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Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

„Ochrona ptaków gniazdujących na plażach”



Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

GBPW KULING prowadzi m.in. następujące działania:

• obozy ornitologiczne, badawczo – edukacyjne,

• obrączkowanie ptaków wodnych,

• ornitologiczne konferencje i seminaria naukowe,

• ochrona przyrody (czynna ochrona ptaków, projekty 
ochroniarskie jak strażnicy rezerwatów, działania na łachach 
w ujściu Przekopu Wisły, na Wiśle,

• szeroko pojęta edukacja przyrodnicza (projekty 
edukacyjne, eventy przyrodnicze, wydawnictwa),

• liczenia zimujących ptaków wodnych nad Zatoką Gdańską

Powstała w 1983 roku, w Gdańsku. Od 1996 r. zarejestrowana 

jako stowarzyszenie. Główny rejon działania to Zatoka Gdańska

(wcześniej także dolina rzeki Wisły oraz Warmia). 



Priorytetowo, edukacja





W 2006 roku, po piętnastu latach przerwy,

rybitwy czubate zagnieździły się 
na falochronie w porcie, w Gdyni



W 2007 roku rybitwy czubate 
zagnieździły się w rezerwacie „Mewia Łacha”





W rezerwacie „Mewia Łacha” gniazdują:

- rybitwy czubate (przez lata jedyna kolonia w Polsce)

- rybitwy rzeczne (do 500 par)

- rybitwy białoczelne (do 250-300 par)

- mewy srebrzyste (do 12 par)

- sieweczki obrożne (do 25 par)

- sieweczki rzeczne (do 5 p.)

I nie co roku:

- ostrygojady (1 para)

- krwawodzioby (1 para)

- śmieszki (do 250 par)



„Mewia Łacha” przez lata była jedynym miejscem lęgów 
rybitwy czubatej w Polsce, ostatnio jest nim także Port 

w Gdańsku.

Także gniazda rybitw rzecznych i białoczelnych
oraz ostrygojadów

na naszym Wybrzeżu możemy spotkać tylko tam. 



WIADOMOŚCI
POWROTNE

(rybitwy 
czubate)



Pojawiało się coraz więcej zagrożeń



Antropopresja
(na zdjęciach maj w rezerwacie „Mechelińskie Łąki”

– ostatnie miejsce znanych lęgów rybitw białoczelnych 
na dzikich plażach)







Sieweczka obrożna



Ceremoniał godowy





















Pomorska populacja sieweczek obrożnych (2011 r.)









Zamknięty teren kompensacji przyrodniczej DCT Gdańsk 

(widok w trakcie sezonu lęgowego).

Praktyczny przykład podzielenia się fragmentem plaży z zagrożonymi 

gatunkami ptaków





Montowanie koszy









Obrączkowanie



2017-2019 r. - współpraca z Błękitnym Patrolem WWF

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” współfinansowanego 

przez Unię Europejską nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi 

priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Fot. A. Kassolik



2020-2022 r. - współpraca z Błękitnym Patrolem WWF

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” współfinansowanego 
przez Unię Europejską nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi 
priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Gatunki projektowe





Nasze wspólne cele

• Zdobywanie rzeczywistej wiedzy na temat 

liczebności sieweczek obrożnych na naszych 

plażach, 

• Poznawanie najważniejszych siedlisk tych ptaków, 

co w przyszłości powinno przełożyć się na ochronę 

tych miejsc,

• Wzrost sukcesu lęgowego sieweczek obrożnych 

- a co za tym idzie wzrost populacji,

• Promowanie plaż jako ekosystemów istotnych dla 

przyrody, a nie tylko plażingu – co przełoży się także 

na postrzeganie obecności fok na plażach.



Sieweczki obrożne w Polsce i na Pomorzu

• Populacja krajowa (2007 r.): 350-400 par lęgowych  

• Populacja krajowa (2020 r.): 250 par

Populacja sieweczek obrożnych na polskim Wybrzeżu 

Bałtyku (pary):

1973 r. – 160 

2003 r. – 50 

2011 r. – 40 

2017 r. – 40

2018 r. – 57

2019 r. – 60

2020 r. – 90

2021 r. – 90 (ponad 100 młodych wyleciało)



Problemy w okresie lęgowym ptaków, 
na konkretnych stanowiskach lęgowych:




