych, któ rych za kup
chcia∏ sfi nan so waç Urzàd Miej ski w Pod -

d´ bi cach. Póê niej ob ni ̋ y li Êmy licz b´ bu -
dek do 10. W ce lu uzy ska nia zgo dy na
mon ta˝ bu dek, wy bra li Êmy si´ do miesz -
kaƒ ców tam te go blo ku, ˝e by ze braç od
nich pod pi sy, czy zga dza jà si´ na za in sta lo -
wa nie bu dek dla je rzy ków na da chu ich
bu dyn ku miesz kal ne go. Uzy ska li Êmy wy -
ma ga nà wi´k szoÊç pod pi sów, ale nie
otrzy ma li Êmy zgo dy, po nie wa˝ jed na
z miesz ka nek skon tak to wa ∏a si´ te le fo -
nicz nie z za rzàd cà blo ku i nie ste ty, na ja kiÊ
czas, przy blo ko wa ∏a ten pro jekt. Ze bra ∏a
wi´ cej pod pi sów od nas. 

Osta tecz nie bud ki za mon to wa li Êmy na
Urz´ dzie Miej skim w Pod d´ bi cach. Po -
zwo le nie wy da∏ pa tron ak cji i jed no cze -
Ênie spon sor, bur mistrz Pod d´ bic, pan
Piotr S´cz kow ski. Mon ta ̋ u bu dek pod jà∏
si´ pan To mek Gaw ry siak, w∏a Êci ciel
skle pu zoo lo gicz ne go „Ani mal Ima ge”.
Fir ma ta jest part ne rem ak cji. Za wk∏ad
w re ali za cj´ pro jek tu dzi´ ku j´ rów nie˝
Ad ria no wi Le wan dow skie mu i Cy pria no -
wi Ochoc kie mu. 

To jest do pie ro po czà tek tej ak cji.
W pla nach ma my za miar po wie siç jesz cze
10 bu dek na Urz´ dzie Miej skim, a w la -
tach ko lej nych na in nych bu dyn kach miej -
skich. Jed na z pod d´ bic kich firm jest za in -
te re so wa na spon so ro wa niem tej ak cji
w la tach ko lej nych. Cie szy my si´ i cze ka -
my na re zul ta ty na szej ini cja ty wy. Je ̋ e li
w na szych bud kach osie dlà si´ je rzy ki,
wte dy b´ dzie my ob ràcz ko waç m∏o de
pta ki, a je Êli w gnieê dzie b´ dzie ptak do -
ro s∏y, to je go rów nie˝ za ob ràcz ku je my.
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w Pod d´ bi cach, rok 2007

Gim na zjum w Pod d´ bi cach, jed na z no wych lo ka li za cji gniazd je rzy ka. Fot. Kac per Ko wal czyk

Nie szcz´ sny blok przy ul. Grun waldz kiej 2 w Pod -
d´ bi cach, kie dyÊ za miesz ki wa ∏a tam naj wi´k sza
ko lo nia l´ go wa je rzy ków w tym mie Êcie. Fot. Kac -
per Ko wal czyk

Kac per Ko wal czyk



Pan To mek przy pra cy. Fot. Kac per Ko wal czyk

Kac per z pa nem Tom kiem Gawrysiakiem – ini cja to rzy i or ga ni za to rzy ak cji. Fot. Cy prian Ochoc ki

Ad rian i Cy prian – cen ni po moc ni cy. Fot. Kac per Ko wal czyk

Kac per z bud kà. Fot. Cy prian Ochoc ki

Akcja wie sza nia bu dek na Urz´ dzie Miej skim


