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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 Łacha” 

i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2022 r.” (umowa WFOŚ/D/641/5588/2022). 

Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 97.010 zł (przy planowanych 97.010 zł), 95610 

stanowiła dotacja WFOŚiGW w Gdańsku, pozostałe koszty zostały sfinansowane ze środków 

statutowych Stowarzyszenia. 

W ramach projektu realizowane było jedno zadanie. 

1. Czynna ochrona i monitoring zagrożeń w rezerwatach przy-
rody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”, koszty koordynacji i obsługi 
administracyjno-księgowej projektu. 

 

Podsumowanie sezonu lęgowego 2022 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 2022 r. rybitwy 

czubate nie gniazdowały w rezerwacie, po wielu latach starań odbyły bezpiecznie lęgi na przy-

gotowanym siedlisku w Porcie Północnym w Gdańsku (355 par). Wraz z nimi gniazdowało 420 

par rybitw rzecznych i ponad 200 par śmieszek. Przygotowanie siedliska zastępczego na falo-

chronie wyspowym pozwala na optymizm co do przyszłych losów krajowej populacji lęgowej 

rybitw czubatych. Tymczasem problemem rezerwatu „Mewia Łacha” jest połączenie z lądem 

największej łachy. Stało się tak podczas prac nad wydłużeniem wschodniej kierownicy Ujścia 

Przekopu Wisły w 2015 r. Dzięki temu sztucznemu połączeniu, które okazało się wyjątkowo 

trwałe,  lądowe drapieżniki uniemożliwiają lęgi większości ptaków, w tym rybitw czubatych. 

W 2022 roku, analogicznie jak rok wcześniej, wyspowa „Focza łacha” była mała, podzielona 

na kilka osobnych wysepek i również nie stanowiła bezpiecznego siedliska dla lęgów ptaków. 

Jedynymi rybitwami, których próby lęgów odnotowaliśmy w rezerwacie to rybitwy biało-

czelne. W 2022 r. było to ok. 10 par obserwowanych po obu stronach rezerwatu, jeden lęg po 

stronie zachodniej dotrwał do klucia. Rybitwy białoczelne znalazły w 2022 bezpieczne miejsce 

lęgów na plaży usypanej po wschodniej stronie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 
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Ponad 20 par wychowało tam pisklęta. Kolejny rok z rzędu w rezerwacie były udane lęgi sie-

weczek obrożnych – tym razem więcej po stronie zachodniej. W rezerwacie gniazdowały 22 

pary, znaleźliśmy 11 lęgów, wszystkie były zabezpieczone koszami i tylko jedno nie dotrwało 

do wyklucia. Łącznie z rezerwatu wyleciało 8-12 młodych. 

 

 
Fot. 1. Rodzina oharów w rezerwacie „Mewia Łacha”, 6 lipca 2022, Fot. Antoni Ostoja-Lniski 

 

Na terenie rezerwatu „Mewia Łacha” wychowało się kilka rodzin nurogęsi, widywane były 

przez cały okres lęgowy z pisklętami w różnym wieku. Tylko pod koniec maja widzianych było 

5 rodzin jednocześnie po obu stronach Wisły. W ciągu całego sezonu obserwowaliśmy także 

dwie rodziny łabędzi z 3 i 5 małymi pisklakami oraz rodzinę oharów z 10 małymi pisklętami 

na początku lipca. Kolonia śmieszek na Jeziorze Mikoszewskim liczyła kilka gniazd i raczej 

nie było tam sukcesu lęgowego. Wykluł się też jeden lęg sieweczek rzecznych (z dwóch stwier-

dzonych par).  
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Fot. 2. Jedno z głównych zagrożeń dla lęgów sieweczek obrożnych – plażowanie w sąsiedztwie 

gniazda, 19 maja 2022, fot. Marek Betlejewicz 

 

 

 

 
Fot. 3. Zalany w wyniku sztormu kosz z gniazdem sieweczki obrożnej w rezerwacie Mewia Ła-

cha, 12 lipca 2022, fot. Magda Dziermańska  
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Fot. 4. Rodzina nurogęsi z 17 młodymi w rezerwacie „Ptasi Raj”, 18 czerwca 2022, fot. Dorota 

Sawicka 

 

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

znalezione lęgi były chronione koszami, dwie pary wychowały w sumie pięć piskląt. Wszystkie 

młode ptaki były widziane jako lotne poza rezerwatem, co oznacza, że był to jeden z lepszych 

sezonów lęgowych. Jedna z par powtarzała lęgi po udanym wylocie pierwszych młodych, jed-

nak drugi lęg dotrwał tylko do wyklucia. Obserwowaliśmy również w dwóch miejscach sie-

weczki rzeczne zachowujące się jak lęgowe, jednak były to pojedyncze obserwacje bez stwier-

dzonych lęgów. 

