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Celem liczeń jest wypełnienie luki w wiedzy dotyczącej liczebności i składu gatunkowego 

ptaków i ssaków morskich pojawiających się w rejonie Ryfu Mew. Do tej pory nie powstało 

opracowanie składu gatunkowego i liczebności wyżej wymienionych grup zwierząt na tym 

obszarze. Podobne obszary w rejonie Zatoki Gdańskiej, takie jak Rezerwat Beka i Mewia Łacha 

(ujście Wisły), gdzie występują zbliżone warunki siedliskowe, są atrakcyjnymi miejscami dla 

ptaków wodnych tj. kormoranów, mew, rybitw i blaszkodziobych. Piaszczyste łachy z martwą 

materią organiczną tzw. kidziną są szczególnie ważnym siedliskiem dla ptaków siewkowatych. 

Ryf Mew pełni ważną funkcję dla tych ptaków przede wszystkim w okresie migracji jesiennej 

(lipiec-październik), jako miejsce przystankowe dogodne do uzupełnienia zapasów 

energetycznych podczas żerowania i odpoczynku. Obszar południowego Bałtyku jest na trasie 

przelotu tych gatunków ptaków. Są to gatunki takie jak biegus zmienny, biegus rdzawy, biegus 

krzywodzioby, szlamnik, sieweczka obrożna, siewnica itd., które podczas migracji jesiennej lecą 

około 10 000 km z lęgowisk znajdujących się w Północnej Syberii do Afryki Zachodniej, 

niekiedy nawet dolatują do Południowej Afryki. Głównym rodzajem antropopresji, który 

negatywnie oddziaływuje na tę grupę ptaków, jest ich płoszenie spowodowane przez uprawiane 

sporty wodne. Ich przelot jest sprzężony w czasie ze szczytem ruchu turystycznego, co powoduje 

znaczną degradację walorów siedliskowych dla awifauny, postępującą wraz z napływem 

turystów w okresie wakacyjnym w tych miejscach, w których ludzka eksploracja nie jest 

ograniczona przepisami prawnymi. W tym okresie na Ryfie lub w jego pobliżu pojawiają się 

jachty, łodzie motorowe, skutery i różne formy surfingu, których użytkownicy często decydują 

się na pieszą eksplorację tego miejsca, płosząc przy tym ptaki. W ostatnich latach obserwuje się  

intensyfikację tego zjawiska, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie liczebności ptaków 

siewkowych odnotowywanych rokrocznie w rejonie Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej. 

 

Ryf Mew to również, obok łach w ujściu Przekopu Wisły,  miejsce spełniające warunki siedliska 

optymalnego dla fok (Pawliczka et al. 2013) i potencjalnie w przyszłości może być przez nie 

wykorzystywane jako miejsce odpoczynku, linienia i rozrodu. Główną zaletą tego obszaru jest 

ograniczony dostęp dla człowieka, choć wzrastająca z roku na rok antropopresja na tym 

niewielkim odcinku odizolowanego lądu, przy braku jej ograniczenia, może spowodować 

nieodwracalną utratę jego funkcji jako bezpiecznego siedliska dla fok. Brakuje szczegółowych 

danych monitoringowych dedykowanych fokom dotyczących tego miejsca, poza liczeniami fok 

zebranymi podczas pilotażowych rejsów na Ryf w 2014 i 2015 roku (SMIOUG-dane niepubl.).  

 

Teren badań 

Ryf Mew (inaczej Rybitwia Mielizna) to mniej więcej 10-kilometrowy piaszczysty wał o 

zmiennej szerokości, rozciągający się na linii Rewa – Kuźnica. Jest to unikalna forma 

geomorfologiczna o nie do końca wyjaśnionej genezie, nie spotykana w zasadzie nigdzie indziej 

w rejonie polskiego Bałtyku. Forma Ryfu ma bardzo dynamiczny charakter, ulega zmianie 

zarówno w profilu podłużnym, jak i poprzecznym. W zależności od siły i kierunku wiatru i 

wynikającego z nich poziomu wody w Zatoce Puckiej, większa część Ryfu może ulec 

wynurzeniu lub być zanurzona pod wodą. Różnice  poziomu  wód  w  Zatoce  Puckiej  wynikają 

przede wszystkim ze zmian cyrkulacji atmosferycznej w rejonie południowego Bałtyku. Wzrost 

poziomu morza w Zatoce Puckiej jest obserwowany przy kierunkach wiatrów z SW przez N do 

