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Bociany i boćki 
Na Bartłomieja apostoła bocian do drogi dzieci woła to przysłowie ludowe z kalendarza na dzień 24 
sierpnia. Z wiadomości terenowych wiemy, Ŝe na dzień dzisiejszy bociany odleciały juŜ z terenów wokół 
Zalewu Siemianówka. Na wschód od Białegostoku ostatnie marudy zostały jeszcze koło Zabłudowia. 
Spieszcie się koledzy bo ludzie z okolicy się martwią, Ŝe nie zdąŜycie i do PTOP-u dzwonią coby Was 
samolotem do tej Afryki wyekspediować.  
Natomiast w Pentowie w Wiosce Bocianiej ptaki się nie spieszą do odlotu. Jak informuje nasz pracownik 
z Galerii Bocianiej – bociany wylatują wcześnie rano na łąki gdzie pozostają do wieczora. Przed 
zachodem słońca wracają na nocleg i kaŜdy śpi gdzie popadnie – na dachach budynków gospodarczych 
lub na drzewach.  
Temat sejmików i odlotów bocianów jest interesujący dla mediów bo w tym tygodniu pracownicy 
Sekretariatu PTOP zostali dwukrotnie poproszeni o udzielenie wywiadu: przez polskie radio i telewizję.   
Akcja „Ratujmy bociana!” 
"Ptak Ŝałobny, czarny z białem, któŜ go nie zna? 
Dziób dlugi, silny, koniczny, nogi czerwone; 
rozumny, pełen zastanowienia, nie zna pośpiechu 
oprócz do ucieczki, smętny i zawsze dumający;" 
Zamyślonym ptakiem z opisu jest oczywiście 
bocian. Cytat pochodzi z jednej z pierwszych 
monografii poświęconych temu gatunkowi 
autorstwa hrabiego Kazimierza Wodzickiego z 1896 
roku. Bocian jest jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych ptaków i zajmuje szczególne 
miejsce w naszej tradycji. Mamy sentyment do 
tych ptaków i chętnie słuŜymy im pomocą. Jednak 
niestety najczęściej ptaki potrzebują pomocy 
ludzkiej właśnie z powodu działalności człowieka. 
W wyściółce gniazd coraz częściej moŜna znaleźć 
niebezpieczne dla młodych ptaków śmieci. Problem 
ten nie ominął takŜe Europejskiej Wioski Bocianiej 
w Pentowie. Jak się okazało jeden z tamtejszych 
bocianów miał nogę zaplątaną w sznurek. Młody 
ptak, karmiony ciągle przez rodziców, został 
uwiązany do gniazda. Nie miał szans sam się 
uwolnić. Wojtek Syguła, pracownik Galerii 
Bocianiej w Pentowie oraz Andrzej Gabiński z biura 
PTOP wspólnymi siłami podjęli się akcji 
ratunkowej. W całej akcji, poza dobrymi chęciami, 
konieczny okazał się teŜ podnośnik. Sznurek został 
bezpiecznie usunięty a noga uwolniona, przycięto 
takŜe gałęzie utrudniające dostęp do gniazda obok. 
Ptak dłuŜszą chwilę dochodził do siebie, ale po 
powrocie rodziców do gniazda nabraliśmy 
pewności, Ŝe stan młodego bociana jest dobry. 
Lada dzień będzie mógł odlecieć na zimę. 
A.Suchowolec 

 
Wojtek na podnośniku zbliŜa się do gniazda. 

 
Zdejmowanie sznurka. 
Fot. Andrzeja Gabińskiego, wykonane przy uŜyciu 
telefonu komórkowego ;-). 

Ochrona kuraków 



Pisaliśmy juŜ w Newsletterze o dwóch projektach, które mają być sfinansowane ze środków unijnych a 
dotyczą ochrony cietrzewia i głuszca. Pracownicy PTOP cięgle intensywnie pracują nad zebraniem 
niezbędnej dokumentacji oraz „cisną” CKPŚ celem przyspieszenia podpisania umowy o dofinansowanie. 
Projekty zakładają koszenia łąk i odkrzaczanie strefy ekotonu dla cietrzewi a tu juŜ koniec lata…  
Niestety sponsor jest twardy jak skała i machina biurokratyczna obraca swoje trybiki powoli. 
Tymczasem nasze Towarzystwo rozpoczęło realizację kolejnego etapu ochrony głuszca w Puszczy 
Augustowskiej. Sponsorem projektu jest Fundacja EkoFundusz. 
Działania maja na celu polepszenie istniejącego biotopu. W ostojach głuszca wymieniana jest metalowa 
siatka grodząca uprawy leśne na Ŝerdzie, rozsypywany jest Ŝwir na gastrolity dla ptaków, usuwana jest 
czeremcha amerykańska i dąb czerwony. Dodatkowo redukowana jest liczba drapieŜników 
zagraŜających głuszcom tj.: lisa, jenota, norki amerykańskiej i kuny leśnej. Odstrzał drapieŜników 
prowadzą zakontraktowani opiekunowie ostoi: Adam, Adrian i Wiesio.  

