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…i 25 lat minęło 
W dniach 8-11 kwietnia 2010 mieliśmy nasz wielki jubileusz – 25 lat nieprzerwanej, aktywnej działalności 
Towarzystwa. Tak więc, jedna z najstarszych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków i ich siedlisk 
powstała jak miałam roczek. Od 1985 zmieniłam się bardzo, podobnie jak PTOP, który rozwijał się i kształtował cały 
ten czas. Myślę, Ŝe szczególnie dla osób od niedawna związanych z naszą organizacją jubileuszowy zjazd był 
ciekawym doświadczeniem – prawdziwą lekcją historii. Mieliśmy okazję poznać niezwykłych, pełnych pasji ludzi 
tworzących PTOP i związanych z Towarzystwem od początku istnienia i wiernych do dziś. Był czas na wspomnienia, 
podsumowanie obecnej działalności, plany, a takŜe interesujący goście i jak zwykle wspólne wyjścia na ptaki. 
Obszerną relację ze zjazdu przekaŜemy w Biuletynie Informacyjnym PTOP, który ukaŜe się juŜ wkrótce. Anna 
Suchowolec 
Przychodzi facet do PTOP’u: „Proszę Pani mam ptaszka…” 
Wiosna w pełni. Od rana budzi nas ptasi świergot, a ukryte w koronach drzew młode Ŝebrzą o pokarm. W tej 
wiosennej sielance pojawia się powtarzający w kaŜdym roku problem – co zrobić ze znalezionym pisklakiem? JeŜeli 
znaleźliśmy pisklę, musimy się upewnić czy faktycznie potrzebuje naszej pomocy. Kiedy ptak jest w dobrej formie, 
Ŝwawy i wyrastają mu juŜ pióra konturowe nie powinniśmy go zabierać – „ratować na siłę”. Pisklęta wielu gatunków 
ptaków np. kwiczoła (często spotykanego w naszych parkach) wychodzą z gniazd zanim nauczą się latać. JeŜeli 
zbliŜymy się do takiego malca usłyszymy nad głową zaniepokojony głos samicy, poniewaŜ właśnie teraz młode 
poznają świat poza gniazdem będąc ciągle pod opieką dorosłych. JeŜeli decydujemy się juŜ na wychowanie piskląt to 
powinniśmy odpowiednio się nimi zająć. Musimy wiedzieć z jakim gatunkiem mamy do czynienia, tak aby zapewnić 
mu stosowną do potrzeb opiekę. Bardzo waŜne jest regularne pojenie ptaka, a optymalny pokarm do wychowu piskląt 
wszystkich krajowych gatunków z rzędu wróblowych Passeriformes i grup fizjologicznie pokrewnych (dzięcioły Picidae, 
dudki Upupidae, jerzyki Apodidae, lelki Caprimulgidae, kukułki Cuculidae), a takŜe gołębi i kuraków stanowi 
mieszanka serowa (Według J. Desselbergera i A. Kruszewicza, 1989, zmienione "Hodowla ptaków ozdobnych, 

gatunki, pielęgnacja, choroby). 
Składniki: 
- biały ser pełnotłusty 300 g  
- glukoza w proszku 30 g (2 łyŜki stołowe)  
- mąka ryŜowa 15 g (l łyŜka stołowa)  
- mąka kukurydziana 12 g (l łyŜka stołowa)  
- Vitaral (Polfa) l draŜetka  
Nie naraŜajmy jednak piskląt na niepotrzebny stres, jeŜeli nie wymagają 
bezwzględnie naszej pomocy. Ania Suchowolec  

Bezdomne bociany 
Obecnie w swojej bazie posiadamy 43 aktualne zgłoszenia dotyczące problemów 
z bocianimi gniazdami, a niemal codziennie otrzymujemy nowe.  Pilnej 
interwencji wymagają szczególnie te dotyczące gniazd posadowionych na 
czynnych kominach. Niestety większość informacji napływa do nas juŜ w trakcie 
sezonu lęgowego, kiedy to wszelkie działania są utrudnione. PTOP nie ma prawa 
zezwolić na usunięcie czy przeniesienie gniazda. Takie kompetencje posiada 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Niemniej wszystkie zgłoszenia są 
przez nas notowane. Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się pozyskać środki 
przynajmniej na część interwencji i podjąć działania przed kolejnym sezonem.   
Osobny problem stanowią ranne ptaki. PTOP nie prowadzi azylu ani lecznicy! Niestety często trudno to wytłumaczyć 
dzwoniącym do nas ludziom. Co prawda czasem udaje się nam interweniować, ale tylko dzięki naszym członkom – 
wolontariuszom, którzy poświęcają swój wolny czas i pieniądze. Wykaz ośrodków, które przyjmują ranne i chore ptaki 
znajduje się na stronie http://www.rdos.eu/rehabilitacja.shtml. Dominika Musiał 
Stawy w Pietkowie – co słychać? 
18 maja Tomasz Tumiel i Grzegorz Grygoruk postanowili podpłynąć do naszych platform na Stawach Pietkowskich w 
Dolinie Górnej Narwi. JuŜ wcześniej obserwowaliśmy tam kilkanaście rybitw rzecznych. Po wizycie chłopaków 
wiadomo juŜ na jakim etapie są lęgi. 
Stwierdzili 6 gniazd z pełnym zniesieniem rybitwy rzecznej (po 3 jaja) oraz 4 gniazda zawierające na razie tylko po 
jednym jaju (w trakcie składania). Ponadto kilka pustych dołków gniazdowych oraz gniazdo z jajami sieweczki 
rzecznej. Dominika Musiał 
Nasze projekty kurakowe 
Projekt Krajowy program ochrony głuszca - w chwili obecnej trwają liczenia głuszców w całym kraju – czyli we 
wszystkich znanych oficjalnie ostojach tych ptaków.  
PTOP przygotowuje się do prowadzenia warsztatów na temat monitoringu jakości biotopu. Warsztaty maja odbyć się 
na przełomie maja i czerwca. Wytypowane osoby wykonają ocenę środowiska w 39-u wskazanych ostojach głuszca. 



