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Orlikowe stołówki 

Jak juŜ pisaliśmy w poprzednich wydaniach 
newsletterów od stycznia br.  PTOP na terenie Puszczy 
Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej we współpracy z 
RDLP w Białymstoku oraz Ampli Consult i Fauna 
Passage Polska realizuje projekt ochrony orlika 
krzykliwego. Podstawowym załoŜeniem projektu jest 
odtwarzanie Ŝerowisk tj. podmokłych łąk w dolinach 
rzek i na śródleśnych polanach obu puszcz. Przełom lata i jesieni to okres 
w którym rozpoczęły się intensywne prace w terenie.  
W okolicach Gródka w Puszczy Knyszyńskiej wykosiliśmy prawie 30 ha 

nieuŜytków porośniętych pokrzywą i trzcinami połoŜonych tuŜ przy rzece Supraśl. Równocześnie w pobliŜu rzeki 
kupiliśmy kolejne, tym razem intensywnie uŜytkowane i nawoŜone 26 ha. W tym przypadku zamierzamy zasypać 
przebiegające przez działkę rowy melioracyjne, zaniechać stosowania nawoŜenia i ekstensywnie uŜytkować juŜ jako 
stołówkę dla pobliskiej pary orlików. 
Zdecydowanie większe choć nie przestrzennie, a finansowo prace trwają w BiałowieŜy. Plany zakładają, Ŝe w tym 
roku odtworzymy ok. 39 ha łąk. Niestety pogoda nam nie ułatwia 
sprawy, gdyŜ bez przerwy padające deszcze zalewają dolinę Narewki 
(mam prawie wiosenne zalewy) co uniemoŜliwia wjechanie traktorów 
z kosiarkami. Póki co wycinamy zakrzaczenia i zadrzewienia na 
dawnych łąkach i polach, a za kilka dni na terenie wycinki powinny 
pojawić się koparki, które będą karczować to co wytniemy. Na 
przełomie października i listopada wszystko zostanie przeorane i 
wyrównane, a wiosną 2011 roku wyrośnie trawa i ptasia stołówka 
będzie gotowa. Największe prace trwają na tzw. „Wilczkowych 
Łąkach” gdzie przez wiele lat odbywały się czyny społeczne 
poprzedzające zjazdy PTOP-u. Łącznie na Wilczkowych Łąkach 
przywrócimy ok. 14 ha łąk co mamy nadzieję spowoduje powrót 
orlików nad białowieskie Podolany. Tylko co my teraz będziemy robić 
na naszych czynach zjazdowych? Roman Kalski 
Na zdjęciach: Wilczkowe łąki koło BiałowieŜy podczas prowadzenia zabiegów. 
Czytaj więcej w notatce PAP (informacji udzielił Jarek Chyra) na: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8378205,Koszenie_lak_w_ramach_programu_ochrony_orlika_krzykl 
iwego.html  
1400 - Ziemia dla ptaków 
Nasze Towarzystwo jako pierwsza organizacja w Polsce rozpoczęła projekty ochrony ptaków w oparciu o wykup 
gruntów prywatnych. A wszystko zaczęło się 15 października 1990 roku kiedy zakupiliśmy 8,71 ha nieuŜytków na 
Bagnach Biebrzańskich tuŜ przy Grobli Honczarowskiej. Celem była ochrona wodniczki. Kolejne lata przynosiły nowe 
zakupy w Puszczy Białowieskiej, dolinie Narwi, Puszczy Knyszyńskiej i na Mazurach. Praktycznie przez całe lata 
dziewięćdziesiąte PTOP za takie podejście do ochrony ptaków i ich ostoi był nieustannie krytykowany, Ŝe jest to 
nieskuteczne a tylko wielkie kompleksowe programy realizowane na 
gruntach prywatnych i państwowych mają sens. śe kupowanie ziemi to 
marnowanie pieniędzy. Dziś juŜ nikt nie kwestionuje, Ŝe w niektórych 
sytuacja jest to jedyna i bardzo skuteczna metoda ochrony ptaków, a 
naszym tropem podąŜają największe organizacje przyrodnicze w Polsce. 
A MY? PTOP idzie do przodu i nie zwalnia. Na naszych gruntach tokują 
bataliony, dubelty i ostatnie podlaskie cietrzewie. GnieŜdŜą się rycyki, 
orliki krzykliwe, Ŝurawie, derkacze, podróŜniczki, wodniczki, bąki i 
zielonki. Chronimy ponad 30 gniazd bociana białego w naszym 
gospodarstwie rolnym w śywkowie. Trwa kampania „Ratuj Kwiecewo”. 8 
września 2010 roku zakupiliśmy nasz 1400 ha 
Dziękujemy wszystkim ptasim dobroczyńcom. I tym którzy wpłacają po kilkadziesiąt złotych w kampanii Ratuj 
Kwiecewo i tym którzy wspierają nas przekazując trochę większe kwoty. Lista dobroczyńców Kwiecewa znajduje się 
na stronie www.ratujkwiecewo.pl, a poniewaŜ lista tych wielkich dobroczyńców byłaby prawie tak samo wielka dziś 
wymienię tylko tych którzy wsparli nas w tym roku: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, Instrument 
Finansowy Life+ oraz  Vogelschutz-Komitee e.V. Dziękujemy!! Roman Kalski 
Na zdjęciu podmokła łąka PTOP na Niecce Gródecko – Michałowskiej. 



