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Akcja „Ekrany akustyczne” 
23 czerwca otrzymaliśmy niepokojące zgłoszenie dotyczące ekranów akustycznych ustawionych na 
Trasie Kopernikowskiej bezpośrednio przy Lesie Zwierzynieckim. Jak się okazało zdrowe ptaki giną na 
skutek kolizji z przezroczystą powierzchnią ekranów. Codziennie otrzymujemy kolejne zgłoszenia od 
zaniepokojonych mieszkańców. Dla drobnych ptaków ekrany to niewidoczna przeszkoda a w tym 
miejscu oddziela one tereny intensywnego Ŝerowania w ogródkach działkowych od terenów 
gniazdowania w parku.  
Musieliśmy zareagować. Wysłaliśmy oficjalne pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku z propozycją 
umieszczenia poprzecznych pasów na ekranach – metodą sprawdzoną w innych państwach 
europejskich. Pozostaliśmy bez odpowiedzi a tymczasem wzdłuŜ trasy powstają juŜ następne 
konstrukcje. Nie czekając dłuŜej zawiadomiliśmy o sprawie lokalne media, w piątek 26 czerwca, ok. 
godziny 17.30 w TVP Białystok wyemitowany zostanie reportaŜ z udziałem naszym i mieszkańców z 
okolic feralnej trasy. 
Zagadka: Ile ptaków musi zginąć, aby sprawa zainteresowała władze miasta. Rozwiązanie w następnym 
newsletterze. A.Suchowolec 
Na zdjęciach, od lewej: ekrany od strony parku, ptasia ofiara, pracownica PTOP Anna Suchowolec 
podczas nagrywania reportaŜu. 

 
6-te spotkanie Europejskich Wiosek Bocianich 
Przepraszamy wszystkich zainteresowanych, Ŝe 9-ty numer 
newsletter’a PTOP ukazuje się z tygodniowym opóźnieniem. W 
zeszłym tygodniu 3-osobowa delegacja naszego Towarzystwa – 
w tym redaktorka newsletter’a - brała udział w spotkaniu Wiosek 
Bocianich. Europejska Sieć Wiosek Bocianich to projekt 
zainicjowany 15 lat temu przez Euronatur (www.euronatur.org). 
W tym roku spotkanie odbyło się w Chorwacji, w wiosce Cigoc – 
na zdjęciu. Na spotkanie zostaliśmy zaproszeni jako jedna z 
polskich organizacji zajmujących się z duŜymi sukcesami ochroną 
siedlisk bociana białego oraz opiekuna polskiej Wioski Bocianiej: 
Tykocin-Pentowo. Obszerniejsze sprawozdanie z konferencji 
wraz ze zdjęciami z Cigoc zamieścimy wkrótce na stronie PTOP. 

Polecamy! 
Wszystkim, którzy interesują się przyrodą, a chcieliby rozpocząć swoją 
przygodę ornitologia amatora polecamy ksiąŜkę „Cały rok wśród ptaków”. 
Pozycja ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego KREATOR 
(www.iwk.pl).  
JeŜeli brak Wam pomysłów jak spędzić weekend tak by z sukcesami rozwijać 
swoją pasję i zainteresowania, ksiąŜka pani Barbary Mydlak moŜe posłuŜyć 
jako inspiracja. Jest to zbiór kilkunastu opowiadań, które ułoŜone są zgodnie 
z kalendarzem pojawiania się poszczególnych gatunków i grup ptaków.  
Dodatkowo ksiąŜka zawiera informacje gdzie moŜna obserwować min: 
dzięcioły, ptaki drapieŜne czy siewkowate, podaje proste wskazówki jak 
odróŜniać poszczególne gatunki. „Dodatkowym atutem są ilustracje wykonane 
metodą wycinanki pozwalające rozpoznać ptaki po sylwetce oraz fotografie 
Wiktora Wołkowa”. 

Otwarcie ptasiej stołówki w BiałowieŜy. 
Ze względu na środek sezonu lęgowego orlików krzykliwych i bocianów białych rozpoczęliśmy juŜ sezon 
koszenia łąk. Koszenia mają szczególne znaczenie na polanie białowieskiej, gdzie dawni rolnicy 



zaniechali uŜytkowania rolniczego i stąd oba wyŜej wymienione gatunki mają ogromne problemy z 
wyszukiwaniem pokarmu w wysokiej trawie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja bociana białego 
zmniejszyła się z prawie 40 par do zaledwie kilku. JuŜ podczas koszenia na łące obserwowaliśmy 
tradycyjnie spacerujące bociany a nad łąka latał orlik z pary gniazdującej w pobliŜu.  
Potwierdza to nasze załoŜenia, Ŝe nie wszędzie opóźnianie terminu koszeń jest słuszne, nie wszędzie 
wprowadzanie ptasiego pakietu jest uzasadnione - zwłaszcza w pobliŜu kolonii bocianich i rewirów 
orlików. E.Kapowicz 

Liczymy rybitwy  
Mimo nienajlepszej pogody trwa inwentaryzacja lęgowych rybitw 
w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie kontrolowane 
są powiaty: elbląski, iławski, olsztyński, mrągowski, kętrzyński, 
bartoszycki. 
Jest kłopot z obsadzeniem wschodnich powiatów, więc gorąca 
prośba do wszystkich o włączenie się do akcji poprzez 
kontrolowanie miejsc, mających "potencjał rybitwowy" bądź 
podanie informacji o miejscach, które warto sprawdzić. Razem 
moŜemy to zrobić lepiej! Wszelkie informacje i pytania proszę 
słać na smenderski@ptop.org.pl. S.Menderski 

 

Projekt śÓŁW BŁOTNY 
W dniach 2-3.06.2009r. odbyło się spotkanie osób uczestniczących w międzynarodowym projekcie 

dofinansowanym przez fundusz LIFE, dotyczącym ochrony Ŝółwia błotnego i płazów. W Polsce 

północno-wschodniej PTOP kieruje pracami nad tym właśnie projektem. Gościliśmy u nas 

przedstawicieli Komisji Europejskiej kontrolujących prace wykonane w ramach projektu. więcej… 
 

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

 


