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Co z wierzbami z Akcji Wierzba 2010? 

Wszystkim niedowiarkom, którzy obawiali się o stan 
zdrowotny ogławianych przez PTOP wierzb przedstawiamy 
poniŜsze zdjęcie. Jak widać wierzby pięknie odbiły i nie 
grozi im uschnięcie. Dzięki pracy wolontariuszy i 
pracowników PTOP (którym jeszcze raz dziękujemy!) 
wierzby są bezpieczne i nie pękną pod cięŜarem wielkich 
gałęzi. A zielone odrosty bardzo smakują naszym konikom 
polskim ☺.Sebastian Menderski  

LIFE + 250 min EUR na 200 projektów   

Wszystkich ciekawych informacji o projektach realizowanych w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody 
zapraszamy do lektury krótkiego artykułu, który ukazała się na stronie www.ngo.pl.  LIFE+: 250 mln euro na 

ponad 200 nowych projektów: ”Pod koniec lipca 2010 r. Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 210 
nowych projektów w ramach trzeciego konkursu w programie LIFE+ (2007-2013). Projekty pochodzą z całej UE i 
obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a takŜe działania informacyjno-
komunikacyjne. Ogółem stanowią one inwestycję sięgającą 515 mln euro, z czego 249,8 mln euro zapewni UE. 
Dofinansowanie uzyskało dziesięć polskich projektów na łączną kwotę 25,3 mln euro.” Czytaj dalej na: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/579018.html?utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=
12.08.2010.  
Dofinansowanie uzyskał teŜ projekt złoŜony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie 
przygotowany przez naszego kolegę z PTOP Sebastiana Menderskiego – GRATULUJEMY! 
Biuletyn PTOP 
Newsletter to nie jedyne źródło informacji o PTOP dostarczane naszym członkom i sympatykom, 
powracamy bowiem do tradycji wydawania biuletyny Towarzystwa 2 razy do roku. Maszyny 
poszły w ruch i pierwszy numer w roku 2010 właśnie się drukuje. Jak zwykle znajdziecie w nim 
informacje o realizowanych projektach, działaniach edukacyjnych, podjętych przez PTOP 
interwencjach, a takŜe o nowościach w naszym gospodarstwie w śywkowie. Nasz biuletyn to nie 
tylko PTOP, PTOP, PTOP, ale przede wszystkim ptaki. Z najnowszego numeru dowiecie się 
więcej o akcji przyloty, w WYPRAWACH NA PTAKI poznacie ciekawą alternatywę dla Biebrzy 
oraz jak zawsze czekają na was ptasie ciekawostki, tym razem nietypowe, bo o kotach. 
Najnowszy Biuletyn Informacyjny PTOP 1/2010 juŜ wkrótce w waszych skrzynkach pocztowych. 
Ania Suchowolec 
PŁOMYKÓWKA 
Oto relacja Jarka Banacha z akcji ratowania młodej płomykówki Lusi: 
„Zdarza nam się czasem nie tylko chronić siedliska ptaków, ale teŜ ratować je same bezpośrednio. Tak teŜ było z 
płomykówką.  
Pewna młoda mieszkanka Łap znalazła juŜ prawie wypierzone pisklę między blokami w samym centrum miasta. Być 
moŜe niepotrzebnie je wzięła, no ale kto by przypuszczał, patrząc na takiego pierzastego stwora, Ŝe moŜe nie 
potrzebować pomocy - tylko za wcześnie opuścił gniazdo i rodzice będą go i tak karmić i wychowywać na porządnego 
ptaka?” Pełna relacja na stronie PTOP w zakładce interwencje… 
MA-SA-KRA! 
JUś niebawem rozpocznie się pierwsza "Mazurska masakra piłą motorową", czyli odkrzaczanie wyspy dla rybitw na 
jeziorze Salęt Mały! Dołącz do nas! 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza na pierwszą "Mazurską masakrę piłą motorową", czyli 4 dni walki z 
sukcesją roślinną na wyspie. Czemu to robimy? Ano jeszcze kilka lat temu na wyspie gniazdowały rybitwy rzeczne 
oraz śmieszki. Obecnie wyspa jest tak zarośnięta, Ŝe nie ma szans na lęgi rybitw czy mew. Wyspa ma ok 1,4 ha 
powierzchni. Jest piękna - na samym środku jest jeszcze polanka, na której niegdyś była kolonia rybitw i mew. 
Niestety coraz mniejsza ze względu na ekspansję krzewów (głównie bzu koralowego) oraz trzciny. Na wyspie jest 
sporo starych wierzb, ale tych nie ruszamy.  
Wstępny termin akcji to 26-29 sierpnia 2010 - wyspa na jeziorze Salęt Mały na N od Mrągowa (k. Ruskiej Wsi). 



 

UWAGA! Termin moŜe ulec zmianie, jeśli nie uda nam się zdobyć na czas niezbędnych pozwoleń. 
Zdjęcia wyspy na Picassie  http://picasaweb.google.pl/ptop.org/MazurskaMasakraPiAMotorowa2010#. 

Szkolenie w górach projekt Głuszec. 

   
W tydzień po szkoleniu z zastosowania metody HSI 
w Puszczy Augustowskiej odbyło się równieŜ 
szkolenie z udziałem ornitologów i leśników 
reprezentujących ostoje głuszca w Karpatach. 
Spotkanie to odbyło się w dniach 30-31 lipca 2010 r. 
na Hali Krupowej (1152 m n.p.m) w paśmie 
babiogórskim. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele parków narodowych i lasów 
państwowych. Wszyscy zapoznali się z załoŜeniami 
metody HSI na zajęciach teoretycznych, a następnie 
przećwiczyli zastosowanie tej metody w ostoi 
głuszca na terenie 
Pasma Policy  

 
(Leśnictwo Sidzina, Nadleśnictwo Myślenice). Na spotkaniu wytypowano 10 priorytetowych ostoi głuszca, które 
zostaną ocenione pod względem przydatności jakości biotopu dla głuszca. Więcej o naszych pracach w ramach 
projektu Krajowy Program Ochrony Głuszca znajdziecie we wrześniowym numerze Łowca Polskiego.  
Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować Nadleśniczemu Nadleśnictwa Myślenice i innym pracownikom 
Nadleśnictwa za pomoc w organizacji spotkania.     
Na zdjęciach (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) Michał Kaszuba w terenie tłumaczy zasady oceny biotopu, 
uczestnik szkolenia ocenia stopień nachylenia stoku, schronisko na Hali Krupowej gdzie odbywały się zajęcia, 
uczestnicy szkolenia w terenie. Marta Potocka 
Polecamy ksiąŜkę 
Tym razem to ksiąŜka napisana przez wieloletniego 
członka naszego Towarzystwa – Piotra Opacian.  
Z recenzji: "Xingu. Rzeka wolnych Indian" Piotra 
Opaciana jest relacją z pierwszej w dziejach Amazonii 
wyprawy kajakowej nurtem rzeki Xingu, która płynie 
przez dziewicze tereny dŜungli, zamieszkałe przez 
plemiona Indian, odwaŜnie strzegące swej 
niezaleŜności. 
Dzięki zdobytym podczas wyprawy doświadczeniom i 
szerokiej wiedzy na temat amazońskich Indian powstała 
pasjonująca ksiąŜka, która stanowi najbardziej aktualne 
źródło na temat dzisiejszej rzeczywistości Indian 
Amazonii." 
Oto link do strony, na której moŜna przeczytać więcej o ksiąŜce: 
http://www.piotropacian.pl/ksiazkaxingu.php.  
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