
 

03 października 2012  Trwa konkurs fotograficzny "Życie rzeki"

Przypominamy i jednocześnie jeszcze raz zapraszamy do wzięcia udziału w trwającym konkursie fotograficznym
zatytułowanym "Życie rzeki", organizowanym w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły".

Celem konkursu fotograficznego "Życie rzeki" jest zachęcenie do poznawania niezwykle ciekawych przyrodniczo i
kulturowo terenów nadwiślańskich, a szczególnie tych objętych formą ochrony Natura 2000. Konkurs ma
rozwijać umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych otoczenia, pomóc w odkrywaniu przez uczestników
miejsc pięknych i cennych przyrodniczo, zwłaszcza bogactwa świata fauny. Chcemy, aby uczniowie pokazali
Wisłę jako rzekę dziką, piękną, ale również okaleczoną przez człowieka albo istniejącą w harmonii z nim.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół znajdujących się na terenach gmin, w których dolinę rzeki Wisły
objęto ochroną w formie jednego z trzech obszarów Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły, Dolina Środkowej Wisły,
Małopolski Przełom Wisły).

Uczniów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o nadsyłanie fotografii o tematyce przyrodniczej, związanej z
Wisłą, w wersji elektronicznej, przygotowanych zgodnie z regulaminem oraz karty zgłoszeniowej w wersji
papierowej, na adres:
Muzeum Przyrodnicze, ul. Puławska 54, 24-120 Kazimierz Dolny.

Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 prace w postaci pojedynczych zdjęć, które mogą być nagrane na
jednym nośniku. Na prace konkursowe czekamy do końca marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu a wręczenie nagród w czerwcu 2013 r. Dzięki tak długiemu
terminowi składania prac uczestnicy będą mieli okazję obserwować rzekę we wszystkich porach roku i
dokonywać własnych odkryć podczas robienia zdjęć.

Efektem końcowym konkursu będzie wystawa najlepszych i innych, wybranych fotografii. Ekspozycja,
składająca się z 60 prac, otwarta i udostępniona do zwiedzania będzie w Muzeum Przyrodniczym w
Kazimierzu Dolnym od czerwca 2013 r. Po jej zamknięciu zostanie wypożyczona do zainteresowanych
placówek edukacyjnych.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe.

Tu znajdziesz wykaz gmin objętych programem - plik do pobrania

Regulamin konkursu - plik do pobrania

Karta zgłoszeniowa - plik do pobrania

Patronat honorowy nad konkursem objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, a patronat medialny kwartalnik
Foto Natura i Ptaki Polski.

Więcej info o projekcie - TUTAJ

LTO - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
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18 września 2012   Zapraszamy do śledzenia tras wędrówek orlików krzykliwych
(Aquila pomarina) i gadożera (Circaetus gallicus).

Zapraszamy na relację - na stronie LTO: MAPA WĘDRÓWEK / MIGRATION MAP oraz na naszym profilu na
facebook-u : Facebook LTO znajdziecie codzienne aktualizacje z migracji naszych ptaków zaopatrzonych w
nadajniki - tzw. loggery GPS-GSM.
Nasza samica gadożera jest już w Syrii !, a dorosłe orliki zaczęły wędrówkę, młody orlik ze Strzelec jeszcze męczy
hrubieszowskie chomiki ;). Zapraszamy na relację.

09 września 2012  Zaproszenie - Obóz ornitologiczny w Piotrawinie

Wakacyjny odpoczynek dobiegł już końca i czas zacząć przygotowania do kolejnych działań w projekcie "Aktywna
edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły".

Jesteśmy już na półmetku a za nami m.in. 100 warsztatów przeprowadzonych w szkołach, wydana książka
"Wisła dzika rzeka" wraz z diaporamą oraz kompletem plakatów poświęconych ptakom Wisły, a także impreza
edukacyjna "Dni Wisły 2012".

Przed nami kolejne projektowe wyzwania. Jednym z ważniejszych jest organizacja obozu ornitologicznego w
Piotrawinie, podczas którego przeprowadzimy 10 całodziennych warsztatów, skierowanych do uczniów szkół
znajdujących się na terenie nadwiślańskich gmin. Obóz rozpocznie swoją działalność 17 września 2012 r. ale
prace związane z jego organizacją planujemy na weekend 15 i 16 września 2012 r. Jeśli ktoś z członków LTO ma
ochotę włączyć się do pomocy, popracować "w krzakach" a wieczorem odpocząć, przy ognisku z kiełbasą, w
przepięknej scenerii nadwiślańskiego kamieniołomu, to serdecznie zapraszamy w podanym powyżej terminie.

Szczegółowych informacji odnośnie dojazdu i potrzebnego sprzętu udziela Łukasz Bednarz mail -
drahma1@o2.pl , tel. 511092661

06 września 2012   Zapraszamy do śledzenia tras wędrówek orlików krzykliwych
(Aquila pomarina) i gadożera (Circaetus gallicus).

Zapraszamy na relację - na stronie LTO: MAPA WĘDRÓWEK / MIGRATION MAP oraz na naszym profilu na
facebook-u : Facebook LTO znajdziecie codzienne aktualizacje z migracji naszych ptaków zaopatrzonych w
nadajniki - tzw. loggery GPS-GSM.
Na początek zaczynamy transmisje wędrówki gadożera i czekamy na początek wędrówki naszych orlików.

30 sierpnia 2012   Puszczyki mszarne (Strix nebulosa) ponownie lęgowe na
Lubelszczyźnie!.

Zobacz - relację Grupy Badawczej Sobibór.

21 czerwca 2012  Relacja z "Dni Wisły 2012"- Marzena Puzio

"Dni Wisły 2012" już za nami! W sobotę, 9 czerwca zakończyliśmy cykl działań poświęcony rzekom, zjawiskom z nimi
związanym, ich przyrodzie i kulturotwórczej roli, odbywających się w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym. W
ramach tegorocznych "Dni Wisły" odbyło się 15 warsztatów ornitologicznych oraz 3 rajdy piesze wiślaną doliną. W
sumie w działaniach edukacyjnych uczestniczyło 460 osób.

