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Warsztaty w Puszczy Augustowskiej 
W dniach 10-11 grudnia odbyły się pierwsze warsztaty w 
ramach realizacji projektu „Krajowy Program Ochrony 
Głuszca”. Warsztaty odbyły się w centrum konferencyjnym w 
Przewięzi. Wzięli w nich udział przedstawiciele 4 nadleśnictw 
połoŜonych na terenie Puszczy Augustowskiej, gdzie jeszcze 
gnieŜdŜą się głuszce, Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych z Białegostoku, Wigierskiego Parku Narodowego 
(jako jednostki zarządzającej obszarem Natura 2000 Puszcza 
Augustowska), dziennikarz z Łowca Polskiego, oraz pracownicy 
PTOP jako prowadzący warsztaty. 
Pierwszego dnia odbyły się prelekcje na sali konferencyjnej 
podczas, których zaprezentowano: główne załoŜenia i zadania 
projektu „Krajowy Program Ochrony Głuszca”; prace na rzecz ochrony głuszca jakie do tej pory PTOP - we 
współpracy z Nadleśnictwami - wykonało w Puszczy Augustowskiej oraz prezentacje poświęconą obiektom małej 

retencji wybudowanym w Puszczy. Dla samego Nadleśnictwa 
Augustów zaprojektowaliśmy ponad 50 obiektów, których 
budowa została sfinansowana ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska przy współfinansowaniu przez 
Nadleśnictwa.  
Drugiego dnia wybraliśmy się w teren celem zaprezentowania 
działania małej retencji oraz zapoznania się z warunkami 
panującymi na obszarach leśnych preferowanych przez 
głuszce. Przy czym podczas wycieczki udało nam się 
zaobserwować głuszca – samca - stojącego na ziemi. 
Fot.: górne – próg bystrotok, dolne – biotop głuszca – 
Nadleśnictwo Pomorze. G.Kułakowska 

II Liczenie ptaków zimujących  
W dniach 12-13 grudnia odbyło się drugie liczenie ptaków zimujących. Jak 
widać na zdjęciu stan wód Supraśli i dopływów był wysoki. Dopływy i 
starorzecza trzeba było pokonywać prawe, Ŝe wpław. 
Zapraszamy na kolejne liczenie w dniach 16-17 stycznia. 
Kontakt: spoza@buziaczek.pl, avestom@o2.pl. 
 
 

Budowa progu na rzece Narew 
Dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji EkoFundusz oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku mogliśmy rozpocząć kolejny juŜ III etap projektu Renaturalizacji strefy 
buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Pierwsze prace renaturalizacyjne na danym terenie, wraz z zakupem 
gruntów, rozpoczęto w 1996 roku na starorzeczach w okolicach wsi Rogowo. Czyszczenie starorzeczy polegało na 
usuwaniu zatorów: zakrzaczeń, namuleń, wypłyceń, szuwarów, karpin i ich fragmentów. Dalszymi działaniami było 
wybudowanie drewnianych mostów przejazdowych o róŜnym świetle, zlokalizowanych na wyniesieniach grobli 
Rzędziany-Pańki, nad trzema odtwarzanymi odnogami starorzecza Narwi. Mosty umoŜliwiając przepływ wód przez 
groblę częściowo odtwarzają istniejącą niegdyś na danym terenie sieć koryt rzecznych. Otwarcie przepływu 
pozwala na napełnienie i uaktywnienie starorzeczy poprzez podwyŜszenie poziomów w rzece przez budowle 
progowe na Narwi i skierowanie części przepływu w opisywane starorzecza. Konieczność wykonania progów 
wynikła z potrzeby utrzymania wysokich stanów wody powyŜej grobli to jest w granicach Narwiańskiego Parku 
Narodowego. W roku 2007 wybudowano pierwszy z zaplanowanych progów, zlokalizowany na wysokości koloni 
Radule.  
W grudniu 2009 roku rozpoczęliśmy budowę drugiego z zaplanowanych progów na rzece Narew - poniŜej 
połączenia starego i nowego (uregulowanego) koryta rzeki. Oddziaływanie tej budowli polegać będzie na 
wprowadzeniu większej ilości wody, szczególnie w okresie niŜówek, w naturalne starorzecze przebiegające kolo wsi 
Rzędziany i uchodzące do Narwi w okolicach wsi Babino, co spowoduje lepsze uwodnienie lewobrzeŜnej części 
doliny rzeki. Biorąc pod uwagę, Ŝe wybudowany w 2007 roku próg na Narwi na wysokości wsi Kolonia Radule 



 
 
 
 

wpływa na prawobrzeŜną część doliny, to dopiero budowa obecnie zaprojektowanego progu sprawi, iŜ rozrząd 
wody wychodzący z Narwiańskiego PN na cały obszar strefy buforowej będzie zbliŜony do okresu sprzed regulacji 
Narwi. Ania Suchowolec 
Podpisanie Umowy  

18 grudnia podpisaliśmy pierwszą Umowę o dofinansowanie 
ze środków unijnych projektu pt: „Czynna ochrona cietrzewia 
na terenie OSO ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”. 
Wartość dofinansowania to ok. 2,4 mln PLN.  
Projekt rozpoczął się w marcu 2009, koniec zaplanowano na 
wrzesień 2011 roku.  
Planowane zadania to prace terenowe na terenie ostoi 
cietrzewia: Rezerwat Rabinówka na niecce Gródecko 
Michałowskiej i Ostoja Kruszyniany – min.: koszenia 
roślinności ruderalnej celem odsłonięcia tokowisk ptaków, 
przygotowania strefy ekotonu (łagodnego przejścia między 

lasem, a łąką). W ramach projektu wykupujemy grunty w ilości 46 ha.  
Na zdjęciach: podpisanie umowy, od lewej Kosma Gutowski – opiekun PTOP ze strony CKPŚ, Tomek Kułakowski 
Prezes, Roman Kalski Dyrektor. 
śyczenia 

Niech radość i pokój Świąt BoŜego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. śyczymy, 
aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił 
zamierzenia i dąŜenia zawodowe i społeczne oraz by 
przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. www.klosowscy.pl 
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