
Wesprzyj nasze działania. Zostań członkiem OTOP.
Zostań wolontariuszem OTOP!

Przekaż 1% podatku 
KRS  0000015808

Przekaż darowiznę 
Nr rachunku: 95 1090 1841 0000 0001 1457 9706

Jeśli chcesz pomagać nam regularnie, zapraszamy do człon-
kostwa w OTOP! Zarówno praca wolontariuszy OTOP, jak 
i każda przekazana nam kwota przekładają się na jakość i za-
sięg naszych działań związanych z ochroną przyrody, umożli-
wiają organizację akcji edukacyjnych lub wspierają prowadzo-
ne przez nas badania.

W latach 2018–2019 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków realizuje projekt „Wolontariat wysokich lotów”, które-
go celem jest  animacja i integracja środowiska wolontariuszy 
działających na terenie Polski na rzecz ochrony ptaków i ich 
siedlisk oraz na rzecz popularyzacji wiedzy o nich. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
tel. +48 22 761 82 05
biuro@otop.org.pl

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska

Skontaktuj się z OTOP
Razem możemy więcej!

Wolontariat 
wysokich lotów

Chronimy  Monitorujemy
Edukujemy  Pilnujemy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to 
założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie 
pożytku publicznego. Zajmuje się ochroną dzikich ptaków 
i miejsc, w których one żyją. Prowadzi działania z dziedzi-
ny czynnej ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego, 
kształtuje politykę mającą wpływ na środowisko, organi-
zuje wiele akcji edukacyjnych. W działaniach OTOP bierze 
udział rzesza kilku tysięcy członków, wolontariuszy i sympa-
tyków. Ich zaangażowanie sprawia, że ze swoją misją Towa-
rzystwo dociera do naprawdę wielu miejsc i ludzi w Polsce. 
 
Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Chronimy
Opiekujemy się społecznymi rezerwatami przyrody, na których 
terenie prowadzimy koszenie i wypas, pozwalające na utrzy-
manie we właściwym stanie półnaturalnych siedlisk cennych 
gatunków ptaków. Jednym z takich gatunków jest wodniczka 
– najrzadszy ptak wróblowy kontynentalnej Europy, którego 
polską populację udało się zachować dzięki staraniom OTOP.  
Realizujemy projekty mające na celu ochronę rzadkich i zagro-
żonych gatunków ptaków i ich siedlisk na terenie całej Polski.

Monitorujemy
Wyznaczamy ostoje ptaków – obszary, w których występują 
najcenniejsze skupiska ptaków. Przy udziale około 1500 ob-
serwatorów (w tym wolontariuszy) prowadzimy stały monito-
ring 164 gatunków ptaków lęgowych i 33 gatunków ptaków 
zimujących i przelotnych (Monitoring Ptaków Polski). Dzięki 
systematycznym badaniom wiemy, w jakim stanie znajdują 
się populacje ptaków na terenie Polski, i możemy wskazywać 
gatunki oraz obszary najpilniej wymagające podjęcia działań 
ochronnych.

Edukujemy
Wydajemy kwartalnik „Ptaki”, w którym informujemy o najcie-
kawszych i najważniejszych aspektach ornitologii. Organizu-
jemy cykliczne akcje edukacyjne, takie jak Zimowe Ptakolicze-
nie i Europejskie Dni Ptaków. Szkolimy nauczycieli, uczymy 
najmłodszych, tworzymy materiały edukacyjne. Wszystko po 
to, by zwracać uwagę na ptaki, które żyją wokół nas, i by wie-
dza o nich i ich potrzebach była szeroko dostępna. Stworzyli-
śmy stronę adresowaną do najmłodszych miłośników ptaków: 
www.otopjunior.org.pl.

Pilnujemy
Kształtujemy polityki mające wpływ na środowisko naturalne 
w Polsce i Europie. Zabiegamy o to, aby rolnictwo było bar-
dziej przyjazne przyrodzie. Podejmujemy działania na rzecz 
wzmacniania i przestrzegania dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 
Zapobiegamy inwestycjom szczególnie szkodliwym dla przy-
rody oraz proponujemy rozwiązania alternatywne, najmniej 
szkodzące środowisku. Interweniujemy, gdy wymaga tego 
dobro naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla obecnych i przyszłych pokoleń

OTOP to jedna z największych organizacji chroniących przy-
rodę w Polsce i jednocześnie polski partner światowej fede-
racji organizacji zajmujących się ochroną ptaków – BirdLife 
International. Realizując swoje działania, OTOP współpra-
cuje z polskimi i zagranicznymi autorytetami i organizacjami 
pozarządowymi.
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