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Kolejny sukces Olsztyna! 
Sukces albo po prostu szczęście! Otrzymaliśmy 
bowiem informację, Ŝe w wyniku powstania 
wolnych środków projekt Ochrona rybitw na 
Warmii i Mazurach uzyskał status projektu podstawowego i 
zostanie rekomendowany do dofinansowania. Tak więc 
będziemy ruszać pełną parą w temacie ochrony rybitw na 
Warmii i Mazurach. A plany są ambitne, m.in. budowa 3 wysp 
dla rybitwy rzecznej, wykup stawu rybnego z kolonią rybitwy 
czarnej, bagrowanie szuwaru trzcinowego, odłowy 
drapieŜników, odkrzaczanie i koszenia jeziornych wysp... 
będzie się działo. Chcemy takŜe zgromadzić dokumentację do 
powołania dwóch rezerwatów oraz kontynuować monitoring 
rybitw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. A 
wszystko to dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i 
Środowisko, dzięki któremu PTOP będzie prowadził juŜ... 6 
projekt! Czuwaj! Seba Menderski fot Rybitwa białowąsa 
Wieszamy budki dla jerzyków w Olsztynie. 

1 grudnia 2010 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oddało do 
uŜytku 50 pachnących nowością M1 dla jerzyków. Budki 
zlokalizowane są w miejscowości Olsztyn w przepięknych 
okolicznościach przyrody. Wszystkich chętnych, którym na imię 
jerzyk zapraszamy! Pamiętajcie, kto pierwszy ten lepszy! 
Mam nadzieję, Ŝe ten apel dotrze do naszych podopiecznych, 
którzy aktualnie hasają sobie po afrykańskich stepach, zajadając 
się tamtejszymi owadami. My, jak widać, nie próŜnujemy i 
staramy się, aby jerzykowy, letni gwizd powrócił do nas w 
przyszłym roku. Budki są bardzo solidne (z daszkiem pokrytym 
blachą) i spełniają wszelkie normy bhp, ptasiego prawa 
budowlanego itp. Niestety jednak, aby jerzyki zaakceptowały i 
odnalazły nowe mieszkania potrzeba 3-4 lat! CóŜ, taki to uparty z 
nich gatunek, który za wszelką cenę wraca tam, gdzie w zeszłym 

roku mu się udało wyprowadzić młode. Tylko, Ŝe często tych miejsc juŜ nie ma a one jakoś tego nie zauwaŜają i z 
uporem maniaka próbują wejść do dziurki, zasłoniętej styropianem. No cóŜ, pozostaje nam czekać. Chyba Ŝe znajdą 
się chętni, którzy na przełomie kwietnia i maja będą pełnić wartę przy budkach i gwizdać ile sił w płucach, aby zwabić 
nasze kochane jerzyki do nowych budek ☺  
P.s. Więcej moŜna obejrzeć na http://www.tvo.com.pl/?pokaz=3140&page=wiadomosci 
Krajowy Program Ochrony Głuszca – podsumowanie i plany. 
W ramach realizacji projektu odbyło się juŜ 10 
warsztatów w 4 regionach Polski, gdzie jeszcze 
występują głuszce – Bory Dolnośląskie (gdzie od 
kilku lat prowadzona jest reintrodukcja tego gatunku), Karpaty, Lasy Janowskie i Puszcza Solska (lubelszczyzna) oraz 
Puszcza Augustowska.  
Czeka nas teraz bardzo waŜne wydarzenie – w styczniu, w Zakopanem odbędzie się pierwsze ogólnopolskie spotkanie 
wszystkich uczestników projektu: wykonawców monitoringu biotopu, przedstawicieli Nadleśnictw, na których terenie 
występują głuszce oraz przedstawicieli instytucji rządowych i organizacji pozarządowych: Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 województw oraz Ministerstwa Środowiska. 
Specjalnym gościem tego spotkania – konferencji będzie Profesor Ilse Storch z Uniwersytetu we Freiburgu, Niemcy. 
Pani Profesor jest członkiem IUCN - Species Survival Commission, gdzie zajmuje się działaniem na rzecz ochrony 
kuraków, jest autorem metody pozwalającej określić jakość biotopu pod kątem preferencji głuszca. 
IUCN to po polsku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, czyli międzynarodowa organizacja 
zajmująca się ochroną przyrody. Organizacja została załoŜona w 1948 roku i skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji 
rządowych i organizacji pozarządowych oraz ponad 11 tysięcy ekspertów i naukowców ze 160 krajów. 
Jednym z zadań IUCN jest publikacja międzynarodowej Czerwonej Księgi zawierającej listę gatunków roślin i zwierząt 
zagroŜonych wyginięciem. Zajmuje się tym właśnie Komisja Gatunków ZagroŜonych IUCN (IUCN Species Survival 
Commission - SCC). 
 



