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Bagno Wasilkowo – na razie bezpieczne. 
Jakiś czas temu pisaliśmy o planach melioracji na terenie ostoi PTOP "Bagno Wasilkowo", gdzie mimo 
udokumentowanego występowania cennych gatunków zwierząt i roślin uznano brak potrzeby wykonania raportu 
oddziaływania na środowisko. Świadomi zagrożeń, jakie mogą nieść za sobą nieprzemyślane prace melioracyjne dla 
przyrody, walczyliśmy dalej. W oparciu o zgromadzone dane inwentaryzacyjne sformułowaliśmy odwołanie do naszym 
zdaniem uznaniowej i nie podpartej merytorycznie decyzji Urzędu Gminy Hajnówka. Otrzymaliśmy już odpowiedź - 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku uchyliło zaskarżoną przez nas decyzję. Zainteresowanych 
tematem zapraszamy do zapoznania się z treścią decyzji. Edyta Kapowicz 
Decyzja SKO w Białymstoku do pobrania tutaj: 
http://www.ptop.org.pl/images/stories/aktualnosci/wasilkowo/decyzja%20kolegium.pdf 
Ptaki w ogrodzie – nowe wydawnictwo. 

"Ptaki w naszych ogrodach" autorstwa dr Andrzeja Kruszewicza 
to najnowszy, wydany przez PTOP poradnik dla miłośników 
przyrody. Jeśli planujesz ogród lub już go masz, to lektura 
właśnie dla Ciebie!  
Opatrzony pięknymi zdjęciami poradnik pozwoli znaleźć 

odpowiedź na wiele pytań: jak zbudować bezpieczną budkę dla ptaków, gdzie ją powiesić, 
jakie rośliny przyciągną ptaki do naszego ogrodu, a jakie są niewskazane?  
Poradnik można otrzymać bezpłatnie w siedzibie PTOP przy ulicy Ciepłej 17 w Białymstoku. 
Przyjdź do nas, a już wkrótce twój ogród wypełni ptasi śpiew.  
Projekt został sfinansowany przez: WFOŚiGW w Białymstoku. Dominika Musiał  
 
Wizytacja Komisji Europejskiej 
W dniach 25, 26 lipca br. gościliśmy w RDLP w Białymstoku wspólnie z partnerami PTOP, FPP i 
Amphi, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Panią Izabelę Madalińską i Panią Monitor Edytę 
Owadowską oraz reprezentantów NFOŚiGW w Warszawie m.in. Pana Andrzeja Mutera. Pan 
Dyrektor Ziemblicki oficjalnie przywitał Gości, wizytujących w Polsce projekty realizowane z 
Instrumentu finansowego LIFE+. Wyjaśniliśmy na spotkaniu wszystkie kwestie interesujące 
Komisję. Zaprezentowaliśmy cele i zadania projektu, jak też finansowe i techniczne postępy jakie 
poczyniliśmy od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia w 2010 roku. Wizytowaliśmy jaz na rzece 
Narewce wykonany przez PTOP, tereny Puszczy Białowieskiej gospodarowane przez PTOP z licznymi powierzchniami 
już przywróconymi dla orlika krzykliwego, jak też tereny Nadleśnictwa Białowieża te, na których prace dopiero się 
rozpoczną. Jest to, cieszący oko, efekt ciężkiej pracy wykonawców oraz osób kierujących zadaniami, który na dzień 
dzisiejszy przyczynił się do odtworzenia, w ramach projektu, około 100 ha łąk stanowiących doskonałą bazę 
żerowiskową dla orlika. Goście zapowiedzieli, że z miłą chęcią odwiedzą nas ponownie. Serdecznie zapraszamy.  
Katarzyna Gurowska - RDLP w Białymstoku 
Wszystkie aktualności dotyczące projektu: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 
2000” na http://www.orlikkrzykliwy.pl. 
Kiedy ornitolog patrzy w ziemię? 
W kwietniu otrzymaliśmy informacje o pracach prowadzonych na 
rzece Supraśl na odcinku między miejscowościami Leńce-
Dobrzyniewo Fabryczne. Zainteresowaliśmy się sprawą, ponieważ 
ciężkie maszyny pracowały w najlepsze w okresie lęgowym 
ptaków, w czasie rozrodu płazów, migracji i tarła ryb.  
Zgłosiliśmy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku do 
RDOŚ w Białymstoku. Niestety trudne w postępowaniu z ustawy 
szkodowej (poza długotrwałą procedurą) jest wykazanie stanu 
wyjściowego w celu udowodnienia szkody. No i mamy problem, 
jest to teren poza Naturą 2000. Nie mamy ekspertyz 
ornitologicznych dla tej części doliny, a samo przypuszczenie, że w 
danym miejscu powinny występować pewne gatunki ptaków nie 
wystarczy. RDOŚ wystąpiła o wszelakie dane dotyczące terenu do 
wielu instytucji. 
My, z powodu braku własnych „ptasich” danych zajęliśmy się poszukiwaniem „w gruncie rzeczy”, a konkretniej 
zbieraliśmy  muszle z urobku rozplantowanego na groblach, a wydobytego z dna rzeki. Materiał przekazaliśmy do 
zbadania specjalistom. Zniszczenie materiału utrudniało analizę, stwierdzono niewiele: obecność 2 gatunków z 
rodzaju skójka Unio i jednej szczeżui z rodzaju Anodonta. W reklamówce pełnej połamanych muszli udało się 
jednoznacznie oznaczyć do gatunku tylko (albo aż) – skójkę gruboskorupową Unio crassus.  Ilość została nadrobiona 



 

jakością przez statut gatunku! Skójka gruboskorupowa  jest wymieniona w Dyrektywie Siedliskowej - Załączniki II i 
IV, w prawie krajowym – ścisła ochrona gatunkowa, gatunek wymagający ochrony czynnej, kategorie zagrożenia 
IUCN: Czerwona lista IUCN - LR/NT, Czerwona lista zwierząt zagrożonych w Polsce (2002) – EN, Polska czerwona 
księga zwierząt (2004) – EN. 
Pismo z tą informacją wysłaliśmy już do RDOŚ. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować. Ania Suchowolec 
Fot.: Muszla skójki gruboskorupowej. 

Lipiec pod znakiem BOCIANA! 
31 dni to mało a jednak udało się zrobić tak wiele! W związku z realizacją projektu nr 
LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie 
obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków 
Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane m.in. takie zadania jak: 
rozstrzygnięcie przetargu na monitoring bocianów na terenie Ostoi Warmińskiej oraz 
na remont budynku gospodarczego w gospodarstwie w Żywkowie.  
Wyznaczono lokalizacje oczek wodnych i grobli na gruntach należących do PTOP oraz 
Nadlesnictwa Górowo Iławeckie, dla których będzie sporządzana dokumentacja 
techniczna. Możemy również pochwalić się tym, że nasze olsztyńskie biuro wzbogaciło 
się o zupełnie nowy i niezbędny do prowadzenia projektów sprzęt biurowy m.in. 
komputer stacjonarny oraz laptop terenowy, drukarkę, ksero, skaner oraz wiele innych 
urządzeń. Mamy głęboką nadzieję, że kolejny miesiąc będzie równie owocny! Emilia 
Menderska. 
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