Podczas rejsów statkami uczestnicy warsztatów mogli obserwować m.in. różne gatunki mew i rybitw, jaskółki
brzegówki, kaczki i nurogęsi. Z kolei rajdy do Janowca i do rezerwatu "Skarpa Dobrska" były wspaniałą okazją do
obserwacji wielu gatunków roślin stepowych.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył też spływ kajakowo-pontonowy Wisłą od Kępy Choteckiej do Kazimierza
Dolnego. Dzięki wietrznej pogodzie uczestnicy zmagali się z falami, patrząc na Wisłę z innej niż zwykle perspektywy.
Warto przy tym wspomnieć, że dla większości był to pierwszy raz na kajaku. Kondycja niektórych jednak budziła podziw
- część uczestników spływu podczas pikniku w parku linowym zdołała jeszcze przejść trasą linową.

"Dni Wisły" zakończyły się już tradycyjnym plenerowym pokazem diaporam, który odbył się w ogrodzie Muzeum
Przyrodniczego. Autorzy zaprezentowali fotografie o tematyce rzecznej oraz poświęconej polskim pejzażom. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nasz wydarzeniach oraz tym, którzy pomogli w ich
organizacji.

"Dni Wisły 2012" zrealizowano w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły" dofinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Projekt wspierają także Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
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Otwarcie "Dni Wisły 2012".

Warsztaty ornitologiczne.
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Spływ pontonowo-kajakowy.

Park linowy w ramach "Dni Wisły 2012"

Ognisko na zakończenie rajdu w ramach "Dni Wisły 2012"
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Wieczorne kino plenerowe "Dni Wisły 2012"

Tekst : Marzena Puzio

10 czerwca 2012   Bulwersująca sytuacja - strzelanie do bezbronnych mew na wyspie w
Zastowie Karczmiskim - Relacja Marcina Przepiórki i Moniki Budzyńskiej

W dniu 09 czerwca 2012 roku przyjechaliśmy do Zastowa Karczmiskiego, nad Wisłę pooglądać mewy. Były okolice
godziny 16.50. Przeglądaliśmy mewy i nieliczne siewki na wyspie, rozmawialiśmy z wędkarzami z okolic Wilkowa.
Fajnie, miło, duży ruch w kolonii mew, jedna śmieszka z węgierską obrączką, piękne popołudnie ogólnie. W pewnym
momencie usłyszeliśmy odgłos silnika łodzi/motorówki (nie widzieliśmy jej - głos dochodził od strony mazowieckiej -
drugi brzeg). Nagle tuż na skraju wyspy, w miejscu gdzie jest kolonia mew białogłowych - zauważyliśmy dwie osoby
kierujące się w jej kierunku. No trudno, wyspa jest dostępna, kto ma łódź może tam dotrzeć, pewnie wędkarze, no
może jacyś fotografowie. Jeden z tych osobników miał na szyi lornetkę i pokrowiec na ramieniu (dość duży jakby na
wędkę).
Nieźle się zdziwiliśmy ..., solidnie (by nie użyć najbardziej wulgarnych słów, był szał negatywny), jak zobaczyliśmy, - że
dwa osobniki (rodzaju homo debilus) strzelają sobie z broni prawdopodobnie pneumatycznej (widać to na zdjęciach)
do młodych mew z kolonii na wyspie. Młodziaki opuściły oczywiście kolonię, schodząc na piaszczysty brzeg. 
Oczywiście zaraz zaczęliśmy krzyczeć, machać do nich rękoma (odległość ponad 400 metrów od nas). Niestety nie
słyszeli, dalej uprawiali swoje hobby. Zadzwoniliśmy na policję, połączyliśmy się z numeru 112 z policją w Lipsku
(mazowieckie). Skierowano nas do Opola Lubelskiego (Komendy Powiatowej) podając numer, który zapisaliśmy, po
czym wykonaliśmy kolejny telefon tym razem bezpośrednio do policji w Opolu Lubelskim. Panowie obiecali
przyjechać, umówiliśmy się na wiślanym wale, bo Panowie nie widzą dokładnie gdzie, a i nie są wyposażeni w
odbiorniki GPS. Niezależnie od czekania krzyczeliśmy do tych osobników by przestali. W końcu się to udało. Zobaczyli
nas przez lornetkę po czym zwiali.
Ok. 18.40 spotkałem się z policją na wale wiślanym. Policjanci, młodzi ludzie, spisali dokładną notatkę, obejrzeli
zdjęcia, wzięli do mnie kontakt i pomyśleli o tel. do policji z Lipska (woj. mazowieckie). Przy mnie zadzwonili z
prośbą/interwencją by sportowców namierzyć i ewentualnie złapać. Rozmowa naprawdę budująca (a może ja
naiwny).
Sprawa jest bardzo bulwersująca, młode mewy były bezbronne, uciekały do wody, płynęły w popłochu z nurtem (na
szczęście wyspa jest duża i zatrzymały się dalej na niej). Martwych mew na piachu nie zauważyliśmy, natomiast nie
jesteśmy pewni czy takowe nie spłynęły z nurtem lub leżą po drugiej stronie wyspy.
Zrobiona jest jedynie dokumentacja fotograficzna jak strzelają, trochę widać twarze. Sprawa jest w toku - policja
przyjęła zgłoszenie, jest dokładna notatka, z urzędu mają obowiązek wszcząć postępowanie (tak mówi prawo). Swoją
drogą niezależnie składamy zawiadomienie do Prokuratury w Opolu Lubelskim, wraz z materiałem dowodowym.

Marcin Przepiórka i Monika Budzyńska.

Autor tekstu i zdjęć: M. Przepiórka. E-mail : kontakt(at)lto.org.pl
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Aktualizacja (14 czerwca 2012) - media o sprawie.
Artykuł z Kuriera Lubelskiego :
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Dokumentacja fotograficzna została przygotowana i w dniu 11 czerwca (poniedziałek, dwa dni po zdarzeniu) podczas
wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, nie zechciano jej odebrać. Oficer prasowy (po artykule z
Kuriera Lubelskiego) stwierdził, że źle napisano, a po dokumentację się zgłoszą. Dokumentacja potrzebuje
specjalnego trybu przekazania czynności dowodowych. Czekamy więc na kontakt od policji.

08 czerwca 2012  Zapraszamy na niezwykły pokaz zdjęć na ścianie spichlerza Muzeum
Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym w ramach "Dni Wisły 2012"

Wieczorne kino plenerowe w Kazimierzu Dolnym

Pokaz odbędzie się w sobotę, 9 czerwca 2012 r. o godzinie 21.30 i zakończy dwutygodniowy cykl działań
prowadzonych w ramach "Dni Wisły 2012". W scenerii letniego wieczoru zaprezentowane zostaną zdjęcia: Grzegorza
Okołowa oraz Bartosza Dybowskiego i Katarzyny Gubrynowicz. W przypadku niekorzystnej aury, pokaz odbędzie się w
spichlerzu Muzeum Przyrodniczego. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji znajdziecie tutaj : Dni Wisły 2012
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Wieczorny pokaz diaporam na tle spichlerza Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym (2011 r.)

