
wiosna 2011 

 

Newsletter PTOP nr 31 
                                                                            www.ptop.org.pl 

16/03/2011 
Wybrano Zarząd PTOP !! 
19 lutego odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTOP. Zabrani wybrali nowe władze PTOP czyli 
Zarząd i Komisję Rewizyjną.  
W skład Zarządu, który będzie działał do 2014 roku weszli: 
Tomasz Kułakowski – Prezes  
Przemysław Bielicki – Wiceprezes 
Agnieszka Grabowska - Skarbnik 
Członkowie Zarządu: 
Sławomir Józef Niedźwiecki 
Zbigniew Molski 
Wojciech Sawicki  
Andrzej Gabiński 
Komisja Rewizyjna: Andrzej Borowski – Przewodniczący, Jadwiga Falkowska – Sekretarz oraz Jarosław Banach – 
Członek Komisji. 
Wieści orlikowe 

Pomału dobiega końca pierwszy etap prac 
związanych z odtwarzaniem łąk – 
naturalnych stołówek orlika - na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego. Od 
początku lutego ekipa pilarzy usuwa 
zakrzaczenia i zadrzewienia na 
wytypowanych działkach. To co moŜna 
wyciąć jest zrębkowane, a pozostałe w ziemi karpiny wykopuje 
koparka. Do dziś mamy juŜ oczyszczone ponad 30 ha łąk. 
Pozostało jeszcze niecałe 10 ha, na których prace zostaną 
zakończone do 30 marca. 
Prace koparki i kilkuosobowej ekipy pilarzy i osób pracujących 
przy rębaku nie robiły większego wraŜenia na Ŝubrach, dzikach 

i jeleniach, które praktycznie codziennie towarzyszyły koparce. 
Zakończył się równieŜ pierwszy etap prac przygotowawczych do renaturalizacji rzeki Narewki na terenie Polany 
Białowieskiej. Za chwilę wybierzemy projektanta prac budowlanych i skład zespołu ekspertów, który oceni stan 
obecny hydrofauny. Dzięki temu będziemy mogli monitorować efekty przyrodnicze juŜ po zakończeniu inwestycji.  
Zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 
2000”. Roman Kalski  
Ocena efektów programu renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego 

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu na terenie strefy 
buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Naszym celem jest 
podsumowanie przeprowadzonych od 1996 roku zadań oraz 
zbadanie efektów, jakie przyniósł cały realizowany program 
odtworzenia walorów przyrodniczych terenu sprzed melioracji. W 
ramach programu zakupiliśmy ok. 430 ha łąk i nieuŜytków, 
oczyszczaliśmy i udraŜnialiśmy starorzecza, wyremontowaliśmy 
groblę Rzędziany-Pańki, przepusty rurowe o niewielkim świetle 
zastąpiono drewnianymi mostami, wybudowano progi piętrzące na 

Narwi, przywracano do uŜytkowania hektary łąk itd. Zakończyliśmy III etap programu i 
nadszedł czas na podsumowanie, do tej pory monitorowaliśmy tylko zmiany awifauny 
lęgowej, teraz chcemy podejść do sprawy kompleksowo. Poznanie efektów 
realizowanego programu pozwoli odpowiednio zaplanować dalszą prace na 
wspomnianym obszarze. Oznaczanie parametrów hydrologicznych juŜ się rozpoczęło, 
lada dzień w teren ruszą ornitolodzy, batracholodzy (płazy), a zaraz za nimi rozpoczną 
się inwentaryzacje motyli, waŜek, fauny wodnej kręgowej i bezkręgowej, siedlisk i ocena ekomorfologiczna rzeki. Na 
zakończenie projektu zostanie wydana publikacja, będąca podsumowaniem wszystkich przygotowanych operatów. 
Ania Suchowolec 
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Nowi pracownicy 
W związku z realizacją projektów z CKPŚ 
dotyczących ochrony rybitw i torfowisk w 
woj.warmińsko-mazurskim biuro regionalne w 