NE. Przy wiatrach z pozostałych kierunków obserwuje się opadanie poziomu morza. Gdy wiatr 



 

wieje z kierunku północnego następuje wzrost poziomu wody w Zatoce Gdańskiej (Dziadziuszko 

i Wróblewski 1990). Przy wiatrach z zachodu sytuacja ma się podobnie, mimo że początkowo 

wiatr wypycha wodę z zatoki. Jednak po około 40 godzinach wiatru z tego kierunku, obserwuje 

się wzrost poziomu wód w Zatoce Gdańskiej  i również w Zatoce  Puckiej (Nowacki 1993c). 

Przebieg średnich miesięcznych poziomów wód w Zatoce Puckiej, podobnie jak w Zatoce 

Gdańskiej, odzwierciedla przebieg sezonowych wahań w Morzu Bałtyckim. Obserwuje się w 

nim dwie fazy: obniżone poziomy w okresie od lutego do czerwca i podwyższone poziomy od 

lipca do grudnia (Dziadziuszko i Wróblewski 1990, Nowacki 1993c). 

 

Małe głębokości (Szefler 1993) Zatoki Puckiej Wewnętrznej (Zalewu Puckiego) oraz wynikająca 

z tego niewielka pojemność cieplna, powoduje szybsze wychłodzenie wód, co sprzyja 

powstawaniu i utrzymywaniu się lodu w okresie od grudnia do marca. Dodatkowo sprzyja temu 

obserwowane małe falowanie, które wynika z oddzielenia Zalewu Puckiego od Zatoki Puckiej 

Zewnętrznej Ryfem Mew.  

 

 
 

Fot. 1. Ryf Mew to piaszczysta mielizna dzieląca Zatokę Pucką na jej część wewnętrzną i 

zewnętrzną (fot. Jakub Targoński). 

 

Zatoka Pucka jest przedzielona (fot. 1) przez ten piaszczysty wał na jej płytszy, wewnętrzny 

akwen zwany Zalewem Puckim oraz jej część zewnętrzną. Ryf stanowi przy tym barierę 

ograniczającą wymianę wód między tymi akwenami. Zalew Pucki (fot. 2) wraz z Ryfem Mew i 

wschodnimi stokami do głębokości 5 m jest zaliczany do typu siedliska morskiego (Warzocha 

2004) zwanego dużą płytką zatoką. Duża płytka zatoka to wcinający się w ląd akwen o 

ograniczonym wpływie wód słodkich, który jest oddzielony lądem od otwartego morza i przez 



 

to jest osłonięty od wpływu falowania. Cechą charakterystyczną zbiorowisk roślinnych i 

zwierzęcych tego siedliska jest duża różnorodność biologiczna. Zatoka Pucka Wewnętrzna 

posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju morskiej roślinności, która tworzy atrakcyjne 

siedliska dla wielu gatunków bezkręgowców i ryb, zarówno o znaczeniu przemysłowym, jak i 

chronionych. Istotnym wyróżnikiem jest występowanie zbiorowisk trawy morskiej i rdestnic. 

Gatunki roślin naczyniowych charakterystyczne dla tego siedliska to: trawa morska Zostera 

marina i inne gatunki: rupia  Ruppia  spp.,  rdestnice  Potamogeton  spp., bentosowe glony. 

 

 

 
Fot. 2. Wewnętrzny akwen Zatoki Puckiej-Zalew Pucki (fot. Jakub Targoński). 

 

 

Metody 

Ptaki wodne występujące na Ryfie Mew były liczone metodą transektu liniowego (Polak 2015, 

Sikora et al. 2011), którego linia przebiegała wzdłuż wschodniej krawędzi Ryfu, w ciągu czterech 

okresów fenologicznych tj. przelotu jesiennego, zimowania, przelotu wiosennego i okresu 

lęgowego. Liczenia odbywały się podczas comiesięcznych rejsów w okresie październik 2018 

r.-wrzesień 2019 r. Terminy kolejnych liczeń to: 10 października 2018 r., 15 listopada 2018 r., 

11 grudnia 2018 r., 30 stycznia 2019 r., 25 lutego 2019 r., 12 marca 2019 r., 17 kwietnia 2019 r., 

30 maja 2019 r., 25 czerwca 2019 r., 24 lipca 2019 r., 24 sierpnia 2019 r., 26 września 2019 r. 