 

Jesienne odloty. 

7 listopada odbył się 
festiwal dla dzieciaków 

„Jesienne Odloty – czyli gdzie się podziały te wszystkie 
PTAKI”.   
Była to impreza dla przedszkolaków, wiadomo Ŝe w 
maluchy warto inwestować bo co taki kilkuletni maluch 
usłyszy to dla niego święte zwłaszcza jak powie to jakaś 
wróŜka leśna i do tego da balona – w głowie zostanie do 
końca Ŝycia.  
Dzieci bawiły się pod okiem wróŜki leśnej: wykonały 

ptaki – pluszaki z dostarczonych materiałów oraz gniazda dla ptaszków Ŝeby miały się 
gdzie schronić. Pan Tomasz Kłosowski przedstawił slajdy z pospolitymi ptakami naszych 
miast, parków i ogrodów o raz opowiedział dlaczego jedna sikora nazywa się bogatka a 
inna uboga ;-). 
Dzieci dodatkowo otrzymały malowanki z naklejkami i zdjęciami ptaków, kredki i broszurki 
o ptakach w naszym mieście. Gabriela Kułakowska 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.      

Skrzydlaci sąsiedzi. 
O akcji edukacyjnej „Skrzydlaci sąsiedzi” pisaliśmy juŜ w ostatnim biuletynie i na stronie internetowej. Przypomnę, Ŝe 
w jej ramach zostały wydane poradniki dotyczące pomocy ptakom oraz kalendarze na 2010 r., zamontowano karmniki 
w 20 szkołach i przedszkolach z ziarnem słonecznika w pakiecie. Cały czas prowadzone są zajęcia z dziećmi dotyczące 
dokarmiania. Powstał nawet materiał na temat projektu wyemitowany w wieczornym Obiektywie: 
http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/13122010-godz-2145/3575718. Następnego 
dnia odwiedziło nasze biuro około 100 osób i tym sposobem rozdaliśmy resztę kalendarzy. Cały czas dysponujemy 
poradnikami, po odbiór których serdecznie zapraszamy. Ruszyła teŜ strona internetowa www.edukacja.ptop.org.pl, 

która będzie systematycznie uzupełniana treścią, a link do niej wkrótce pojawi się na 
stronie PTOP. JuŜ teraz moŜna obejrzeć na niej pdf-y z naszymi edukacyjnymi 
wydawnictwami, w tym równieŜ „Skrzydlatymi sąsiadami”. Prosimy o nadsyłanie swoich 
opowieści o ptakach, zdjęć i relacji z karmników itp. Najciekawsze będziemy umieszczać 
na stronie i tym samym razem ją tworzyć. Dominika Musiał   

Kalendarze. 
Zainteresowane osoby zapraszamy do biura PTOP w Białymstoku na ulicy Ciepłej 17. Mamy kalendarze na 2011 rok z 
głuszcem i cietrzewiem do wyboru. 
Kalendarze mają formę jednostronnego plakatu, format B3. 
JeŜeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


