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Co słychać w terenie … 
Jak co roku amatorzy – ornitolodzy naszego regionu zbierają informacje o datach przylotów ptaków 
powracających z zimowisk. Pierwsze Ŝurawie zaobserwowano 8 lutego, kuliki wielkie 12 marca, a 
krwawodzioby równieŜ 12 marca. Lada dzień powinny pojawić się bociany białe! Gotowi, do biegu, 
start! Kto pierwszy ten lepszy ;-) czekamy na zgłoszenia obserwacji z całego regionu.  
Wycieczka PTOP na gęsi 

 
Trwa juŜ przelot gęsi nad Biebrzą. Mimo, Ŝe na rozlewiskach jeszcze lód to juŜ moŜna obserwować 
łabędzie: nieme, krzykliwe i bewiki, róŜne gatunki kaczek i gęsi. Jak się ma trochę szczęścia moŜna 
zaobserwować berniklę rdzawoszyją – patrz zdjęcie – pojedynczy osobnik pośród stada kilkuset 
innych gęsi. Dla wszystkich, którzy wierzą w swoje szczęście PTOP ma zaproszenie na wycieczkę do 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkich zapraszamy 22 marca na Dworzec PKS w 
Białymstoku, autobus z wycieczką wyruszy o 8.00 rano. W programie wizyta na Sulinie, Pulwach 
(Narew na wysokości Wizny), Brzostowo (absolutny hit jeŜeli chodzi o widok i ilość ptaków, łoś teŜ się 
moŜe przytrafić ale raczej widziany przez lunetę), Łoje Awista. Powrót koło 17.00.  
Przyda się lornetka. Przewodnik wycieczki będzie dysponował lunetą ale jeŜeli chętnych będzie wielu 
lepiej zaopatrzyć się we własny sprzęt optyczny. Proszę zabrać teŜ kanapki, buty odporne na wilgoć, 
wygodne – trochę będziemy maszerować. Nawet jeŜeli pogoda będzie ciepła i słoneczna naleŜy ubrać 
się ciepło – czapka i ciepła kurtka to podstawa. Nad Biebrzą na pewno będzie zimniej niŜ w mieście. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę potwierdzać chęć wzięcia udziału e-mailem na adres 
gkulakowska@ptop.org.pl lub telefonicznie 085 664 22 55. 
Biuletyn PTOP 
16 marca ukaŜe się najnowszy numer Biuletynu PTOP. W numerze moŜna przeczytać o tym co 
wydarzyło się w 2008 roku, jakie mamy plany na 2009 rok. Członkowie Towarzystwa otrzymają 
Biuletyn pocztą. Planujemy teŜ rozdawać go chętnym na wycieczce 22 marca. MoŜna teŜ go otrzymać 
w biurze Towarzystwa przy ul. Ciepłej 17. 
Ratujmy Kwiecewo  
Zachęcamy wszystkich Ptakolubów do wsparcia akcji „Ratujmy Kwiecewo”. Kwiecewo to uŜytek 
ekologiczny o powierzchni kilku hektarów, znajduje się na Pojezierzu Olsztyńskim. Co roku Kwiecewo 
jest zalewane podczas powodzi wiosennych co uniemoŜliwia miejscowym rolnikom uŜytkowanie łąk za 
to wszelkie ptaki wodno - błotne chętnie się tam zatrzymują podczas przelotów lub zakładają 
gniazda. Niestety uŜytek przeznaczony jest do melioracji. Osuszenie tego terenu oznacza koniec 
Ptasiego Raju. Jedyny ratunek to wykupienie tego terenu i utworzenie społecznego rezerwatu. 
Pracownik PTOP zainicjował akcję zbiórki pieniędzy na ten cel. W chwili obecnej zebrano juŜ ok. 12 
tys. PLN, ale potrzeba duŜo więcej. Zajrzyjcie na stronę www.ratujkwiecewo.pl tam znajdziecie duŜo 
więcej informacji o znaczeniu Kwiecewa, jego unikalności i gatunkach ptaków, które moŜna tam 
obserwować oraz numer konta, na które moŜna wpłacać pieniądze. Gorąco zapraszamy do wzięcia 
udziału w akcji! 
1% podatku dla PTOP 
W kwietniu trzeba „rozliczyć się” z Urzędem Podatkowym. PTOP jest organizacją poŜytku publicznego, 
a więc moŜecie nam przekazać 1% ze swojego podatku. Pamiętajcie o nas wypełniając swój PIT. 
Nasz numer KRS to 0000082995. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i 



montaŜ budek lęgowych dla kraski. Zebranie informacji na temat wielkości populacji kraski na 
Podlasiu. O przebiegu akcji będziemy informować na stronie PTOP i w naszym newsletterze. 
XXV ZJAZD PTOP 
ZJAZD PTOP odbędzie się w BiałowieŜy – termin to 3-5 IV. Wykłady i pokazy slajdów odbędą się w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej, który mieści się na terenie Parku Pałacowego. Wieczorne ognisko w 
sobotę 4 kwietnia odbędzie się przy hotelu Wejmutka. Program Zjazdu znajduje się na stronie 
naszegoTowarzystwa. 
Kuraki 
Rusza 5 etap realizowanego przez PTOP od 1999 roku programu ochrony kuraków. Sponsorem 
projektu jest EkoFundusz. W tym etapie podejmujemy działania, które maja słuŜyć głuszcom na 
terenie Puszczy Augustowskiej.  Zdejmujemy siatkę z ogrodzeń tak Ŝeby młode ptaki nie zderzały się 
z nią - kurczaki głuszca nie widzą siatek. Wysypujemy Ŝwir, który ptaki połykają - kuraki muszą mieć 
w Ŝołądku kamyki, które jak Ŝarna rozcierają połknięte przez ptaki ziarna. Z podszytu usuwamy część 
krzaków oraz innych roślin – np.: przerośnięte bagno zwyczajne – tak Ŝeby ptaki miały polany do 
tokowania. W ramach projektu myśliwi redukują liczbę drapieŜników – lisy, jenoty, norki i kuny. 
Mamy nadzieję, Ŝe dzięki tym działaniom populacja głuszca z Puszczy Augustowskiej zacznie się 
powiększać bo w chwili obecnej jest to niezwykle rzadki. 
 
 
   
   

 


