dofinansowane przez

„Mewia £acha”

Ujœcie, którym wiêkszoœæ wód Wis³y uchodzi do Ba³tyku
powsta³o w latach 1890 - 1895 miêdzy Œwibnem, a Mikoszewem
przez wykopanie nowego koryta rzeki na odcinku od Przegaliny
do Zatoki Gdañskiej.
Decyzjê o realizacji inwestycji podjêto po serii powodzi,
które wyrz¹dzi³y ¯u³awom dotkliwe straty. Bieg nowego koryta
wytyczono wzd³u¿ Przemys³awy - œredniowiecznej odnogi
wiœlanej, która w póŸniejszych latach zanik³a.
Od momentu otwarcia ujœcia Przekopu Wis³y, maj¹ tu
miejsce naturalne procesy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
akumulacyjn¹ wód rzecznych oraz pr¹dów morskich i wiatru.
Nastêpuje sta³e tworzenie siê nowych siedlisk: pla¿, ³ach, wydm,
zbiorników przybrze¿nych okresowo wype³nionych wod¹,
zabagnionych zag³êbieñ terenu, oraz nadwodnych namulisk.
Wszystko to sprzyja rozwojowi i osiedlaniu siê nowych
gatunków roœlin i zwierz¹t nienotowanych dot¹d na terenie
Mierzei. Zauwa¿alna jest tak¿e dzia³alnoœæ cz³owieka budowa
umocnieñ brzegowych.

Stegna w okolicy miejscowoœci Mikoszewo.
Celem ochrony jest zachowanie, ze wzglêdów naukowych i
dydaktycznych, kolonii lêgowych rzadkich gatunków rybitw,
miejsc lêgowych, odpoczynku i ¿erowania ptaków
siewkowatych i blaszkodziobych oraz krajobrazu sto¿ka
Ze wzglêdu na szczególne wartoœci przyrodnicze i

ujœciowego Wis³y.

edukacyjne w paŸdzierniku 1991 roku utworzony zosta³

W sk³ad rezerwatu wchodzi obszar sto¿ka Wis³y oraz

rezerwat ornitologiczny „Mewia £acha”. Znajduje siê on po obu

okresowo wynurzaj¹ce siê piaszczyste ³awice na przed³u¿eniu

stronach ujœcia Wis³y. Powierzchnia rezerwatu wynosi 150,46

osi nurtu rzeki.

ha. Obejmuje on lewy brzeg o powierzchni 18,91 ha w granicach

Atrakcyjnoœæ tego obszaru dla ptaków, zw³aszcza w okresie

miasta Gdañsk, oraz prawy o powierzchni 131,55 ha w gminie

lêgowym, zale¿y przede wszystkim od aktualnego uk³adu

mierzejek i piaszczystych ³ach. Liczebnoœæ i sk³ad lêgowej

ostrygojad, sieweczka obro¿na, rybitwa bia³oczelna, rybitwa

awifauny zmienia siê z sezonu na sezon.

czubata i rybitwa popielata. Dla 3 gat. nielêgowych ujœcie Wis³y

Dla wielu rzadkich w Polsce gatunków ptaków wodno

jest jedynym stanowiskiem stwierdzenia w Polsce. S¹ to:

b³otnych rezerwat jest atrakcyjny przez ca³y rok. Posiada

sieweczka mongolska, pijawnik i œwistunka grubodzioba. 3

interesuj¹c¹ awifaunê lêgow¹, a w pozosta³ych sezonach

gatunki ptaków maj¹ tu swoje jedyne gniazdowiska w Polsce:

stanowi miejsce odpoczynku i ¿erowania dla tysiêcy osobników

sieweczka morska, rybitwa czubata i rybitwa popielata. Poza

z wielu gatunków.

ptakami w rezerwacie napotkaæ mo¿emy ssaki: dziki, sarny,
zaj¹ce oraz rzadsze np. wydry czy foki szare. Na uwagê
zas³uguje obecnoœæ bobrów. ¯eremie, w którym zamieszkuj¹
znajduje siê nad jeziorem wchodz¹cym w sk³ad rezerwatu.
Wokó³ jeziora tzw. Mikoszewskiego zobaczyæ mo¿na liczne
œlady ich ¿erowania.