 

 
Fot. 3. Zelint - jednostka, z pokładu której prowadzono większość liczeń (fot. Jakub Targoński). 

 

9 spośród 12 liczeń prowadzone było z pokładu łodzi motorowej o długości 8,3 m (Zelint) z 

wysokości ok. 3 m nad lustrem wody. 11 grudnia 2018 r. liczenie było wykonywane z łodzi 

aluminiowej o długości 4,5 m z wysokości 1 m nad lustrem wody. 24 sierpnia i 26 września 2019 

r. obserwacje były prowadzone z łodzi kompozytowej Whaly o długości 4,35 m z wysokości 

około 1 m. Liczenia były prowadzone przy pomocy lornetki o parametrach 10x42 podczas rejsu 

wzdłuż Ryfu w odległości około 200 m, w zależności od ukształtowania dna (głębokości), 

poziomu morza i możliwości jednostki. Podczas rejsów łodzią aluminiową i kompozytową 

minimalna odległość wynosiła nawet do około 100 m. Maksymalna odległość od Ryfu wynosiła 

około 300 m do nawet 500 m od Ryfu. Zachowanie tak dużej odległości było podyktowane 

kwestiami bezpieczeństwa jednostki, środkowa część Ryfu Mew o długości 1300 m jest 

obszarem wrakowiska (fot. 4).  

 



 

 
Fot. 4. Obszar wrakowisk w środkowej części Ryfu Mew (fot. Jakub Targoński). 

 

Dokumentacja fotograficzna była wykonywana aparatem z obiektywem o maksymalnej 

ogniskowej 400 mm. 10 pierwszych rejsów rozpoczynało się w okolicach Głębinki na 

południowym krańcu Ryfu Mew i były kontynuowane po wschodniej jego części  (Zatoka Pucka 

Zewnętrzna) w stronę Kuźnicy, aż do ostatniego wystającego ponad wodę fragmentu 

piaszczystej mielizny. W sierpniu i wrześniu rejsy rozpoczynały się w okolicach Kuźnicy i były 

kontynuowane po wschodniej stronie Ryfu Mew w kierunku Głębinki, aż do ostatniego 

fragmentu wystającej z wody mielizny. Początek Ryfu, jego koniec, a także obszary zanurzone i 

wynurzone były mapowane przy pomocy GPSa. W wypadku wystąpienia zlodzenia notowano 

jego rozległość. Średnia prędkość rejsu wynosiła 6 km/h. W zależności od liczebności ptaków 

liczenia trwały średnio około jednej godziny. Większość liczeń rozpoczynała się w godzinach 

porannych przed godziną 10.00, w trzech wypadkach ze względu na dostępność jednostki i 

warunki pogodowe liczenia rozpoczynały się nieco później tj. 11:03 (30 stycznia), 13:45 (12 

marca) i 10:45 (17 kwietnia). Przed wypłynięciem z portu w Helu notowano poziom morza ze 

stacji hydro w Helu i Pucku (http://monitor.pogodynka.pl dane IMGW-PIB), a podczas rejsu 

pozycję początku Ryfu, jego zanurzone i wynurzone obszary, a także jego północny kraniec. 

Ponadto notowano stan morza i kierunek wiatru, a także zachmurzenie. Liczenia były 

prowadzone maksymalnie przy stanie morza od 3-4 B. Dodatkowo w ramach rejsu sprawdzano 

betonowe bloki nieopodal Jastarni (fot. 5) na wypadek obecności fok szarych, które często 

wykorzystują to miejsce jako legowisko.  

 

http://monitor.pogodynka.pl/


 

 
Fot. 5. Betonowe bloki nieopodal Jastarni (fot. Mikołaj Koss) 

 

W ramach liczeń rejestrowano wszystkie widziane gatunki ptaków (osobniki) w tym również 

gatunki nieoznaczone z podziałem na wynurzone i zanurzone obszary Ryfu. Liczebności 

poszczególnych gatunków zostały przeliczone na zagęszczenie osobników na  długość obszaru 

zanurzonego lub wynurzonego, na którym był widziany dany gatunek (osobnik/kilometr). Przy 

obserwacji większych zgrupowań ptaków na Ryfie, była notowana ich pozycja geograficzna i 

dokonywana dokumentacja fotograficzna.  

