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Sprawozdanie  

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

niczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Ła-

cha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2020 r.” (umowa 

WFOŚ/D/641/4313/2020). 

Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 40.001,79 zł (przy planowanych 40.000 zł), 

40.000 zł to dotacja WFOŚiGW w Gdańsku, 1,79 zł to wkład ze środków statutowych Grupy 

Badawczej Ptaków Wodnych KULING. 

W ramach projektu realizowane było jedno zadanie. 

1. Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodni-
czych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (re-
zerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie 
Dolnej Wisły w 2020 r., koszty koordynacji i obsługi admini-
stracyjno-księgowej projektu. 

 

Podsumowanie sezonu lęgowego 2020 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 2020 r. było 

to jedyne miejsce gnieżdżenia się ptaków z tego gatunku w Polsce. W wyniku wydłużenia 

wschodniej kierownicy Ujścia Przekopu Wisły łacha z kolonią od 2015 r. jest połączona z lą-

dem. Dzięki temu sztucznemu połączeniu aktywności lądowych drapieżników uniemożliwia 

lęgi większości ptaków, w tym rybitw czubatych. Podejmowane próby gniazdowania rybitw 

czubatych na połączonej z lądem łasze mikoszewskiej były szybko plądrowane przez lisy, co 

zostało nagrane na fotopułapkach. Rybitwy białoczelne gniazdujące w 2020 r. na łasze miko-

szewskiej (łącznie ok. 20 par), nie odniosły sukcesu lęgowego, choć pojedyncze lęgi dotrwały 

do klucia. Główną przyczyną strat w lęgach była, jak w latach poprzednich, aktywności dra-

pieżników. Kolejny rok z rzędu udane były lęgi sieweczek obrożnych – łącznie z rezerwatu 

wyleciało 5 młodych, na 17 par przystępujących do lęgów (i znalezionych łącznie 29 lęgów). 
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Fot. 1. Para sieweczek obrożnych w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha”. Większość ptaków 

gniazdujących w tym rezerwacie jest kolorowo oznakowana 

 

Lęgi sieweczek obrożnych były dodatkowo bardzo intensywnie chronione przed splądro-

waniem, co KULING kolejny rok realizował we współpracy z Błękitnym Patrolem WWF. Na 

wybranych gniazdach, na etapie inkubacji, montowaliśmy kosze, które z jednej strony zapew-

niały bezpieczeństwo przed drapieżnikami, z drugiej zaś, umożliwiały swobodne przemiesz-

czanie się osobników dorosłych i wyklutych piskląt. Duża aktywność drapieżników (zarówno 

lądowych – jak lisy) oraz ptasich (kruki, czaple siwe, mewy siodłate i srebrzyste) przełożyła 

się na duże straty wśród piskląt sieweczek. Rok 2020 był wyraźnie gorszy dla całej wybrze-

żowej populacji sieweczek, także ptaki z rezerwatu „Mewia Łacha” wychowały mniej więcej 

połowę tego, co w każdym z dwóch poprzedzających lat.  

 Na terenie rezerwatu „Mewia Łacha” wychowały się także 6-8 rodzin nurogęsi oraz wi-

dziana była jedna samica ohara z trzema pisklętami, W ciągu całego sezonu obserwowano 

dwie rodziny łabędzi (z trzema i czterema małymi pisklakami) oraz pięć rodzin perkozów 

dwuczubych (łącznie 7 piskląt) na jez. Mikoszewskim. Warte odnotowania było istnienie ko-

lonii śmieszek na Jeziorze Mikoszewskim, która po raz pierwszy od wielu lat odnotowała 

sukces lęgowy. Na palach, będących pozostałością pomostu, gniazdowało ok. 40 par tych 

ptaków. Widziana tam była również para hełmiatek, rzadkich lęgowych kaczek, ale bez do-

wodów na lęgowość. Z innych ciekawych gatunków ptaków potencjalnie lęgowych w rezer-

wacie można odnotować obserwacje odzywającego się bąka i żerującego błotniaka stawowe-

go. 
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Fot. 2. Kolonia śmieszek na palach na Jeziorze Mikoszewskim. W 2020 roku wychowały się tu 

młode śmieszki 

 

Fot. 3. Jedna z kilku rodzin nurogęsi w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” 

 

W rezerwacie przyrody „Ptasi Raj” gniazdowały kolejny rok aż cztery pary sieweczek ob-

rożnych, dwa lęgi dotrwały do wyklucia 2 i 4 piskląt. Jedno stracone gniazdo w koszu było 

umiejscowione bardzo blisko linii brzegowej i zalały je fale podczas sztormu. Drugie stracone 

gniazdo w koszu było w połowie rezerwatu przy lasku i zostało zjedzone przez zwierzę łasi-

cowate.  Tych dwóch lęgów przeżyło jedno pisklę, co jest również bardzo słabym wynikiem 

w porównaniu do lat poprzednich. Zaobserwowaliśmy też jedyną parę tokujących sieweczek 

rzecznych (nieobecnych w 2020 r. w rez. „Mewia Łacha”). 

