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Co słychać w PTOP 
Miło nam poinformować, Ŝe Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych - CKPŚ, wstępnie zaakceptowało dwa projekty 
przygotowane przez PTOP. Są to „Krajowy program ochrony głuszca” 
oraz „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska”.  
„Głuszec” to program, który będzie realizowany na terenie całego 
kraju, zakłada zorganizowanie szeregu warsztatów – zajęć w terenie i 
studyjnych. Podczas spotkań pracownicy LP, ornitolodzy i przyrodnicy 
zostaną przeszkoleni celem nabycia umiejętności prowadzenia 
monitoringu populacji głuszca w ostojach oraz przeprowadzania oceny 
środowiska. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu zostanie 
opracowany program ochrony głuszca i dalsze działania ochronne będzie 
moŜna prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej publikacji. 
Mamy nadzieję, Ŝe dzięki naszej pracy uda się zahamować spadek ilości 
głuszców w Polsce, których liczebność szacuje się obecnie na 300-500 
osobników. 
„Cietrzew” zakłada kształtowanie środowiska pod kątem wymagań tego 
gatunku. Teren działania to Niecka Gródecko-Michałowska oraz okolice 
Krynek. Projekt zakłada min. oczyszczanie tokowisk cietrzewia z krzewów 
i drzew (ptaki te lubią tokować na odsłoniętych arenach), kształtowanie 
strefy ekotonu – strefy przejściowej na granicy łąki i lasu. Ekoton to 
miejsce odbywania lęgów i wychowywania piskląt cietrzewia.  
W chwili obecnej kompletujemy dokumentację do kolejnego etapu oceny 
merytorycznej. Mamy nadzieję podpisać umowy o dofinansowaniu 
projektów w ciągu kilku miesięcy. Na zdjęciach: głuszec i cietrzew.  

 

 

O CKPŚ trochę więcej. 
Jest to organ wdraŜający V oś priorytetową w POIS – Programie Operacyjnym Infrastruktura i  
Środowisko. Wielkość środków unijnych zaangaŜowanych w realizację programu wynosi prawie 28 
miliardów euro. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie stanu środowiska. Na działania związane z 
szeroko rozumianą ochroną środowiska przeznaczono 4,8 mld euro.  
W ubiegłym roku CKPŚ ogłosiło pierwsze konkursy: „Ochrona gatunkowa i siedlisk In situ.” oraz 
„Krajowe plany ochrony wybranych gatunków i siedlisk.” w tych konkursach przeszły dwa projekty 
przygotowane przez PTOP.  
W tym roku organizowane są kolejne konkursy, a nasze Towarzystwo równieŜ zamierza składać wnioski 
o dofinansowanie projektów. 
Sianokosy 

 

8 sierpnia – sobota - planujemy przeprowadzenie sianokosów na 
terenie Rezerwatu Rabinówka. PTOP zapewnia narzędzia. Dojazd na 
teren akcji we własnym zakresie. Opis trasy dojazdu zostanie 
umieszczony na stronie internetowej PTOP. 
W programie zgrabianie siania i stawianie stogu. Dla chętnych 
moŜliwość spania na sianie ;-). Szczegółowych informacji udziela Edyta 
Kapowicz, e-mail: ekapowicz@ptop.org.pl. 

1% dla kraski … 
Ministerstwo Finansów podało wstępne liczby osób, które przekazały 1% na rzecz organizacji poŜytku 
publicznego (OPP). Ponad 2 mln osób więcej (tj. 7.324.953 podatników, w 2008 -5.134.675 osób) 
skorzystało z tej moŜliwości. W związku z tym kwota wnioskowana do przekazania na rzecz OPP 
równieŜ osiągnęła niespotykana dotąd skalę i wynosi 397 923 000 zł. W ubiegłym roku było to 271 mln 
zł, czyli o prawie 127 mln zł mniej.  
Liczymy na kawałek z tego tortu. Nasza „Akcja Kraska” trwa. Miejsca gniazdowania zostały 
zidentyfikowane. Informacja o ich lokalizacji jest ściśle tajna, Ŝeby zapobiec niepokojeniu ptaków. 
Wszystkie ptaki maja swoich opiekunów, którzy monitorują dziuple paków z bezpiecznej odległości. 
 
 
 



Wiadomości z śywkowa 
Mamy w tej chwili 35 par bocianów, średnio po 3 pisklaki w gnieździe. 
DuŜo jest gniazd z 4 pisklętami. Aura nie sprzyja turystyce – na Warmii 
pada, pada, pada… Sianokosy się przedłuŜają. 
Pracownicy PTOP z Olsztyna podjęli starania celem wpisania całego 
gospodarstw PTOP w śywkowie na listę zabytków. Rokowania są bardzo 
dobre poniewaŜ budynki mają ponad 100 lat. W ten sposób zwiększymy 
szansę pozyskania środków na remont domu, stodoły i dwóch obór. 
Gołębie teŜ są pod ochroną 
1 lipca zostaliśmy poinformowani, Ŝe ktoś rozsypuje zatrutą karmę dla ptaków i w ten sposób chce się 
pozbyć gołębi. Zajście miało miała miejsce na terenie osiedla Wygoda, trucizna była rozsypywana na 
terenie ogólnodostępnym.  
Zbulwersowani mieszkańcy poprosili nas o interwencję. Poinformowaliśmy o zajściu Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska, która wystosowała pismo do osiedlowej administracji. 
Pracownik administracji stwierdził, Ŝe gołębie przecieŜ moŜna truć bo nie są chronione. OtóŜ pomijając 
wszelkie aspekty etyczne i bezpieczeństwa takiego postępowania gołębie są pod ochroną w okresie 
lęgowym i nie moŜna niszczyć ich gniazd ani zabijać ptaków.  
Z cyklu „bliskie spotkania z ptakami…” 
Tym razem polecamy amatorski film umieszczony na youtube ;-) http://www.youtube.com/watch?v=xc-
6V4LOdck. Nakręcili go piloci z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Nic więcej nie napiszę Ŝeby nie 
psuć niespodzianki. Dodam tylko, Ŝe jak oglądam ten film przychodzi mi na myśl piosenka Seal’a „I 
wanna fly like an eagle … to the sea”. 
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