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Europejskie Dni Ptaków  

W dniach 1 i 2 października miłośnicy ptaków w Europie obchodzą Europejskie Dni 

Ptaków. PTOP również postanowił zorganizować kilka atrakcji dla swoich członków i 

sympatyków podglądania ptaków.  

Zaprosiliśmy chętnych na 2 wycieczki autokarowe, w których udział wzięło ok. 70-u osób. 

Dużą popularnością cieszyła się jak co roku wycieczka nad Siemianówkę i na obóz 

obrączkarski w Cisówce.  

W parku w Alei Zakochanych ;-) – przy fontannach – mieliśmy punkt informacyjny. Osoby 

zainteresowane mogły skorzystać z naszych bezpłatnych materiałów informacyjnych, co 

też uczyniło kilkaset osób. 

Za rok mamy nadzieję znowu przygotować cos ciekawego dla miłośników skrzydlatych 

także w Olsztynie.  

Bardzo dziękujemy za pomoc wolontariuszkom z Koła Naukowego Biologów z Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii: 

Monice i Zosi – bez nich nie dalibyśmy rady! Gabriela Kułakowska 

Jesienią czyścimy budki! 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, od 16 października można czyścić budki 

lęgowe dla ptaków. Warto skorzystać z dobrej pogody i uczynić to jeszcze jesienią. Wiosną często 

brakuje czasu. Należy pamiętać, że stare gniazdo jest siedliskiem dokuczliwych pasożytów i wypłyca 

budkę. Po kilku sezonach nagromadzony materiał gniazdowy może sięgać otworu wlotowego. Takiej 

budki ptaki na pewno nie będą chciały dalej użytkować. Co ciekawe, sikory korzystają z budek także 

zimą – w czasie mroźnych zimowych nocy znajdują w nich zaciszne schronienie. Tym bardziej 

przydadzą się jesienne porządki i kontrola stanu technicznego budek.  

Na zdjęciu widać ile „śmieci” zbiera się w ptasim domu. Dominika Musiał 

Umowa tuż tuż... 

Udało się, udało się☺ Wielkiego oczekiwania 

nastał koniec – uzyskaliśmy pozytywną ocenę 

merytoryczną II stopnia  projektu: „Ochrona 

rybitw na Warmii i Mazurach”. Otrzymaliśmy również potwierdzenie przyznania 

dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą. Oznacza to, że jesteśmy już tylko o 

krok no może o dwa od podpisania umowy, a wówczas zima u nas będzie gorąca☺. 

Nie czekamy oczywiście na podpisanie umowy bezczynnie.... przeprowadzamy 

porównania ofert by wyłonić podwykonawców i dostawców, przygotowujemy 

rozliczenie poniesionych wydatków i wniosek o zaliczkę, a także odwiedzamy tereny, 

na których będą realizowane zadania i dopieszczamy szczegóły. Ostatnio 

odwiedziliśmy wyspę na stawie w Pieckach, pomierzyliśmy drzewa do wycinki a 

nawet usunęliśmy pozostałości po czyjejś „imprezce” – jak się okazało wyspa na 

stawie nie jest problemem by urządzić posiadówkę.... Z ostatnich postępów  

w realizacji projektu należy również 

wymienić uzyskane decyzje o ustaleniu lokalizacji budowy sztucznych wysp dla 

rybitw na terenach interesujących nas działek w Pieckach, Sątopach – Samulewo 

i Kwiecewie. Ukończona jest już dokumentacja do powołania rezerwatu przyrody 

na wyspie na jeziorze Ryńskim, gdzie znajduje się największa w województwie 

kolonia rybitw rzecznych i największa w Polsce kolonia mew śmieszek. Obecnie 

oczekujemy na dokumentację niezbędną do powołania rezerwatu Jezioro 

Bierdawy, które również przedstawia wybitne walory awifaunistyczne. Dużo 

ciekawej pracy dalej przed nami ☺ Agnieszka Jarzembska 

 

 

 

 

 

 

 



Z lotu ptaka…. 

Jesień w tym roku wyjątkowo piękna… 

Postanowiliśmy więc zrobić wycieczkę do 

Żywkowa i obejrzeć je z lotu ptaka! Mieliśmy co 

do tego wyjątkową okazję ponieważ była 

potrzeba usunięcia gniazd z remontowanego 

budynku gospodarczego. Na hasło „kto pierwszy 

wchodzi do podnośnika?” pojawił się las rąk…. 

niestety nie wszyscy mogli dostąpić zaszczytu. 