 

W wypadku wykrycia obecności ssaków morskich, była dokonywana dokumentacja 

fotograficzna i notowana liczba zauważonych osobników (w miarę możliwości oznaczano płeć) 

oraz pozycję geograficzną obserwacji przy pomocy GPSa. 

 

Przy obecności ludzi na Ryfie była notowana ich liczba, rodzaj jednostki (jacht, motorówka, 

skuter) i aktywność (np. kitesurfing). Sporządzono dokumentację fotograficzną i notowano 

lokalizację przy pomocy GPSa. 

 

Podczas rejsu 17 kwietnia 2019 r. sporządzono dokumentację fotograficzną i wideo Ryfu przy 

pomocy drona (DJI Mavic Pro). Lot dronem prowadzono (Zbyryt 2018) na jak największej 

wysokości, dającej możliwość zebrania materiałów odpowiedniej jakości, przy jednoczesnym 

maksymalnym ograniczeniu płoszenia i niepokojenia ptaków. Loty wykonano z prędkością do 

10 km/h oraz ograniczano naloty pod kątem 90°, a także gwałtowne zmiany w wysokości w 

czasie lotu (symulujące atak ptaka szponiastego). 

 

 

 

 



 

Wyniki 

 

Warunki pogodowe i hydrologiczne 

 

Rejsy, podczas których były prowadzone liczenia odbywały się przy sile wiatru 0-4 B. Najniższa 

siła wiatru (tabela 1.) została odnotowana podczas rejsu 30 maja 2019 roku było to 0-1 B, a 

najwyższa podczas rejsu 25 lutego 2019 roku: było to 3-4 B. Najwyższe odnotowane poziomy 

morza na stacjach pomiarowych w Helu i Pucku wystąpiły w grudniu 2018 r.  było to 522 cm 

(obie stacje) i marcu 2019 r. było to odpowiednio 528 cm (Hel) i 526 cm (Puck). Poziom morza 

odnotowany w grudniu 2018 roku wystąpił przy wietrze wiejącym z kierunku SW do E, 

najwyższy poziom morza odnotowany w marcu 2019 r. wystąpił przy wietrze wiejącym z 

kierunku NW do W. Najniższe poziomy morza wystąpiły w czerwcu 2019 r.  było to 502 cm 

(obie stacje) i sierpniu 2019 r. 506 cm (Hel) i 503 cm (Puck). 

 

Podczas liczenia 30 stycznia 2019 r. na znacznej powierzchni Zalew Puckiego występowało 

zlodzenie, jego granica przebiegała wzdłuż zachodniego brzegu Ryfu Mew. Wzdłuż Ryfu 

występowały oparzeliska, na których obserwowano ptaki. 

 

Tabela 1. Warunki pogodowe i hydrologiczne podczas comiesięcznych rejsów. 

 

data 

10/10/2

018 

15/11/

2018 

11/12/

2018 

30/01/

2019 

25/02/

2019 

12/03/

2019 

17/04/

2019 

30/05/

2019 

25/06/

2019 

24/07/

2019 

24/08/

2019 

26/09/

2019 

poziom 

morza w 

Helu (cm) 

520 507 522 507 510 528 486 505 502 519 506 524 

poziom 

morza w 

Pucku 

(cm) 

518 504 522 506 505 526 484 506 502 519 503 521 

siła wiatru 1-2 B 1-2 B 1-3 B 3 B 3-4 B 3 B 2-3 B 0-1 B 2 B 1-2 B 2-3 B 2-3 B 

zachmurz

enie 
20% 100% 90% 95% 90% 90% 0 % 30 % 40 % 90 % 90 % 90 % 

kierunek 

wiatru 
S NW 

do SW 

SW do 

E 

S NW NW do 

W 

SW W do 

SW 

S do 

SW 

S SW do 

W 

SE 

długość 

Ryfu (km) 
5,14 6,43 7,2 6,55 6,62 6,08 6,74 6,12 5,96 6,32 5,9 6,28 

czas 

trwania 

liczenia 

(h) 

01:19 00:46 01:07 00:42 00:50 00:45 02:03 01:45 01:03 00:51 01:04 01:06 

prędkość 

rejsu 

(km/h) 

3,9 8,39 6,45 9,36 7,94 8,11 3,29 3,5 5,68 7,44 5,53 5,71 

 



 

Najmniejsza długość Ryfu, z widocznymi piaszczystymi łachami, wzdłuż którego przebiegał 

transekt, z którego liczono ptaki wynosiła 5,14 km (10.10.2018), a największa - 6,74 km 

(17.04.2018). Największy procent (rys. 1) długości Ryfu, który był wynurzony odnotowano 17 

kwietnia i 30 maja 2019 roku było to odpowiednio 90,4% i 87,9%. Najmniejszy procent długości 

Ryfu, który był nad wodą odnotowano w 11 grudnia 2018 roku i 26 września 2019 roku było to 

odpowiednio 12,9% i 29,1 %. 

