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Projekt śółw Błotny 
W dniach 26-28.10.2009r odbyło się zorganizowane przez PTOP międzynarodowe seminarium podsumowujące 
działania  projektu  LIFE „Ochrona Ŝółwia błotnego i płazów na nizinach północnej Europy”.  Współorganizatorami 
byli Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Lithuanian Fund for Nature.  
W pięknie połoŜonym nad jeziorem Pluszne ośrodku ZHP Perkoz w spotkaniu brało udział  ponad 40 osób.  W 
dyskusjach uczestniczyli licznie przybyli goście z zagranicy – Łotwy, Norwegi, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji i  Dani,  
a takŜe współpracujący z Towarzystwem przedstawiciele nadleśnictw, RDLP w Olsztynie oraz Białymstoku oraz 
RDOŚ w Olsztynie. Na terenie Warmii i Mazur odbyły się dwie wycieczki do miejsc, gdzie przeprowadzono w 
ramach projektu działania ochrony czynnej. W Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej odwiedziliśmy  Ŝółwie w 
rezerwacie Nadrowskie Bagno, a Puszczy Piskiej Nadleśnictwo Strzałowo obejrzeliśmy budowle małej retencji. 
Ostatniego dnia konferencji przedstawiciele Lithuanian Fund for Nature zaprosili nas do zwiedzenia rezerwatu 
biosfery Zuvinto oraz herpetologicznego rezerwatu Juodbale. Niestety Ŝółwie zarówno Polskie jak i Litewskie nie 
były zbyt gościnne i nie przerwały swojej hibernacji. Iwona Mirowska-Ibron 
Regionalny Atlas Ornitologiczny 
W trakcie roboczych spotkań Zarządu PTOP i Zespołu Badawczego poruszyliśmy temat reaktywacji Regionalnego 
Atlasu Ornitologicznego. Zamysł w skrócie sprowadza się do tego aby przerwane przed laty gromadzenie danych o 
ptakach lęgowych Podlasia wskrzesić i tworzyć podwaliny do regionalnej monografii ornitologicznej. Liczę przy tym 
na udział zwłaszcza naszych członków spoza Białegostoku. Mamy przecieŜ miłośników ptaków w Hajnówce, 
Sokółce, Łapczynie, Suchowoli, Goniądzu, Niewodnicy, Czeremsze ... Tego typu monitoring prowadzony jest w 
innych krajach europejskich od wielu lat i jest podstawą wiedzy o rozmieszczeniu a częściowo teŜ liczebności i 
trendach naszych rodzimych ptaków. 
Robocze komunikaty dotyczące Atlasu będą zamieszczane na stronie www PTOP’u zaś do Was skierujemy 
indywidualną korespondencję - liczymy na Wasz udział! To w końcu Wy wiecie jakie ptaki macie "za płotem", w 
pobliskim lesie czy na łące. Tomek Kułakowski 
Dziękujemy wolontariuszom!  
Światowe Dni Ptaków organizowane przez PTOP odbyły się zgodnie z planem w dniach 17-18 października. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc.  
Wydana przez nas broszura "Zielony Białystok - Ptaki w mieście" zyskała ogromnie dzięki zdjęciom przekazanym 
nieodpłatnie przez Jerzego Kosiora, Krzysztofa Krahela - www.chemik12.blogspot.com, Mateusza Matysiaka - 
www.mateuszmatysiak.pl, www.birdwatching.pl oraz Marcina Perkowskiego - www.ptaki.fotolog.pl. Wszystkim, 
którzy zdjęć tych autorów jeszcze nie oglądali, a interesują się dobrą fotografią przyrodniczą, polecam odwiedzenie 

ich stron internetowych. 
Medal za wytrzymałość i odwagę naleŜy się równieŜ 
wolontariuszom, którzy wytrzymali na naszym 
stoisku na Plantach i dzielnie wspierali załogę 
Sekretariatu PTOP udzielając informacji nt. ptaków i 
naszego Towarzystwa. Miszo Kocew i Iwona 
Fidziukiewicz oraz Jarek Stepaniuk (z gołą głową i w 
jednym polarku) byli tam z nami mimo chłodu -1st. 
C i mgły. 
Podsumowując: impreza się udała, mimo 
niesprzyjającej aury wszystkie zaplanowane 
wycieczki się odbyły. Obszerniejsze sprawozdanie z 
tego jak to PTOP w pojedynkę I. ŚDP zorganizował 
ukaŜe się w następnym biuletynie ;-). Gaba 
Kułakowska  

O PTOP 
Na stronie internetowej PTOP został dodany nowy artykuł. Opisuje on same początku naszego Towarzystwa. W 
załączniku znajdziecie zeskanowany list zapraszający na pierwszy zjazd załoŜycielski Północnopodlaskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego – 25 maja 1985 roku. Wzięło w nim udział ponad 50 osób.   
Jak to kiedyś było… Zapraszamy do lektury na www.ptop.org.pl. 
W maju 2010 roku mija 25 lat od tego zjazdu. XXVI zjazd PTOP będzie okazją do wspominania przeszłości, 
podsumowania dotychczasowej działalności oraz przede wszystkim spotkania wszystkich członków i entuzjastów 
PTOP. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Impreza w Kundziczach 
Wszystkich członków PTOP oraz sympatyków naszego Towarzystwa 
zapraszamy na jesienne spotkanie podsumowujące tegoroczną 
działalność naszego Towarzystwa. Impreza została przewidziana na 
14tego listopada. Planujemy wyjazd autokarem ok. godz. 10.00 rano. W 
programie wycieczka – spacer po terenie w okolicach Krynek / Kundzicz. 
Następnie – ok. 15.00 - udajemy się do Gospody w Chlewie w 
Kundziczach gdzie uczestnicy wyprawy posilą się obiadem. Poczęstunek 
przewiduje dana zimne i gorące (w stylu „wesele”) oraz napoje 
regionalne nisko i wysokoprocentowe. Pracownicy Sekretariatu PTOP 
przedstawią w sposób mniej lub bardziej formalny (a raczej mniej) 
wyniki swojej rocznej pracy. Pogadamy o ptakach i nie tylko. Zrobimy burzę mózgów nt. organizowania 25-lecia 
PTOP w przyszłym roku. Powrót autokarem do Białegostoku w godzinach wieczornych – 19.00-20.00. Koszt obiadu 
40 PLN. Płatne na imprezie. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa do gkulakowska@ptop.org.pl.  
KsiąŜka 

zachęcamy zainteresowanych przyrodą 
Północnego Podlasia do zakupu ksiąŜki 
Eugeniusza Pugacewicza „Ptaki lęgowe 
Puszczy Białowieskiej”. Jest to ostatnia 
szansa zakupu kontrowersyjnego 
"półkownika". Efektu wielu lat pracy 
terenowej w Puszczy Białowieskiej - 
doskonałe kompendium wiedzy o ptakach 
tego naturalnego kompleksu leśnego. 
KsiąŜka przez jednych ostro krytykowana, 
przez innych podziwiana za ogrom pracy. W 
magazynie mamy pewną partię, która moŜe niedługo zniknąć. Cena 20 PLN – dla osób 
spoza Białegostoku wysyłamy ksiąŜki gratis.    

Konferencja 
5 grudnia (sobota) w Siedlcach odbędzie się II konferencja poświęcona błotniakowi łąkowemu. W programie 
referaty poświęcone rozpoznawaniu poszczególnych gatunków błotniaków, biologii błotniaka łąkowego, ochronie 
tego gatunku na terenie Polski i Niemiec. Więcej informacji na www.bocian.org.pl . 
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