Mnie się udało! Była to wspaniała okazja do 

zrobienia wyjątkowych zdjęć gospodarstwa oraz 

całej okolicy. Do pracy z widłami w ręku ruszył 

kierownik biura olsztyńskiego i zarządca 

gospodarstwa. Walka na wysokości była zacięta… 

”teraz ja…. teraz ja….” a efekt piorunujący. Z 

całego przedsięwzięcia (nie wiadomo dlaczego) 

cieszyły się nasze konie…. Emilia Menderska 

 

Na Mazurach praca wre… 

Czasami Kierownik Regionalnego Biura wyśle pracownika w teren. Zadanie obejmowało 

pomoc przy montażu piezometrów i diverów na torfowisku Gązwa i Sołtysek. Zadanie 

dodatkowe zrobić dokumentację fotograficzną terenu. Pobudka o 6:00 i w drogę na 

torfowiska. Podróż przebiegła bez problemów, pod torfowisko Gązwa zajechaliśmy 

zgodnie z planem. Montaż piezometrów nie przebiegał już tak łatwo. Kto montował piezometry w swoim życiu ten wie, że 

czasami trzeba się trochę „nakręcić”. Nakręciliśmy się na głębokość ok. 4m dalej nie dało rady. Podobnie przebiegał montaż 3 

pozostałych piezometrów. Byliśmy wyekwipowani w 2 super nowoczesne nawigacje satelitarne i jak to zazwyczaj bywa z 

elektroniką w terenie nie działały za dobrze. Na szczęście zabraliśmy jeszcze mapę topograficzną. Odnalezienie  już 

zamontowanych piezometrów po 2 miesiącach nastręcza pewnych trudności, szczególnie że wcześniej sami je maskujemy przed 

innymi ludźmi. Montaż divera jest sprawą prostą wystarczy kilka 

mocnych supełków i sprawa załatwiona. Po krótkiej chwili 

sprawdzamy jeszcze ich zamontowanie z 6-razy biorąc pod uwagę 

koszt divera (ok 3000 pln). W drodze powrotnej  udało nam się 

zakopać w błocie naszego WV transportera, po godzinie walki z 

żywiołem wyjechaliśmy na kolejne torfowisko. Zadanie zostało 

wykonane piezometry i divery zamontowane, fotografia 

dokumentacyjna wykonana. Kierownik Regionalnego Biura 

zadowolony.  

Montaż piezometrów dotyczył projektu "Kompleksowa ochrona 

torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego" w ramach zadania monitoringu efektów 

ekologicznych projektu który zakładał badania piezometryczne i przy 

okazji montaż diverów. Andrzej Pobiedziński 

 

 

 



Mieszkanie dla każdego….bociana! 

Ostatni tydzień września…. kręte drogi Ostoi Warmińskiej i wesoła 

ekipa z okolic Grajewa. To może oznaczać tylko kolejny etap 

projektu bocianowego! Od kilku dni na terenie północnej  części 

powiatu braniewskiego stawiane są słupy z platformami 

gniazdowymi.  Proces powstania takiego mieszkania dla bocianów 

wymaga silnych rąk, podnośnika oraz dużo chęci do pracy. 

Pierwszym etapem jest zrzucenie starego gniazda za pomocą 

wideł. Burzony dom to zawsze przykry obrazek, szczególnie że  tak 

skrzętnie i z 

zaangażowaniem 

budowany był 

przez bociany… 

ale wierzymy że 

nowe zawsze lepsze! Każdy ze słupów składa się z 3 elementów. Do postawienia 

takiej konstrukcji niezbędny jest podnośnik i to jest najbardziej widowiskowe. 

Zawsze  podczas przeprowadzki boćków obecni są liczni mieszkańcy, którzy nie 

rzadko z drżeniem serca obserwują całe przedsięwzięcie. Strach o to czy nowe 

mieszkania spodobają się lokatorom miesza się z radością posiadania czystego 

dachu.  Kiedy już słup stoi, 

umieszczana jest na nim 

piękna platforma na którą 

przenosi się część starego. 

Tak oto postawionych 

zostanie w tym roku 30 

nowych, pięknych 

mieszkań. Mamy ogromną 

nadzieję że bociany, które 

przylecą w przyszłym roku 

będą mile zaskoczone i 

chętnie zajmą swoje nowe 

gniazda. Emilia 

Menderska 
  
 