25 maja 2012   Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury w Lubartowie oraz Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zapraszają na
wystawę !

Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury z Lubartowa oraz Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne zapraszają na wystawę prac plastycznych podopiecznych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Lubartowie, organizowaną z okazji Dnia Bociana A.D. 2012 "Bocian w moim powiecie".
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w holu Starostwa Powiatowego w
Lubartowie, ul. J. Słowackiego 8. Wystawa dostępna będzie dla zainteresowanych do 11 czerwca 2012 r..

Bocian biały Fot. G. Szkutnik

19 maja 2012  Zapraszamy na spływ kajakowo-pontonowy w ramach "Dni Wisły 2012"

Tegoroczne "Dni Wisły" będą obchodzone w dniach 27 maja - 9 czerwca 2012 r, a spływ pontonowo- kajakowy Wisłą 
odbędzie się 02 czerwca 2012 r. (sobota)

Wisła jest jedną z ostatnich dużych rzek Europy, która na dużym obszarze zachowała swój naturalny charakter
nieuregulowanej rzeki nizinnej. Jest to miejsce występowania unikalnych już na kontynencie siedlisk takich jak wyspy,
piaszczyste ławice i urwiste brzegi na rzece oraz stare łęgi wiązowe, wierzbowe i topolowe w dolinie. Małopolski
Przełom Wisły to 82 kilometrowy odcinek królowej polskich rzek od Zawichostu po Puławy. Wisła przebija się tu przez
pas Wyżyn Środkowopolskich stosunkowo wąską doliną, której szerokość w niektórych miejscach wynosi 1,5 km, a
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głębokość - mierzona wysokością zboczy wznoszących się nad poziom rzeki - 90 m. Przełom osiąga swój najwęższy i
najgłębszy, a zarazem najbardziej malowniczy punkt w okolicach Kazimierza Dolnego. Te niezwykłe miejsca będzie
można zobaczyć podczas spływu kajakowego, na który serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji znajdziecie tutaj : Dni Wisły 2012

Wisła Fot. Jarosław Wawerski

16 maja 2012  Zapraszamy na "Dni Wisły 2012"

Tegoroczne "Dni Wisły" będą obchodzone w dniach 27 maja - 9 czerwca 2012 r. Jednocześnie będą one jednym ze
sztandarowych wydarzeń organizowanych w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły"
realizowanego przez LTO oraz Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym.

Wśród naszych propozycji znalazły się m.in.: wycieczki ornitologiczne, spływ kajakowo-pontonowy, piknik
nadwiślański, wieczorne kino plenerowe, prelekcje, rajdy oraz różnorodne warsztaty o tematyce przyrodniczej.

Inauguracja obchodów "Dni Wisły 2012" odbędzie się w niedzielę 27 maja o godz. 12:00. Na ten dzień został
zaplanowany pokaz diaporamy "Wisła - dzika rzeka", będącej pokazem multimedialnym prezentującym unikalne
środowisko Wisły.

Więcej informacji znajdziecie tutaj : Dni Wisły 2012

Wisła Fot. Jarosław Wawerski

07 maja 2012   Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMCS
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oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zapraszają na
spotkanie

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2012 (czwartek) o godzinie 18:00 w sali 0103A, wydział BiB, ul. Akademicka 19
(dawny BiNoZ).
W programie spotkania prelekcja:

Wrażenia ornitologiczne z Gujaratu - czyli gdzie ptaki zimują

-dr Jarosław Wiącek, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Kontakt:
dr Marcin Polak, dr Jarosław Wiącek, p. 412A; dr Janusz Kloskowski, p. 404A, Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Maciej Filipiuk, tel. 605-182-624, e-mail: maciejfilipiuk@o2.pl

Czajka indyjska (Vanellus indicus ) Fot. J. Kloskowski

06 kwietnia 2012  Nowe orzeczenia Komisji Faunistycznej. Apel o przesyłanie zgłoszeń z
roku 2011 i lat ubiegłych.

Ukazał się nowy raport z orzeczeniami Komisji Faunistycznej. Wśród nich znalazły się między innymi nasze regionalne
mornele (pierwsze stwierdzenia) oraz kurhanniki (8 obserwacji zaakceptowanych z 2011 r.). Wszystkie nasze
regionalne zestawienia obserwacji zaakceptowanych przez Komisję Faunistyczną zostały zaktualizowane, i możecie je
zobaczyć po wybraniu odpowiedniego gatunku na naszej liście Ptaki Regionu.

Od tego roku, wszystkie regionalne obserwacje gadożera (poza lęgami) by być zaakceptowanymi jako fakt naukowy,
nie muszą zostać zgłoszone do KF. W związku z tym prosimy o przesyłanie zaległych obserwacji nie tylko gadożerów,
ale wszystkich gatunków których listę możecie znależć na stronie Komisji - "Zgłaszanie".

Poniżej zamieszczamy apel T. Stawarczyka o przesyłanie zgłoszeń, pod którym się podpisujemy.

Drodzy Obserwatorzy,

Posiedzenie Komisji Faunistycznej odbędzie w dniach 14-18.04. Został więc tylko tydzień na zgłoszenie swoich
obserwacji. Szczególnie ważne są zgłoszenia obserwacji zaległych z ubiegłego roku, ponieważ zaraz po
posiedzeniu będzie finalizowany nowy raport KF. Wiele takich zaległych zgłoszeń wpłynęło ostatnio, a sporo osób
zapowiedziało swoje zagłoszenia. Jest już najwyższy czas by zrealizować swoje obietnice. Wszystkie te obserwacje,
dla których dokumentacja znajduje się na ptasich witrynach zostaną zweryfikowane ex officio. Szkoda jednak, by
były to obserwacje anonimowe zamiast podpisane nazwiskiem obserwatora. Warto więc znaleźć chwilę czasu
między jedną a drugą ucztą świąteczną i dla relaksu wypełnić formularz.

