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Naprzód PTOP! 

W dniach 03-08 marca br. odwiedziła region Pn-Wsch Polski 
grupa 5-u kolegów z organizacji partnerskiej Vogelschutz 
Komitee V.e.. Razem realizujemy projekt „Naprzód PTOP!, 
wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie 
ochroną przyrody w NE Polsce”. Projekt ma na celu 
przeniesienie doświadczeń partnerów z Niemiec na grunt polski, 
chodzi głównie o wiedzę w zakresie planowania zadań w 
zakresie ochrony czynnej na terenach ostoi ptaków, współpracy 
z miejscową ludnością, pozyskiwania środków na działalność Towarzystwa i zakup gruntów.  
Podczas 5-o dniowej wizyty zaprezentowaliśmy kolegom z VsK projekty prowadzone w chwili obecnej prze PTOP. W 
BiałowieŜy: projekt finansowany ze środków UE mający na celu ochronę orlika krzykliwego, oraz budowany jaz 
(Ekofundusz), Dolina Narwi – jaz w  Rzędzianach (Ekofundusz), Warmia – Kwiecewo, Sątopy i nasze gospodarstwo 
ekologiczne w śywkowie. 
Najbardziej spodobał się gościom pomysł wykupienia gruntów przy wejściu do Białowieskiego Parku Narodowego, 
koszenia tamtejszych nieuŜytków celem utrzymania łąk i stawiania stogów dla dzikiej zwierzyny: Ŝubrów, jeleni i 
saren. Tereny te powoli ulegają zarastaniu przez brzozę oraz w wyniku zakładania plantacji świerku przez właścicieli 
gruntów. Ptaki drapieŜne takie jak orlik nie mogą tam polować i kolejne pary znikają z mapy występowania gatunku. 
śywkowo tez wzbudziło duŜo pozytywnych emocji – zwłaszcza niedawno narodzona cieliczka razy Polska Czerwona. 
Dostała prezent od Eberharda Schneidera (Prezydent VsK) i nowe imię Katarina.  
Podczas pobytu powstało wiele pomysłów jak promować projekty PTOP i jak pozyskiwać środki finansowe na 
przyszłość. 
Kolejny punkt projektu to wizyta pracowników 
PTOP w Niemczech na terenach chronionych przez 
VsK. Ta wizyta tez z pewności zaowocuje wieloma 
doświadczeniami i pomysłami. Gaba Kułakowska 
Na zdjęciu: Pracownicy PTOP + Vogelschutz 
Komitee. Pierwszy z lewej, Przewodniczący VsK Dr 
Eberhard Schneider. 
Projekt pt. ‘„Naprzód PTOP!”, wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w NE Polsce’ dofinansowano w 
ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratyczne przy wsparciu 
finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

Interwencje – Płomykówka  
Ok. 3 tygodni temu otrzymaliśmy sygnał z Urzędu Gminy w Choroszczy, Ŝe we wsi 
Śliwno nad Narwią Sołtys uratował osłabioną sowę. Sowa próbowała uciec od psów, 
które ganiały ją w stodole – nie była w stanie latać, ale wyglądała na całą.  
Pani Sołtysowa oznaczyła gatunek przy pomocy encyklopedii zwierząt (!) i 
poinformowała nas telefonicznie, Ŝe to płomykówka. Nad Narwią gnieździ się jeszcze 
kilka par, postanowiliśmy ratować tego pięknego i rzadkiego ptaka.  
Płomykówka została przewieziona do biura PTOP i na dzień dobry dostała dwie myszki 
(sklep zoologiczny, 5PLN /sztuka). PoŜarła je błyskawicznie! 
Doszliśmy do wniosku, Ŝe sowa jest cała (nie uległa wypadkowi) tylko zagłodzona. 
PoniewaŜ od ponad miesiąca panowały silne mrozy, a na polach zaległa gruba 
warstwa śniegu sowa nie miała szans polować na swój przysmak: nornice i myszy.  
Sławek Niedźwiecki adoptował sowę i wybudował jej dom w swoim garaŜu, no i karmił 
myszkami. Sowa apetyty ma ogromny dziennie potrzebuje średnio ok. 10 sztuk. 

Zdobywaliśmy myszy w róŜny sposób: część dostarczył Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, część 
zakupiliśmy w zaprzyjaźnionym sklepie zoologicznym po cenie hurtowej (2,5PLN / sztuka). Wszystkim 
zaangaŜowanym w ciągłe dostawy serdecznie dziękujemy!  
W sumie płomykówka pochłonęła ponad 140 myszy. Urosła w siłę, mięsnie jej wyrosły i była gotowa do lotu na 
wolność. Ekipa telewizyjna została zamówiona, Sołtys w Śliwnie czekał z chlebem i solą oraz świeŜymi nornikami na 
polu ale sowa juŜ nie mogła się doczekać i zwiała przez dziurkę w swoim schronieniu. Wybrała wolność bez rozgłosu! 
Fot. Płomykówka i podśniadanek. Jarek Stepaniuk. 



