
wiosna 2010 ☺ 

 

Newsletter PTOP nr 22 
                                                                            www.ptop.org.pl 

02.04.2010 
Wielkanoc 

Wielu udanych obserwacji ptasich i jajecznych Ŝyczy 
DruŜyna PTOP! 
 
Świąteczną pocztówkę wykonał Jarosław Stepaniuk. 
 
Na zdjęciu biegus rdzawy, zdjęcie Jarka wykonane w 
ujściu Wisły. 

Jego ksiąŜęca wysokość – KsiąŜę Karol w BiałowieŜy i PTOP! 
Podlasie odwiedził ksiąŜę. I to nie podrabiany 
tylko prawdziwy KsiąŜe Walli Karol. Znany jest 
od dłuŜszego czasu ze swoich 
niekonwencjonalnych zainteresowań, w tym 
ekologicznych. KsiąŜę zwiedził BiałowieŜę i 
Kruszyniany. W BiałowieŜy PTOP miało swoje 
kilka minut na konwersację z Księciem - pytał o 
problemy ochrony Puszczy, projekty retencji i 
nasze pomysły ochroniarskie. Trzeba przyznać 
Ŝe jak na osobę z królewskiego rodu dość biegle 
poruszał się w tematach ochroniarskich i wyraził 
swoje głębokie poparcie dla działań PTOP. Nie 
wykluczył objęcia patronatem terenu Puszczy o 
co prosił m.in. wójt BiałowieŜy. Mimo Ŝe 
spotkanie nie było długie, to z pewnością 
zapadnie nam w pamięci i wpłynie na wzrost 
świadomości ekologicznej społeczności Puszczy 
Białowieskiej. 
Tomasz Kułakowski, Roman Kalski  
Na zdjęciu KsiąŜe słucha uwaŜnie Prezesa. 
Projekt Krajowy Program Ochrony Głuszca. 
Cały czas prowadzimy dwa „kurakowe” projekty finansowane przez Unie Europejską. W projekcie głuszcowym 
przeprowadzone zostały 4 regionalne warsztaty dla leśników i pracowników innych instytucji mających wpływ na 
gospodarkę leśną i sytuację głuszca w poszczególnych regionach. 
Byliśmy: Marta Potocka – naczelny koordynator, Michał Kaszuba – naczelny ekspert kurakowy, Gabriela Kułakowska – 
naczelny asystent, w Puszczy Augustowskiej gdzie jest jeszcze ok. 50 kogutów, w Lasach Janowskich (ok. 100 km na 
południe od Lublina ) – równieŜ ok. 50 - u kogutów, w Gorczańskim Parku – region Karpaty z największą populacją 
głuszca – ok. 200 samców i w Borach Dolnośląskich – jedno nadleśnictwo, pojedyncze ptaki, do tego wdraŜanych jest 
program restytucji gatunku – wpuszczane są tam ptaki z hodowli. 
Ogólnie rzecz ujmując wszyscy są chętni do współpracy w ramach projektu jednak wielu ma swoja własną koncepcję 
prowadzenia działań ochronnych i kształtowania środowiska pod kątem występowania głuszca.  
Nie jest źle ale lekko teŜ nie jest. Kolejne spotkania przed nami. Będziemy szkolić ekspertów dla poszczególnych ostoi 
głuszca, którzy wykonają oceny jakości biotopu i zaproponują działania celem poprawienia jakości środowiska. 

 



 

Projekt orlikowy. 
Od stycznia realizujemy projekt dotyczący ochrony orlika krzykliwego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej i 
Białowieskiej. Projekt finansowany jest przez instrument finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W ramach projektu kupiliśmy juz siedlisko w BiałowieŜy, gdzie zamierzamy utworzyć 
gospodarstwo rolne i prowadzić ekstensywny wypas w dolinie rzeki Narewki. Kupiliśmy tez inne działki rolne na 
Polanie Białowieskiej, na których odtwarzać będziemy Ŝerowiska orlika.  
14 kwietnia 2010 r. w biurze RDLP w Białymstoku odbędzie się konferencja rozpoczynającą oficjalnie projekt wraz z 
konferencją prasową, na której obecny będzie m.in. Główny Konserwator Przyrody.  
Naprzód PTOP – Nasza wizyta studyjna w Niemczech. 

W dniach 21-27 marca pracownicy PTOP odbyli wizytę 
studyjną w Niemczech w ramach realizacji projektu 
„Naprzód PTOP”. 
Pokonaliśmy na terenie Niemiec ponad 2500km, 
spotkaliśmy wiele osób zajmujących się ochroną 
środowiska w Niemczech. Odwiedzaliśmy instytucje 

administracji państwowej, rezerwaty przyrody, społeczne rezerwaty gdzie Vogelschutz Komite kupiło grunty celem 
ochronienia ich przed zniszczeniem. Byliśmy w Brandenburgii na terenach noclegowisk Ŝurawi i gęsi w okolicach 
Linum gdzie ostatniej jesieni zaobserwowano ponad 80 000 Ŝurawi w jednym skupisku, na byłym poligonie koło 
Oranienburg gdzie partnerska organizacja VsK wypasa bydło i koniki polskie (sprowadzane z Holandii ;-). Nasze koniki 
słyną z dobrego – spokojnego charakteru i wytrzymałości oraz minimalnych wymagań w całej Europie. 
Zwiedzaliśmy podmokłe łąki koło Wulfen – dolina Łaby. Prawie jak w Tykocinie tylko sucho strasznie. VsK kupiło kanał 
melioracyjny i chce cos zrobić celem podniesienia poziomu wody ale w Niemczech łąki kosi się do 5-u razy rocznie i 
rolnicy na samą myśl, Ŝe ich łąka mogłaby podsiąkać protestują głośno – na zapas. 
Byliśmy teŜ w Dolnej Saksonii gdzie na 80 ha prywatnego rezerwatu Thomas Maschke walczy o utrzymanie kilku par 
czajki, pospolitych gatunków ptaków śpiewających (u nas pospolitych) i kilku par pustułki.  
Jednym słowem nie mają lekko, nasi sąsiedzi. Więcej szczegółów zawrzemy w publikacji, która ukarze się w maju. 
Będzie to podsumowanie projektu, autorzy z PTOP i Niemiec. Wszyscy członkowie PTOP otrzymają publikację pocztą. 
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. 