Szlamiki

Spoœród 18 lêgowych gatunków ptaków wodno b³otnych 5
znajduje siê w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t. S¹ to:

Wydmy

Rezerwat utworzony zosta³ jako faunistyczny, ale na uwagê
zas³uguje równie¿ bogactwo flory naczyniowej.

rokitnik zwyczajny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk
szerokolistny, miko³ajek nadmorski, listera sercowata, lnica

Najcenniejszym elementem szaty roœlinnej rezerwatu s¹

wonna, stoplamek szerokolistny), a 4 gatunki ochronie

zbiorowiska nieleœne. Znaczn¹ rolê przestrzenn¹ odgrywaj¹

czêœciowej (turzyca piaskowa, kocanki piaskowe, wil¿yna

gatunki typowe dla strefy przybrze¿nej morza, a wiêc

ciernista, kruszyna pospolita); 3 z nich (miko³ajek i kruszczyki)

charakterystyczne dla zbiorowisk nadmorskich wydm bia³ych i

oraz chroniony grzyb sromotnik fio³kowy znajduj¹ siê w

szarych oraz, w mniejszym stopniu, charakterystyczne dla

Polskiej Czerwonej Ksiêdze Roœlin.

zbiorowisk pla¿owych.

Z gin¹cych i zagro¿onych roœlin Pomorza w rezerwacie
Spoœród wystêpuj¹cych w rezerwacie roœlin 8 gatunków
podlega ochronie ca³kowitej (arcydziêgiel litwor nadbrze¿ny,

znajduj¹ siê 4 gatunki: wy¿pin jagodowy, groszek nadmorski,
topola czarna, miko³ajek p³askolistny.

Zespó³ walorów awifauny, a tak¿e szaty roœlinnej sprawi³y,
¿e teren ujœcia Wis³y-Przekopu po obu stronach rzeki jest
unikatowym w Polsce i wa¿nym w skali Europy obiektem
przyrodniczym i jest to obszar zaliczony do europejskiej ostoi
ptaków, oraz europejskiej sieci obszarów chronionych Natura
2000.

W rezerwacie stwierdzono wystêpowanie 219 gatunków
ptaków, z których 50 to gatunki lêgowe. Najliczniej
reprezentowane s¹ mewy, rybitwy, siewkowe i blaszkodziobe.
Bytuj¹

i gniazduj¹ tu gatunki zagro¿one wyginiêciem, jak

i maj¹ce jedyne w kraju stanowiska lêgowe.

Od 01. kwietnia. do 15. sierpnia. obowi¹zuje zakaz wstêpu
na teren rezerwatu.

Na obszarze rezerwatu zabrania siê:

- niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,

- wycinania drzew i krzewów oraz pobierania u¿ytków

- zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz

drzewnych, z wyj¹tkiem wypadków uzasadnionych potrzebami
gospodarstwa rezerwatowego,

zak³ócania ciszy,
- polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko
¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia gniazd

i nor, wybierania jaj,

wybierania piskl¹t wszystkich gatunków ptaków, wpuszczania
psów,
- umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z
wyj¹tkiem tablic i znaków zwi¹zanych

z ochron¹ rezerwatu

oraz ochrona wybrze¿a,
- wznoszenia budowli oraz zak³adania i budowy urz¹dzeñ

- zmiany stosunków wodnych, jeœli taka zmiana mog³aby w
sposób istotny naruszyæ warunki ekologiczne,
- zbierania zió³ leczniczych i innych roœlin oraz zbierania
owoców i nasion drzew, krzewów i roœlin zielnych oraz
grzybów, z wyj¹tkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
- pozyskiwania œció³ki leœnej i wypasu zwierz¹t
gospodarskich,

komunikacyjnych i innych urz¹dzeñ technicznych, zakaz nie

- stosowania wszelkich œrodków chemicznych,

dotyczy urz¹dzeñ nawigacyjnych, urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie

- umacniania terenu przy zastosowaniu urz¹dzeñ

rezerwatu oraz ci¹gów spacerowych,
- przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami
wyznaczonymi,
- przebywania na terenie rezerwatu w okresie od 1 kwietnia
do 15 sierpnia,

technicznych i nasadzeñ roœlin; dopuszcza siê umacnianie grobli
wzd³u¿ brzegów Wis³y i na przed³u¿eniu osi nurtu oraz
podsadzania odpowiednich gatunków traw w celu zatrzymania
ruchomych piasków,
- refulacji piaszczystych ³awic wy³aniaj¹cych siê okresowo
w kierunku pó³nocnym, pó³nocno-zachodnim i pó³nocno
wschodnim od ujœcia Wis³y,
- niszczenia i uszkadzania drzew i innych roœlin,
- pla¿owania i k¹pieli.

Rybitwy

Lnica

Rezerwat Mewia £acha