Olsztynie wzbogaciło się o nowych pracowników.  
Agnieszka Jarzembska - młoda, energiczna i przesympatyczna absolwentka zootechniki. Pragnie w naszym 
Towarzystwie zająć się rybitwami,  edukacją ekologiczną, choć nie straszne jej teŜ sprawy Ŝółwiowe.  
Andrzej Pobiedziński - niezwykle przystojny i błoskotliwy absolwent biologii, który dotychczas wdraŜał w Ŝycie 
ideologię segregowania śmieci a teraz marzy o tym, Ŝeby nawodnić warmińsko-mazurskie torfowiska. autor newsa: 
Sebastian Menderski  
Głos z śywkowa 

Ostatnie miesiące w śywkowie 
upłynęły dosyć spokojnie. Poza 
zorganizowaną w lutym drugą 
edycją „Tańca z pilarkami”, czyli „II 
Akcja wierzba” (relacja na stronie). 
Bardzo niskie temperatury tej zimy 
i obfite opady śniegu ostudziły 
rozpieszczone konie, zapędzając je 
pod umownie ustalone miejsce 
dokarmiania. A tej zimy 
dokarmiania potrzebowały i dzięki 
duŜym zapasom owsa, siana i słomy udało im się zimę przetrwać w bardzo 
dobrej kondycji. Z zachowania koni wnioskować moŜna, Ŝe wiosna jest bardzo 
blisko. Zamiast jeść swój przysmak, czyli słomę owsiankę urządziły sobie z niej 
ogromne legowisko, w którym spędzają pojawiające się coraz częściej 
słoneczne dni. W legowisku koni znalazły teŜ świetną stołówkę trznadle. 
Pozostałe zwierzęta ostatnie miesiące spędzają w oborze, więc zima im nie 
straszna. Choć teŜ drobne problemy się pojawiały. Ale sytuacja została 
opanowana. Piotrek Hryszko Na zdjęciach: konik w śywkowie oraz najnowszy i 
najmłodszy mieszkaniec naszego gospodarstwa: cielaczek byczek. 

Nietoperze na Warmii. 
Obecnie na terenie „Ostoi Warmińskiej” trwają zimowe 
liczenia nietoperzy prowadzone przez nas w ramach 
projektu finansowanego ze środków NFOSIGW 
„Ochrona zimowisk nietoperzy w Ostoi 
Warmińskiej”. Liczone są nietoperze zimujące w 
wytypowanych do planowanej adaptacji ziemiankach 
(piwnicach kamienno-, ceglano-ziemnych). Piwnice te są 
potencjalnie doskonałym miejscem schronienia dla 
zimujących nietoperzy, 
niestety większość z nich jest 
w złym stanie technicznym, 
nie zapewniającym 

odpowiednich warunków temperaturowych. Zmienić ma to kolejne 
zadanie naszego projektu, czyli remont (adaptacja) ziemianek do potrzeb 
zimujących nietoperzy. Więcej informacji o projekcie i wynikach liczenia 
juŜ niebawem (jeszcze zostało kilka obiektów do sprawdzenia). Póki co w 
ziemiankach spotkaliśmy kilka Gacków brunatnych i dwa Nocki Natterera.    
Piotrek Hryszko Na zdjęciach – ziemianka do remontu i nietoperz zimujący 
na otynkowanej ścianie piwnicy. 
Pracownicy biurowi w terenie! 
   W dniach 14-16 marca biura PTOP w Białymstoku i Olsztynie były nieczynne. Wszyscy pracownicy PTOP, którzy na 
co dzień pracują „za biurkiem” takŜe nowi pracownicy z Olsztyna spotkali się w BiałowieŜy.  
W dzień pracowaliśmy na działce zakupionej w ramach realizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych 
obszarach Natura 2000”. W ciągu 2 dni intensywnej pracy udało się nam usunąć drzewa i krzewy na powierzchni 0,7 
ha. Pracowaliśmy w grupie 14 osób. W pierwszy dzień pracy profesjonalnego wsparcia udzielili nam zawodowi pilarze 
– wycięte drzewa i krzaki segregowaliśmy i składaliśmy na stosy według dalszego przeznaczenia juŜ samodzielnie. 



 

Po obiedzie mieliśmy część szkoleniową – 
dyskutowaliśmy o aktualnie prowadzonych projektach oraz 
o przyszłości naszej organizacji – rozwoju, źródłach 
finansowania działalności PTOP. Gabriela Kułakowska   

JeŜeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


