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WYBORY WŁADZ PTOP!! 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które 
odbędzie się 19 lutego 2011 r. (najbliŜsza sobota) w godz. 10.00-15.00 w budynku Instytutu Biologii 
Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej 20B w Białymstoku w Sali nr 6. 
Mija trzyletnia kadencja Zarządu wybranego w 2008 roku, podczas walnego zgromadzenia zostanie wybrany nowy 
Zarząd PTOP: Prezes, Wiceprezes, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej. 
Tytułem przypomnienia, oraz informacji dla nowych członków naszej organizacji: kandydować w wyborach do 
Zarządu mogą wszyscy pełnoletni członkowie Towarzystwa, te same zasady obowiązują dla osób głosujących. KaŜdy 
moŜe zgłosić kandydata spośród obecnych osób – wybór odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
WAśNE: aby móc głosować i startować jako kandydat do Zarządu PTOP naleŜy mieć opłaconą składkę członkowską w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 15 msc. wstecz.  
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU! To nie tylko okazja by zagłosować w wyborach ale 
równieŜ by poznać innych członków, pogadać, zobaczyć co dzieje się w PTOP, umówić się na wyjazd na ptaki. 
Składkę będzie moŜna opłacić na walnym zgromadzeniu. 
SPOTAKANIE GŁUSZCOWE W ZAKOPANEM 

Jedenastym juŜ warsztatem organizowanym przez PTOP w ramach 
realizowanego przez nas projektu Krajowy Program Ochrony 
Głuszca było ogólnopolskie spotkanie wszystkich osób, instytucji 
realizujących wspólnie powyŜszy projekt. Spotkanie to odbyło się w 
dniach 12-15 stycznia 2011 r. w Zakopanem. Łączna ilość osób, 
które przyjęły zaproszenie wyniosła około 45. Wśród zaproszonych 
byli przedstawiciele Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji 
Ochrony Środowiska z czterech regionów Polski, tj. Puszczy 
Augustowskiej, Puszczy Solskiej, Lasów Janowskich, Borów 

Dolnośląskich i Karpat, przedstawiciele parków narodowych i GDOŚ. 
Gościem honorowym była Pani Prof. Ilse Storch, przewodnicząca 
IUCN/SSC Grouse Specialists Group, pomysłodawczyni metody HSI, 
słuŜącej do oceny jakości biotopu głuszca, osoba która pomogła 
równieŜ nam dostosować do naszych krajowych warunków 
wspomnianą metodę HSI. 
W pierwszym dniu spotkania odbyła się piesza wycieczka z Wierch 
Porońca przez Goły Wierch na Rusinową Polanę oraz na Gęsią 
Szyję. Teren ten został włączony do oceny jakości biotopu głuszca 
na terenie Tatr i dzięki temu mogliśmy omówić na miejscu wszelkie 
wątpliwości i zagadnienia związane z monitoringiem jakości biotopu 
tej ostoi. Po powrocie, w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy 
część kameralną spotkania, podczas której podsumowano rok pracy 
nad projektem, omówiono wyniki przeprowadzonego monitoringu liczebności głuszca z 2010 r. oraz przedstawiono 

zagadnienie dotyczące zastosowania małej retencji w 
odtworzeniu borów bagiennych, torfowisk, czyli 
charakterystycznych siedlisk, wchodzących w skład biotopu 
głuszca. Drugi dzień dotyczył charakterystyki poszczególnych 
regionów, w których wykonano juŜ oceną jakości biotopu 
głuszca. Wśród nich była ostoja połoŜona w Puszczy 
Augustowskiej, Puszczy Solskiej, Beskidzie Sądeckim i na terenie 
Tatr. 
W obecnej chwili trwają prace kameralne wykonawców, którzy 
po przeprowadzonej ocenie jakości biotopu głuszca, jaką nota 
bene wykonali w okresie letnim w 2010 r., tworzą plany 
zarządzania swoich ostoi. Na koniec realizacji projektu powstać 
ma takich 39 planów. Marta Potocka 

FOT.: Pani Prof. Ilse Storch (u góry po lewej), uczestnicy spotkania podczas wykładów (po prawej).  
Na dole: Organizatorzy spotkania (pracownicy PTOP) z Panią Ilse Storch na Rusinowej Polanie 
 
 



