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Aktualności PTOP 
Unikatowa w naszym regionie akcja polegająca na budowie sztucznych 
wysp dla rybitw rzecznych dała wymierne efekty. Podczas kontroli 
przeprowadzonej przez PTOP 10 lipca na pierwszej z platform 
stwierdzono gniazdo z 3 jajami rybitwy rzecznej oraz 2 pisklęta 
sieweczki rzecznej. Na drugiej platformie było juŜ duŜo lepiej. 
Odnaleziono tu 3 pisklęta i 5 gniazd z jajami rybitwy rzecznej, 3-4 
puste jeszcze dołki gniazdowe, gniazdo sieweczki oraz, co było wielką 
niespodzianką, gniazdo z jajem rybitwy białoczelnej! Kolejna kontrola, 
która odbyła się 30 lipca pozwoliła stwierdzić, Ŝe 2 pisklęta sieweczki 
opuściły juŜ pierwszą platformę, a z jaj wykluły się 3 rybitwy rzeczne. 
Odnalezione przed 3 tygodniami na drugiej platformie 3 pisklęta rybitw 
odleciały, za to wykluło się 5 kolejnych. Co więcej odnaleziono 5 gniazd 
z jajami tego gatunku. Poza tym stwierdzono jaja sieweczki rzecznej i 1 
martwe młode. Małe platformy z listewek i trzciny (40x40 cm) 
zwodowane z myślą o rybitwach czarnych nie zachęciły tych ptaków do 
gniazdowania. Niemniej jedna z nich została zasiedlona przez rybitwy 
rzeczne (obserwowano parę zaniepokojonych ptaków i 1 młode). 
Przypomnę, Ŝe budowę dwóch platform o wymiarach 9x9 m 
sfinansowały Nadleśnictwo Rudka i WFOŚiGW w Białymstoku.  

Wizyta Dr Eberharda Schneidera 

 

W tym tygodniu z wizytą w naszym kraju i na 
ziemiach PTOP zawitał Dr Eberhard Schneider. 
Eberhard jest Prezydentem Vogelschutz-Komitee 
e.V (Pol. - Komitet Ochrony Ptaków), 
stowarzyszenia powołanego celem ochrony 
ptaków, przyrody, zwierząt i ich środowiska Ŝycia. 
VsK angaŜuje się w działania mające na celu 
zwiększenie ilości miejsc lęgowych ptaków, 
walczy przeciw naduŜyciom związanym z handlem 
Ŝywymi zwierzętami, występuje przeciw 
odstrzałom ptaków migrujących w krajach Europy 
Południowej. Podejmuje działania na rzecz 
ochrony ostoi ptaków w Niemczech, Hiszpanii, 
Francji, Polski.  
Współpraca PTOP - VsK została nawiązana ok. 5 
lat temu. Od tamtej pory PTOP i VsK realizują 
wspólnie projekty polegające na czynnej ochronie 
środowiska, np.: VsK przekazało do tej pory ok. 
400 000 PLN na wykupywanie przez PTOP 
gruntów i tworzenie społecznych rezerwatów 
ochrony przyrody, koszenie łąk (doliny rzeki 
Narewki w BiałowieŜy) i inwentaryzację ptaków.  
W chwili obecnej VsK planuje wesprzeć finansowo 
akcję Ratuj Kwiecewo. Eberhardowi bardzo 
spodobał się równieŜ teren stawów w Pietkowie, i 
nasz projekt budowania platform dla rybitw. 
Wyraził chęć wsparcia finansowego dalszych 
działań na stawach. 
Po lewej – ulotka jaka VsK wydało celem 
zbierania funduszy na wykup Kwiecewa. 

Sianokosy 
Osoby zainteresowane proszę dowiadywać się u Edyty gdzie i co się odbędzie - e-mail: 
ekapowicz@ptop.org.pl. Problem jest z mokrymi łąkami, na których stoi woda i nie wiadomo co uda 
nam się skosić. W chwili obecnej termin 8 sierpnia, lokalizacja Rabinówka jest aktualna.  
1% dla PTOP … 
Są juŜ pierwsze wpływy z Urzędów Skarbowych. W tej chwili otrzymaliśmy ponad 9 000 PLN. Kwota ta 



będzie podzielona na dwa projekty: „Kraska” i „Ratuj Kwiecewo” – poniewaŜ część osób przekazując 
PIT do urzędu zaznaczyła, Ŝe wpłata ma być przekazana na Kwiecewo. 
Wiadomości z śywkowa 
Na stronie www.ptop.org.pl zamieściliśmy, krótką relację z śywkowa. Od początku lipca bocianie 
gospodarstwo ma nowych mieszkańców – Marta zdecydowała, Ŝe najwyŜszy czas odlecieć na południe. 
Tak więc na zwolnionym przez Martę miejscu pracujemy wspólnie my, Karolina i Daniel, cierpliwie 
przekopując nowe ścieŜki w materii śywkowskiego świata. Widzimy jak duŜo jest do zrobienia! Szukamy 
pieniędzy i najlepszych rozwiązań dla gospodarstwa i wszystkich jego mieszkańców, czworonoŜnych, 
dwunoŜnych i skrzydlatych. Liczymy na pomoc Ptopowców! 
Zapraszamy do lektury na stronę PTOP, zakładka obiekty PTOP.  
Wspieramy Akcję Siemianówka  
Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na 
Akcję Obrączkowania Ptaków nad Zbiornikiem Siemianówka, która potrwa od 15 VII do 31 X 2009 
(termin zwijania obozu moŜe ulec zmianie). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ptakach i nie straszne 
Ci warunki biwakowego Ŝycia - to świetny sposób na naukę i miłe spędzenie czasu.  

 

Informacje i zapisy: Piotr Świętochowski 504734724 lub 
Tomasz Tumiel 504371779,  www.akcjasiemianowka.glt.pl. 
Koło Naukowe Biologów - na stronie internetowej IB UwB.  
Wystarczy ciepłe ubranie, gumowce, śpiwór i dobre chęci. 
Składka Ŝywieniowa wynosi 4 zł/dzień. Zapewniamy namioty i 
pozostały sprzęt obozowy oraz mnóstwo ptaków i dobrą 
atmosferę! 
Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie przyjazdu. 
Na zdjęciu Tomasz Tumiel z zaobrączkowanym błotniakiem 
stawowym.  
ZAPRASZAMY! 

Legitymacje członków PTOP. 
Wszystkich członków PTOP, którzy jeszcze nie mają legitymacji naszego Towarzystwa zapraszam do 
przesłania zdjęć do naszego Sekretariatu. Mogą to być zdjęcia papierowe lub cyfrowe przesłane e-
mailem. Zdjęcie nie musi być „dowodowe”, moŜe być wykonane w terenie – „wytniemy” z niego głowę i 
zamieścimy na legitymacji. Legitymacje są bardo ładne - z sową i lasem ;-), dla wszystkich członków 
PTOP wykonujemy je nieodpłatnie. Polecamy!  
 

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

 