 
Rys. 1. Procent długości Ryfu Mew znajdującego się nad wodą i poziom morza w Helu i Pucku 

[cm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptaki wodne 

Podczas comiesięcznych liczeń ptaków prowadzonych na Ryfie Mew w okresie od października 

2018 roku do września 2019 roku stwierdzono 48 gatunków ptaków, w tym jeden nieoznaczony 

gatunek siewkowca. Wśród stwierdzonych 48 gatunków, 38 gatunków (tabela 2.) jest objętych 

ścisłą ochroną, 10 gatunków objętych jest ochroną częściową, 11 spośród stwierdzonych 

gatunków jest wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i również 11 jest wymienionych 

w Polskiej Czerwonej Księdze. 40 gatunków zostało stwierdzonych na obszarach wynurzonych, 

a 32 gatunki na obszarach zanurzonych pod wodą.  

 

 

 



 

Tabela 2. Gatunki ptaków stwierdzone na Ryfie Mew (obszary nad i pod wodą) i ich status 

ochronny. 

CH-gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) 

(CH)-gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) 

CZK-gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001) 

DP-gatunki wskazane w Art. 4 (1) Dyrektywy Ptasiej i wymienione w załączniku I tej dyrektywy 

 

gatunek 
status ochrony 

obszar 

Nazwa łacińska Nazwa polska nad woda pod wodą 

Cygnus olor Łabędź niemy CH x x 

Cygnus cygnus Łabędź krzykliwy DP, CH  x 

Cygnus columbianus Łabędź czarnodzioby DP, CH  x 

Anser anser Gęgawa (CH)  x 

Branta bernicla Bernikla obrożna CH x  

Tadorna tadorna Ohar CZK, CH x x 

Anas platyrhynchos Krzyżówka (CH) x x 

Anas penelope Świstun CZK,CH x x 

Anas crecca Cyraneczka (CH)  x 

Aythya fuligula Czernica (CH) x  

Somateria mollissima Edredon CH x  

Melanitta fusca Uhla CH x x 

Clangula hyemalis Lodówka CH x x 

Bucephala clangula Gągoł CH x x 

Mergus merganser Nurogęś CH x x 

Mergus serrator Szlachar CZK, CH x x 

Gavia arctica Nur czarnoszyi CZK, DP, CH x x 

Podiceps cristatus Perkoz dwuczuby CH x x 

Morus bassanus Głuptak CH x  

Phalacrocorax carbo Kormoran (CH) x x 

Ardea cinerea Czapla siwa (CH) x x 

Haliaeetus albicilla Bielik CZK, DP, CH x x 

Falco peregrinus Sokół wędrowny CZK, DP, CH  x 

Fulica atra Łyska (CH)  x 



 

Charadrius hiaticula Sieweczka obrożna CZK, CH x  

Pluvialis squatarola Siewnica CH x  

Calidris canutus Biegus rdzawy CH x  

Arenaria interpres Kamusznik CH x  

Calidris alpina Biegus zmienny CZK, CH x x 

Calidris ferruginea Biegus krzywodzioby CH x  

Tringa nebularia Kwokacz CH x x 

Limosa lapponica Szlamnik DP, CH x x 

Numenius arquata Kulik wielki CZK, CH x  

Charadrii indet. 

Nieoznaczone 

siewkowce   x 

Chroicocephalus 

ridibundus Śmieszka CH x x 

Larus canus Mewa siwa CH x x 

Larus argentatus Mewa srebrzysta (CH) x x 

Larus marinus Mewa siodłata CH x x 

Larus fuscus Mewa żółtonoga CH x  

Hydrocoloeus minutus Mewa mała DP, CH x  

Sternula albifrons Rybitwa białoczelna CZK, DP, CH x  

Thalasseus sandvicensis Rybitwa czubata CZK, DP, CH x x 

Sterna hirundo Rybitwa zwyczajna DP, CH x  

Chlidonias niger Rybitwa czarna DP, CH x x 

Columba livia forma 

urbana Gołąb miejski (CH) x  

Corvus cornix Wrona siwa (CH) x x 

Corvus corax Kruk (CH)  x 

Plectrophenax nivalis Śnieguła CH x  

 

W ciągu 12 comiesięcznych rejsów naliczono 15 629 ptaków należących do 48 gatunków. 