Chłopcy Ci od paru lat współpracują z PTOP przy 
programie ochrony głuszca. Niejednokrotnie pomogli 
koordynatorowi programu zaplanować na przyszłość 
działania w terenie. Z tego teŜ względu pełni 
wdzięczności za ich zaangaŜowanie, w ramach 
niniejszego projektu zakupiliśmy trzy fajne lornetki. 
Mamy nadzieję, Ŝe będą dobrze im słuŜyły a i ilość 
obserwowanych głuszców wzrośnie znacząco… 
Na zdjęciu grobla piętrząca wodę wybudowana w 
ramach projektu prowadzonego przez PTOP. M.Potocka, 
G.Kułakowska 

śywkowo 
Pracownicy biura PTOP w Olsztynie wygrali konkurs na dofinansowanie projektu zorganizowany przez 
Fundację firmy Cemex „Budujemy Przyszłość”. Projekt nosi tytuł „Bociania szkoła”. Dofinansowanie ma 
wynieść ok. 40 000 PLN. W ramach projektu przewidziano remont sali edukacyjnej, która znajduje się w 
domu w śywkowie, remont wieŜy widokowej oraz stworzenie miejsca do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych na świeŜym powietrzu. Projekt zakłada opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych 
dla młodzieŜy szkolnej oraz przeprowadzenie zajęć z dziećmi ze szkół z okolicy i Olsztyna. Działania te 
mają doprowadzić do stworzenia grupy wolontariuszy działającej na terenie Ostoi Warmińskiej, która 
będzie zaangaŜowana w prowadzenie działań na rzecz ochrony bociana białego i środowiska, w którym 
występuje.  
Pieniądze na ochronę orlika krzykliwego 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków, Fauna Passage Polska Consulting oraz Amphi Consult  z początkiem 2010 roku 
rozpoczynają projekt którego celem jest ochrona orlika krzykliwego w Puszczy Knyszyńskiej i w Puszczy 
Białowieskiej. 
Pięcioletni projekt o budŜecie ponad 4,5 mln Euro ma za zadanie wypracować metody ochrony gatunku 
poprzez wykonywanie praktycznych zabiegów ochronnych takich jak: odtwarzanie zarastających 
śródleśnych podmokłych łąk będących Ŝerowiskami oraz odtwarzanie leśnych i śródleśnych mokradeł 
wpływających na wielkość populacji lokalnej fauny, która stanowi poŜywienie tego drapieŜnika. 
Innowacyjność projektu będzie polegać na strategicznym podejściu do wielkoobszarowej ochrony na 
poziomie całych ostoi Natura 2000. Wypracowana zostanie metoda dystrybucji programów rolno-
środowiskowych z nastawieniem na ochronę gatunku i wypracowanie metod monitorowania zmian w 
krajobrazie rolniczym. 
Projekt obejmie ponad połowę terenów otwartych dostępnych dla orlika krzykliwego w Puszczy 
Białowieskiej i Knyszyńskiej (ponad 850 ha). Zostanie opracowana teŜ Narodowa Strategia Ochrony 
Orlika Krzykliwego. 
W projekcie PTOP jest głównym wykonawcą działań ochronnych z budŜetem ok. 2 mln Euro. 
W kolejnych newsleterach będziemy przybliŜać szczegóły projektu. R.Kalski 
Informacja  
Zapraszamy członków i sympatyków PTOP do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: POLSKA WSCHODNIA – TU ZACZYNA SIĘ UNIA. 
KaŜdy uczestnik konkursu moŜe nadesłać pracę w jednej z dwóch form: 
- zdjęcie wraz z opisem/tytułem  
- krótki filmik nakręcony za pomocą np. telefonu komórkowego.  
Wszystkie prace powinny być wykonane w jednym z pięciu regionów Polski Wschodniej w 
województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim czy warmińsko – mazurskim. 
Głównym zamysłem konkursu jest zachęcenie do szukania i pokazywania wszystkiego, co kojarzy się z 
rozwojem, zmianami na wschodzie, przyszłością w Unii i samą Unią.  
Termin nadsyłania zdjęć rozpoczyna się 25 sierpnia o godzinie 12:00 i mija 25 września o godzinie 
12:00. Ogłoszenie wyników na stronie www - 28 września. 



Autorzy zwycięskich prac otrzymają: 
aparat fotograficzny: SONY Cyber-shot DSC-W220 z akumulatorami, ładowarką i kartą pamięci 
Więcej szczegółów i regulamin na www.tuzaczynasieunia.pl 
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