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Bój o białostockie brzegówki 

W czwartek 30.06.2011 miłośnik przyrody Krzysztof L. udał się na kontrolę 
kolonii brzegówek znajdujących się na terenie budowanej specjalnej strefy 
ekonomicznej przy ul. Jacka Kuronia w Białymstoku (okolica budynku sądu 
przy ul. Mickiewicza). Z przerażeniem stwierdził, że skarpa z lęgami tych 
ptaków jest niszczona koparkami przez pracowników budowy. Szybko podjęta 
interwencja dała efekt w postaci wstrzymania prac. Robotnicy zostali 
poinformowani, iż niszczenie lęgów ptaków w Polsce jest karane. Krzysztof L. 
zaczął dokumentować poczynione straty i sprawców. Relacja Sławka 
Niedźwieckiego - więcej czytaj na www.ptop.org.pl.  

Chcą meliorować nasze Bagno! 
Wiosną tego roku otrzymaliśmy informacje z Urzędu Gminy 
Hajnówka, że planowane jest przedsięwzięcie mające na  celu 
meliorację na obszarze wsi Kotówka, m. in. na naszym terenie 
obejmującym tzw. „Bagno Wasilkowo”. Na obszarze tym mamy 
wykupione 33 ha i stanowi on ostoję m.in. ptaków wodno-błotnych, 
biotop 25 chronionych gatunków ptaków, w tym 7 „naturowych”, 
związanych z terenami podmokłymi.   
W celu ochrony tego terenu wykopaliśmy kilka oczek wodnych i 
wybudowaliśmy 1 zastawkę na rowie melioracyjnym. Obecnie 
melioranci mają zamiar przekopać, oczyścić cały rów i odwodnić ten 
obszar. Oczywiście nie zgadzamy się na to o czym niezwłocznie 
poinformowaliśmy urząd. RDOŚ również przychylił się do naszej 
opinii i w swoim postanowieniu napisał iż dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Obie te opinie zostały zlekceważone przez Urząd Gminy Hajnówka. Po czym w kolejnym 
postanowieniu z urzędu zapisano m. in. : „Faktem jest również, iż planowana inwestycja będzie miała korzystny 
wpływ na poprawę warunków życia okolicznych mieszkańców, którzy są bezsprzecznie najważniejszym ogniwem 
istniejącego tu ekosystemu” a w dalszej kolejności wydano decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Walka 
nadal trwa. 
Nasi melioranci maja coraz więcej nieciekawych z punktu widzenia ochrony przyrody pomysłów na inwestycje, którym 
będziemy się bacznie przyglądać. Edyta Kapowicz Autor zdjęcia: Mateusz Matysiak. 
Umowa na ochronę torfowisk wysokich na Warmii i Mazurach podpisana! 
Doczekaliśmy się tego pięknego dnia i 
podpisaliśmy umowę na „Kompleksową 
ochronę torfowisk wysokich na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego”. Wprowadzamy więc w życie pierwsze zadania projektu. Po długich i 
dość męczących negocjacjach udało się zakupić pierwsze grunty (w obu przypadkach to bór sosnowy na torfie): 2,5 
ha przy rezerwacie Sołtysek (gmina Pasym) i 5,03 ha w Puszczy Piskiej nad jeziorem Krawno (gmina Świętajno) na 
potrzeby realizacji projektu. Kompletujemy też wszystkie dane potrzebne do budowy urządzeń małej retencji. 
Panowie geodeci „bujają” się na torfowiskach wykonując wszystkie potrzebne pomiary, mówiąc nam jak nietypowe 
zlecenie dostali. Wszyscy więc jesteśmy zadowoleni i prężnie działać dalej będziemy. Agnieszka Jarzembska 
Co nie co o rybitwach  
Nadal trwa niekończąca się ocena merytoryczna 
II stopnia projektu „Ochrona rybitw na 
Warmii i Mazurach”, więc na umowę jeszcze 
trochę przyjdzie nam poczekać. Nie stoimy jednak w miejscu i pierwsze prace już zaczęliśmy wykonywać. 
Rozpoczęliśmy monitoring 25 kolonii lęgowych rybitw (r.czarnej, r.białoskrzydłej, r.białowąsej, r.zwyczajnej) na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, trwają również przygotowania dokumentacji do powołania rezerwatu 
na wyspie na jeziorze Ryńskim. Zbieramy także materiały do stworzenia interesującej strony internetowej, tematyka 
głównie o rybitwach, ale również ogólne informacje o naszym Towarzystwie będą bardzo przydatne, wszelkie zdjęcia 
oraz  ciekawostki z naszych pomysłów i działań. Przy okazji mały apel: 
Jeśli ktoś chciałby pochwalić się dobrymi zdjęciami (głównie rybitw) bardzo prosimy o kontakt na 
ajrzembska@ptop.org.pl a być może uda nam się je wykorzystać na naszej stronie. 
Wyniki konkursu Ratuj Kwiecewo 
Z wielką radością pragniemy ogłosić wyniki konkursu, w którym udział wzięli ofiarodawcy akcji ratowania Kwiecewa i 
wpłacili darowizny w okresie: 17.03.2011-17.05.2011. Zostały rozlosowane 3 albumy fotograficzne "Warmia - ptasi 
raj" autorstwa Andrzeja Waszczuka dla następujących osób: 



