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Sprawozdanie  

Z realizacji projektu pn. „Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych 

i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) 

oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2021 r.” (umowa WFOŚ/D/641/4966/2021). 

Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 19 846,48 zł (przy planowanych 20.000 zł), całość po-

chodziła z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. 

W ramach projektu realizowane było jedno zadanie. 

1. Czynna ochrona i monitoring zagrożeń w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha”  
i „Ptasi Raj” oraz na terenie Doliny Dolnej Wisły; koszty koordynacji i obsługi admi-
nistracyjno-księgowej projektu. 

 

Podsumowanie sezonu lęgowego 2021 w rezerwatach (osiągnięty efekt ekologiczny) 

 

Rezerwat przyrody „Mewia Łacha” położony jest po obu stronach ujścia Przekopu Wisły. Grupa 

KULING prowadzi w nim prace czynnej ochrony od 2007 r. Był to rok, w którym po 16 latach przerwy 

w rezerwacie zagnieździły się ponownie rybitwy czubate. W 2021 r. rybitwy czubate nie gniazdowały 

w rezerwacie, założyły niewielką kolonię (77 par) w porcie Północnym w Gdańsku, ale ta kolonia zo-

stała splądrowana przez lisy. Problemem rezerwatu „Mewia Łacha” jest połączenie z lądem najwięk-

szej łachy. Stało się tak podczas prac nad wydłużeniem wschodniej kierownicy Ujścia Przekopu Wisły 

w 2015 r. Dzięki temu sztucznemu połączeniu aktywności lądowych drapieżników uniemożliwia lęgi 

większości ptaków, w tym rybitw czubatych. W 2021 roku wyspowa „focza łacha” była mała, podzie-

lona na kilka osobnych wysepek i nie stanowiła siedliska dla lęgów ptaków. Jedynymi rybitwami, któ-

rych próby lęgów odnotowaliśmy w rezerwacie to rybitwy białoczelne. W 2021 r. ok. 10 par obser-

wowaliśmy po stronie świbnieńskiej, udało się znaleźć trzy gniazda z jajami. Po ich splądrowaniu po-

dobną liczbę rybitw obserwowaliśmy po stronie mikoszewskiej lecz trzy znalezione legi zostały równie 

szybko splądrowane. Kolejny rok z rzędu, lęgi sieweczek obrożnych w rezerwacie były udane – łącznie 

z rezerwatu wyleciało 15 młodych, wynik najlepszy w historii. W rezerwacie gniazdowało 18 par, zna-

leziono 15 lęgów. 

Lęgi sieweczek obrożnych były dodatkowo bardzo intensywnie chronione przed splądrowaniem, 

co KULING kolejny rok realizował we wspólnym projekcie z Błękitnym Patrolem WWF (obejmującym 

polskie Wybrzeże Bałtyku). Na wybranych gniazdach, na etapie inkubacji, montowano druciane ko-
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sze, które zwiększały bezpieczeństwo przed drapieżnikami, jednocześnie umożliwiały swobodne 

przemieszczanie się osobników dorosłych i wyklutych piskląt. Rok 2021 był wyraźnie lepszy dla po-

morskiej populacji, w tym i dla rezerwatowych sieweczek, ponieważ pisklęta, które się wykluły, 

w większości przeżywały do lotności.  

 Na terenie rezerwatu „Mewia Łacha” wychowało się ok. siedmiu rodzin nurogęsi, widziana była 

samica wodząca rekordowe 22 pisklęta. W ciągu całego sezonu obserwowaliśmy dwie rodziny łabędzi 

niemych (z trzema i sześcioma małymi pisklętami, ale większy lęg po stronie Świbna prawdopodobnie 

został całkowicie zniszczony). W czerwcu na łasze mikoszewskiej widziana też była rodzina gęgaw 

z 3 młodymi i oharów z 4. Warte odnotowania było istnienie kolonii śmieszek na Jeziorze Mikoszew-

skim, która po raz pierwszy od wielu lat odnotowała sukces lęgowy. Na palach, będących pozostało-

ścią pomostu, gniazdowało ok. 35 par tych ptaków.  

 W rezerwacie przyrody „Ptasi Raj” gniazdowały trzy pary sieweczek obrożnych, dwie wychowały 

w sumie sześć piskląt. Większość młodych ptaków było obserwowanych jako lotne poza rezerwatem, 

co oznacza, że był to jeden z lepszych sezonów lęgowych. Obserwowaliśmy również w dwóch miej-

scach sieweczki rzeczne zachowujące się jak lęgowe, jednak były to pojedyncze obserwacje bez 

stwierdzonych lęgów. 

