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Kwiecewo 
Zebraliśmy juŜ ok. 12 000 PLN na „wykup” Kwiecewa. To oznacza, Ŝe moŜemy kupić pierwszą działkę! 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą akcję! 
6 kwietnia zostanie podpisany pierwszy akt notarialny, PTOP stanie się właścicielem 63 arów ziemi ornej, 
która znajduje się poza uŜytkiem ekologicznym. Ta ziemia zostanie wymieniona na łąki połoŜone w 
obrębie zalewanego polderu. Działka naleŜy do Pani Okrutnej (nomen omen - to prawdziwe nazwisko), 
której łąki są zalewane i której najbardziej zaleŜy na osuszeniu polderu Kwiecewo.  
Cały uŜytek Kwiecewo ma ponad 120ha powierzchni. W rękach prywatnych jest ok. 10ha. Docelowo 
chcemy wykupić wszystkie grunty prywatne.  
Dobra wiadomość – melioranci mogą wypompowywać wodę z polderu do 31 marca. Po tej dacie zaczyna 
obowiązywać okres ochronny. PoniewaŜ do tej pory tego nie zrobili w tym roku ptaki będą mogły 
bezpiecznie się gnieździć, a my zyskaliśmy rok na zebranie pieniędzy.  
Wycieczki PTOP 
22 marca odbyła się wycieczka PTOP nad Biebrzę. Mimo niesprzyjającej pogody humory dopisywały. 
ReportaŜ z wycieczki znajdziecie na naszej stronie www.ptop.org.pl.  
Kolejna wycieczka planowana jest na 26 kwietnia, równieŜ nad Biebrzę.  
Weź udział w „Akcji PTOP” 
Dla obserwatorów i wolontariuszy PTOP zaplanował na 2009 rok szereg Akcji, w których moŜna wziąć 
udział.  
Akcja „Cietrzew” 
W sezonie wiosennym ponownie będziemy liczyć cietrzewie w Puszczy Knyszyńskiej. Pierwszy termin to 
28 marzec, kolejny 18 kwiecień. Niestety cietrzewi jest coraz mniej i nie ma gwarancji zobaczenia 
ptaków.  
Akcję prowadzi Marta Potocka: mpotocka@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „Rybitwy” 
Jeszcze kilkanaście lat temu Stawy Pietkowskie (Dolina Górnej Narwi) były miejscem licznego 
gniazdowania rybitw i mew. Współpracując z Nadleśnictwem Rudka w dniu 16 kwietnia organizujemy na 
stawach wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem zajęcia praktyczno-techniczne na 
których będziemy budować platformy dla rybitw. Do akcji mogą włączyć się teŜ członkowie PTOP. 
Zapraszamy szczególnie dorosłych, którzy pomogliby dzieciom w ich pracy. 
Akcję prowadzi Dominika Musiał: dmusial@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „Narew” 
Od kilkunastu lat prowadzimy monitoring ptaków lęgowych na terenie strefy buforowej Narwiańskiego 
Parku Narodowego (ok. 10 km od Białegostoku). W tym roku równieŜ od marca do lipca będziemy liczyć 
wybrane gatunki ptaków. Zapraszamy do przyłączenia się osoby chętne do wybrania się na 
inwentaryzację ptaków o świcie lub zmierzchu. U boku fachowców będzie moŜna potrenować swoje 
umiejętności. 
Akcję prowadzi Anna Suchowolec: asuchowolec@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „Szpaczek” 
Ogródki działkowe w miastach stanowią prawdziwe ptasie ostoje. Sikory, pleszka, mazurek, wróbel, 
muchołówki, szpak, kowalik, jerzyk, krętogłów, kawka, dudek, siniak, krzyŜówka i puszczyk to gatunki, 
które do swoich lęgów wykorzystują budki wieszane przez człowieka. Rozpoczynamy akcję współpracy z 
mieszkańcami Białegostoku i Olsztyna przez zachęcanie ich do wieszania wokół domów i na ogródkach 
działkowych budek lęgowych dla ptaków. Termin realizowanej akcji: marzec – lipiec. Akcją chcemy 
„budować” zaangaŜowanie mieszkańców na rzecz ochrony i tworzenia terenów zielonych w miastach. 



