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1. Numer newslettera PTOP 

Zespół PTOP wita wszystkich sympatyków. Zaczynamy redakcję naszego newslettera. Zamierzamy w nim 
informować o tym co się dzieje w PTOP. W tej chwili planowane jest wydawanie numeru co 2 tygodnie. 
Bardzo proszę o przesyłanie adresów osób, które chcą dostawać informacje o działalności PTOP, proszę 
równieŜ napisać jeŜeli ktoś sobie tego nie Ŝyczy. Na stronie internetowej została zamieszczona ankieta, 
proszę głosować w jakiej formie ma być przygotowany newsletter: html, pdf czy w dwóch wersjach? 
Współpraca z Nadleśnictwem Rudka 

PTOP rozpoczyna współpracę z Nadleśnictwem Rudka. Celem jest ochrona ptaków i rozwój edukacji 
przyrodniczej na stawach w Pietkowie. W pierwszym etapie tworzone będą platformy pływające pod 
gniazda rybitw. Mamy nadzieje, Ŝe dzięki temu zwiększy się bioróŜnorodność awifauny stawów. 
Liczenia Ptaków Zimujących 2008-2009 

Zakończyliśmy kolejny sezon liczeń ptaków zimujących. Trzeba przyznać, Ŝe dzięki solidnej zimie 
obserwowaliśmy sporo ciekawych 
gatunków w prawdziwej wschodniej 
aurze. Z ciekawszych obserwacji naleŜy 
odnotować jesienny nalot czeczotek, 
zwłaszcza w listopadzie było ich sporo. 
W styczniu i lutym w Białymstoku 
zimowała mewa pospolita. Na liczeniu 
lutowym Grzesiek Grygoruk i Tomek 
Tumiel widzieli juŜ skowronki. Nad 
Supraślą pojawił się teŜ wczesny bąk. 
Odnotowaliśmy zmianę zachowań 
gęgawy, która od kilku lat zaczyna 
regularnie zimować na Północnym 
Podlasiu. 
 

Rezerwaty PTOP 

Na przełomie roku 2008 i 2009 zakupiliśmy kolejne działki w dolinie Narwi Ostoja Bagno Tykocin. 
Aktualnie mamy tam juŜ ponad 150 ha, a całość „majątku” PTOP to ponad 1300 ha. 
Liczenia cietrzewi 

W sezonie wiosennym 2009 
ponownie będziemy liczyć 
cietrzewie. Pierwszy termin to 28 
marca. Kolejne w kwietniu – 
18.04.2008r. 
 

Wycieczki PTOP 

Na marzec planujemy roboczo wycieczkę PTOP „na gęsi” nad Biebrzę. Termin zostanie podany na stronie 



 

www PTOP-u. 
ZJAZD PTOP 

Tradycyjnie - wiosenny XXV ZJAZD PTOP - odbędzie się w BiałowieŜy w dniach 3-5 kwietnia. W 
programie przewidziane są wycieczki teren oraz wykłady. Z prelekcją wystąpią min.: dr Maria Wieloch, 
Marcin Faber, Adam Dmoch. Nocleg przewidziany jest w Wejmutce, przy rezerwacji miejsc proszę 
powoływać się na PTOP. Szczegóły wkrótce… Wszystkich chętnych juŜ dziś zapraszamy. 
Wiosna okresem intensywnego pisania wniosków o dofinansowanie ;-) 

Właśnie teraz pracownicy PTOP intensywnie pracują nad wnioskami o dofinansowanie. 
W tej chwili staramy się o pieniądze z NFOŚiGW na dofinansowanie bieŜącej działalności naszego 
towarzystwa – w projekcie ujęto min. wycieczki w teren dla naszych członków oraz zorganizowanie 
konkursu z nagrodami dla wolontariuszy. ZłoŜyliśmy równieŜ wniosek do EkoFunduszu o środki na 
budowę progu na Narwi. Próg miałby zatrzymać więcej wody na obszarach zalewowych w obrębie 
Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy buforowej. 
Biuro Regionalne w Olsztynie składa wniosek do Funduszy Norweskich celem zdobycia środków na 
promocję i dofinansowanie naszych działań na Warmii i Mazurach. 
Wieści z gospodarstwa PTOP 

MoŜe nie wszyscy członkowie PTOP wiedzą, Ŝe na części posiadanych terenów prowadzimy działalność 
rolniczą, a w śywkowie mamy gospodarstwo rolne – ekologiczne, oczywiście. Hodujemy koniki polskie 
oraz krowy rasy polska czerwona. W zeszłym tygodniu na świat przyszły 2 jałówki ;-). Mamy juŜ w sumie 
4 cielaki, dodatkowo 8 krów jest cielnych. Koniki polskie i cielne krówki urodzone w zeszłym roku są na 
sprzedaŜ, chętnych proszę o kontakt z Sekretariatem PTOP.  
Legitymacje członkowskie 

Dotychczas był problem z wyrobieniem legitymacji członkowskich. Chętni musieli bardzo długo na nie 
czekać. Mamy dobrą wiadomość, renegocjowaliśmy warunki wykonywania legitymacji i będziemy mogli 
zamawiać jednorazowo minimum 3 identyfikatory, a nie 20 jak dotychczas. Czas realizacji z dostawą to 
max 2 tygodnie. Bardzo prosimy tych, którzy juŜ długo czekają o chwilę cierpliwości – legitymacje do 20 
marca będą w biurze na ul. Ciepłej do odbioru. Pozostałych członków namawiamy do przesyłania swoich 
danych wraz ze zdjęciem na nasz e-mail. 