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

W maju widziane były dwie rodziny nurogęsi z 11 pisklętami łącznie. 
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Tab. 1. Podsumowanie lęgów ptaków siewkowych (Charadriiformes) na plażach w rezerwatach 

w 2020 r. Wartości to liczba par lęgowych stwierdzonych na podstawie znalezionych gniazd 

(mewy i rybitwy) lub zidentyfikowanych par (sieweczki)  

Gatunek 
Cypel po 
stronie 
Świbna 

Łacha  
mikoszewska 

Plaża 
wschodnia  

w rezerwacie 

„Focza 
Łacha” 

„Ptasi 
Raj” 

ŁĄCZNIE 

rybitwa czubata   2   
 

  2 

rybitwa rzeczna   5   
 

  5 

rybitwa  
białoczelna  

ok. 20       ok. 20 

śmieszka   
 

ok. 40*     ok. 40 

sieweczka  
obrożna 

7 9 
 

  4 20 

sieweczka 
rzeczna   

    1 1 

mewa  
srebrzysta 

          0 

* lęgi na Jeziorze Mikoszewskim 

Podejmowane działania ochronne w ramach sprawozdawanego projektu w 2020 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 tablice zostały 

zdemontowane i zabezpieczone przed sztormami, by służyły w kolejnym roku. 

 Sprzątanie rezerwatu ze śmieci. Podczas trwania obozu naukowego w „Mewiej Łasze” (li-

piec - wrzesień) kierownicy dbali o to by wolontariusze obozu regularnie sprzątali teren 

rezerwatu z nanoszonych przez wodę śmieci. Odpady odbierane były przez firmę Bromix.                                                                          
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Fot. 4. Jedna z zamontowanych tablic po wschodniej stronie rezerwatu przyrody w 2020 r. 

„Mewia Łacha”. Zakaz wstępu i plażowania jest powszechnie ignorowany 

 

Fot. 5. Tablice na granicy rezerwatu przyrody „Ptasi Raj” w 2020 
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 Wykonanie (w kwietniu, a więc przed rozpoczęciem lęgów ptaków) ogrodzenia o wys. 

1,6 m, które: 

1. oddzielały łachę „mikoszewską” od betonowej kierownicy po wschodniej stronie 

rezerwatu,   

2. przegradzały zachodnią kierownicę ujścia Przekopu Wisły utrudniając wejście na 

plaże od strony Wisły, 

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

4. przegradzały plaże przy wejściu Gdańsk 1, kierując turystów na ścieżkę prowa-

dzącą do platformy widokowej, 

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

wysokości wejścia Gdańsk 2.  

Pale i większość siatki zostały zdemontowane we wrześniu (za wyjątkiem płotu nr 3). 

W kwietniu 2021 r. elementy płotów zostały wykorzystane ponownie – zostały odtworzone 

ogrodzenia nr 2 i 4. Ogrodzenie nr 1 zostanie odbudowane w pierwszych dniach maja, z mate-

riałów zakupionych w kwietniu 2021, ogrodzenie nr 5 na razie nie jest potrzebne, bo nie ma 

lądowego połączenia cypla z plażą. W razie połączenia tam również zamontujemy odpowied-

niej długości płot. 