Poszukujemy wolontariuszy do wieszania i kontrolowania budek. 
Akcję w Białymstoku prowadzi Andrzej Gabiński: agabinski@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255, 
Akcję w Olsztynie prowadzi Sebastian Menderski: smenderski@ptop.org.pl lub telefon: 0895336866. 
Akcja „Sowy” 
W latach 2003-2006 zamontowaliśmy kilkaset budek i koszy lęgowych dla sów. W 2009 r. chcielibyśmy 
skontrolować 50 % tego co zostało zainstalowane, czyli 165 koszy i 115 budek w: 
Narwiańskim PN 60 koszy, 10 budek dla płomykówki i 15 dla pójdźki, 
ŁomŜyńskim PKDN 10 koszy i po 10 budek dla płomykówki i pójdźki, 
Biebrzański PN 65 koszy i po 20 budek, 
PKP Knyszyńskiej 40 koszy, i po 15 budek. 
Kontrole zaplanowane są na weekendy od połowy kwietnia do połowy czerwca. Zapewniamy 3 miejsca w 
samochodzie. Do kontroli potrzebna jest drabina, nie wejdzie ona do kaŜdego czy na kaŜdy 
samochód. Jednego dnia jesteśmy w stanie skontrolować/wejść do 20-25 koszy i 15-20 budek. 
Akcję prowadzi Łukasz Meina: lmeina@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „Kraska” 
Będziemy kontrolować wszystkie znane historyczne i istniejące miejsca gniazdowania krasek na terenie 
Niziny Północnopodlaskiej. Sprawdzimy równieŜ te miejsca, w których zainstalowaliśmy budki lęgowe.  
Do kaŜdego kontrolowanego stanowiska przypisany będzie wolontariusz, którego wyposaŜymy w mapę 
topograficzną okolicy. Konieczne będzie wykonanie co najmniej 3 kontroli terenowych w okresie od 
czerwca do lipca. 
Akcja jest częścią naszej kampanii na rzecz ratowania tego najbardziej zagroŜonego gatunku Podlasia.  
Akcję prowadzi Dominika Musiał: dmusial@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „Warmińskie Bociany” 
Jak co roku liczymy lęgowe bociany białe w ich największej europejskiej ostoi tj. na obszarze Natura 
2000 „Warmińskie Bociany”. Tegoroczny termin akcji to 10-12 lipca. osoby chcące wziąć udział w akcji 
zapraszamy do śywkowa, gdzie zapewniamy nocleg (warunki róŜne, pierwsi chętni mają do dyspozycji 
łóŜka, pozostali podłogę) oraz miejsce do przygotowywania posiłków. 
Wolontariusze dostaną od nas mapy, a do sprawdzenia jest 960 gniazd bocianich. 
Akcję prowadzi pracownik śywkowa: zywkowo@ptop.org.pl lub telefon: 0897618207. 
Akcja „Sianokosy” 
Rezerwat przyrody „Rabinówka” to jedno z ostatnich miejsc występowania cietrzewi. Wzorem ubiegłego 
roku na łąkach wydzierŜawionych od Nadleśnictwa Waliły organizujemy sianokosy. Naszym zadaniem 
będzie zebranie wcześniej skoszonej i wysuszonej trawi, i ustawienie 2-3 stogów w sąsiedztwie tokowisk 
cietrzewi i dubeltów. Zapewniamy narzędzia pracy (widły, grabie) oraz ciągnik z przyczepą do zwoŜenia 
siana. Akcję zaplanowaliśmy na 8 sierpnia – cały dzień.  
Oczywiście dla chętnych nocleg na sianie, na świeŜym powietrzu. 
Akcję prowadzi Edyta Kapowicz: ekapowicz@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
Akcja „śuraw” 
W okresie jesiennym północno-wschodnia Polska stanowi waŜne miejsce na trasie migracji Ŝurawi. Na 
zlotowiskach i Ŝerowiskach gromadzi się od kilkuset do kilku tysięcy ptaków. W miarę moŜliwości od 15 
września do 15 października chcemy skontrolować kilkanaście miejsc na Warmii, Mazurach i Podlasiu 
waŜnych dla Ŝurawi i policzyć wielkość przelotu. Mając dane z lat 2001/2002 sprawdzimy jaka jest 
kondycja wędrującej populacji Ŝurawi. 
Akcję prowadzi Iwona Mirowska Ibron: zuraw@ptop.org.pl lub telefon: 0895336866. 
Akcja „Ptakolub” 
Wzorem lat ubiegłych członków PTOP i wszystkich innych miłośników ptaków zapraszamy na ptasie 
wycieczki. Planowane terminy 
22 marca wyprawa na gęsi trasa: Sulin – Wizna – Brzostowo – juŜ była ;-) 
26 kwietnia, trasa: Goniądz – Mścichy – Brzostowo 
10 maja, trasa: Stawy w Pietkowie 
październik (Światowe Dni Ptaków), trasa: Siemianówka 
Wyjazd z dworca PKS w Białymstoku. 
Akcję prowadzi Gabriela Kułakowska: gkulakowska@ptop.org.pl lub telefon: 0856642255. 
  