Na terenie rezerwatu „Ptasi Raj” w maju były obserwowane lęgowe łyski i perkozy dwuczube. Na 

początku czerwca były widziane dwie rodziny nurogęsi z 4 pisklętami łącznie. 

Tab. 1. Podsumowanie lęgów ptaków siewkowych (Charadriiformes) na plażach w rezerwatach   

       w 2021 r. Wartości to liczba par lęgowych stwierdzonych na podstawie znalezionych gniazd     

       (mewy) lub zidentyfikowanych par (sieweczki i rybitwy)  

Gatunek 
Cypel po 
stronie 
Świbna 

Łacha  
mikoszewska 

Jezioro Miko-
szewskie 

„Ptasi 
Raj” 

ŁĄCZNIE 

śmieszka -  - ok. 35 - ok. 35 

rybitwa  
białoczelna 

ok. 10 ok. 10 -  - 10 - 20 

sieweczka  
obrożna 

7 10 - 3 20 

sieweczka 
rzeczna 

- - - 0-2 0-2 

rybitwa czubata  - - - - 0 

rybitwa rzeczna - - - - 0 

mewa  
srebrzysta 

 - - - - 0 
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Podejmowane działania ochronne w ramach sprawozdawanego projektu w 2021 r. 

 Odpowiednie oznakowanie rezerwatów: tablice urzędowe (cztery w „Ptasim Raju” i cztery na 

„Mewiej Łasze”) oraz informacyjne o zakazie wstępu wraz z podaniem podstawy do ew. ukarania 

oraz tablice ostrzegające o lęgach na plaży instalowane według aktualnych potrzeb, nie mniej niż 

po 3-6 w każdym z rezerwatów. Po sezonie lęgowym niektóre tablice zostały zdemontowane i za-

bezpieczone przed sztormami, by służyły w kolejnym roku. 

 Sprzątanie rezerwatu ze śmieci. Pomimo trwającej pandemii i obostrzeń, w miesiącu kwietniu 

udało się uprzątnąć rezerwat „Mewia Łacha” po stronie zachodniej oraz plażę rezerwatu po stro-

nie wschodniej. W „Ptasim Raju” nie było to konieczne, ponieważ na świeżo wcześniej trwały tam 

prace Urzędu Morskiego (w okresie jesienno-zimowym), obszar rezerwatu nie był zanieczyszczo-

ny. Podczas trwania obozu naukowego w „Mewiej Łasze” (lipiec - wrzesień) kierownicy dbali o to 

by wolontariusze obozu regularnie sprzątali teren rezerwatu z nanoszonych przez wodę śmieci. 

Odpady odbierane były przez firmę Bromix.        

 Wykonanie (w kwietniu) ogrodzenia o wys. 1,6 m, które: 

1. oddzielały łachę mikoszewską od betonowej kierownicy po wschodniej stronie rezerwa-

tu,   

2. przegradzały zachodnią kierownicę ujścia Przekopu Wisły utrudniając wejście na plażę re-

zerwatu od strony Wisły, 

3. utrudniały zejście z platformy widokowej na cypel po stronie zachodniej, 

4. przegradzały plażę przy wejściu Gdańsk nr 1, kierując turystów na ścieżkę prowadzącą do 

platformy widokowej, 

5. przegradzały nowo utworzone połączenie cypla od strony zachodniej z plażą, na wysoko-

ści wejścia Gdańsk nr 2.  

      Pale i siatki były naprawiane w trakcie sezonu i zostały zdemontowane częściowo we wrześniu       

      (płot 2, 4 i 5)  tak, żeby nie zostały zniszczone przez sztormy jesienią i zimą. Płoty zostaną odbu- 

      dowane na wiosnę 2022 roku, gdyż znacząco wpływają na ograniczanie wejść turystów w miejsca   

      z gniazdami. 

• Kontrole rezerwatu, co najmniej raz w tygodniu, poświęcone monitorowaniu lęgów ptaków 

gniazdujących na plażach. Ograniczono kontrole wyspowych łach do jednej, w celu wykluczenia 

gniazdowania tam rybitw. Wynika to z faktu, że łacha ta jest miejscem odpoczynku fok, których 

nie chcieliśmy płoszyć. W trakcie kontroli sprawdzane były tropy drapieżników i stan ogrodzeń. 

Oznaczane były znalezione lęgi i sprawdzane podczas kolejnych kontroli. Szczególnej uwadze 
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podlegały lęgi rybitw białoczelnych i sieweczek obrożnych. Do kontroli lęgów, odczytywania ob-

rączek u gniazdujących ptaków, używaliśmy sprzętu zakupionego w poprzednich latach - m.in. 

kamery, fotopułapek i lunet. W 2021 r. wszystkie znalezione pary sieweczek miały zidentyfikowa-

nych rodziców (w dużym stopniu zaobrączkowanych na kolorowo). Kontrole te wykonywane były 

przez Szymona Bzomę i Magdę Dziermańską. 

