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K¹ty Rybackie
Rezerwat ornitologiczny „K¹ty Rybackie” zosta³ utworzony na
podstawie zarz¹dzenia Ministra Leœnictwa i Przemys³u
Drzewnego z dnia 28.09.1957 r., w celu zachowania
i
ochrony naturalnego miejsca lêgowego kormorana czarnego i
czapli siwej. Znajduje siê on na terenie gminy Sztutowo, w
K¹tach Rybackich (Nadleœnictwo Elbl¹g, obrêb Stegna
Leœnictwo K¹ty).
Od momentu powstania rezerwatu liczebnoœæ kormoranów
znacznie wzros³a. W ostatnich latach gnieŸdzi siê tu oko³o 11
tysiêcy par kormoranów i ok. 600 par czapli.
Na pocz¹tku gnieŸdzi³y siê tu tylko czaple, póŸniej
do³¹czy³y kormorany. W 1957 r. utworzono tu rezerwat
ornitologiczny o pow. 10,79 ha. W 1959 r. kolonia liczy³a 117 par
kormoranów. Obecnie jest to najwiêksza kolonia tego gatunku w
Polsce oraz w Europie. Przyjmuje siê, ¿e skupia ona ponad 50 %
ca³ej polskiej populacji kormoranów.
W zwi¹zku ze wzrostem liczby par gniazduj¹cych ptaków
oraz rozwojem kolonii, Wojewoda Pomorski zadecydowa³ o
powiêkszeniu rezerwatu. W czerwcu 2000 r. zwiêkszono jego
powierzchniê do 102,54 ha, dodano równie¿ otulinê o pow.
62,86 ha (razem 165,40 ha).
Kormorany potrafi¹ polowaæ nawet w odleg³oœci 30 - 50 km
od koloni. W takim promieniu od K¹tów Rybackich mieœci siê
znaczna czêœæ Zatoki Gdañskiej i Zalewu Wiœlanego, ujœcie
Wis³y, Nogat i jezioro Dru¿no. To w³aœnie rozleg³oœæ i zasobnoœæ
dostêpnych ¿erowisk zapewnia utrzymanie tak wielkiej kolonii.
Kormorany korzystaj¹ z s¹siaduj¹cych
z Mierzej¹ Wiœlan¹
³owisk w ró¿nym stopniu. Na pocz¹tku sezonu lêgowego (luty

Morza Czarnego, zmieni³a ekologiê ¿erowania kormoranów.
Wzrós³ udzia³ lotów na ¿erowiska morskie i w niektórych
okresach udzia³ babki w pokarmie osi¹ga³ 40 procent. Ogólnie
oceniaj¹c sk³ad pokarmu kormoranów nale¿y podkreœliæ, ¿e
dominuj¹ w nim gatunki traktowane jako szkodliwe „chwasty”
lub ma³o wartoœciowe w gospodarce rybackiej (jazgarz, babka
bycza).
Obecnoœæ tak du¿ej koncentracji ptaków wp³ywa na
drzewostany w kolonii i ekosystemy Zalewu Wiœlanego oraz
Zatoki Gdañskiej. Odchody kormoranów (zawarte w nich
zwi¹zki azotu i fosforu), a w mniejszym stopniu tak¿e czapli
powoduj¹ wzrost ¿yznoœci siedlisk.
Wiele roœlin podszytu i runa nie toleruje tak wysokiego
nawo¿enia, jakie spotyka siê
w s¹siedztwie gniazd. Te dwie
warstwy ró¿ni¹ siê wyraŸnie od podobnych siedlisk leœnych.
Mimo, ¿e lasy rosn¹ tutaj na ³atwo przepuszczalnym pod³o¿u
sta³ych piaszczystych wydm, co sprzyja wyp³ukiwaniu
substancji z powierzchniowych warstw w g³¹b i os³abia efekt

Czapla siwa na stra¿y swojego gniazda

kwiecieñ) wiêkszoœæ ptaków ¿eruje na Zalewie Wiœlanym,
póŸniej rola Zatoki Gdañskiej stopniowo roœnie i w miesi¹cach
letnich bywa, ¿e dorównuje Zalewowi. Ogólnie rzecz bior¹c ok.
70% pokarmu kormorany zdobywaj¹ na Zalewie.
Pocz¹wszy od 1998 r., w pokarmie kormoranów pojawi³ siê
w du¿ych iloœciach nowy gatunek ryby
babka bycza.
Pojawienie siê w Zatoce Gdañskiej i szybka ekspansja tego
obcego dla naszej ichtiofauny gatunku pochodz¹cego z regionu

Czapla siwa

nawo¿enia, to jednak spotykamy tu g³ównie gatunki azotolubne
bez czarny, bez koralowy czy pokrzywa. Ponadto ptaki
ob³amuj¹c ga³¹zki sosen do budowy gniazd os³abiaj¹ drzewa,
których czêœæ obumiera. Ptaki pozyskuj¹ ga³êzie, ob³amuj¹c je z
s¹siednich drzew lub nosz¹ z wiêkszej odleg³oœci. Wiele z tych
ga³¹zek jest gubionych przy zrywaniu, podczas transportu lub
budowy gniazda. Drzewa iglaste s¹ bardzo wra¿liwe na utratê
aparatu asymilacyjnego. Martwe drzewa staj¹ siê kruche, trac¹
ga³êzie i przestaj¹ siê nadawaæ jako podstawa pod gniazda. Ptaki
przenosz¹ siê wówczas na nastêpne, zdrowe jeszcze drzewa.
W K¹tach Rybackich ptaki gnie¿d¿¹ siê niemal wy³¹cznie na
sosnach, jednak zdarzaj¹ siê nieliczne gniazda zbudowane na
œwierkach i brzozach.