Podsumowanie wszystkich tegorocznych akcji odbędzie się podczas jesiennego spotkania PTOP w 
Gugnach nad Biebrzą, które wstępnie planujemy na 24-25 października. Najaktywniejsi wolontariusze i 
obserwatorzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PTOP, które z pewnością pozwolą 
poszerzać wiedzę o ptakach lub ułatwiać ich obserwacje. 
Serdecznie zapraszamy! 
Kraska  
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__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 3974 
(20090330) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com  
 
 
__________ NOD32 Informacje 3974 (20090330) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez System Antywirusowy NOD32 
http://www.nod32.com lub http://www.nod32.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał nam dotacje na rzecz ratowania 
KRASKI. W związku z tym PTOP zamówił juŜ 40 sztuk budek lęgowych dla tych ptaków.  
1% podatku dla PTOP 
Przypominamy o moŜliwości przekazania 1% podatku na rzecz PTOP! Nasz numer KRS 0000082995. 
Pieniądze zostaną przekazane na Akcje Kraska lub na wykup Kwiecewa. 
Doradca rolno – środowiskowy  
Pracownik Sekretariatu PTOP – Edyta Kapowicz – ma uprawnienia doradcy rolno – środowiskowego. Jest 
to wiadomość interesująca dla wszystkich osób, które posiadają gospodarstwa, albo samą ziemię i chcą 
korzystać z dopłat w ramach programu rolno – środowiskowego.  
W ramach tego programu moŜna korzystać min. z „Ptasiego Pakietu” – czyli dopłaty w wysokości ok. 
1300 PLN / ha. Warunkiem jest obecność na łąkach wskazanych gatunków ptaków oraz koszenie tylko 
raz w roku. Kilku pracowników PTOP-u ma uprawnienia ekspertów ornitologicznych, którzy wykonują 
dokumentację ornitologiczną wskazanych terenów. Następnym krokiem jest stworzenie planu rolno – 
środowiskowego i zgłoszenie działek do programu. Plan rolno – środowiskowy pisze właśnie doradca – 
moŜna skorzystać z usług Edyty Kapowicz. 
W ramach programu moŜna korzystać z dopłat w pakietach: botanicznym (siedliskowym), rolnictwo 
ekologiczne, ekstensywne, zrównowaŜone, ochrona gleb i wód.  
śywkowo 

 

  

 

 

  W zeszłym tygodniu pracownicy Sekretariatu 
odwiedzili nasze gospodarstwo w śywkowie. 
Oto kilka zdjęć z Warmii. 
W tej chwili poszukujemy pracowników – 2 
osób - do prowadzenia gospodarstwa. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 
Sekretariatu. 
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