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Nowe wiadomości na stronie www.ptop.org.pl 
Odwiedźcie naszą stronę www. Znajdziecie tam wiele nowych wiadomości w zakładce OSTOJE. Są tam 
informacje o prowadzonych przez nas działaniach ochronnych na terenie Ostoi PTOP oraz obszarach 
Natura 2000.  
Pojawiła się teŜ nowa zakładka SKLEPIK. Stopniowo będziemy tam dodawać nowe ksiąŜki, mapy, 
naklejki, które posiadamy w PTOP, a które moŜna kupić. 
MAŁA RETENCJA W DUśEJ PUSZCZY 
W środę w ramach projektu ochrony głuszca w Puszczy 
Augustowskiej Towarzystwo odebrało czterdziesty siódmy juŜ 
obiekt małej retencji. Wszystkie budowle zostały wybudowane 
z pieniędzy NFOŚiGW i Nadleśnictwa Pomorze. Wśród nich 
znalazły się groble, zastawki, progi, stawy ziemne dla płazów. 
Pomimo niekorzystnych zmian środowiska, jakie powstały na 
skutek przeprowadzonej melioracji, juŜ dzisiaj widać pozytywne 
oddziaływanie naszego projektu, m. in. poprzez odtworzenie 
roślinności typowej dla torfowisk wysokich, czy borów 
bagiennych (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna), a więc 
miejsc gdzie dawniej w duŜej ilości występował głuszec.  
Dodatkowym działaniem zainicjowanym przez miejscowego 
leśniczego, nota bene opiekuna ostoi głuszca, było 
rozwieszenie koszy lęgowych dla kaczek. Z relacji opiekuna 
wiemy, iŜ część tych koszy została zajęta przez ptaki, które to 
dodatkowo szczęśliwie wyprowadziły lęgi. GRATULUJEMY 
POMYSŁOWOŚCI !!! 
Na koniec chcielibyśmy się pochwalić, iŜ projekt PTOP spotkał 
się z duŜym uznaniem wśród leśników, co w konsekwencji w 
przyszłości ma zaowocować dalszymi, wspólnymi planami w 
tego typu pracach. Ale o tym będziemy opowiadać później, 
tymczasem chcę wam powiedzieć, Ŝe niezmiernie wzruszająco 
wygląda w środku lasu szemrzący bystrotok, z wodą czystą jak 
kryształ ☺ wow !!! tekst i fot. M. Potocka 

Modrzewnica zwyczajna 

Po prawej stronie fotografii w 
szuwarze kosz dla kaczki krzyŜówki.  

WCIĄś COŚ JESZCZE ROBIMY DLA KURAKÓW… 
Obok projektu związanego z realizacją programu 
małej retencji w Puszczy Augustowskiej PTOP 
prowadzi równieŜ drugi, duŜy projekt ochrony 
głuszca, jednakŜe finansowany przez Fundację 
EkoFundusz. JuŜ dzisiaj w ramach tegoŜ projektu 
wymieniono ogrodzenie z siatki na Ŝerdzie na 
terenie Nadleśnictwa Płaska oraz wysypano Ŝwir na 
gastrolity w Nadleśnictwie Pomorze. Do 
końcalistopada w ramach projektu planuje się 
jeszcze usunąć czeremchę amerykańską, dąb 
czerwony z trzech ostoi głuszca oraz wykosić bagno 
zwyczajne z terenu jednego z najwaŜniejszych 
tokowisk tego ptaka w Puszczy Augustowskiej. 

Planowana do usunięcia czeremcha obecnie powoduje silna eutrofizację siedliska głuszcowego i jego 
degradacje, natomiast postępująca sukcesja bagna powoduje degradacje mszaru, a poprzez to 
uniemoŜliwia prawidłowe tokowanie ptakom. tekst M. Potocka 
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