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Ochrona torfowisk wysokich w warmińsko-mazurskim... 
...to kolejny projekt PTOP, który będzie realizowany przy dofinansowaniu z CKPS oraz NFOŚ. Obecnie jesteśmy na 
etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy. Mamy nadzieję, Ŝe projekt ruszy jeszcze w połowie 
2010 roku.  
Celem projektu jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk wybranych 8  torfowisk w 
województwie warmińsko-mazurskim. W projekcie zaplanowano opracowanie kompleksowych działań 
renaturalizacyjnych dla 2 torfowisk - Rucianka, Biedkowo,  które były eksploatowane górniczo. Dla torfowisk 
będących ostojami  Natura 2000- Jonkowo-Warkały, Budwity, Gązwa oraz Bieńkowo  przygotowane będą plany 
ochrony i zarządzania, które będą oparte na badaniach botanicznych, faunistycznych i hydrologicznych wraz z 
badaniem miąŜszości torfu.  
Na podstawie wcześniej opracowanych koncepcji poprawy stosunków wodnych oraz zgodnie z planami ochrony 
rezerwatów Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz wykonane zostaną projekty budowlane oraz operaty wodnoprawne.  
Przeprowadzona zostanie procedura uzyskania pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń na budowę. W 
rezerwatach Sołtysek, Zielony Mechacz oraz Gązwa zaplanowano wybudowanie  piętrzeń co spowoduje większą 
retencję wody, zahamuje procesy 
osiadania złoŜa torfu i zmniejszania 
jego objętości. Seba Menderski 
Interwencje  

W tym tygodniu nasz kolega Grzegorz Grygoruk ratował zmarzniętego i wygłodniałego 
perkoza. O tym, jak skomplikowana logistycznie moŜe być pomoc ptakom, świadczy opisana 
na stronie PTOP historia - zakładka INTERWENCJE. Przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby 
moŜliwe bez dobrej woli i zaangaŜowania wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas i 
pieniądze. PTOP jako organizacja pozarządowa dysponuje ograniczonymi środkami 
finansowymi, nie zatrudnia weterynarza ani nie ma warunków do przetrzymywania rannych, 
osłabionych czy osieroconych ptaków. Nasi pracownicy chętnie słuŜą radą, niemniej fachową 
pomoc świadczą wyspecjalizowane ośrodki, do których trzeba samemu dowieźć ptaka. W 
Białymstoku pierwszej pomocy udziela Akcent ZOO. Choć nie zatrudnia weterynarza to 
pracownik ZOO sprawnie pomaga dowiezionym zwierzakom.    

