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Słowo od Prezesa 

 
Drodzy miłośnicy ptaków i członkowie PTOP! 
Wrzesień zapowiada się ciekawie jako miesiąc doskonały do obserwacji 
ptaków (przeloty Ŝurawi, drapieŜników, wróblowatych) a zarazem 
perspektywy nowo wdraŜanych przez PTOP projektów ochroniarskich 
stawiają przed nami sporo zadań na najbliŜsze lata. Będziemy coraz 
bardziej skupiać się na zarządzaniu posiadanymi ptasimi ostojami, 
inwestować i szukać dalszych terenów wartościowych przyrodniczo, nie 
tylko na Północnym Podlasiu. W październiku zapraszamy Was na nasze 
wyjazdy terenowe w najciekawsze ptasio miejsca - na Siemianówkę, 
stawy Pietkowo - szczegóły poznacie na stronie www. Zachęcam do 
udziału i przypominam o choćby symbolicznym wsparciu PTOP - tu nie 
chodzi o pieniądze bo składki stanowią znikomą część finansów 
Towarzystwa lecz o pokazanie Ŝe jest nas coraz więcej i Ŝe z naszym 

zdaniem muszą się liczyć decydenci. 
Jednocześnie dziękuję za coraz większe wsparcie udzielane przez Was w formie 1% podatku dla NGO. 
z pozdrowieniami  
Tomasz Kułakowski 
 
Kuraki 

 
W Europie, a takŜe w Polsce, w odpowiedzi na 
dramatyczny spadek liczebności cietrzewia 
rozpoczęto w latach 90-tych XX wieku 
zintensyfikowane działania mające na celu 
szczególną ochronę gatunku oraz jego siedlisk. 
Istotne znaczenie mają takŜe spotkania środowiska 
naukowego, umoŜliwiające wymianę doświadczeń 
związanych z prowadzonymi badaniami oraz 
realizowanymi działaniami ochronnymi. 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ma zaszczyt 
zaprosić na 5 Międzynarodową Konferencję 
Poświęconą Ochronie Cietrzewia (5th European 
Conference Black Grouse Endangered 
Species). 

Spotkanie odbędzie się w dniach 5 - 9 
października 2009 roku w BiałowieŜy. 
Konferencja ma być okazją do dyskusji o obecnej 
sytuacji cietrzewia w Europie oraz o dalszych 
propozycjach dotyczących ochrony gatunku i jego 
siedlisk. W ramach konferencji planowany jest 
cykl wystąpień uczestników z ośrodków 
naukowych z całej Europy. Ze względu na 
licznych zagranicznych gości oficjalnym językiem 
konferencji jest język angielski. 
Szczegóły dotyczące konferencji moŜna znaleźć 
na stronie Towarzystwa www.ptop.org.pl 
Zachęcamy do zapoznania się z programem. 
Zapraszamy zainteresowanych do wysłuchania 
wykładów, jednak ze względów organizacyjnych 
najpierw prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres 
konferencjabg@ptop.org.pl. 

Czyn społeczny nr 1 w Tykocinie 
Kochani, wakacje się skończyły! Czas pomyśleć o 
wzięciu udziału w paru czynach społecznych 
organizowanych przez PTOP.  
Zaczynamy 19 września.  
Miejsce czynu: Bagno Tykocin.  
Cel: malowanie środkiem ochronnym naszej wieŜy 
widokowej.  
Zbiórka: 9.00 na moście na rzece Narew w 
Tykocinie.  
Osoba odpowiedzialna za czyn: Sławek Niedźwiecki 
Ponadto:  
- miejsce akcji jest dobre do obserwacji przelotu 
ptaków drapieŜnych,  
- w pobliŜu znajduje się sklep, w którym 
moŜna nabyć niezbędne do Ŝycia artykuły,  
- unikalna atmosfera gwarantowana. 

Fot. WieŜa w Tykocinie. 
Prosimy o powiadomienie nas o chęci przybycia - 
będziemy wiedzieli ile zakupić pędzli, rękawic itp. 



Czyn społeczny nr 2 Stawy Pietkowskie 
26 września - Miejsce czynu: Stawy Pietkowskie  
Cel: Usunięcie roślinność z naszych platform dla rybitw oraz zabezpieczenie ich na okres zimowy.  
Zbiórka: 10.00 na terenie stawów przy domu „stawowego”. 
Osoba odpowiedzialna za czyn: Dominika Musiał i Sławek Niedźwiecki 
Ponadto:  
- liczenie ptaków na terenie stawów, 
- ognisko z degustacją tego co sami przyniesiemy.  
Zgłoszenia zbiera Dominika Musiał tel.: 085 664 22 55, dmusial@ptop.org.pl 
Do zobaczyska! 
Dominika Musiał i Sławomir Niedźwiecki 
 
Czyn społeczny nr 3 w dolinie Narwi 
W dniu 17.09.2009 r. organizujemy tzw. czyn społeczny w jednej z naszych ostoi w miejscowości 
Koźliki nad Narwią. Planujemy wyciąć pojedyncze krzaki i młode drzewka, które wkraczają na nasze 
działki połoŜone na  wyspie naprzeciwko wsi. Planowana godz. wyjazdu 8.30 (środa). Wszystkich 
chętnych do pomocy prosimy o kontakt - Edyta Kapowicz tel. 085 6642255, ekapowicz@ptop.org.pl.  
 