„W Orlikowie” 
W grudniu otrzymaliśmy opracowanie z monitoringu 
rozmieszczenia i liczebności orlika krzykliwego na 
terenie Puszczy Białowieskiej, z którego wynika, Ŝe w 
przeciągu 20 lat z tego terenu zniknęło 18 par orlika! 
Np. na Polanie Białowieskiej było 5 par a zostało 3. 
Dlatego teŜ mimo Ŝe orliki wypoczywają jeszcze w 
Afryce, my we współpracy z Białowieskim Parkiem 
Narodowym juŜ pracujemy, 
Ŝeby przygotować im 
dogodne Ŝerowiska na 
Polanie Białowieskiej. Od 

początku lutego na odtwarzanych łąkach wycinamy część krzewów i 
drzew oraz karczujemy pozostałe po nich korzenie. W kwietniu wjedzie 
sprzęt rolniczy, który wyrówna buhtowiska dzików, kretowiska i teren 
po pracującej koparce. Dzięki temu mamy nadzieję, Ŝe juŜ w czerwcu 
wjedzie kosiarka i tym samym otworzymy stołówkę dla białowieskich 
orlików. Roman Kalski 
Na zdjęciu powierzchnia w strefie ochrony częściowej Białowieskiego 
Parku Narodowego przed i po usunięciu zakrzaczeń. 
Akcja dla wolontariuszy: „Orlikowa stołówka” 
W dniach 24-26 lutego 2011 r. wszystkich chętnych wolontariuszy zapraszamy do włączenia się do akcji ratowania 
białowieskiej populacji orlika krzykliwego. W tych dniach planujemy odkrzaczanie zapuszczonych białowieskich łąk 
wykupionych przez PTOP od osób prywatnych, a które chcemy ponownie kosić juŜ latem tego roku. Po oczyszczeniu z 
krzaków i drzew łąki będą orlikową i bocianią stołówką. 
Potrzebujemy do pomocy osób, które mają doświadczenie i będą wycinać drzewa i krzewy oraz/lub zbierać gałęzie na 
stosy. 
Zapewniamy duŜo krzaków i drzew do wycięcia, paliwo do pilarek oraz nocleg w internacie Technikum Leśnego w 
BiałowieŜy wraz z obiadem. Zapewniamy teŜ transport na miejscu. 
Uczestnicy dojeŜdŜają do BiałowieŜy na koszt własny, zapewniają sobie śniadania i kolacje oraz w przypadku osób, 
które będą prowadzić wycinkę przywoŜą ze sobą własny sprzęt tnący. 
Kontakt: ekapowicz@ptop.org.pl lub 607-334-324. Serdecznie zapraszamy!!  
PMPZ w PTOP – zimowe szyfry 
Pod tajemniczym skrótem kryje się Podlaski Monitoring Ptaków Zimujących 
organizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Właśnie trwa czwarte 
liczenie w sezonie zimowym 2010/11 na terenie Niziny Północnopodlaskiej, na 
Pojezierzu Ełckim, Suwalskim i Równinie Augustowskiej. Co miesiąc, w ekipie ponad 20 
osób, wyruszamy w teren kontrolując kilkanaście najciekawszych dla ptasiarzy miejsc: 
jeziora, Ŝwirownie i kilometry rzek. Raporty z poprzednich liczeń odnajdziecie na naszej 
stronie w obserwacjach http://www.ptop.org.pl/index.php/obserwacje/raporty-
ornitologiczne. Bądźcie czujni, bo juŜ wkrótce kolejny raport. Zapraszamy do lektury i 
aktywnego włączenia się w naszą akcję. Organizatorzy;-)   
Skrzydlaci Sąsiedzi 

„Tato, a wiesz Ŝe jest sowa, 
która zjada małe ptaszki?”  
Przeprowadziliśmy juŜ niemal 
wszystkie zajęcia, które 
zaplanowane były w przedszkolach i szkołach 
podstawowych w ramach projektu „Skrzydlaci sąsiedzi” i 
wszystko wskazuje na to, Ŝe plan ten zostanie nawet 
przekroczony. Być moŜe w niektórych młodych umysłach 
udało się zasiać ziarenko zainteresowania ornitologią? Ale 
o tym przekonamy się za parę lat. Jedno jest pewne – po 
zajęciach z Anią Wereszczuk i Małgosią Lotkowską kaŜde 
dziecko będzie wiedziało jak prawidłowo dokarmiać ptaki 
i które gatunki moŜna spotkać wokół domu.  

Kolejne budki zawieszone 

Jak pomagać ptakom w naszym sąsiedztwie? Zimą w karmnikach zapewnialiśmy im wikt, teraz czas na opierunek i 
ptasie domki. Porad kilka wróbla Ćwirka o zasadach konstruowania i umieszczania budek lęgowych znajdziecie w 
naszym poradniku Skrzydlaci sąsiedzi – mamy jeszcze egzemplarze do rozdania i zapraszamy do biura PTOP. MoŜna 
juŜ powoli zacząć się przygotowywać do sezonu. Tak zrobił Urząd Miasta Bielsk Podlaski i juŜ w lutym zlecił nam 



 

wykonanie i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków. Nasz budkowy majster – Krzysiek Jurczak nie zawiódł i 
błyskawicznie przygotował 20 sikorkowych skrzynek. Budki juŜ wiszą w Parkach: Królowej Heleny, Aleksandra 
Jagiellończyka Króla Polski, na Skwerze im. Izabeli Branickiej i czekają na lokatorów. Ania Suchowolec 
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