Informuję, że zgłoszenia będę przyjmował tylko do piątku (13.04), gdyż w czasie posiedzenia Komisja nie będzie
miała dostępu do Internetu. Pozdrawiam i życzę miłych świąt.
Tadeusz Stawarczyk

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.komisjafaunistyczna.pl/kf-pl/kfw_p5_orzeczenia.htm
http://lto.org.pl/p_mornel.html
http://lto.org.pl/p_kurhannik.html
http://lto.org.pl/ptaki_regionu.html
http://www.komisjafaunistyczna.pl/kf-pl/kfw_p4_zglaszanie.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Mornel - Staw, powiat chełmski Fot. Grzegorz Sobolewski

04 kwietnia 2012   Aktualizacja akcji Przyloty 2012 na Lubelszczyźnie

Dzisiaj przyleciały do nas orliki krzykliwe, kanie czarne, dudki, a wczoraj został zaobserwowany pierwszy ostrygojad. Oj
dzieje się ;) . Zapraszamy do zaglądania na naszą akcję Przyloty 2012 na Lubelszczyźnie; oraz nadsyłania/dosyłania
informacji na adres kontakt@lto.org.pl.

Pierwsze rycyki obserwowano 18 marca. Fot. Mariusz Pawelec

03 kwietnia 2012  Noc atrakcji z sowami w Janowie Podlaskim - relacja Jarka Mydlaka

Zobacz co się działo 30 marca 2012 r. na akcji zorganizowanej przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II,
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne i Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" - Noc atrakcji z sowami.
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Sóweczka z Puszczy Solskiej. Fot. Marcin Lenart

02 kwietnia 2012   Akcja Gawron na Lubelszczyźnie

Wiosną 2011 roku, odbyła się pierwsza, można powiedzieć "zorganizowana" akcja liczenia gawronów na
Lubelszczyźnie. Pomimo banalnie prostej metodyki nie wymagającej od obserwatora znajomości gatunków ptaków,
do tej pory populacja gawronów, zwanych często przez niezwiązanych z ornitologią ludzi wronami, lub po prostu
czarnymi ptakami nie była zbyt dobrze zbadana. Garstka ornitologów od kilku lat liczy gawrony "na własnym podwórku"
ale dane te, jak wiele innych, ukryte są zazwyczaj w pilnie strzeżonych notesach.
Z wielu źródeł docierają sygnały, że populacja gawrona w ostatnich latach dość mocno spada. Warto by więc
potwierdzić ten trend konkretnymi danymi ilościowymi. W związku z tym, za pośrednictwem strony internetowej
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz przy wykorzystaniu możliwości komunikacji jakie daje Forum
Przyroda ogłoszono pospolite ruszenie mające na celu zwiększenie stanu wiedzy o liczebności gawrona w regionie.
Liczenia przeprowadzono wiosną 2011 r. w granicach ornitologicznego regionu Lubelszczyzna, opisanego w Atlasie
Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny.
W związku ze "spontanicznością" całej akcji liczenia były prowadzone metodą "kto-co-może" więc niestety cześć
kolonii została niezinwentaryzowana. W tym miejscu pojawia się apel, żeby na adres meilowy: zimoweliczenia@wp.pl
lub tomaszbajdak@wp.pl zgłaszać lokalizacje kolonii które nie znalazły się na przygotowanej mapie liczeń :

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/413-marcin-lenart
http://www.lto.org.pl
http://forum.przyroda.org/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Zdjęcie satelitarne ©2014 TerraMetrics, Dane do Mapy ©2014 Google - 
Pokaż Gawrony na lubelszczyźnie na większej mapie
Kolonie te będziemy chcieli policzyć wiosną 2012 żeby mieć jak najpełniejsze dane z całego regionu, które będzie
można odnieść do informacji uzyskanych podczas kolejnego, tym razem lepiej zorganizowanego liczenia
planowanego na rok 2014.
Do tego czasu postaramy się w miarę możliwości uzupełnić brakujące dane o lokalizacji poszczególnych kolonii (park
wiejski, skwer w mieście, pojedyncze drzewo, pas drogowy itp.), które z czasem pozwolą określić tendencje gatunku
do zmian zasiedlanych przez siebie biotopów.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika (co chyba nie jest żadną niespodzianką) że kolonie warto liczyć tak późno jak
to możliwe, aż do rozwoju liści na drzewach. Wyniki pokazują że nawet tydzień odstępu miedzy liczeniami w ostatnim
etapie pudowy gniazd robi sporą różnice. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji liczenia gawronów. Zebrane dane
prosimy przekazywać na adres tomaszbajdak@wp.pl

Wkrótce na naszej stronie powstanie specjalna zakładka poświęcona gawronom na Lubelszczyźnie.

PODSUMOWANIE AKCJI 2011 można pobrać w formacie .pdf - POBIERZ PLIK "Gawron na Lubelszczyźnie 2011"

Tomasz Bajdak

01 kwietnia 2012   Monitoring strefowców w 2012 roku rozpoczęty...

W sezonie "2012" ruszyliśmy z kontrolą stanowisk gatunków strefowych. Na dzień dzisiejszy mamy zajętych > 20
rewirów puchacza oraz 37 zajętych gniazd bielika (na Lubelszczyźnie oraz północnym Podkarpaciu, wciąż bowiem
hołdujemy zasadzie "gdzie my - tam Lubelszczyzna").
Niestety początek sezonu przyniósł też złe wieści. Dostaliśmy info od Zbyszka Paśnika o 2 martwych bielikach
znalezionych pod koniec lutego przez rolnika na polu w okolicy wsi Motwica, pow. bialski. Jeden z ptaków nosił nasze
obrączki - ptak został oznakowany jako pisklę w roku 2008 koło Rawy w powiecie lubartowskim. Sekcja nie wykazała
śrucin, zlecono badania toksykologiczne...
Kolejny przypadek to martwy dorosły bielik znaleziony pod zajętym gniazdem w Lasach Sieniawskich. Ptak został
oznakowany jako pisklę w Lasach Janowskich w 1997 roku temu! W tym przypadku również nie wykryto śrucin...
Dużo szczęścia miał nasz bielik obrączkowany w gnieździe koło Wohynia (pow. radzyński) w 2008 roku. Kilka dni temu
zaczepił o linię energetyczną koło Chmielnika na Kielecczyźnie. Ranny ptak trafił do Pana Janusza Wróblewskiego –
właściciela azylu dla ptaków, pod którego fachową opieką ptak szybko doszedł do siebie i wczoraj został wypuszczony
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na wolność ;))) Więcej o perypetiach naszego bielika można poczytać:
Uratowany orzeł bielik poszybował w niebo. (I. Rojek www.echodnia.eu)
Orzeł bielik wpadł w wysokie napięcie. Już jest wolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Więcej o obrączkowaniu bielików na Lubelszczyźnie można poczytać na naszej stronie:

http://www.lto.org.pl/programy_obr_bielik.html
http://www.lto.org.pl/programy_monitoring.html

Wszelkie informacje na temat gatunków strefowych (w tym obserwacji ptaków w sezonie
lęgowym w Twojej okolicy) oraz ich gniazd prosimy kierować do koordynatora akcji: Janusza
Wójciaka, e-mail: lto@wp.pl, tel. 608085357. 

