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Problem z ekranami powraca  
Tydzień temu otrzymaliśmy niepokojącą wiadomość od jednej z członkiń Towarzystwa. 
W czasie weekendowego spaceru po Lesie Zwierzynieckim natrafiła na martwe ptaki 
pod umieszczonymi w tym miejscu ekranami akustycznymi. Zaniepokojona 
skontrolowała otoczenie ekranów wzdłuŜ fragmentu ulic Św. o. Pio i Zwierzynieckiej, 
znalazła łącznie 10 ptaków, które zginęły na skutek kolizji z przezroczystymi ekranami. 
JuŜ interweniowaliśmy w tej sprawie w Urzędzie Miasta rok temu, kiedy pojawiły się 
pierwsze informacje o ginących ptakach. Na przezroczystych powierzchniach pojawiły 
się sylwetki ptaków, ale juŜ wiemy, Ŝe to za mało. Obecnie wolontariusze i pracownicy 
biura kontrolują okolice ekranów (kaŜdy martwy ptak jest fotografowany) i liczby są 
przeraŜające, wynik czterech kontroli to juŜ ponad 30 martwych ptaków. Dodajmy do 
tego stracone lęgi i ginące śmiercią głodową pisklęta. Miasto nie moŜe pozostać 
obojętne. Więcej informacji i wyniki kontroli moŜecie zobaczyć na naszej stronie. Ania 
Suchowolec  
Więcej znajdziecie na stronie PTOP.  
Budki dla ptaków w białostockich parkach 

Aby nieco złagodzić ton i zarzuty do Urzędu Miasta warto opowiedzieć o inicjatywie  (która 
wyszła właśnie ze strony Miasta) zawieszenia budek lęgowych dla ptaków. Zawiesiliśmy 
łącznie 104 budki lęgowe, w tym 70 typu A, 30 typu A1 i 4 E. Mniejsze typy ptasich domków 
moŜecie znaleźć na terenie 4 białostockich parków: Park Stary, Centralny, Planty oraz 
Antoniuk. Budki puszczykowe znajdziecie na Plantach i w Parku Zwierzynieckim. Wszystkich 
serdecznie zachęcamy do spacerów po parkach i zaglądania co się dzieje w budkach. W 
obecnym sezonie mamy jeszcze szanse na muchołówki, drugi lęg bogatki czy modraszki, 
dopiero następna wiosna pokaŜe czy budki cieszą się zainteresowaniem naszych ptasich 
mieszczuchów. Liczymy, Ŝe ostatnie inicjatywy i zainteresowanie Urzędu Miasta przyrodą 
pozwoli szybko rozwiązać problem opisany wyŜej – zabójcze ekrany. Ania Suchowolec  

Na zdjęciu wieszanie budek w parku. 
Rajd Ptasiarzy 2010 
15 maja b.r. odbył się Drugi Rajd Ptasiarzy. Jest to akcja organizowana przez miłośników ptaków. Polega na 
„zaliczeniu” maksymalnej ilości gatunków ptaków w ciągu 24 godzin. 
W ubiegłym roku Rajd odbył się po raz pierwszy w Polsce, w Europie Zachodniej takie rajdy organizowane są od wielu 
lat. W tym roku z Podlasia zgłosiły się dwa zespoły: „Solniki 2010” (w zespole min. członkowie PTOP) kapitan Tomek 
Kułakowski) oraz „Głęboka Rezerwa”, której kapitanem był Michał Polakowski. Podlasianie wypatrzyli odpowiednio 
133 i 149 gatunków ptaków. Jest to imponujący wynik, ale zwycięzcy z Małopolski mieli aŜ 158 gatunków, był to 
zespół o nazwie „Robi Williams Jajko Team”, którzy zresztą powtórzyli sukces z poprzedniego roku. 
Kolejny Rajd w maju przyszłego roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową Jacka Betleja 
– gdzie znajdziecie Regulamin Rajdu oraz wyniki wszystkich zespołów. Gabrysia Kułakowska 
Zielona Kraina Dobrych Wiatrów  
W ubiegłym roku Gmina Narewka otrzymała pieniądze na promocję walorów turystycznych południowego Podlasia w 
ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa Rozwój Turystyki. Narewka stawia na Zalew Siemianówka jako 
główną atrakcję turystyczną i przyrodniczą swojej gminy. W ciągu kilku ostatnich tygodni PTOP na zlecenie Gminy 
Narewka opracował nowa ścieŜkę edukacyjną oraz folder adresowany w szczególności do miłośników ptaków. 
Oba produkty zostały opracowane przez Dominikę Musiał i Sławka NiedŜwieckiego.  
Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie  
W PTOP’ie klęska urodzaju. Kolejne projekty otrzymają dofinansowanie.  
Najpierw nasz kolega z Olsztyna – Sebastian Menderski – ma teraz naprawdę dobrą passę. Dofinansowanie otrzyma 
napisany przez niego projekt dotyczący ochrony Ŝerowisk i miejsc gniazdowania bocianów białych – jest to juŜ 
oficjalna informacja. Projekt został przygotowany i złoŜony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. PTOP jest partnerem i głównym wykonawcą zadań w zakresie ochrony czynnej w ramach realizacji tego 
projektu. W projekcie przewidziano środki na zakup maszyn rolniczych dla naszego gospodarstwa w śywkowie – bo 
koszenie łąk i wywóz siana są jednym z najwaŜniejszych czynników utrzymania stałej liczby dobrych Ŝerowisk na 
terenie Warmii i Mazur. Instytucje finansujące to Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW w ramach mechanizmu finansującego LIFE+. 
Kolejny projekt będzie finansowany przez NFOŚiGW ma na celu poprawienie warunków zimowania nietoperzy. 
Nietoperze co prawda latają ale to nie ptaki – a PTOP w statucie ma wpisane, Ŝe zajmuje się ochroną ptaków i ich 