Najwięcej ptaków było obserwowanych w sierpniu 2019 roku, listopadzie i grudniu 2018 roku, 

było to odpowiednio 2483, 2199 i 2098 ptaków. Najniższe liczebności zanotowano podczas 

liczeń wykonanych w październiku 2018 roku, lutym i marcu 2019 roku, było to odpowiednio 

726, 681 i 536 ptaków. Poziom morza i wynikający z niego procent wynurzonego z wody obszaru 

Ryfu Mew nie miały decydującego wpływu (rys. 2) na liczebność ptaków obserwowanych w 

okolicach Ryfu. W kwietniu i maju, gdzie obserwowano około 90% długości Ryfu nad wodą 

odnotowano średnie liczebności na poziomie odpowiednio 1354 i 904 ptaków. Z kolei jedne z 

najwyższych liczebności odnotowano w listopadzie i grudniu 2018 roku, kiedy to 



 

zaobserwowano powyżej 2000 ptaków, a procent długości wynurzonego Ryfu wynosił 

odpowiednio zaledwie 35,1% i 12,9 %. 

 
Rys. 2. Liczebność ptaków w kolejnych miesiącach przeprowadzonych liczeń i procent długości 

wynurzonego Ryfu Mew. 

 

 

Tabela 3. Liczebności poszczególnych gatunków ptaków stwierdzonych podczas 

comiesięcznych liczeń. 

 

gatunek 

10/10/

2018 

15/11/

2018 

11/12/

2018 

30/01/

2019 

25/02/

2019 

12/03/

2019 

17/04/

2019 

30/05/

2019 

25/06/

2019 

24/07/

2019 

24/08/

2019 

26/09/

2019 suma 

Łabędź niemy 48 49 86 178 42 96 104 10 10 12 5 38 678 

Łabędź 

krzykliwy  59 16  2        77 

Łabedź 

czarnodzioby  2           2 

Gęgawa           19  19 

Bernikla 

obrożna 1            1 

Ohar     4 9 10 5 2    30 

Krzyżówka 9 1202 1190 238 247 72 34 2 38 50 554 243 3879 

Świstun 75 1   29 71 3  5   18 202 

Cyraneczka     1        1 

Czernica    30         30 



 

Edredon  22           22 

Uhla  4   6        10 

Lodówka  17 6 108 78 108  2     319 

Gągoł  3 1 543 5 15       567 

Nurogęś    50  2   12 6  16 86 

Szlachar    10 11 14 18      53 

Nur czarnoszyi 6            6 

Perkoz 

dwuczuby 3   1        1 5 

Głuptak          1   1 

Kormoran 222 223 570 9 3 1 249 325 280 636 1360 119 3997 

Czapla siwa       12 30 6    48 

Bielik  1 1 3     1   3 9 

Sokół 

wędrowny     1        1 

Łyska  400           400 

Sieweczka 

obrożna           8  8 

Siewnica          5 2  7 

Biegus rdzawy          1 21  22 

Kamusznik           1  1 

Biegus zmienny          102 19 5 126 

Biegus 

krzywodzioby          5 1  6 

Kwokacz            5 5 

Szlamnik 40 7        6 2 15 70 

Kulik wielki       1 1     2 

Nieoznaczone 

siewkowce          10   10 

Śmieszka 27 54 52 17 23 81 24 99 42 16 103 62 600 

Mewa siwa 3 12 4 1 29 8 2   3 2 1 65 

Mewa 

srebrzysta 259 105 143 155 175 54 887 374 449 112 189 621 3523 

Mewa siodłata 33 28 17 7 20 3 2   6 31 29 176 

Mewa żółtonoga       3      3 

Mewa mała          45 13  58 

Rybitwa 

białoczelna           1  1 



 

Rybitwa 

czubata        38 84 41 124 43 330 

Rybitwa 

zwyczajna        10 2   2 14 

Rybitwa czarna          60 13  73 

Gołąb miejski        7 3 4 15 16 45 

Wrona siwa  6 12 3 2 2 5 1 1   2 34 

Kruk     3        3 

Śnieguła  4           4 

suma 726 2199 2098 1353 681 536 1354 904 935 268 2483 1239 15629 

 