W tym roku równieŜ moŜecie przekazać 1% dla PTOP. Planujemy przeznaczyć tę kwotę na pokrycie kosztów 
związanych z ratowaniem poszkodowanych ptaków oraz pomoc gatunkom, które tracą swoje miejsca 
gniazdowania na terenie miasta w związku z działaniami człowieka (ocieplanie budynków, wycinka i kształtowanie 
koron drzew). 
Raporty ornitologiczne  
Na stronie PTOP w zakładce OBSERWACJE znajdziecie dwa „świeŜutkie” raporty ornitologiczne. Jeden dotyczy 
faunistycznie waŜnych obserwacji na pólnocnym Podlasiu w roku 2008.  W tym raporcie wyboru obserwacji 
dokonano spośród ponad 1000 stwierdzeń dokonanych przez prawie 150 obserwatorów, na podstawie aktualnej 
wiedzy w zakresie awifaunistyki regionalnej. Większość obserwacji dotyczy pojawów o charakterze nielęgowym. 
Uwzględniono teŜ informację o lęgach gatunków rzadkich na Północnym Podlasiu.  
Wykorzystano obserwacje zgromadzone w Północnopodlaskiej Kartotece Ornitologicznej działającej przy Polskim 
Towarzystwie Ochrony Ptaków, Polskiej Kartotece Przyrodniczej znajdującej się pod 
adresem:http://kartoteka.bocian.org.pl oraz na stronach: avestom, clanga, forum przyroda, PPPptaki, 
birdwatfching, a takŜe dane z raportów i orzeczeń komisji faunistycznej oraz dane nadesłane bezpośrednio od 
autorów obserwacji. 
Drugi raport dotyczy I-go zimowego liczenia ptaków na terenach zabudowanych, w naszym regionie w styczniu 
2009. Brak opracowań i publikacji dotyczących zimowania ptaków na obszarach zabudowanych stał się jednym z 
głównych powodów do przeprowadzenia liczeń w tym terenie. Celem akcji było zebranie reprezentatywnych 
danych odnośnie liczebności, rozmieszczenia i składu gatunkowego ptaków zimujących w miejscowościach róŜnej 
wielkości w województwie podlaskim. Niniejsze podsumowanie prezentuje wstępne wyniki liczenia wybranych 
gatunków ptaków przeprowadzonego w dniach 10-12.01.2009 roku.  
Obydwa raporty umieszczono na stronie www.ptop.org.pl w zakładce OBSERWACJE, w formie plików pdf.  
Czas składkę opłacić!! 
Zapraszamy wszystkich do opłacenia składki członkowskiej za 2010 rok. Wysokość składki to tylko 20 PLN dla 
osoby pracującej i 10 PLN dla osoby niepracującej. MoŜna zapłacić przelewem, nr konta 08 12 40 5211 1111 0000 
4921 4273, Bank PEAKO SA. w tytule przelewu naleŜy podać informację, Ŝe jest to składka członkowska oraz imię i 
nazwisko.  
Dla nas - organizacji pozarządowej nie mającej stałego źródła finansowania liczba członków jest bardzo waŜna, 
informacja ta jest zawsze podawana gdy staramy się o dofinansowanie projektów.  
Na liście członków PTOP mamy ponad 500 osób, niestety tylko ok. 130 płaci składki. Szczególnie dziękujemy 



 
 
 
 

osobom, które płacą kilka razy do roku i w ten sposób dodatkowo wspierają naszą działalność dobrowolną 
darowizną. 
Osoby, które przez kilka ostatnich lat nie płaciły składek, a chciałyby powrócić na łono PTOP i są zainteresowane 
odnowieniem członkowstwa informujemy, Ŝe wszystkie stare deklaracje członkowskie posiadamy w naszym 
archiwum i po opłaceniu zaległości (moŜe być w ratach, kwartalnych) przywrócimy delikwenta w poczet 
pełnoprawnych członków. 
Przypominamy, Ŝe członek PTOP dostaje legitymację członkowską – jeŜeli prześlesz nam swoje zdjęcie w formie 
elektronicznej lub papierowej otrzymasz legitymację.  
Jedni na saneczki, inni lepią bałwany, a co zimą robi się w PTOP? 

„Jasne słonko, mroźny dzień, a saneczki deń, deń, 
deń…” 
 Maria Konopnicka „Sanna” 
Jak informowaliśmy w jednym ze wcześniejszych numerów 
newslettera trwa budowa progu na rzece Narew i jest to 
element projektu „Renaturalizacja strefy buforowej 
Narwiańskiego Parku Narodowego.” Ze względu na 
przedłuŜające się procedury formalno-prawne mogliśmy 
rozpocząć budowę dopiero w grudniu i do końca lutego 
musimy ją zakończyć. Byliśmy gotowi na utrudnienia 
związane z nietypowym terminem, ale biorąc pod uwagę 
ostatnie lata (kilka dni mrozu, trochę śniegu od czasu do 
czasu) wierzyliśmy, Ŝe będzie dobrze. Jak się okazało, zima 
nie ma dla nas litości. Sam dojazd na plac budowy wymaga regularnego odśnieŜania kilka razy w tygodniu na 
odcinku ponad 2 km, koparkę pokrywa gruba warstwa lodu, nawet myśl o temperaturze wody mrozi mózg. Zdjęcia 
zostały wykonane we wtorek 26 stycznia przy ponad -20ºC mrozu, a praca wrzała. Ekipa jest wytrwała, prace 
trwają nieprzerwanie i zostaną zakończone w terminie.  
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