Jeden z bielików znaleziony w okolicy wsi Motwica. Fot. Z. Paśnik

Martwy bielik znaleziony w Lasach Sieniawskich. Fot. S. Aftyka

31 marca 2012   LTO - spontaniczna akcja czynnej ochrony przyrody; Łysaków,
24.03.2012 - Relacja Pawła Kołodziejczyka i Macieja Filipiuka

Zatroskany mieszkaniec Łysakowa (OChK Dolina Ciemięgi przy N2000 Bystrzyca Jakubowicka), zadzwonił do straży
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pożarnej z prośbą o interwencję w sprawie żab, które utknęły w dołku. Dołek ów, wykopany na potrzeby kabla
telekomunikacyjnego, miał kształt prostokąta o wymiarach ok. 40 na 80 cm, pionowe ściany , a w najgłębszym
miejscu długość mojej ręki (85cm) i leżał na trasie wędrówki do pobliskiego tokowiska płazów. Niestety straż nie ma
w swoich kompetencjach tego typu akcji (w idealnej Polsce centrala dzwoni do najbliższej OSP a ta ochoczo
przystępuje do akcji... - ale nie żyjemy jeszcze w PL idealnej).
Mieszkaniec nie dał za wygraną, nie dawało mu to spokoju, zwłaszcza że żab było coraz więcej dzwonił dalej m.in. na
policję. Ta uruchomiła służby weterynaryjne odpowiedzialne za interwencje dotyczące dzikich zwierząt. Niestety w PL
nieidealnej nie ma ustawowego ratowania żab - które wprawdzie dzikie, ale nie gryzą, nie spowodują wypadku
(najwyżej się rozpłaszczą :-(), nie przenoszą groźnych dla zdrowia chorób, ani też nie są tak miłe do pogłaskania jak
kotek, który utknął na drzewie. Za akcję z żabami nikt nie zapłaci, a za "friko" żadne służby nic nie zrobią gdyż nie maja
tego w kompetencjach.
Czyli jak zwykle: system zawiódł, ale przynajmniej coś drgnęło we wrażliwości społecznej i podejściu do przyrody
zwykłego obywatela, tylko troszkę szkoda że okazał się nim mieszkający od kilku lat w Polsce Austriak Pan Sakip
Istrefi. Któremu jeszcze raz w tym miejscu DZIĘKUJEMY za wytrwałość i zaangażowanie.
Ponieważ członkowie LTO to nie tylko ptasiarze, ale zamiłowani w przyrodzie entuzjaści; dowiedziawszy się w sobotę o
sprawie, od zaprzyjaźnionej, czułej na przyrodę "Wtyki" ze służb weterynaryjnych, postanowiliśmy przystąpić do
działania. Wraz z Maćkiem Filipiukiem i Rochem Kołodziejczykiem ;-) w niedzielne południe pojechaliśmy do
Łysakowa z informacją że żaby są w rowie pod kabel telekomunikacyjny. Objechaliśmy cały Łysaków i pobliskie łąki
nad Bystrzycą, pytając ludzi: nikt nic nie wiedział o rowie. Dopiero Pan Sakip przyjechał i pokazał nam niepozorny dołek
przy drodze w środku Łysakowa, zabezpieczony cienkim patykiem (?). Zawartość dołka i na nas zrobiła wrażenie.
Niezwłocznie przystąpiliśmy do akcji ratunkowej; aby policzyć żaby pakowaliśmy je do wiader po 20 sztuk i
wynosiliśmy do odległej o parę metrów wody. Po chwili okazało się że nie tylko żaby utknęły w dołku - pomiędzy nimi
zobaczyliśmy traszki (dla których znalazło się specjalne wiaderko).
Cała akcja trwała prawie 1,5h. Nie było czasu na dokładne przypatrzenie się każdej żabce; liczył się czas gdyż nie
wiedzieliśmy co jest na spodzie - "miąższość" warstwy płazów sięgała 20cm. Tylko 4 żaby nie wytrzymały pobytu w
pułapce. W sumie wyciągnęliśmy 414 żywych żab z dołka (może kilka więcej :-)) , Maciek przeniósł też kilkanaście
sztuk, które w tym czasie przechodziły przez drogę. Były to przedstawicielki 2 gatunków: żaby moczarowej oraz żaby
trawnej. Ponadto uratowaliśmy 8 traszek zwyczajnych.
Na koniec dołek został prowizorycznie zabezpieczony podwójną grubą tekturą i obsypany ziemią. (ps. W Austri
odpowiednie służby zajęłyby się płazami i zabezpieczyły teren, a za niezabezpieczony dołek, w którym łatwo złamać
nogę, wykonawca dostałby surowy mandat)
Autor tekstu i zdjęć: P. Kołodziejczyk; autor zdjęcia autora: M. Filipiuk.
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30 marca 2012   Bociany już tu są! Młody ornitolog z LTO Kamil Piwowarczyk w
Dzień Dobry TVN.

Kamil jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, jego pasją są bociany. Prowadzi także
ornitologicznego vloga. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Kamilem, na stronie programu Dzień Dobry TVN

Link do Vloga Kamila na Youtubie.

21 marca 2012   Nowy Zarząd LTO.

Na tegorocznym wiosennym zjeździe członków i sympatyków LTO, który odbył się w dniu 10 marca 2012 r. wybrano
nowy Zarząd LTO oraz Komisję Rewizyjną. Walne Zgromadzenie Członków Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego w głosowaniu - nad którym czuwała komisja skrutacyjna - Janusz Wójciak, Sławek Snopek oraz
Tomasz Frączek - dokonało wyboru na kadencję 2012-2015.
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Z kandydowania do nowych władz LTO zrezygnowali poprzedni członkowie tego gremium w osobach - Piotr Karpiński
(skarbnik), Marcin Urban (członkowie Zarządu). Podziękowano im za kawał dobrej roboty, jednocześnie prosząc o
wykorzystanie ich wiedzy w dalszej aktywności w krzewieniu myśli ornitologicznej w regionie oraz współdziałania w
projektach realizowanych przez LTO. Zarząd na lata 2012-2015 oraz skład komisji rewizyjnej.
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Zapraszamy wszystkich do kontaktowania się Zarządem LTO, który dziękuje za obdarzenie zaufaniem na kolejną
kadencję. 
Zdjęcia - Maciej Rębiś (dziękujemy).