Dominującymi gatunkami (rys. 3) podczas całego okresu badań były: kormoran (25,6%), 

krzyżówka (24,8%) i mewa srebrzysta (22,5%). Stwierdzone mniej liczne gatunki to: łabędź 

niemy (4,3%), śmieszka (3,8%), gągoł (3,6%), łyska (2,6%), rybitwa czubata (2,1%), lodówka 

(2%), świstun (1,3%) i mewa siodłata (1,1%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Struktura gatunkowa ptaków stwierdzonych podczas całego okresu badań. 

 

Okresy fenologiczne 

 

Przelot jesienny 

 

W okresie migracji jesiennej (tabela 4. i rys. 4), która obejmowała liczenia przeprowadzone w 

październiku i listopadzie 2018 roku, a także w sierpniu i wrześniu 2019 roku, stwierdzono 6647 



 

ptaków z 37 gatunków. Na obszarach Ryfu, które były wynurzone stwierdzono 3306 ptaków z 

32 gatunków, a na zanurzonych obszarach stwierdzono 3341 ptaków należące do 24 gatunków. 

Na obszarach Ryfu, które były wynurzone dominującymi gatunkami były kormoran (41,2%), 

mew srebrzysta (19,2%) i krzyżówka (18,8%). Mniej liczne gatunki na wynurzonych obszarach 

to śmieszka (3,9%), rybitwa czubata (3,7%), świstun (2,3%), łabędź niemy (2,2%), mewa 

siodłata (2,1%) i szlamnik (1,3%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. Na 

zanurzonych pod wodą obszarach Ryfu dominującymi gatunkami były: krzyżówka (41,5%), 

kormoran (16,8%) i mewa srebrzysta (16,1%). Mniej liczne gatunki na zanurzonych obszarach 

to: łyska (12%), śmieszka (3,5%), łabędź niemy (2%), łabędź krzykliwy (1,8%), mewa siodłata 

(1,5%) i rybitwa czubata (1,4%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. 

 

Kormoran-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach odnotowana została w sierpniu 

2019 r. - 1051 osobników przy zagęszczeniu 264,1 os./km, na obszarach zanurzonych 

maksymalna liczebność wynosiła 309 osobników (sierpień 2019 roku), osiągając maksymalne 

zagęszczenie 160,9 os./km.  

Mewa srebrzysta-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych odnotowana została w 

październiku 2018 r.  - 247 osobników, a  najwyższe zagęszczenie we wrześniu 2019 r. - 82,5 

os./km. Na obszarach zanurzonych maksymalna liczebność mewy srebrzystej (wrzesień 2019 

roku) wynosiła 470 osobników, a zagęszczenie 105,6 os./km. 

Krzyżówka-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach odnotowana została w 

listopadzie 2018 roku, kiedy stwierdzono 478 osobników przy zagęszczeniu 211,5 os./km. i 

również w listopadzie była najliczniejsza na obszarach zanurzonych - 724 osobniki, a jej 

najwyższe zagęszczenie na zalanych obszarach stwierdzono w sierpniu 2019 r. - 249,5 os./km.  

Łyska-jednorazowa większa koncentracja 400 osobników w listopadzie 2018 roku na 

zanurzonych obszarach, zagęszczenie 95,9 os./km. 

Śmieszka-maksymalna liczebność śmieszki na obszarach wynurzonych wynosiła 99 osobników, 

a zagęszczenie 24,9 os./km (sierpień 2019), na obszarach wynurzonych 53 osobniki (wrzesień 

2019), przy zagęszczeniu 12,5 os./km (listopad 2018).  

Łabędź niemy-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 42 osobniki, zagęszczenie 

10,6 os./km (październik 2018), maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 33 osobniki, 

zagęszczenie 7,9 os./km (listopada 2018). 

Łabędź krzykliwy-jednorazowa koncentracja 59 osobników na obszarach zanurzonych, 

zagęszczenie 14,1 os./km (wrzesień 2018). 

Świstun-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 75 osobników, zagęszczenie 18,9 

os./km (październik 2018), na obszarach zanurzonych 18 osobników, zagęszczenie 4,0 os./km 

(wrzesień 2019). 