 

 

Fot. 6. Płot po stronie zachodniej przy kierownicy Wisły (nr 2 - stan w 2021 roku) 
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Fot. 6. Płot po stronie zachodniej przy wejściu Gdańsk 1 (nr 4 - stan w 2021 roku) 

  

Fot 7 i 8. Transport materiałów za pomocą łodzi do Ujścia Wisły i prace przy budowie płotu 

po stronie wschodniej 

 Częste (co najmniej raz w tygodniu) kontrole rezerwatu poświęcone monitorowaniu lęgów 

ptaków gniazdujących na plażach. Ograniczyliśmy kontrole wyspowych łach do jednej, 
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w celu wykluczenia gniazdowania tam rybitw. Wynika to z faktu, że  łacha ta jest miej-

scem odpoczynku fok i nie chcieliśmy ich płoszyć. W trakcie kontroli sprawdzane były 

tropy drapieżników i stan ogrodzeń. Oznaczane były znalezione lęgi i sprawdzane podczas 

kolejnych kontroli. Szczególnej uwadze podlegały lęgi rybitw i sieweczek obrożnych. Do 

kontroli lęgów, odczytywania obrączek u gniazdujących ptaków używany był sprzed za-

kupiony w poprzednich latach - m.in. kamera zakupiona w ramach projektu, dwie fotopu-

łapki i lunety. W 2020 r. wszystkie znalezione pary sieweczek miały zidentyfikowanych 

rodziców (w dużym stopniu zaobrączkowanych na kolorowo), a u zdecydowanej większo-

ści par znajdowaliśmy od jednego do kilku lęgów. Te kontrole wykonywane były głównie 

przez Szymona Bzomę i Magdę Dziermańską. 

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

czas sezonu zdarzało się kładzenie desek na przepustach grobli, które usuwaliśmy z rezer-

watu.  

 

Fot. 9 i 10 – przykłady presji turystycznej w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” 
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 Od 11 lipca do 20 września w zachodniej części rezerwatu „Mewia Łacha” funkcjonował 

obóz naukowy GBPW KULING i Uniwersytetu Gdańskiego. Celem obozu, oprócz zapew-

nienia stałej obecności wolontariuszy w rezerwacie, było chwytanie i obrączkowanie mi-

grujących ptaków siewkowych. W obozie wzięło udział łącznie ok. 60 osób, z czego kilka-

naście stanowili obrączkarze. Obsada obozu była mniejsza niż w poprzednich latach z po-

wodów 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 2.925 ptaków siewkowych oraz ponad 80 innych 

(głównie pliszek, ale też pojedyncze kaczki, łabędzie i kormorany). Szczegółowe wyniki 

obrączkowania pokazane są w Tab. 2, i zostały sprawozdane do Centrali Obrączkowania 

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Gdańsku-Górkach Wschodnich. Badania nau-

kowe w rezerwacie prowadzone były pod nadzorem prof. dr hab. Włodzimierza Meissnera. 

Podczas prowadzenia badań 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 prowadzenia badań naukowych wykonywali-

śmy na terenie rezerwatu następujące czynności: chwytaliśmy ptaki w pułapki w celu ich 

obrączkowania, monitorowaliśmy liczebność ptaków w rezerwacie. Chwytanie ptaków od-

bywało się za pomocą urządzeń biernych (do 36 szt. pułapek tunelowych), rozstawionych 

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

kontrolowane w ciągu dnia co dwie godziny. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeń-

stwa ptaków (drapieżnictwo ze strony ssaków) pułapki zamykaliśmy na noc i otwieraliśmy 

o świcie. Schwytane ptaki były obrączkowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-

dowiska z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obrączkowania ptaków przez osoby posiadają-

ce aktualne licencje obrączkarskie (zgodnie z decyzją GDOŚ). Ptaki znakowaliśmy meta-

lowymi obrączkami odpowiednimi dla poszczególnych gatunków (zgodnie z instrukcją 

Centrali Obrączkowania Ptaków). Wybrane gatunki dodatkowo otrzymywały kolorowe ob-

rączki lub flagi: koloru białego (biegusy zmienne, szlamniki), czerwonego (krwawodzioby 

i biegusy rdzawe), zielonego (sieweczki obrożne), żółtego (śmieszki i siewnice) oraz po-

marańczowego (biegusy krzywodziobe). 39 spośród schwytanych ptaków nosiło już ob-

rączki, w tym zagraniczne oraz założone podczas badań prowadzonych w rezerwacie 

w poprzednich sezonach.  
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Tab. 2. Wyniki obrączkowania ptaków wodnych w rezerwacie „Mewia Łacha” w 2020 r. 