 

siedlisk – jednak Sebastian darzy te ssaki ogromnym sentymentem i postanowił wykorzystać moŜliwość daną przez 
NFOŚ i złoŜył wniosek na kwotę ponad 100 tys. PLN z czego 90 tys. przeznaczono na remont tzw.: ziemianek – 
piwnic, w których zimują nietoperze. 
Sebastian walczy teŜ z projektem pt. ”Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego”, projekt został napisany i złoŜony do CKPŚ (ta sama instytucja, która finansuje juŜ projekty „Głuszec” i 
„Cietrzew”) prze Iwonę Mirowską – poprzedniego kierownika biura PTOP w Olsztynie. PrzybliŜony budŜet projektu to 5 
mln zł. W ramach realizacji projektu przewidziano budowę ponad 100-u obiektów małej retencji. Przed Sebastianem 
ogrom pracy. Trzymamy kciuki i zapewniamy wsparcie ;-). 
Finansowanie z CKPŚ ma otrzymać równieŜ projekt „Ochrona Ŝółwia błotnego w województwie W.-M.” z budŜetem ok. 
1mln PLN. Projekt napisała Justyna Cilulko – była pracownica PTOP w Olsztynie.  
Kolejny projekt pozytywnie oceniony przez CKPŚ to „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-
Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” roboczy tytuł „Ratujmy rezerwaty”. Z budŜetem ok. 3 
mln złoty zakłada budowanie obiektów małej retencji na terenie Niecki G-M celem utrzymania lub podniesienia 
poziomu wód gruntowych na tym terenie.  
Poza tym nasz kolega Sebastian stał się ojcem Michaliny, która właśnie skończyła 5 tygodni. GRATULUJEMY!!! G.K. 
Orlik krzykliwy  
W chwili obecnej prowadzone są negocjacje w sprawie wykupu łąk w dolinie rzeki Narewki na 
terenie Polany Białowieskiej. Ok. 5-u ha zostało wykupionych za fundusze pozyskane z 
funduszu LIFE+. Gmina BiałowieŜa teŜ zgodziła się wziąć udział w realizacji projektu i 
udostępni swoje tereny.  
Teraz botanik i entomolog ocenią pozyskane działki pod względem występujących tam 
gatunków roślin i owadów. Postaramy się tak gospodarować na Polanie Białowieskiej by 
otrzymać maksymalną bioróŜnorodność tych łąk. Na terenie BiałowieŜy działa Kierownik 
Regionalny projektu Jarosław Chyra, który obiecał przygotować krótkie sprawozdanie 
bezpośrednio z pola walki. Mamy nadzieję, Ŝe ukaŜe się ono w najbliŜszym biuletynie PTOP. G.K. 
Liczenie bocianów na Warmii! 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków co dwa lata prowadzi inwentaryzację bocianów na terenie obszaru Natura 2000 
„Ostoja Warmińska”, ostatnie liczenie odbyło się w roku 2008, kolejne wypada w tym roku. 
Liczenie odbędzie się w dniach  1- 4 lipca 2010. 
Potrzebujemy Waszej pomocy!!! - Do policzenia jest prawie 1000 gniazd.  
Liczenie nie jest zajęciem zbyt skomplikowanym i nie wymaga duŜej wiedzy ornitologicznej. Bocian biały jest 
gatunkiem łatwo rozpoznawalnym i bardzo łatwo się go obserwuje. Do liczenia wystarczy tylko lornetka i kawałek 
papieru, Ŝeby zapisać wyniki obserwacji. Mile widziany środek lokomocji najlepiej samochód, ale rower równieŜ  
będzie przydatny. Liczenie odbywa się kiedy młode bociany są juŜ na tyle duŜe, Ŝe moŜna je łatwo zaobserwować w 
gnieździe, natomiast nie umieją one jeszcze latać, co zmniejsza problem dublowania wyników. 
Aby liczenie przeprowadzić sprawnie poszukujemy osób/ekip z samochodem, gdyŜ teren Ostoi jest 
bardzo duŜy. UWAGA!!! Zwracamy koszty paliwa! 
Więcej na stronie Warmińskie bociany. 
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