 

- Wiesława Bajko, 
- Łukasz Fuglewicz, 
- Kornelia Magdalena Maruszczak. 
Zwycięzcom gratulujemy☺! 
CIETRZEW W SZKOLE 

W dniu 21 czerwca zostały zorganizowane przez nasze 
Towarzystwo zajęcia lekcyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Gródku w ramach projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko. 
Zajęcia te miały na celu przybliżenie dzieciom oraz ich nauczycielom 
znaczenia ochrony ginących gatunków, takich jak chociażby 

cietrzew. Dzieci w trakcje prelekcji dowiedziały się gdzie żyje cietrzew, jak 
wygląda, czym się żywi i dlaczego jest go coraz mniej w środowisku. 
Dowiedziały się też  co należy robić, aby powstrzymać spadek liczebności tego 
ptaka. 
Zajęcia te zostały przeprowadzone w czterech klasach IIIa, IIIb, IVa i IVb 
oraz dla grupy kilku nauczycieli z powyższej szkoły. 
Dla urozmaicenia i wzbudzenia większej aktywności wśród uczniów 
przeprowadzony został konkurs na temat ochrony cietrzewia. Na koniec były 
też oczywiście nagrody i uśmiechnięte buzie dzieciaczków ☺ Podobne zajęcia 
zostaną jeszcze zorganizowane we wrześniu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Michałowie. Marta Potocka  
Żywkowo na Facebooku. 

Gospodarstwo PTOP w Żywkowie ma swoją stronę na Facebooku. 
Wszystkich miłośników bocianów białych zapraszamy do zostania 
Fanem tej strony. Piotrek Hryszko alias „Bocian” zamieszcza tam na 
bieżąco zdjęcia i relacje z bocianiego gospodarstwa. Tytuł strony to 
„Gospodarstwo PTOP Żywkowo”.  

Rajd Ptasiarzy 2011. 
Czy znacie to hasło KOBIETY NA TRAKTORY? Taki relikt PRL-u, teraz 
proponuje ciekawsze: KOBIETY RUSZAJCIE W TEREN! Wdrażając powyższą 
inicjatywę, jako przodowniczki pracy stworzyłyśmy żeńską ekipę i 
wystartowałyśmy w Rajdzie Ptasiarzy. Zasady rajdu są jasne, w 
ekspresowym skrócie: w ciągu 24 godzin każda drużyna ma "wyhaczyć" 
(oznaczyć wzrokowo lub na podstawie głosu) jak najwięcej gatunków 
ptaków, w tym w 95% obserwacji powinni uczestniczyć wszyscy członkowie 
ekipy. I tak 14 maja blisko 30 drużyn z całej Polski wyruszyło w teren, a 
wśród nich i my. Pełna relacja Dominiki Musiał na stronie PTOP-u. Wiecej 
zdjęć z Rajdu oraz wyniki znajdziecie na Facebooku na stronie „Rajd 
Ptasiarzy”. 
Jeżeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