 Monitorowaliśmy niedostępność przepustów na Kamiennej Grobli w „Ptasim Raju”. Przed sezo-

nem lęgowym usunęliśmy deski z grobli, które umożliwiały przechodzenie przez przepusty. 

W trakcie sezonu nowe deski pojawiły się tylko raz i też zostały usunięte.  

 Od 3 lipca do 24 września w zachodniej części rezerwatu „Mewia Łacha” funkcjonował obóz nau-

kowy GBPW KULING i Uniwersytetu Gdańskiego. Celem obozu, oprócz zapewnienia stałej obecno-

ści wolontariuszy w rezerwacie, było chwytanie i obrączkowanie migrujących ptaków siewkowych. 

W obozie wzięło udział łącznie 80 osób, z czego kilkanaście stanowili obrączkarze. Obsada obozu 

była mniejsza niż zazwyczaj z powodów pandemicznych. Wszyscy uczestnicy byli informowani 

o finansowaniu obozu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki czemu ich pobyt na obozie był 

nieodpłatny. W trakcie obozu schwytanych zostało 2.117 ptaków siewkowych oraz 172  

inne (głównie pliszek, ale też pojedyncze mewy, rybitwy, kaczki, ptaki drapieżne i wróblowe). 

Szczegółowe wyniki obrączkowania pokazane są w Tab. 2, i zostaną sprawozdane do Centrali Ob-

rączkowania przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Gdańsku. Badania naukowe w rezerwacie 

prowadzone były pod nadzorem prof. dr hab. Włodzimierza Meissnera. Podczas prowadzenia ba-

dań stosowano się do obowiązujących przepisów ochronnych i porządkowych wynikających 

z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a same badania prowadzone były na 

podstawie odrębnej zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W trakcie pro-

wadzenia badań naukowych wykonywano na terenie rezerwatu następujące czynności: chwytano 

ptaki w pułapki w celu ich obrączkowania, monitorowano liczebność ptaków w rezerwacie. Chwy-

tanie ptaków odbywało się za pomocą urządzeń biernych (do 36 szt. pułapek tunelowych), roz-

stawionych w zachodniej części rezerwatu, poza miejscami nocowania ptaków. Pułapki tunelowe 

były kontrolowane w ciągu dnia co dwie godziny. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa 

ptaków (drapieżnictwo ze strony ssaków) pułapki zamykano na noc i otwierano o świcie. Schwyta-

ne ptaki były obrączkowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2006 r. w sprawie obrączkowania ptaków przez osoby posiadające aktualne licencje obrączkarskie 

(zgodnie z decyzją GDOŚ). Ptaki znakowaliśmy metalowymi obrączkami dedykowanymi dla po-

szczególnych gatunków (zgodnie z instrukcją Centrali Obrączkowania Ptaków). Wybrane gatunki 

dodatkowo otrzymywały kolorowe obrączki lub flagi: koloru białego (biegusy zmienne, szlamniki), 

czerwonego (krwawodzioby i biegusy rdzawe), zielonego (sieweczki obrożne), żółtego (śmieszki 



 Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń  
na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”)  

oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2021 r. 

  

6 

 

i siewnice) oraz pomarańczowego (biegusy krzywodziobe). Ok. 20 spośród schwytanych ptaków 

nosiło już obrączki, w tym zagraniczne oraz założone podczas badań prowadzonych w rezerwacie 

w poprzednich sezonach.  

Tab. 2. Wyniki obrączkowania ptaków siewkowych (Charadriiformes) w rezerwacie „Mewia Łacha”  

 w 2021 r. 

Gatunek 
Ptaki 
lotne 

Pisklęta 

 

Gatunek 
Ptaki 
lotne 

Pisklęta 

biegus zmienny 1414   
 

łęczak 7   

piskliwiec 130   
 

śmieszka 5   

pliszka siwa 95   
 

trznadle 4   

krwawodziób 82   
 

samotnik 3   

szlamnik 82   
 

płatkonóg szydłodzioby 3   

sieweczka obrożna 76 15 
 

kulik mniejszy 2   

pliszka żółta 56   
 

biegus płaskodzioby 2   

biegus rdzawy 49   
 

rybitwa czarna 2   

sieweczka rzeczna 48   
 

rybitwa białoczelna 2   

biegus malutki 41   
 

szpak 2   

biegus krzywodzioby 40   
 

brzegówka 2   

piaskowiec 31   
 

kszyk 1   

siewnica 31   
 

siewka złota 1   

kamusznik 29   
 

drzemlik 1   

brodziec śniady 14   
 

cyraneczka 1   

batalion 14   
 

lerka 1   

biegus mały 9   
 

potrzos 1   

kwokacz 8   
 

RAZEM 2289 15 

 