29 lutego 2012  Projekt "Ochrona i monitoring rzadkich gatunków ptaków na
Lubelszczyźnie" zakończony.

Zobacz - co udało nam się zrealizować w ramach projektu, dzięki wsparciu Fundacji CEMEX Budujemy
Przyszłość i przy partnerskim udziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

29 lutego 2012   Warsztaty w Urszulinie.

Zapraszamy do udziału w warsztatach 16-18.03.2012 w Urszulinie organizowanych przez OTOP we współpracy z
LTO i IUNG w Puławach. Warsztaty są wstępem do "Monitoringu efektywności Programu Rolnośrodowiskowego
na Lubelszczyźnie".
Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://otop.org.pl/obserwacje/rolnictwo-przyjazne-
przyrodzie/monitoring-efektywnosci-programu-rolnosrodowiskowego-na-lubelszczyznie/
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29 lutego 2012   Warsztaty w Urszulinie.

Zapraszamy do udziału w warsztatach 16-18.03.2012 w Urszulinie organizowanych przez OTOP we współpracy z
LTO i IUNG w Puławach. Warsztaty są wstępem do "Monitoringu efektywności Programu Rolnośrodowiskowego
na Lubelszczyźnie".
Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://otop.org.pl/obserwacje/rolnictwo-przyjazne-
przyrodzie/monitoring-efektywnosci-programu-rolnosrodowiskowego-na-lubelszczyznie/

27 lutego 2012   Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów
UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zapraszają
na spotkanie

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2012 (wtorek) o godzinie 18:00 w sali 0103A, wydział BiB, ul. Akademicka 19
(dawny BiNoZ).
W programie spotkania prelekcja:

Jesienna migracja kosa Turdus merula w Małopolskim Przełomie Wisły

- mgr Monika Budzyńska, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (wyniki uzyskane na podstawie danych
zgromadzonych podczas prac obozu ornitologicznego w Kaliszanach)

Kontakt:
dr Marcin Polak, dr Jarosław Wiącek, p. 412A; dr Janusz Kloskowski, p. 404A, Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Maciej Filipiuk, tel. 605-182-624, e-mail: maciejfilipiuk@o2.pl

26 lutego 2012   Wiosenny zjazd LTO wkrótce... Zobacz program.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza na Walny Zjazd Członków LTO w dniu 10 marca (sobota)
2012 r., który odbędzie się na UMCS-ie w Lublinie, przy ul. Akademickiej 19, w Budynku Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi, w Sali Audytoryjnej (0131 B) tzw. niski parter.

Program Zjazdu:
10.00-13.00 - Walne Zgromadzenie Członków LTO

Paweł Szewczyk - Sprawozdanie z działalności LTO w 2011 roku.
Paweł Szewczyk - Sprawozdanie z działalności Zarządu LTO za okres III 2009 - III 2012.
Krzysztof Monastyrski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej LTO) - Sprawozdanie.
Dyskusja na temat sprawozdań i dalszego kierunku rozwoju LTO.
Głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, wybory do Zarządu
i Komisji Rewizyjnej LTO.

13.00 - 15.00 - Przerwa obiadowa
15.00 - 18.00 - Sesja referatowa

Dominik Krupiński - Ochrona i badania błotniaka łąkowego w Polsce środkowo-wschodniej.
Tomasz Bajdak - Wyniki liczeń zimowych ptaków wodno-błotnych na Lubelszczyźnie.
Waldemar Gargoła - Czy unijny komisarz rolnictwa szykuje prezent ptasiarzom?
Robert Cymbała - Wyniki inwentaryzacji ptaków w obszarze Natura 2000 Zlewnia Górnej Huczwy.
Paweł Łapiński - Sowy Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
Tomasz Bajdak - Populacja lęgowa gawrona na Lubelszczyźnie w 2011 roku.
Przemysław Stachyra - Wyniki inwentaryzacji ptaków w obszarze Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka.
Rafał Siek - Pokaz diaporam.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd LTO

11 stycznia 2012   Zimowe liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 14-15 stycznia 2012

Już w ten weekend 14-15 stycznia odbędą się kolejne już zimowe liczenia ptaków na Lubelszczyźnie. Podobnie
jak w zeszłym roku, nasze lubelskie liczenia są częścią ogólnopolskich liczeń prowadzonych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - więcej o
Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych.
Formularze liczeń są podobne do zeszłorocznych, pobrać je można w zakładce "programy".

Podobnie jak w poprzednim roku liczenia koordynują - 
Tomasz Bajdak & Marcin Urban (Tomek Bajdak - tel. 508371307, e-mail: tomaszbajdak@wp.pl ; Marcin Urban
tel. 605064371, e-mail: marcin.urban@poczta.onet.pl)

Zapraszamy do przesyłania zdjęć z zimowego liczenia - najciekawsze zdjęcia umieścimy na naszej stronie ! 

10 stycznia 2012   Rusza nowy projekt edukacyjny...

Informujemy, że LTO rozpoczęło z początkiem grudnia nowy projekt edukacyjny skierowany do dzieciaków i
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młodzieży mieszkających w dolinie Wisły. Tym razem atakujemy z większym rozmachem, bo teren działań
obejmie dolinę rzeki od ujścia Sanu do ujścia Wisły. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z
NFOŚiGW. Głównym partnerem projektu jest zaprzyjaźnione z nami od kilku lat Muzeum Przyrodnicze w
Kazimierzu Dolnym oraz Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING z naszym lubelskim krajanem Czarkiem
Wójcikiem na czele ;). Zapraszamy do lektury szczegółów i ostatnich projektowych wiadomości: "Aktywna
edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły" 

21 grudnia 2011   Uczestnictwo grupy lubelskiej w warsztatach terenowych w Parku
Narodowym Ujście Warty - relacja.

Zobacz - relację zwycięskiej grupy w ramach projektu - "Bliżej natury"

14 grudnia 2011   Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie przedświąteczne -
spotykamy się 21 grudnia (w środę) 2011 roku.

Spotykamy się w Cafe not przy ulicy Marii Curie- Skłodowskiej 3 w Lublinie. Rezerwacja stolika zaczyna się 21
grudnia (środa) 2011 roku, od godziny 17. Hasło - ornitolog.

