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Liczenie gniazd bocianich w Ostoi Warmińskiej. 
miejsce: Ostoja Warmińska (przy granicy z obwodem Kaliningradzkim) 
termin: 1-3 lipca 2009 
organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
kontakt: Sebastian Menderski smenderski@ptop.org.pl, 089 533 68 66 
 
Poszukujemy osób z samochodem (najlepiej terenowym) bądź całych zespołów 
chętnych wspomóc akcję liczenia gniazd bocianich w Ostoi Warmińskiej. Jest to 
miejsce o największym zagęszczeniu bociana białego w Polsce. Do policzenia mamy 
ok. 1000 gniazd. Gwarantujemy nocleg w stacji terenowej Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków w śywkowie, piękne widoki, wspaniałą atmosferę i moŜliwość 
poznania bliŜej kultury lokalnej społeczności! Sebastian Menderski 
Trwa akcja „Ptasie budki – przywozimy, doradzamy, wieszamy!” 
Niestety Prezydent Białegostoku odmówił przyznania patronatu oraz pomocy finansowej na akcję 
informacyjną uzasadniając, cyt.: „patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku obejmowane są 
wyłącznie wydarzenia organizowane na terenie Miasta Białystok.” Po przypomnieniu, Ŝe akcja 
prowadzona jest właśnie na terenie Białegostoku, Kancelaria Prezydenta  powołała się na opinię 
Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dzięki ludziom dobrej woli, czyli naszemu 
sponsorowi - firmie Geosystems (www.geosystems.pl) budujemy juŜ jednak budki sikorkom i pójdźkom, 
które w niedługim czasie przy Waszej pomocy rozwiesimy. 
Dzięki audycji radiowej, którą odsłuchać moŜna na stronie 
http://www.radio.bialystok.pl/zielone/index/k/29/n/36/f/19005 zgłosiło się juŜ do nas kilkanaście osób. 
Otrzymaliśmy teŜ jedną informację o stanowisku pójdźki, gdzie zostanie powieszona budka. Andrzej 
Gabiński 
Ptasie budki – moŜesz mieć juŜ teraz! 
Nasz kolega Andrzej będzie zawieszać budki na jesieni br. Kto nie chce tak długo czekać, wierzy Ŝe sam 
sobie poradzi z zawieszeniem budki i chciałby przy okazji wspomóc finansowo nasze Towarzystwo moŜe 
kupić budki, które w tej chwili posiadamy w naszym biurze na ul. Ciepłej 17 w Białymstoku. 
Budki zostały zamówione na początku bieŜącego roku, celem sprzedaŜy osobom zainteresowanym, 
zanim zaplanowaliśmy w PTOP akcję „Ptasie budki – przywozimy, doradzamy, wieszamy!”. 
 
Posiadamy do sprzedaŜy budki dla sikor i jeŜyków w cenie 30PLn / sztuka oraz jedną budkę dla 
puszczyka w cenie 80 PLN / sztuka. 
Budka dla puszczyka jest dość duŜa – wys. 80 x 30 x 30 cm. MoŜna ją powiesić w starym parku, sadzie 
lub na skraju lasu. 
Na tropie Ŝółwi! 
W ostatnich dniach pracownicy biura regionalnego 
wraz z przedstawicielami RDOŚiu tropią Ŝółwie, 
którym załoŜono nadajniki radiotelemetryczne. 
Celem tych poszukiwań jest odnalezienie miejsc, 
które samice tego gatunku wybierają na 
umieszczenie komór lęgowych. Obiektem naszych 
badań są cztery samice o imionach: Maria 
oznakowana numerem 18, Iwona (15), Justyna 
(17), oraz Emilia (16). ZbieŜność imion Ŝółwi z 
osobami zaangaŜowanymi w prace nad projektem 
lub ich bliskimi jest zupełnie przypadkowa ;) 
Oczekujemy, Ŝe w najbliŜszych dniach Ŝółwie 
przystąpią do lęgów, jednak w ostatnim czasie 
pogoda im nie sprzyja. tekst i fot. Justyna Cilulko i 
Sebastian Menderski Na zdjęciu Ŝółwica Maria. 

Krowy na ratunek Brzostowa 
We współpracującym z PTOP gospodarstwem rolnym z Tykocina, które wypasa polskie czerwone krowy 
na nadnarwiańskich łąkach, urodziły się 2 cieliczki. PoniewaŜ gospodarze maja juŜ naszych 10 sztuk 
krów  i nie chcą hodować więcej, postanowiliśmy przewieść je do gospodarstwa Państwa Konopków z 
Brzostowa w Biebrzańskim Parku Narodowym. Krówki powiększą stado krów i koni wypasanych na 



pastwiskach połoŜonych w jednej z najcenniejszych ostoi ptaków siewkowych w Polsce.  
Tym samym aktywnie staramy się przeciwdziałać zmniejszaniu się ilości wypasanego bydła i koni, co 
jest podstawowym zagroŜeniem dla gniazdujących tam rycyków, krwawodziobów, czajek, bekasów i 
wielu innych rzadkich gatunków ptaków. Edyta Kapowicz 
Ginący relikt - brzoza niska. 
Wzorem ubiegłego roku w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zamierzamy 
kontynuować nasze działania w rezerwatach przyrody na rzecz ratowania ostatnich stanowisk brzozy 
niskiej w woj. podlaskim. Po wstępnej wizji terenowej w rezerwacie "Bagno w Borkach" i "Kozłowy Ług" 
(oba w Puszczy Knyszyńskiej) odnaleźliśmy zaledwie 3 krzaki brzozy niskiej. Jeszcze 20 lat temu brzoza 
niska w rezerwatach rosła łanowo na terenach otwartych torfowisk. Dziś wszystkie ocalałe krzaki rosną 
w brzezinie bagiennej i są to bardzo szczątkowe stanowiska. Współpracując z RDOŚ jesienią br. chcemy 
odsłonić z brzóz omszonych i wierzb wszystkie zachowane stanowiska, gdyŜ brzoza niska jest 
gatunkiem światłolubnym. Do tego czasu poszukiwania ostatnich okazów brzozy niskiej będą 
kontynuowane. 
Na zdjęciach brzoza niska. Tekst i fot. Roman Kalski 

 
Linie energetyczne a bocian biały  
W biurze PTOP często odbieramy telefony od osób obserwujących ranne bociany – z połamanym 
skrzydłem, lub nogą, czasami są to teŜ doniesienia o śmierci ptaków, które usiadły na 
niezabezpieczonym słupie średniego napięcia lub zderzyły się z linią energetyczną.  
Bardzo prosimy o zgłaszaniem nam wszystkich przypadków, kiedy bocian został poraniony lub zginął na 
skutek poraŜenia prądem lub zderzenia z instalacja elektryczną. Nie jesteśmy w stanie pomóc ptakom, 
które odniosły obraŜenia, ale po zebraniu odpowiednio duŜej liczby zgłoszeń postaramy się zadziałać tak 
by rozwiązać problem niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych kompleksowo. Będziemy wywierać 
wpływ na zakład energetyczny tak by montował osłony na słupach i „odstraszacze” na liniach 
wysokiego napięcia. 
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