Prace w rezerwacie

Tempo zajmowania nowych drzew i przesuwania siê
kolonii na nowe tereny zale¿ne jest od kilku czynników: od
wzrostu liczebnoœci, tempa ca³kowitego obumierania drzew

poniewa¿ wczeœniej jest usuwana przez s³u¿by leœne. Motywy
wycinania drzew w kolonii s¹ racjonalne chodzi o uratowanie
drewna, póki ma ono jeszcze jak¹œ wartoœæ i zapobieganie
gradacji owadów wtórnych szkodników drewna. W praktyce
jednak usuwanie drzew, które jeszcze przez kilka lat mog³yby
s³u¿yæ ptakom, przyspiesza terytorialn¹ ekspansjê kolonii.
Rozmiary kolonii w K¹tach Rybackich, presja wywierana
przez kormorany na ichtiofaunê Zalewu Wiœlanego i ekosystem
leœny, a tak¿e zachodni kierunek przemieszczania siê kolonii
wywo³uj¹ nasilaj¹ce siê protesty rybaków, leœników oraz
w³aœcicieli oœrodków wypoczynkowych, którzy domagaj¹ siê
o g r a n i c z e n i a l i c z e b n o œ c i p t a k ó w. Z a r z ¹ d P a r k u
Krajobrazowego „Mierzeja Wiœlana” prowadzi dzia³ania,
wed³ug projektu zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewodê
Pomorskiego, maj¹cego na celu ograniczenie ekspansji kolonii
w niepo¿¹danych kierunkach, a tak¿e zmniejszenie jej
uci¹¿liwoœci.

Doros³y osobnik przy gnieŸdzie

zniszczonych przez ptaki oraz od czynników powoduj¹cych
opuszczanie dotychczas u¿ytkowanych obszarów.
Czas, jaki drzewa stanowiæ mog¹ miejsce do budowy
gniazd jest trudny do okreœlenia. Z ca³¹ pewnoœci¹ zale¿y on od
wieku i kondycji drzewa, niektóre drzewa mog¹ byæ
wykorzystywane, nawet do 10 lat. W praktyce jednak wiêkszoœæ
drzew nie ma szans na tak d³ugie wykorzystanie przez ptaki,

Walcz¹ce o miejsce na gniazdo czaple siwe

nastêpuj¹ce roœliny pod ochron¹ œcis³a: tajê¿a jednostronna,
paprotka zwyczajna, wid³ak ja³owcowaty, pod ochron¹
czêœciow¹: turzycê piaskowa, kruszynê pospolita, konwaliê
majow¹.

Gatunkiem panuj¹cym w rezerwacie jest sosna (95,7 % pow.
leœnej zalesionej), w niewielkiej iloœci wystêpuje d¹b. Reszta to
m³odniki i miejsc planowane do nasadzeñ drzew powsta³e na
skutek usuniêcia drzew uszkodzonych przez gnie¿d¿¹ce siê
kormorany i czaple. W podszycie i runie spotkaæ mo¿emy:
malinê w³aœciw¹, rdest powojowy, bodziszek cuchn¹cy, psiankê
s³odkogórz, poziewnik dwudzielny, ró¿ê pomarszczon¹,
trzcinnika piaskowego, starzec leœny, wiechlinê zwyczajn¹,
mietlicê pospolit¹, szczaw polny, tasznik pospolity, komosê
bia³¹, pokrzywê zwyczajn¹. W rezerwacie spotkamy

Kormoran w szacie godowej

lat liczebnoœæ tego gatunku wzrasta w ca³ym areale, zapewne
czêœciowo dziêki zabiegom ochronnym. W Polsce kormoran jest
objêty ochron¹ czêœciow¹ (Rozporz¹dzenie Ministra
Œrodowiska z dnia 26.09.2001 r.). Spod tej ochrony wyjête s¹
ptaki wystêpuj¹ce na obszarach stawów rybnych, uznanych za

Kormoran by³ gatunkiem zagro¿onym wyginiêciem, a w
niektórych krajach wytêpiono go zupe³nie. Dodatkowo
stosowanie pestycydów w rolnictwie, pocz¹wszy od 1945 r.,
znacznie zredukowa³o jego sukces lêgowy. Od kilkudziesiêciu

obrêby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie
œródl¹dowym. Kormoran zosta³ umieszczony w Polskiej
Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t jako gatunek wydobyty z
zagro¿enia.

- niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskl¹t wszystkich
gatunków ptaków,

Rezerwat udostêpniony jest do zwiedzania, poruszaæ siê
mo¿na po nim wyznaczonymi szlakami.

- rozpalanie ognisk, zanieczyszczanie terenu oraz
zak³ócanie ciszy,

Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
- wycinania drzew i pobór u¿ytków drzewnych, z
wyj¹tkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i z³omów
w okresie jesieni i zimy w sposób nienara¿aj¹cy na
zniszczenie otoczenia i z pozostawieniem w ziemi karpiny,
- zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, zió³
leczniczych oraz innych roœlin lub ich czêœci, jak równie¿
pozyskiwania ¿ywicy,
- pozyskiwania œció³ki leœnej i wypas zwierz¹t
gospodarskich,
- niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,

- polowanie, chwytanie, p³oszenie i zabijanie dziko
¿yj¹cych zwierz¹t,

- umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z
wyj¹tkiem tablic i znaków zwi¹zanych z ochron¹ terenu,
- wznoszenia budowli oraz zak³adania lub budowy
urz¹dzeñ komunikacyjnych i innych urz¹dzeñ
technicznych,
- przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami
wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.