• Wykonaliśmy dwie kontrole pomorskiego odcinka Wisły w celu inwentaryzacji i ochrony lęgów 

rybitw i sieweczek na łachach. Na trzech łachach, w okolicy miejscowości Kuchnia, Piekło i Jaźwi-

ska, stwierdziliśmy legi rybitw i sieweczek, łachy oznakowaliśmy (po 1-2 tablice informacyjne, 

w zależności od wielkości łachy). Tablice zdemontowaliśmy po sezonie. Sezon lęgowy był udany – 

są już dalekodystansowe wiadomości powrotne z rybitw rzecznych i sieweczek rzecznych obrącz-

kowanych jako pisklęta na łachach wiślanych. Łącznie w trzech koloniach zaobrączkowaliśmy 53 

pisklęta (Tab. 3). Z kolei znaleziona rok wcześniej kolonia rybitw rzecznych na osadnikach Interna-

tional Paper Kwidzyn, w sąsiedztwie Wisły, kolejny rok odniosła sukces lęgowy. Kolonia liczyła ok. 

60 par i dzięki współpracy z zarządcą obiektu, pisklęta zostały oznakowane. 
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Tab. 3. Wyniki obrączkowania piskląt rybitw i sieweczek na pomorskim odcinku Wisły w 2021 r. 

Miejsce 

Gatunek 

RAZEM 
Rybitwa 
rzeczna 

Rybitwa 
białoczelna 

Sieweczka 
rzeczna 

Nowy Dwór, osadniki Kwidzyn 81     81 

Jaźwiska: rz. Wisła 11   4 18 

Kuchnia: rz. Wisła 1     1 

Piekło: rz. Wisła 28 4 2 34 

SUMA 121 4 6 131 

 

 

        Na terenie rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” przetrzymywaliśmy wyłącznie sprzęt niezbędny 

do wykonywania działań wskazanych w obowiązujących zadaniach ochronnych oraz objętych pozwo-

leniami RDOŚ. Odpady i nieczystości były systematycznie wywożone przez firmę Bromix. Po zdemon-

towaniu domku posprzątaliśmy też wydmy w okolicy platformy widokowej i miejsca naszego stałego 

przebywania.  

 

Zmiany w poniesionych wydatkach w stosunku do planowanych 

 

        Z powodu znaczącego zredukowania przyznanej kwoty w stosunku do wnioskowanej, zrezygno-

wano z budowy sztucznej wyspy dla zapewnienia bezpiecznych lęgów rybitw. Budowę zaplanowano 

w 2022 roku. Dzięki zaoszczędzeniu na kosztach transportu, udało się sfinansować więcej niezbęd-

nych kontroli rezerwatów przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”.  

W 2021 roku informacje o działaniach ochronnych prowadzonych przez GBPW KULING 

w rezerwacie „Mewia Łacha” były umieszczane na stronie internetowej www.kuling.org.pl (ponad 

7.000 odwiedzin bloga obozowego) oraz na profilu społecznościowym Chronimy Naturę na Wybrze-

żu, na Facebooku (4.905 polubień, 5251 obserwujących w dn. 21.11.21). Do komunikacji wykorzysty-

wano także media „zewnętrzne”: audycje w Radio Gdańsk, artykuły na portalu Trojmiasto.pl i inne.  
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Fot. 1.  Rezerwat „Mewia Łacha”, fot. A. Michalak 

 

 

Fot. 2.  Platforma widokowa w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. A. Michalak 
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Fot. 3.  Sieweczka obrożna z pisklęciem w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. S.Bzoma 

 

 

Fot. 4. Samica nurogęsi z 22 pisklętami w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. S.Bzoma 
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Fot. 5.  Rodzina oharów w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. S.Bzoma 

 

Fot. 6.  Oznakowana sieweczka obrożna w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. S.Bzoma 

 

Fot. 7.  Pisklęta sieweczki obrożnej w rezerwacie „Mewia Łacha”, fot. S.Bzoma 
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Fot. 8.  Oznakowana łacha na Wiśle, fot. S.Bzoma 

 

Fot. 9.  Pisklęta rybitw rzecznych i sieweczek rzecznych na łasze wiślanej, fot. S.Bzoma 

 

Fot. 10.  Oznakowane młode rybitwy rzeczne na łasze wiślanej, fot. S.Bzoma 