1 grudnia 2011   Jesienny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Wszystkim uczestnikom jesiennego zjazdu LTO w Lasach Strzeleckich serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny
udział!
Szczególnie serdecznie pozdrawiamy zacnych prelegentów: Jana Lontkowskiego oraz Cezarego Mitrusa, którzy
gościli na naszym zjeździe po raz pierwszy. Zapraszamy na kolejne spotkania!
Cieszy nas tradycyjna już obecność silnej ekipy z Warszawy (byli i obecni studenci dr Kellera) oraz sąsiadów z
Podlasia ze Sławkiem Niedźwieckim na czele ;)

O relacjach pomiędzy gąsiorkiem i jarzębatką opowiada dr Marcin Polak. Fot. Marcin Urban

Poza tym zarząd pragnie wyróżnić i podziękować:
Nadleśnictwo Strzelce - gościna
Modraszka.pl - sponsor główny
Grzegorz L. - sztab organizacyjny - visual effects supervisor
Michał P. - sztab organizacyjny - ochrona i nadzór
Marek K. - sztab organizacyjny - photo assistant
Kornel K. - kijki na ognisko
Krzysztof A. - sztab organizacyjny - jajecznica
Joanna B., Katarzyna S. & Wiktoria O. - cleaning stuff officers
Joanna B. - wędzona słonina, rurki, ptysie, paszteciki i inne cuda...
Restauracja Staropolska - bigos.

Więcej na facebooku.
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PS. Zostało kila sztuk odzieży damskiej ( wierzchniej! ;) ). Szczegóły: lto@op.pl.

1 grudnia 2011   Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów
UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zapraszają
na spotkanie

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2011 (środa) o godzinie 18:00 w sali 0103A, wydział BiB, ul. Akademicka 19
(dawny BiNoZ).
W programie spotkania prelekcja:

Wodniczka - gatunek globalnie zagrożony. Od badań do ochrony.

- dr Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Kontakt:
dr Marcin Polak, dr Jarosław Wiącek, p. 412A; dr Janusz Kloskowski, p. 404A, Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Maciej Filipiuk, tel. 605-182-624, e-mail: maciejfilipiuk@o2.pl

23 listopada 2011   Projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Bliżej
natury" - zwycięstwo grupy "lubelskiej" - Jarosław Mydlak

Animator przyrodniczy Jarosław Mydlak należący do LTO i młodzież z grupy projektowej z Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim reprezentowali obszar Natura 2000: OSO "Dolina Dolnego Bugu" i SOO
"Ostoja Nadbużańska".Grupa ta zajęła I miejsce w Ptasim Maratonie oraz przeprowadziła najciekawszą
kampanię edukacyjno - informacyjną dotyczącą obszaru Natura 2000, który reprezentowała. Komisja
konkursowa z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przyznała tej grupie I miejsce i nagrodziła
trzydniowymi warsztatami terenowymi w Parku Narodowym "Ujście Warty". Zobacz - co udało się zrealizować
zwycięskiej grupie w ramach projektu - "Bliżej natury"

4 listopada 2011   Jesienny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza na Zjazd LTO w dniach 26-27 listopada (sobota-niedziela) 2011
roku, który odbędzie się w Pałacu Myśliwskim Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej w Lasach Strzeleckich.

PROGRAM ZJAZDU

26 listopada (sobota)

10.00 - otwarcie zjazdu
10.15-14.00 - sesja referatowa

Cezary Mitrus: Co wiemy o ptakach Białowieskiego Parku Narodowego po ponad 30 latach badań ?

Marek Keller: Problemy ochrony puszczyka mszarnego (Strix nebulosa).

Paweł Szewczyk: Co dalej z Kartoteką Awifauny Lubelszczyzny?

Rafał Tusiński: Przewóz przez granicę okazów gatunków objętych ochroną - uwaga mogą być kłopoty ;).

Marcin Polak: Jak dobrze mieć sąsiada, czyli o interakcjach pomiędzy jarzębatką (Sylvia nisoria) a
gąsiorkiem (Lanius collurio).

Grzegorz Grzywaczewski, Szymon Cios: Monitoring żurawia na Polesiu.

14.00-15.30 - przerwa obiadowa
15.30-19.00 - sesja referatowa

Jan Lontkowski: Identyfikacja orlików.

Andrej Abramczuk: Puszczyk mszarny (Strix nebulosa) na Białorusi.

Cezary Mitrus: Mały ptak w wielkim lesie - dzieje muchołówki małej w Puszczy Białowieskiej.

Krzysztof Antoń, Łukasz Bednarz, Paweł Szewczyk: Co słychać u mew, rybitw i sieweczek
gniazdujących nad Wisłą? Aktualne wyniki ze spływu kajakowego w sezonie 2011.

Sylwester Aftyka: Obserwacje rzadszych gatunków ptaków na Lubelszczyźnie w sezonie 2011.

Jan Lontkowski: Rzadkie gatunki ptaków a Komisja Faunistyczna.

Pokazy fotografii przyrodniczych

od 20.00 - spotkanie towarzyskie :)

27 listopada (niedziela)

10.00 - śniadanie oraz próba wyjazdu w teren.
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Przydatne informacje :

Dojazd na miejsce obrad
Na miejsce można dostać się busem do Hrubieszowa wysiadając w Raciborowicach i dzwoniąc pod
niżej podany numer - ktoś po Was wyjedzie. Chętni mogą pojawić się na miejscu już w piątek - będą już
tam nasi ludzie ;).
Tych wszystkich, którzy planują dojazd swoim autem i dysponują wolnym miejscem bardzo prosimy o
wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny. Aktualne informacje o logistyce również na www.lto.org.pl
Kontakt: 663502134, e-mail: lto@op.pl

Koszty
Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi 20 zł. (w tym nocleg). Polecamy zabranie ze sobą śpiwora i
karimaty. W XIX-to wiecznym pałacu jest łazienka z końca XX w. z prysznicem i ciepłą wodą ;).

Wyżywienie
LTO zapewnia kiełbasę na ognisko, coś do popicia tejże, również w postaci kawy i herbaty ;). Planujemy
także przygotowanie czegoś konkretnego (np. grochówkę i/lub bigos). Ze względu na ograniczone
możliwości finansowe i logistyczne bardzo liczymy na Was i Waszą inwencję kulinarną - niech każdy
weźmie coś na ząb z domu tak, żeby poczęstować koleżankę/kolegę - wtedy na pewno niczego nam nie
zabraknie ;).