 

Wieści z śywkowa 
Krótko co dzieje się w Bocianiej wsi gdy niema bocianów.  
19 lutego 2010 zorganizowaliśmy pierwszą na tym terenie akcję 
ogławiania wierzb. Przy wsparciu pracowitych wolontariuszy (z Gdańska, 
Warszawy, Białegostoku i Olsztyna) ogłowiliśmy14  wierzb znajdujących 
się na miedzy na działce rolnej naleŜącej do PTOP. Wolontariuszom 
serdecznie dziękujemy i mamy nadzieje Ŝe powtórzymy ten wyczyn w 
następnym roku. Szczegółowa foto-relacja na stronie: 
http://picasaweb.google.pl/ptop.org 
Znajduje się tam równieŜ galeria z remontu stodoły. JeŜeli mowa o 
remoncie to najgorsze mamy juŜ za sobą. Stodoła jest wyprostowane i 
ma wymienione wszystkie strategiczne elementy. Wykonane zostały 
równieŜ nowe podwaliny, to był trudny wyczyn bo ten wielki budynek 
trzeba było oderwać od ziemi, na szczęście prace wykonywane były etapami. W przyszłym tygodniu zostanie 
połoŜona cała dachówka i zamontowane 4 platformy pod gniazda. Do wykonania zostanie tylko deskowanie i drenaŜ 
wokół stodoły.  
A u naszych zwierzaków niebawem powiększy się rodzina, trzy krowy spodziewają się potomstwa. Zdjęcia nowych 
członków „rodziny” na pewno umieścimy w naszej galerii. Piotrek Hryszko. 
Wycieczka na gęsi 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w I. w 2010 roku wycieczce PTOP. 
Planowany termin - 27 marca. 
Wyjazd z Dworca PKS – Białystok.  
Czas wyjazdu autokaru - godzina 9.00. 
Teren wycieczki – Dolny Basen Doliny Biebrzy. 
Zabrać: ciepłe ubranie, lornetkę, prowiant. 
Cel obserwacji – gęsi, kaczki, bociany, łabędzie i co się nawinie pod lunetę. 
Powrót – przewidywany czas godzina 17.00. 
PTOP zapewnia bezpłatny transport autobusem.  
Zapisy: gkulakowska@ptop.org.pl. 
Projekty - Głuszec. 

W końcu ruszył nasz drugi projekt „kurakowy”. „Krajowy program ochrony głuszca” to projekt o budŜecie ok. 1 100 
000 PLN, operatorem grantu jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Okres realizacji projektu to 
07.2009 – 09.2011 roku.  
Zadania: 
- przeprowadzenie ok. 20 warsztatów – spotkań z przedstawicielami Lasów Państwowych: Nadleśnictw oraz 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych, 
organizacji zajmujących się ochroną środowiska oraz ornitologów. Spotkania odbędą się na terenie 4 znanych z 
występowania tych ptaków regionów , tj.: na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie w Sudetach i w Karpatach. 
- wyłonienie grupy ekspertów, którzy po przeszkoleniu i opanowaniu niezbędnej wiedzy przystąpią do 
przeprowadzenia monitoringu liczebności głuszca oraz biotopu w 39 ostojach tych ptaków,  
- zebranie danych z monitoringu i uzgodnienie z Nadleśnictwami działań niezbędnych do przeprowadzenia w ostojach 
głuszca celem zapewnienia ptakom korzystnych warunków środowiskowych. 
- przygotowanie i wydrukowanie dokumentu -  Krajowy Program Ochrony Głuszca i przekazanie go do Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. 
Naczelnym ekspertem projektu ds. głuszca jest Pan Michał Kaszuba / Polska, który koordynował wcześniej kilka 
duŜych projektów poświęconych planowaniu i przeprowadzaniu działań 
na rzecz ochrony kuraków, głównie kształtowania biotopu, w którym 
Ŝyją. Obecnie jest Prezesem firmy prowadzącej badania genetyczne 
(min. sprawdzanie ojcostwa), ale kuraki wciąŜ pozostają jego pasją. 
Do tej pory przeprowadziliśmy razem 3 warsztaty Regionalne: w Puszczy 
Augustowskiej, w Lasach Janowskich (Lubelskie) i w Gorcach 
(Małopolska). Warsztaty się udały, zainteresowanie środowiska jest duŜe 
– dobrze to wróŜy powodzeniu projektu i miejmy nadzieję, Ŝe 
przeprowadzeniu zaplanowanych działań ochronnych równieŜ.  
Fot. Michał Kaszuba w Janowie Lubelskim. 
 
JeŜeli nie chcesz dostawać Newslettera PTOP wyślij e-mail o treści NIE na adres: gkulakowska@ptop.org.pl. 


