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Wycieczka PTOP  
26 kwietnia odbędzie się druga w tym roku wycieczka PTOP nad Biebrzę. Mamy juŜ komplet 
pasaŜerów w autobusie – 50 osób. 
Tym razem zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego rozpoczynamy w Goniądzu. Następnie 
autobus skieruje się na Południe i zwiedzać będziemy dolinę Biebrzy po lewej stronie rzeki – Mścichy, 
Brzostowo, aŜ do Wizny gdzie Biebrza łączy się z Narwią. 
Start o 8.00-ej powrót koło godziny 17.00-ej. 

 

Kwiecewo  
Mimo wyłączenia stacji pomp w Kwiecewie poziom wody w polderze jest skrajnie niski. Pompy zrobimy 
i swoje i w porównaniu do poprzedniego roku poziom wód jest nawet o 80 cm niŜszy! Dodatkowo brak 
opadów i słoneczna pogoda powodują wysokie parowanie i woda samoistnie opada. Mamy nadzieję, 
Ŝe przyjdzie niedługo deszcz, bo przy takim stanie wody rybitwy mogą nie załoŜyć gniazd w tym roku. 
Łąki zalewane przez wody polderu obecnie tylko lekko podmoknięte (patrz zdjęcie). Rolnicy się cieszą, 
my przegrywamy :( Dopóki grunty nie zostaną wykupione, nadal problem będzie istniał... S. Menderski 

 

 

Ptasie budki – przywozimy, doradzamy, wieszamy  

 

Rusza akcja „PTASIE BUDKI – PRZYWOZIMY, DORADZAMY, 
WIESZAMY”.  Znaleźliśmy pierwszego sponsora! Jest to warszawska 
firma Geosystems Polska Sp. z o.o., której specjalnością są systemy 
geoinformacyjne oraz ich praktyczne zastosowanie m.in. w  
ochronie środowiska. Wraz ze wsparciem finansowym specjaliści z 
GEOSYSTEMS uŜyczyli obserwatorom z PTOP dwie licencje systemu 
AUTOMAPA z przeznaczeniem do inwentaryzacji ptaków. W tym 
miejscu składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom, 
dzięki którym zostanie zbudowanych około stu budek dla sikor oraz 
dziesięć budek dla pójdźki. 
Prowadzone są takŜe rozmowy z Prezydentem Miasta Białegostoku 
w sprawie pomocy finansowej na cele edukacyjne. 
Finał akcji tj. rozwieszenie budek planujemy na wrzesień. Kierujemy 
ją głównie do działkowców. Poszukujemy wolontariuszy którzy 
pomogą przy rozwieszaniu budek. Zgłaszajcie się do nas! 
 A. Gabiński, fot. J. Stepaniuk 

 

Akcja rybitwy  
Dla członków PTOP, pracowników Nadleśnictwa Rudka oraz dzieci z dwóch białostockich podstawówek 
i SP w Poświętnem, ich nauczycielek i rodziców Dzień Ziemi był w tym roku niezwykle pracowity. 
Zebraliśmy się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka”, gdzie wspólnie budowaliśmy platformy pod 
gniazda dla rybitw czarnych. Pogoda dopisała, a praca poszła niezwykle sprawnie. Dzieciaki były pełne 



  
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 4032 
(20090424) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com  
 
 
__________ NOD32 Informacje 4032 (20090424) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez System Antywirusowy NOD32 
http://www.nod32.com lub http://www.nod32.pl 

zapału, dorośli słuŜyli pomocą. Udało się skonstruować ponad 40 platform, które następnie 
zwodowaliśmy na stawach. Na zakończenie leśnicy zaprosili wszystkich uczestników na ognisko z 
kiełbaskami. Teraz czekamy na rybitwy. D. Musiał 

 

 

Wiadomości z śywkowa  
Ruszyły wiosenne prace w gospodarstwie rolnym w śywkowie. JuŜ niebawem 
plan czynów społecznych dla członków i sympatyków PTOP! Rozgrzewajcie 

się :)  
S. Menderski 

 

 

JeŜeli nie chcesz dostawać Newsletter’a PTOP odpowiedz na ten e-mail wpisując w treści NIE. 
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