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 22 maja 2009  
PUCHALSKI - PENTOWO 2009  
Wystawa w Galerii Bocianiej w Pentowie k. Tykocina 
powstała w ramach obchodów Roku Puchalskiego – 
100. rocznicę urodzin i 30. rocznicę odejścia Twórcy 
„Bezkrwawych łowów”.  
CO ZAWIERA TA WYSTAWA? 
Są to odbitki wykonane z oryginalnych negatywów 
Włodzimierza Puchalskiego, 

 

wielkiego fotografa i filmowca, który gromadził 
swoje archiwum prawie przez cały okres 
kilkudziesięciu lat uprawiania pasji 
obserwatora przyrody. Te bogate zbiory 
(ponad 100 tys. klatek z lat ok. 1930 - 1979) 
wraz z całym ekwipunkiem i wyposaŜeniem 
gabinetu przechowuje obecnie Muzeum 
Niepołomickie pod Krakowem. 
DLACZEGO BOCIANY? 
Puchalski zasłynął przede wszystkim ze zdjęć 
dzikich zwierząt, a zwłaszcza wodnych ptaków, 
które darzył szczególną fascynacją. Chyba nie 
ma takiego skrzydlatego gatunku (włącznie z 
tymi najbardziej rzadkimi, płochliwymi i 
trudnymi do obserwacji), którego nie 
„złowiłby” swoim obiektywem. Ale przez te 
wszystkie lata Puchalski, jako miłośnik dzikiej 
natury fotografował takŜe bociany - prawie 
domowe ptaki, które kaŜdy z nas moŜe 
zobaczyć prawie wszędzie na terenie całej 
Polski. Tekst A. Szaraniec (więcej wkrótce na 
www.ptop.org.pl)  

 

Mapa Puszczy Białowieskiej  
Mapa wydana przez nasze Towarzystwo będzie sprzedawana przez sklep internetowy Przyrodnicze.pl. 
Osoby z Białegostoku zainteresowane zakupieniem mapy zapraszamy do naszego biura na ul. Ciepłej 
17. Cena mapy jest bardzo przystępna - 10 PLN.  

 

Kraska  
W związku z realizacją projektu "Czynna ochrona kraski (Coracias garrulus) na Nizinie 
Północnopodlaskiej" poszukujemy wolontariuszy do pomocy w wykonaniu inwentaryzacji oraz 
rozprowadzeniu folderów i rozwieszeniu plakatów w naszym województwie. Szczególnie zaleŜy nam na 
osobach, które mogłyby skontrolować okolice Zabłudowa, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz i Kleszczel 
oraz dotrzeć do lokalnych społeczności. Szczegółowych informacji udziela Dominika Musiał - 
dmusial@ptop.org.pl. Projekt realizowany jest ze środków WFOŚiGW w Białymstoku oraz wpływów z 
1% podatków przekazywanych PTOP jako OPP. 

 

śółwie błotne na Warmii  
PTOP Biuro Regionalne w Olsztynie realizuje projekt „Ochrona Ŝółwia błotnego i płazów na Warmii i 
Mazurach” finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. W drugiej połowie kwietnia, kiedy to 
Ŝółwie błotne rozpoczynają swoja aktywność po okresie zimowej hibernacji, rozpoczął się sezon 
Ŝółwiowy. W tym czasie miało miejsce wiele wyjazdów terenowych, podczas których pracownicy 
olsztyńskiego biura kontrolowali znane wcześniej miejsca bytowania Ŝółwi a takŜe sprawdzali nowe 
stanowiska, na obszarach gdzie widywane były w ostatnich latach. Jak dotąd sprawdzone zostały 
miejsca m.in. w okolicach Olsztyna i Olsztynka, w powiecie bartoszyckim, nidzickim, węgorzewskim. 
Herpetolog, współpracujący z PTOP w Olsztynie - pan Grzegorz Górecki podczas jednego z takich 
wyjazdów, złapał aŜ 6 osobników w jednym miejscu, a trzem z nim nałoŜył nadajniki 

 



  
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 4095 

radiotelemetryczne. Poszukiwania Ŝółwi nadal trwają, i zostaną zintensyfikowane na przełomie maja i 
czerwca, kiedy to Ŝółwie przystępują do lęgów i są łatwiejsze do obserwacji. Tekst i zdjęcia J. Cilulko 
   Typowe lęgowisko Ŝółwia. 

 

  Pracownik PTOP zakładający pułapkę na 
Ŝółwie.    

 

 

„Plusy dodatnie” działalności PTOP  
Celem PTOP zapisanym jako pkt. 1-y w statucie naszego Towarzystwa jest „Ochrona ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony ich siedlisk”. Cel ten realizujemy od 25 lat min. poprzez 
wykupywanie gruntów i tworzenie społecznych rezerwatów. Jest to forma ochrony przyrody niezwykle 
skuteczna a dodatkowo niewzbudzająca kontrowersji w społeczeństwie.  
W chwili obecnej PTOP jest posiadaczem ponad 1300ha gruntów. W związku z tym po raz kolejny 
złoŜyliśmy wnioski o dopłaty obszarowe, w tym wniosek o płatności rolnośrodowiskowe. W ramach 
programu realizujemy kilka pakietów min.: rolnictwo ekologiczne i ochrona zagroŜonych gatunków 
ptaków. Ten ostatni polega na koszeniu łąk raz do roku, po 1sierpnia. Do programu zgłaszamy ok. 350 
ha gruntów. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczymy na zakup kolejnych gruntów, 
finansowanie bieŜącej działalności PTOP i realizację pozostałych celów statutowych. 

 

Dubelty w Ostojach PTOP    
Dubelt Gallinago media jest słynny ze swoich 
widowiskowych toków, podczas których ptaki podskakują 
na wysokość ok. 1m wydając przy tym głos 
przypominający dźwięk upadającej piłeczki 
pingpongowej. W chwili obecnej jest to ptak rzadki i 
trudny do obserwacji przez to szczególnie poŜądanych 
przez turystów - ornitologów odwiedzających Północne 
Podlasie. O tym jak jest poszukiwany moŜe świadczyć 
fakt, Ŝe grupy turystów z zachodniej Europy są gotowe 
zapłacić kilkaset euro za jeden wieczór „podglądania” 
tokujących dubeltów.  
Na zakupionych przez PTOP terenach znajdujących się w 
Dolinie Górnej Narwi stwierdzono 6 tokowisk dubelta. W 
tym roku potwierdzono juŜ, Ŝe ptaki tokują w dwóch 
miejscach. W sumie zaobserwowano tam 60-70 
tokujących samców. Jest to duŜo biorąc pod uwagę niską 
liczebność dubelta w Polsce szacowaną na mniej niŜ 800 
samców. 
Jedno nowe tokowisko „wykryliśmy” na niecce Gródecko 
– Michałowskiej. Ptaki pojawiły się w tym regionie po 
tym jak PTOP przeprowadziło renaturalizację tych 
terenów – co polegało min. na zasypaniu rowów 
melioracyjnych 

 
celem podniesienia poziomu wód 
gruntowych oraz wykoszeniu roślinności 
ruderalnej. 
Dzięki działaniom naszego Towarzystwa  
ptaki zyskała nową arenę do toków, 
preferują one bowiem teren podmokły z 
krótką roślinnością co zapewnia im dobrą 
widoczność oraz umoŜliwia wykonywanie 
popisowych wyskoków ;-).  

 

   
JeŜeli nie chcesz dostawać Newsletter’a PTOP odpowiedz na ten e-mail wpisując w treści NIE. 
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