Na terenie rezerwatu „Ptasi Raj” były obserwowane lęgowe nurogęsi, najliczniejsza rodzina 

liczyła 17 wyrośniętych piskląt w drugiej połowie czerwca, być może było to połączone stadko, 

w drugiej połowie maja 4 samice wodziły jednocześnie 36 piskląt (4, 10, 10, 12).  

Podejmowane działania ochronne w ramach sprawozdawanego projektu w 2022 r 

• Odpowiednie oznakowanie rezerwatów: tablice urzędowe (dwie w „Ptasim Raju” i trzy 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 zabezpieczone przed sztormami, by służyły w kolejnym roku, kilka pozo-

stało przeniesionych w bezpieczniejsze miejsca. 
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Tab. 1. Podsumowanie lęgów ptaków siewkowych (Charadriiformes) na plażach w rezerwatach 

w 2022 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 

Plaża po stro-
nie Miko-

szewa 

„Ptasi 
Raj” 

ŁĄCZNIE 

śmieszka -  - ok. 8* - ok. 8 

rybitwa  
białoczelna 

ok. 10 ok. 10 -  - 10 - 20 

sieweczka  
obrożna 

10 11 1 3 24 

sieweczka 
rzeczna 

2 - - 0-2 2-4 

* lęgi na Jeziorze Mikoszewskim 

 

 

 
Fot. 5. Prowizorycznie wydłużany płot w miejscu ciągłego odkładania się piachu na plaży od 

strony Świbna, ostatecznie przedłużony siatką o kilkanaście metrów, 22 maja 2022, fot. Marek 

Betlejewicz 
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Fot. 6. Prace przy ścieżce przy Wiśle od strony Świbna, 2 lipca 2022, fot. Adam Janczyszyn 

 

 

 
Fot. 7. Płot odgradzający łachę od strony Świbna po zamontowaniu, 24 kwietnia 2022, 

fot. Adam Janczyszyn 

 

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

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

zerwatu z nanoszonych przez wodę śmieci. Odpady odbierane były przez firmę Bromix.                                                                          
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•  Wykonanie (w kwietniu, a więc przed rozpoczęciem lęgów ptaków) ogrodzenia o wys. 

1,6 m, które: 

1. przegradzały zachodnią kierownicę ujścia Przekopu Wisły utrudniając wejście na 

plaże od strony Wisły, z powodu usypania się w tym miejscu plaży, płot musiał być 

wydłużony i często naprawiany, 

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

3. przegradzały plaże przy wyjściu Gdańsk 1, kierując turystów na ścieżkę prowadzącą 

do platformy widokowej  

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

wysokości wyjścia Gdańsk 2 – tu płot musiał być wyjątkowo długi, bo prawie 

250 m.  

 

Pale i siatki były naprawiane w trakcie sezonu, ale nie zostały zdemontowane po sezonie. Płoty 

zabezpieczono tak, żeby nie zostały zniszczone przez sztormy jesienią i zimą. Płoty zostaną 

naprawione na wiosnę 2022 roku, gdyż bardzo dobrze spełniają swoją rolę w ograniczaniu 

wejść turystów w miejsca z gniazdami sieweczek. 

 

• Kontrole rezerwatu poświęcone monitorowaniu lęgów ptaków gniazdujących na plażach. 

Ograniczyliśmy 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 podle-

gały 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 2022 r. większość rodziców była zaobrączkowana na 

kolorowo i śledzone były losy ich lęgów, także po stratach. 
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Rys. 1. Liczba osób odwiedzających platformę widokową w kolejnych tygodniach od czerwca 

do września. 

