
 
ToŜsamość główna  

Od: "Gabriela Kulakowska PTOP" <gkulakowska@ptop.org.pl>
Do: "Gabriela Kulakowska PTOP" <gkulakowska@ptop.org.pl>
Wysłano: 8 maja 2009 09:08
Temat: Newsletter 2009/6

Strona 1 z 2

2012-02-03

Newsletter PTOP 2009/6  

 

Newsletter PTOP 2009/6 
                                                                                      www.ptop.org.pl 

 

 08 maja 2009  
Biebrza 26 kwietnia  
Pogodny poranek 26 IV zachęcił sporą grupę miłośników 
ptaków do uczestnictwa w kolejnej wycieczce PTOP. 40 
osób podziwiało wiosenne kwieciste rozlewiska Biebrzy w 
okolicach Goniądza, Brzostowa, Burzyna i Wizny. Udało się 
nam zobaczyć sporo ciekawych gatunków w tym 
podróŜniczka koło Osowca, 2 bociany czarne, całe stada 
batalionów koło Brzostowa. Była okazja do podziwiania 
coraz liczniejszych rybitw białoskrzydłych zawisających nad 
Ŝółtymi wysepkami wśród rozlewisk. Wielu 
wycieczkowiczów miało okazję po raz pierwszy odwiedzić 
dolinę Biebrzy o tej porze roku. Obserwacje zakończyliśmy 
pod Wizną, gdzie na wypłyceniach tokowały stadka 
batalionów a w górze udało się dostrzec bielika. tekst i  
fot.Tomasz Kułakowski 

 

 

Stawy w Pietkowie 10 maja  
10 maja organizujemy 
trzecią w tym roku 
wycieczkę dla miłośników 
ptaków, tym razem na 
Stawy w Pietkowie.  
W chwili obecnej nie ma 
juŜ wolnych  miejsc. 
Na zdjęciu Dyrektor 
Sekretariatu PTOP – 
Roman Kalski ustawia 
platformy pod gniazda 
rybitw – 22 kwietnia br. 
Relacja z wycieczki będzie 
umieszczona na stronie 
PTOP. 

 

Interwencje  
Wczesną wiosną rozpoczęły się prace przy ocieplaniu bloków mieszkalnych. JeŜeli inwestor juŜ zaczął nie 
ma niebezpieczeństwa, Ŝe w budynku zagnieŜdŜą się ptaki, np.: jerzyki i Ŝe ich gniazda z pisklętami 
zostaną zamurowane. Oprócz jerzyków równieŜ kawki budują gniazda w stropodachach budynków, gdzie 
dostają się przez otwory wentylacyjne – po przeprowadzeniu remontu elewacji te otwory zasłaniane są 
kratkami. Wkrótce jerzyki powrócą z „ciepłych krajów” i zaczną osiedlać się w szczelinach, w ścianach 
nieocieplonych jeszcze budynków.  
Jerzyki i kawki to gatunki prawnie chronione w Polsce, a więc ochronie podlegają równieŜ ich gniazda – 
nawet jeśli znajdują się w budynkach mieszkalnych. Nikt nie ma prawa ich niszczyć. Ministerstwo 
Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznały stropodachy budynków za siedliska 
gatunków chronionych. Niszczenie takich siedlisk jest w Polsce niezgodne z prawem. Według przepisów 
prawnych zgodę na zniszczenie takich siedlisk - czyli uniemoŜliwienie ptakom korzystania ze stropodachu 
musi wydać zgodę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  
JeŜeli zauwaŜą Państwo, Ŝe na budynku, na którym gnieŜdŜą się ptaki, wykonywany jest remont elewacji 
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naleŜy o tym fakcie powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – w Białymstoku mieści się 
ona w Dojlidach – ul. Dojlidy Fabryczne 23, Tel. 085 740 69 81.  

 

Wszelkie sprawy związane z zagroŜeniem ptaków  
oraz ogólnie przyrody naleŜy zgłaszać do organów 
zajmujących sie ochroną środowiska. Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska właśnie tym ma się 
zajmować. W organizacjach pozarządowych takich 
jak np.: PTOP pracuje niewiele osób i nie podołają 
wszystkiemu, a poza tym mają często mniejszy 
wpływ na np.: firmy budowlane czy administracje 
osiedli mieszkaniowych. Urzędy, szczególnie 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, są to 
jednostki decyzyjne, które mogą coś nakazać, a 
nie tylko delikatnie zalecić, jak to robią organizacje 
pozarządowe. 
Wkrótce na stronie PTOP umieścimy dokładną 
instrukcję jak najlepiej postępować gdy chcemy 
skutecznie interweniować w sprawie ochrony 
ptaków. 

 

Na zdjęciu jerzyk przy budce lęgowej zawieszonej 
po wyremontowaniu elewacji bloku mieszkalnego – 
po interwencji mieszkańców. 

 

Mapa Puszczy Białowieskiej  
Gotowe jest juŜ czwarte wydanie Mapy Puszczy Białowieskiej. Na mapie zawarte są oprócz 
standardowych danych takŜe informacje o szlakach turystycznych na terenie Puszczy, zaznaczono 
rezerwaty przyrody w tym rezerwaty PTOP, oraz oczywiście miejsca występowania ptaków – te 
ostatnie obrazują ptasie sylwetki – charakterystyczny element map PTOP. Pracownik PTOP zaświadcza, 
Ŝe wszystko zgodnie z prawdą, potwierdzone obserwacjami w terenie. ;-). JuŜ wkrótce poinformujemy 
gdzie moŜna kupić mapę. 

 

Galeria Bociania w Pentowie   
Z okazji 100. rocznicy urodzin Włodzimierza Puchalskiego Galeria Bociania w Pentowie zaprasza na 
wystawę nieznanych zdjęć twórcy "Bezkrwawych łowów". Ekspozycja została otwarta 1 maja b.r., jest 
dostępna dla gości zwiedzających wioskę bocianią, a obejmuje ponad 30 niepublikowanych dotąd ujęć. 
Więcej na informacji na stronie www PTOP.  
Wszystkich gorąco zapraszamy do Pentowa! 

 

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