 

Nowe projekty  
Mimo, Ŝe kaŜdy z nas jest juŜ zaangaŜowany w realizację 
duŜych projektów dofinansowanych ze środków unijnych 
to nie ustajemy w „produkcji” kolejnych wniosków. 31 
sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisane 
zostały 2 umowy dotacji na realizację kolejnych 
przedsięwzięć PTOP. Piotrek Hryszko juŜ działa realizując 
projekt „Ochrona zimowisk nietoperzy w Ostoi 
Warmińskiej”. W przypadku Ostoi Warmińskiej głównym 
miejscem wykorzystywanym na zimowiska nietoperzy są 
opuszczone bunkry oraz piwnice kamienno-ziemne (tzw. 
ziemianki). W wielu przypadkach wymagają one drobnych 
prac remontowych w celu przywrócenia w nich dobrych 

warunków temperaturowo-wilgotnościowych, sprzyjających hibernacji nietoperzy. W związku z tym planuje się remont 
takich obiektów oraz dostosowanie do potrzeb zimujących nietoperzy. A w październiku rusza 2 z projektów, tym 
razem moje dziecko, czyli „Ocena efektów programu Renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego 
Parku Narodowego”. Cel to podsumowanie i ocena działań prowadzonych do tej pory na terenie strefy buforowej 
NPN poprzez przeprowadzenie kompleksowych inwentaryzacji: ichtiofauny i wodnych organizmów bezkręgowych, 
siedlisk, ptaków, wybranych bezkręgowców lądowych, batrachofauny, zbadane zostaną parametry jakości wody oraz 
przeprowadzona będzie ocena hydromorfologiczna rzeki Narew na danym odcinku metodą River Habitat Survey 
(RHS). Ania Suchowolec Fot Piotrek Hryszko – Ziemianka do remontu. 
A co słychać u cietrzewi … 
Realizacja projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”. 
Po przerwie wiosenno-letniej, kiedy to cietrzewie w spokoju miały wysiadywać jaja i wychowywać młode – wracamy 
na Rabinówkę i Kruszyniany z „cięŜkim sprzętem” celem dalszego wykaszania pokrzywy i szuwaru. Nasz ciągnik 
zakupiony w zeszłym roku w ramach ww projektu ruszył Ŝwawo na Rabinówkę i wykosił w pokrzywie koncentryczne 
kręgi o łącznej powierzchni ponad 45 ha. Dzięki wybiórczemu koszeniu nieuŜytków tworzy się mozaikowy krajobraz: z 
odkrytymi polanami dla cietrzewi gdzie mogą bezpiecznie szukać poŜywienia i wodzić młode oraz obszarami 
zachowanej roślinności wraz z zamieszkującymi je owadami.  
Plan jest taki, Ŝe koszenia w systemie tworzenia mozaiki krajobrazu będą powtarzane co 3 – 4 lata, w ten sposób 
mają  się utworzyć łąki o bogatym runie ziołoroślowym lub ziołowo-turzycowe z dodatkiem wrzosu i borówki. 
Dodatkowo otwarty teren zapewnia dobrą 
widoczność wodzącym kurom, tak Ŝe w porę 
mogą dostrzec polującego drapieŜnika. 

Próg na Narewce  
W dniu 17 września nadzór 
budowlany wreszcie oficjalnie 
odebrał i zamknął etap budowy 
nowego progu – bystrotoku na 
rzece Narewce w Białowieskim 
Parku Narodowym połoŜonego tuŜ 
przy stawach pałacowych. 
Inwestycja realizowana w całości przez PTOP we 
współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, a 
przy wsparciu finansowym EkoFunduszu, WFOŚiGW 
w Białymstoku oraz funduszu Life+ i NFOŚiGW miała 
na celu zachowanie wilgotnych łąk i torfowisk 
połoŜonych powyŜej progu. Równocześnie została 
przywrócona migracja ryb, co uniemoŜliwiał poprzedni 
stary jaz. 

Dziś próg jest wizytówką Parku, no i oczywiście PTOPu o czym świadczą liczne wycieczki które zaglądają nad 
Narewkę. Teraz przed nami powrót do pomysłu remeandryzacji Narewki na Polanie Białowieskiej, czyli odtworzenia 
dawnych zakoli. Rozpoczęliśmy procedurę formalnoprawną, geodeci rozpoczynają pracę a członkowie i sympatycy 
PTOP niech trzymają za nas kciuki aŜeby wszystko przebiegło zgodnie z planem i dla dobra białowieskiej przyrody. 
Roman Kalski  
Na zdjęciu: próg w BiałowieŜy. 
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