Gorąco zapraszamy
Zarząd LTO

PROGRAM ZJAZDU format .doc - POBIERZ

02 listopada 2011   Akcja Zastów 2011

Kolejna akcja w ramach działań ochronnych w Małopolskim Przełomie Wisły na zarastających wyspach już
w ten weekend (04-06.11.2011) !

Obecnie wyspa zarasta, przez co zmniejsza się ilość dostępnych miejsc lęgowych dla mew i rybitw.  Akcja
Zastów 2011 rusza już w ten weekend (04-06 listopada 2011 roku), gorąco zapraszamy Was do wzięcia w niej
udziału.  Nocleg (sobota/niedziela) organizujemy w Kazimierzu Dolnym, tam również obiadokolacja. 
Poniżej kilka przydatnych informacji:

Spotykamy się w miejscowości Zastów Karczmiski nad Wisłą ;
ZOBACZ MAPKĘ DOJAZDU

Dojazd z Lublina we własnym zakresie, bądź proponujemy pomoc w organizacji wspólnych dojazdów -
kontakt@lto.org.pl;

Dojazd z Lublina busem - relacji Lublin - Opole Lubelskie (przez Wojciechów, Karczmiska) do Wilkowa;
po czym pomoc w dotarciu na miejsce - kontakt@lto.org.pl.
Bus odjeżdża z dworca bus przy lubelskim PKS-ie w sobotę - godziny : 6.50, 9.10, 10.05, stanowisko 12
(tel. rezerwacja u kierowcy 509-795-799).

Prosimy zabrać ze sobą oczywiście wszystko co potrzebujecie :) a przede wszystkim narzędzia do walki z
zaroślami i dobry humor :)

Do zobaczenia na wyspie w Zastowie ! Jak było poprzednio i informacje o wyspie w Zastowie Karczmiskim -
tutaj.

30 października 2011   Kolejny odczyt zaobrączkowanej na Lubelszczyźnie mewy
siwej...

Projekt kolorowego obrączkowania mew na Lubelszczyźnie

21 października 2011   Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS serdecznie
zaprasza na spotkanie organizacyjne

Zobacz szczegóły i pełną treść zaproszenia...

03 października 2011   Relacja - Europejskie Dni Ptaków 2011 w nadbużańskich łęgach
- Jarosław Mydlak
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W sobotę 1 października, w ramach akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków odbyło się liczenie
ptaków na ścieżce przyrodniczej nadbużańskie łęgi. Frekwencja wyjątkowo dopisała, na starcie niemal 20 km
ptasiego marszu stawiło się co najmniej 82 osoby (tyle podpisów udało się zebrać w księdze gości). Relacja -
EDP 2011 na Lubelszczyźnie - J. Mydlak

29 września 2011   Europejskie Dni Ptaków 2011 na Lubelszczyźnie

W tą akcję włączają się także członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zamojskiego Towarzystwa
Przyrodniczego ZamTop, Zamojska Grupa OTOP oraz oczywiście wolontariusze OTOP. Gorąco zachęcamy do
wspólnych wycieczek, których program, lokalizacje, oraz kontakt do przewodników wycieczek EDP 2011
zamieszczamy tutaj: EDP 2011 na Lubelszczyźnie

3 sierpnia 2011   Na torfowisku Ciesacin koło Garbatówki rozpoczęliśmy coroczne
koszenia torfowiska.

To już 3 rok projektu czynnej ochrony torfowiska, w którym walczymy z sukcesją. W akcji wziął udział ratrak
przystosowany specjalnie do tego typu prac. Dzięki zastosowaniu pojazdu gąsienicowego nacisk na podłoże
jest niewielki i po wykoszeniu nie powstają koleiny. Więcej o torfowisku Ciesacin można poczytać tu: programy-
Ciesacin

3 maja 2011   Spotkanie Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego
Biologów UMCS

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła
Naukowego Biologów UMCS. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2011 (WTOREK), o godzinie 17:30 w sali
0103A (BiNoZ, ul. Akademicka 19). W programie zebrania prelekcja: "Eradykacja wróbla Passer domesticus na
Round Island (Mauritius)"- Ewa Bednarczuk, praca w ramach Mauritian Wildlife Foundation Kontakt: dr Marcin
Polak, p. 412A, dr Janusz Kloskowski p. 404A, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

18 kwietnia 2011   Liczenia wędrujących ptaków nad Bugiem rozpoczęte...

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne rozpoczęło badania polegające na liczeniu migrujących i zimujących
ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu. Obszar ten jest jednym z 16 w Polsce wyznaczonym
przez GDOŚ w Warszawie do wykonania tego typu inwentaryzacji. Celem badań jest uzyskanie informacji na
temat występowania i liczebności gatunków ptaków wodno-błotnych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Przy okazji
liczymy również pozostałe gatunki. Celem inwentaryzacji jest nie tylko poznanie liczebności, ale również
wyznaczenie kluczowych obszarów dla migrujących ptaków w obrębie ostoi, określenie zagrożeń oraz
powierzchni próbnych do monitoringu.
Zachęcamy wszystkich chętnych do wspólnych liczeń ptaków nad Bugiem. W tym celu prosimy o kontakt
z koordynatorem liczeń; jest nim: Marcin Urban ( e-mai: marcin.urban@poczta.onet.pl )

28 marca 2011   Liczenie gawrona 2011

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pospolitym ruszeniu mającym na celu jak najlepsze poznanie
lubelskiej populacji gawrona. Od kilkunastu lat mówi się, że liczba lęgowych ptaków leci na "łeb na szyję",
ale nie jest to potwierdzone konkretnymi obserwacjami. Banalnie prosta metodyka nie wymagająca wielkich
nakładów, przy odrobinie zaangażowania może dostarczyć niemalże kompletnych informacji na temat
liczebności tego gatunku.
Zachęcamy więc do policzenia gniazd w koloniach gawronów zlokalizowanych w sąsiedniej wsi czy mieście
albo (dla bardziej ambitnych) na terenie większej jednostki terytorialnej (gmina/powiat).
Dane w postaci liczby gniazd wraz z lokalizacją kolonii prosimy przesyłać na znany z zimowych liczeń ptaków
adres mailowy: zimoweliczenia@wp.pl lub tomaszbajdak@wp.pl

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://forum.przyroda.org/topics80/liczymy-czarne-ptaki-
vt13796.htm#380196

powrót do nowszych wiadomości
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