 

 

 
Fot. 8. Jedna z interwencji wezwanej Policji, kierownica wschodnia w ujściu Wisły, 4 września 

2022, fot. Dorota Sawicka 
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• Monitorowaliśmy niedostępność przepustów na Kamiennej Grobli w „Ptasim Raju”. Przed 

sezonem lęgowym usunęliśmy deski z grobli, które umożliwiały omijanie przepustów. 

W trakcie sezonu nowe deski pojawiły się kilkukrotnie, szczególnie często w sierpniu, ale 

też zostały przez nas usunięte. 

 

  

Fot. 9 i 10. Deski na przepustach kamiennej grobli w rezerwacie „Ptasi Raj” umożliwiające 

nielegalne wchodzenie na teren rezerwatu, 6 i 15 sierpnia 2022, fot. Emilia Czaplewska i Marek 

Betlejewicz 

• Od 2 lipca do 24 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 90 osób, z czego kilkanaście 

stanowili obrączkarze. Wszyscy uczestnicy byli informowani o finansowaniu obozu ze środ-

ków WFOŚi GW w Gdańsku, dzięki czemu ich pobyt na obozie był nieodpłatny. W trakcie 
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obozu schwytanych zostało ok. 1900 ptaków siewkowych oraz ok. 100 innych (głównie pli-

szek, ale też pojedyncze kaczki, ptaki drapieżne i wróblowe). Szczegółowe wyniki obrącz-

kowania ptaków siewkowych pokazane są na Rys. 1 i zostaną sprawozdane do Centrali Ob-

rączkowania przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Gdańsku w Górkach Wschodnich. 

Badania naukowe 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 Dy-

rekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W trakcie prowadzenia badań naukowych wykony-

waliśmy na terenie rezerwatu następujące czynności: chwytaliśmy ptaki w pułapki w celu 

ich obrączkowania, monitorowaliśmy liczebność ptaków w rezerwacie. Chwytanie ptaków 

odbywało się za pomocą urządzeń biernych (do 32 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 bezpieczeństwa 

ptaków (drapieżnictwo ze strony ssaków) pułapki zamykaliśmy na noc i otwieraliśmy o świ-

cie. Schwytane 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 obrącz-

kami odpowiednimi dla poszczególnych gatunków (zgodnie z instrukcją Centrali Obrączko-

wania Ptaków). Wybrane gatunki dodatkowo otrzymywały kolorowe obrączki lub flagi: ko-

loru białego (biegusy zmienne, szlamniki), czerwonego (krwawodzioby i biegusy rdzawe), 

zielonego (sieweczki obrożne), żółtego (śmieszki i siewnice) oraz pomarańczowego (bie-

gusy krzywodziobe). Kilka spośród schwytanych ptaków nosiło już obrączki, w tym zagra-

niczne oraz założone podczas badań prowadzonych w rezerwacie w poprzednich sezonach.  
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Fot. 11. Obrączkowane kamusznika na obozie w Ujściu Przekopu Wisły, 13 września 2022, 

fot. www.kuling.org.pl 

 

 

Rys. 2. Liczba zaobrączkowanych siewek z poszczególnych gatunków w trakcie prac w rezer-

wacie „Mewia Łacha” w 2022. 

• Wykonaliśmy pięć kontroli pomorskiego odcinka Wisły w celu inwentaryzacji i ochrony 

lęgów rybitw i sieweczek na łachach. Na trzech łachach, w okolicy miejscowości Kuchnia, 

Piekło i Jaźwiska, stwierdziliśmy lęgi rybitw rzecznych, białoczelnych oraz sieweczek 

rzecznych. Na kolejnych pięciu łachach stwierdzaliśmy lęgi sieweczek rzecznych, których 

było wyjątkowo dużo w tym sezonie oraz rybitw białoczelnych. W dwóch miejscach 
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gniazdowały śmieszki. Wszystkie te gatunki odniosły sukces lęgowy w wielu miejscach. 

Siedem łąch oznakowaliśmy tablicami informacyjnymi. Tablice zdemontowaliśmy podczas 

ostatniej kontroli. Sezon lęgowy był udany – mamy już dalekodystansowe wiadomości po-

wrotne z rybitw rzecznych obrączkowanych jako pisklęta na łachach wiślanych.  