Coś dla wolontariuszy z Warmii i Mazur 
Chcesz zobaczyć największe w Polsce noclegowiska Ŝurawia, dochodzące do 10 000 osobników? Zgłoś 
się do PTOP! We wrześniu i październiku pracownicy olsztyńskiego biura PTOP będą kontrolowali 
główne noclegowiska Ŝurawia na Warmii i Mazurach. Chcemy sprawdzić jak zmieniły się te miejsca w 
przeciągu ostatnich 5 lat, kiedy to zakończył się projekt ochrony noclegowisk.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w liczeniach! Prosimy kontakt na adres 
zuraw@ptop.org.pl bądź telefon 089 533 68 66 
 
Światowe Dni Ptaków 17-18 października 
Projekt przygotowany przez PTOP na konkurs zorganizowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku 
został oceniony pozytywnie. Był to konkurs na zadanie w zakresie edukacji ekologicznej. Nasz pomysł 
to zorganizowanie Światowych Dni Ptaków.  
W ramach obchodów Światowych Dni Ptaków zorganizujemy 3 wycieczki w teren z przewodnikiem: 
- 17 październik – Siemianówka – wycieczka autokarowa, Stawy Dojlidy – wycieczka piesza, 
- 18 października – Stawy w Pietkowie – wycieczka autokarowa. W dniach 17 i 18 ustawiony będzie na 
Plantach Punkt Informacyjny PTOP. Przez lunetę moŜna będzie obserwować ptaki (miejmy nadzieję, Ŝe 
zaprzyjaźniony puszczyk łaskawie usiądzie gdzieś w pobliŜu ;-), zakupić ksiąŜki o ptakach, budki dla 
ptaków, maskotki – oczywiście pluszowe ptaszki. 
Dodatkowo w ramach realizacji projektu przygotowujemy broszurę – przewodnik – „Zielony Białystok” 
(tytuł roboczy) z opisem miejsc gdzie w Białymstoku moŜna wybrać się na ptaki oraz z fotografiami 
popularnych gatunków. Broszura będzie rozdawana w punkcie informacyjnym. Członkowie naszego 
Towarzystwa otrzymają ją pocztą. Wytrawnym ornitologom na nic się ona nie przyda ale zawsze moŜna 
zrobić prezent komuś z rodziny lub znajomym – moŜe się „wciągnie” i zostanie ptakolubem. 
Szczegółowe informacje o organizowanych wycieczkach ukaŜą się na stronie internetowej.  
 
„Naprzód PTOP!” 
Dofinansowanie otrzyma równieŜ projekt „Naprzód PTOP”. Realizacja tego projektu zakład wymianę 
doświadczeń pomiędzy Vogelschutz – Komitee (niemiecka organizacja zajmująca się ochroną ptaków i 
ich siedlisk), a PTOP. Grupa naukowców działająca dla VsK przyjedzie do Polski, oceni nasze działania w 
rezerwatach, podpowie co moŜna zrobić lepiej, co zmienić. Przeszkolimy się teŜ w zakresie PR i technik 
foundraisingu (pozyskiwania funduszy od prywatnych sponsorów).  
W drugim etapie projektu nasi pracownicy odwiedzą VsK na ich terenie – czyli w Niemczech. W planie 
są liczne wizyty w prywatnych rezerwatach VsK, spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych 
oraz instytucji państwowych zajmujących się ochroną środowiska.  
Na zakończenie projektu wydana zostanie obszerna publikacja podsumowująca cały projekt. Treść 
zapowiada się ciekawie – teksty będą pisane przez uczestników projektu zarówno ze strony PTOP jak i 
VsK. Ten poradnik dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska zostanie rozesłany takŜe do 
wszystkich członków Towarzystwa. 
 
Informacje - Biebrza 
W dniach 25- 26 09. w Biebrzańskim Parku Narodowym odbędzie sie konferencja tematyczna 
poświęcona bobrowi. Więcej informacji na stronie www.biebrza.org.pl.  
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! 
 
 



Wizyta na Rabinówce 
W dniu 11 IX ustalaliśmy plan koszeń dla 
Rezerwatu Rabinówna. Rezerwat został powołany 
celem ochrony cietrzewi. Niestety ich populacja na 
tym terenie ciągle się zmniejsza. Przyczyna jest 
najprawdopodobniej postępująca sukcesja – 
przemiana terenów otwartych w las. Cietrzewie 
lubię teren w szachownicę: zagajniki, łąki, zarośla. 
W takim terenie mają odpowiednie tokowiska – 
teren otwarty oraz tereny do wychowu młodych – 
las. Od kiedy ludzie nie koszą trawy dla zwierząt 
domowych Rabinówna zarasta. W ramach projektu 
„Cietrzew”, o którym pisaliśmy w poprzednich 
newsletterach mamy zamiar wykosić kilkadziesiąt 
ha byłych łąk. A oto jak Rabinówna wygląda dziś: 

 
Baleriny terenowe. Polecamy bawełniane 
sznurówki, bo te z tworzywa rozwiązują się 
często. 
 

Trudno uwierzyć, Ŝe to była łąka. 
Po prawej Roman K. zagubiony w morzu 
szuwaru… i to trzeba skosić. 

 

 

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

 