Gatunek Ptaki lotne Pisklęta 

Biegus zmienny 2141  

Sieweczka obrożna 137 13 

Brodziec piskliwy 135  

Krwawodziób 85  

Biegus krzywodzioby 81  

Pliszka siwa 62  

Biegus rdzawy 56  

Szlamnik 42  

Biegus malutki 36  

Batalion 27  

Sieweczka rzeczna 23  

Rybitwa rzeczna 23  

Siewnica 20  

Kamusznik 18  

Pliszka żółta 14  

Rybitwa białoczelna 11  

Brodziec śniady 11  

Kwokacz 11  

Piaskowiec 11  

Ostrygojad 8  

Łęczak 8  

Śmieszka 8  

Kszyk 5  

Biegus mały 4  

Rybitwa czarna 4  

Cyraneczka 3  

Łabędź niemy 2  

Samotnik 2  

Kulik mniejszy, biegus płasko-

dzioby, mewa siwa, krzyżówka, 

kormoran, świergotek łąkowy 

po 1  

Suma 2994 13 
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Fot. 11. Prace podczas obozu  

 Wykonaliśmy trzy kontrole pomorskiego odcinka Wisły w celu inwentaryzacji i ochrony 

lęgów rybitw i sieweczek na łachach. Wykonaliśmy odpowiednie tablice informacyjne 

i rozmieściliśmy 8 z nich, na pięciu łachach ze stwierdoznymi lęgami rybitw. Mimo iż od-

notowaliśmy prawie 250 par rybitw rzecznych, ponad 50 białoczelnych oraz 9 par siewe-

czek rzecznych – to sezon lęgowy był dla ptaków kompletnie nieudany, dwukrotne fale 

wezbraniowe na Wiśle zniszczyły wszystkie lęgi w korycie rzeki. Udało nam się jedynie 

znaleźć jedną niewielką kolonię rybitw rzecznych na osadnikach International Paper Kwi-

dzyn w sąsiedztwie Wisły. Ok. 20 par odniosło tam sukces lęgowy, a dzięki współpracy 

z zarządcą obiektu pisklęta zaobrączkowaliśmy. 

 

Na terenie rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” przetrzymywaliśmy wyłącznie sprzęt 

niezbędny do wykonywania działań wskazanych w obowiązujących zadaniach ochronnych 

oraz objętych pozwoleniami RDOŚ. Odpady i nieczystości wytworzone przez nas były sys-

tematycznie wywożone przez firmę Bromix. Po zdemontowaniu domku posprzątaliśmy też 

wydmy w okolicy platformy widokowej i miejsca naszego stałego przebywania.  
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Fot. 12. Montaż tablicy na jednej z wiślanych łach  

 

Zmiany w poniesionych wydatkach w stosunku do planowanych 

 

Z powodu późnego przyznania środków (efekt stanu pandemii), część z zaplanowanych wy-

datków (głównie na płot w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha”) musieliśmy sfinansować 

z własnych środków i nie mogły stanowić kosztów projektu. To oraz oszczędności na wydat-

kach związanych z obozem (z powodu zmniejszonej obsady wolontariuszy), pozwoliło zaosz-

czędzić środki. Dzięki zgodzie Zarządu WFOŚ umowa była aneksowana i w kwietniu 2021 r. 

sfinansowaliśmy prace i zakupiliśmy sprzęt niezbędny do odbudowy infrastruktury zapobie-

gającej wchodzeniu ludzi na tereny lęgów ptaków. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu wolon-

tariuszy zagranicznych z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, udało się pomalo-

wać drewniane elementy ścieżki oraz platformę w rezerwacie „Mewia Łacha”. Zadaniem 10 

wolontariuszy, goszczonych przez RCW w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, było 

promowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, co realizowano poprzez działania 

edukacyjne i realną pracę na rzecz Gdańska i jego społeczności. Zadania ochronne prowadzo-



 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 2020 r. 
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ne na terenie rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” doskonale wpisały się w założenia progra-

mu, prace te miały miejsce w dniu 26.04.2021. 

 

W 2020 r. informacje o działaniach ochronnych prowadzonych przez GBPW KULING 

w rezerwacie „Mewia Łacha” były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Stowarzy-

szenia www.kuling.org.pl (ponad 11.500 odwiedzin bloga obozowego) oraz na profilu spo-

łecznościowym Chronimy Naturę na Wybrzeżu na Facebooku (3.535 polubień w dn. 

29.04.2021). Do komunikacji wykorzystywano także media „zewnętrzne”: audycje w Radio 

Gdańsk, artykuły na portalu Trojmiasto.pl.  

 

 

Fot. 13. Ptaki odpoczywające na fragmencie wschodniej kierownicy ujścia Wisły niedostęp-

nym dla ludzi. 

 

Fot. 14. Foki odpoczywające na wyspowej łasze 