 

Rys. 3. Rozmieszczenie łach z lęgami ptaków na pomorskim odcinku Wisły 

 

Fot. 12. Kontrola oznakowanej łachy na Wiśle, 31 maja 2022, fot. Adam Janczyszyn 
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Fot. 13. Zaobrączkowane pisklę sieweczki rzecznej na jednej z łach na Wiśle, 5 sierpnia 2022, 

fot. Adam Janczyszyn 

 
Fot. 14. Obrączkowanie piskląt na jednej z łach na Wiśle, 22 lipca 2022, fot. Adam Janczy-

szyn 
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• Powiesiliśmy 10 bud lęgowych dla nurogęsi na terenie rezerwatu Mewia Łacha i sąsiadują-

cych z nim lasów. Budki były powieszone późno w sezonie lub po i pierwsze efekty gnież-

dżenia się będą mogły być widoczne po sezonie lęgowym 2023. Budy zostały wykonane 

zgodnie z tym jak projektuje się budki dla tego gatunku. 

  

Fot. 15. Jedna z powieszonych wiosną bud 

lęgowych dla nurogęsi. 20 czerwca 2022, 

fot. Jakub Typiak,     

Rys. 3. Rozmieszczenie bud dla nurogęsi 

(czerwone kropki i niebieskie flagi) 

 

• Rozmieściliśmy 80 pływających platform lęgowych dla rybitw czarnych. Platformy były 

wykonane ze styroduru i umieszczone po 5 w linii. 50 platform umieściliśmy na dwóch sta-

rorzeczach w okolicach Kiezmarku, pozostałe na jez. Mikoszewskim.  Niestety, żadna 
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z platform nie została zajęta, mimo początkowego zainteresowania się ptaków częścią 

z nich. Do tego część platform została zniszczona, być może intencjonalnie. Odzyskaliśmy 

46 platform, z których tylko ok. 30 będzie można wykorzystać w kolejnym sezonie. Za rok 

zmienimy sposób wykonania platform na wykonane z wikliny i lepiej imitujące warunki 

naturalne. Poszukamy też mniej dostępnych dla ludzi starorzeczy. 

 
Fot. 16. Transport platform do wystawienia na Jeziorze Mikoszewskim, 11 czerwca 2022, fot. 

Adam Janczyszyn 

 
Fot. 17. Dorosła rybitwa rzeczna w sąsiedztwie platformy gniazdowej, starorzecze Wisły, 

6 czerwca 2022, fot. Jakub Typiak 
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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 systematycznie wy-

wożone przez firmę Bromix. Po zdemontowaniu domku posprzątaliśmy też wydmy w okolicy 

platformy widokowej i miejsca naszego stałego przebywania.  

 

 

Zmiany w poniesionych wydatkach w stosunku do planowanych 

W 2022 środki przyznane zostały nam w 100% w stosunku do wnioskowanych, co pozwo-

liło na wykonanie wszystkich zaplanowanych działań, za wyjątkiem budowy sztucznej wyspy. 

Z powodu powstania „Ptasiej Wyspy” w porcie w Gdańsku oraz późnej decyzji o przyznaniu 

środków, zrezygnowaliśmy z budowy sztucznej wyspy w rezerwacie „Mewia Łacha”. Za zgodą 

Funduszu, z zaoszczędzonych środków zakupiliśmy nowy silnik do używanej przez nas łodzi 

w trakcie działań czynnej ochrony na Wiśle, w miejsce poprzedniego, zakupionego w 2010 

roku. Przełoży się to na bezpieczeństwo prowadzonych przez nas prac. Pojawiły się drobne 

oszczędności na wydatkach obozowych, które w większości przeznaczyliśmy na zakupy 

sprzętu niezbędnego do prac w rezerwacie – zarówno do badań naukowych, jak i ochrony przed 

drapieżnikami, ale też do zapewnienia trwałości ogrodzeń. Stowarzyszenie nie ma obecnie in-

nych projektów finansujących koszty naszej księgowości, stąd skorzystaliśmy z możliwości 

rozliczenia większej kwoty tych wydatków w stosunku do zaplanowanej. 

 

W 2022 roku 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 5.000 odwiedzin bloga obozowego) oraz na profilu społecz-

nościowym Chronimy Naturę na Wybrzeżu na Facebooku (5108 polubień w dn. 29.11.2022).  