 

Ta część projektu zostanie zrealizowana do sierpnia 2011. Jest to największe zadanie z całego harmonogramu 
projektu.  
Kolejne zadanie to  zaprojektowanie obiektów małej retencji wodnej dla wybranych nadleśnictw Puszczy 
Augustowskiej. ChociaŜ PTOP działa na tym terenie od 10 lat i wiele tam juŜ zostało postawionych na terenie Puszczy 
to ciągle jeszcze są miejsca, które moŜna zalać i leśnicy którzy tego chcą. 
Czynna ochrona cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej. Cieciorki siedzą teraz na gniazdach. Na granicy rezerwatu 
Rabinówka znaleźliśmy zwinięty w kulkę knot, który według specjalistów świadczy o tym, Ŝe samica, która go zrobiła 
intensywnie wysiaduje, w związku z tym ptaki potrzebują teraz spokoju. My w PTOP rozliczamy się z wykonanej pracy 
przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i wykonujemy tzw: prace biurowe. Wkrótce rusza podstrona 
internetowa poświęcona kurakom leśnym i realizowanym przez PTOP projektom.  
W ramach realizacji dwóch projektów wydaliśmy ulotki i kalendarze ścienne na rok 2011. Kalendarz z głuszcem lub 
cietrzewiem – do wyboru - będzie moŜna otrzymać w Sekretariacie PTOP juŜ po wakacjach. G.Kułakowska 

Wbij sobie pal! 
W akcji zorganizowanej przez Sebastiana Menderskiego wzięło w sumie udział 12-u wolontariuszy. Sebastian ma juŜ 
pomysł na kolejną akcję, tytuł roboczy „Warmińska masakra piłą motorową”, ogłoszenia roześlemy w lipcu. Na 
zachętę dodam, Ŝe będzie moŜna się kąpać w jeziorze. 
Obszerna relacja z akcji „Wbij sobie pal” znajduje się na stronie www.bociany.info/?page=wbij_pal. Na 
Picassie znajduje się kilkadziesiąt zdjęć z akcji, wiec przy kawie moŜna sobie pooglądać. Gabriela Kułakowska  
Naprzód PTOP - będzie publikacja. 

Projekt „Naprzód PTOP” zbliŜa się juŜ do końca. Co 
oznacza coraz mniej czasu na realizację zamierzeń i 
więcej nerwów.  
Od poniedziałku strona PTOP zostanie zaktualizowana o 
nowe informacje tekstowe i zdjęcia dotyczące realizacji 
projektu.  

Goście z Vogelschutz Komitee byli w Polsce, PTOP odbył wizytę studyjną w Niemczech, był tez w Polsce konsultant w 
sprawie przygotowania planu zarządzania dla ostoi PTOP. Do realizacji zostało ostatnie zadanie wydanie poradnika 
„Partnerstwo dla ochrony środowiska”. Zawartej w niej artykuły będą dotyczyły planowania i przeprowadzania 
zabiegów prowadzących do zwiększania bioróŜnorodności na danym terenie. Artykuły napisali autorzy z Polski oraz z 
Niemiec. Są to głównie opisy konkretnych projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, 
Ŝe lektura tych tekstów przybliŜy sens działań PTOP (dlaczego skupiamy się na koszeniu łąk a nie ratowaniu 
pisklaków, które wypadły z gniazda). Wszyscy członkowie PTOP otrzymają broszurę droga pocztową. Do przesyłki 
dołączymy teŜ inne aktualne publikacje – będzie co 
poczytać… Gabriela Kułakowska 
Projekt pt. ‘„Naprzód PTOP!”, wzrost kompetencji NGO szansą 
na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w NE Polsce’ 
dofinansowano w ramach Programu Partnerstwa 
Transgranicznego realizowanego przez 
Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratyczne przy 
wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. 
JeŜeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