Mewa siodłata-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 31 osobników (październik 

2018), zagęszczenie 8,0 os./km (listopad 2018), na obszarach zanurzonych 25 osobników 

(wrzesień 2019), zagęszczenie 7,3 os./km (sierpień 2019). 

Rybitwa czubata-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 121 osobników, 

zagęszczenie 30,4 os./km (sierpień 2019), na obszarach zanurzonych 43 osobniki,  zagęszczenie 

9,7 os./km (wrzesień 2019) 



 

Szlamnik- maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 35 osobników, zagęszczenie 8,8 

os./km (październik 2018), na obszarach zanurzonych 10 osobników (wrzesień 2019), 

zagęszczenie 4,2 os./km (październik 2018) . 

 

W okresie przelotu jesiennego stwierdzono 8 gatunków siewkowców (maksymalna liczebność) 

tj. sieweczkę obrożną (8), siewnicę (2), biegusa rdzawego (21), kamusznika (1), biegusa 

zmiennego (19), biegusa krzywodziobego (1), kwokacza (5) i szlamnika (40).  

 

Tabela 4. Liczebności i zagęszczenie poszczególnych gatunków stwierdzonych na Ryfie podczas 

przelotu jesiennego na obszarach wynurzonych i zanurzonych. 

 

data 10/10/2018 15/11/2018 24/8/2019 26/9/2019 

gatunek 

nad 

wodą 

os./ 

km 

pod 

wodą 

os./ 

km 

nad 

wodą 

os./ 

km 

pod 

wodą 

os./ 

km 

nad 

wodą 

 os./ 

km 

pod 

wodą 

os./ 

km 

nad 

wodą 

os./ 

km 

pod 

wodą 

os./ 

km 

Łabędź niemy 42 10,6 6 5,1 16 7,1 33 7,9 5 1,3   9 4,9 29 6,5 

Łabędź 

krzykliwy       59 14,1         

Łabędź 

czarnodzioby       2 0,5         

Gęgawa           19 9,9     

Bernikla 

obrożna 1 0,3               

Krzyżówka 6 1,5 3 2,5 478 211,5 724 173,6 75 18,8 479 249,5 64 35,0 179 40,2 

Świstun 75 18,9     1 0,2       18 4,0 

Edredon     22 9,7           

Uhla       4 1,0         

Lodówka     16 7,1 1 0,2         

Gągoł     3 1,3           

Nurogęś             7 3,8 9 2,0 

Nur 

czarnoszyi 1 0,3 5 4,2             

Perkoz 

dwuczuby 3 0,8             1 0,2 

Kormoran 210 53,0 12 10,2 81 35,8 142 34,1 1051 264,1 309 160,9 20 10,9 99 22,2 

Bielik       1 0,2     1 0,5 2 0,4 

Łyska       400 95,9         

Sieweczka 

obrożna         8 2,0       

Siewnica         2 0,5       



 

Biegus rdzawy         21 5,3       

Kamusznik         1 0,3       

Biegus 

zmienny         19 4,8     5 1,1 

Biegus 

krzywodzioby         1 0,3       

Kwokacz             2 1,1 3 0,7 

Szlamnik 35 8,8 5 4,2   7 1,7 2 0,5   5 2,7 10 2,2 

Śmieszka 19 4,8 8 6,8 2 0,9 52 12,5 99 24,9 4 2,1 9 4,9 53 11,9 

Mewa siwa 3 0,8     12 2,9 2 0,5     1 0,2 

Mewa 

srebrzysta 247 62,4 12 10,2 71 31,4 34 8,2 167 42,0 22 11,5 151 82,5 470 105,6 

Mewa siodłata 31 7,8 2 1,7 18 8,0 10 2,4 17 4,3 14 7,3 4 2,2 25 5,6 

Mewa mała         13 3,3       

Rybitwa 

białoczelna         1 0,3       

Rybitwa 

czubata         121 30,4 3 1,6   43 9,7 

Rybitwa 

zwyczajna             2 1,1   

Rybitwa 

czarna         5 1,3 8 4,2     

Gołąb miejski         15 3,8   16 8,7   

Wrona siwa     6 2,7       1 0,5 1 0,2 

Śnieguła     4 1,8           

suma 673  53  717  1482  1625  858  291  948  

 



 

 
 

 
Rys. 4. Struktura gatunkowa ptaków podczas przelotu jesiennego stwierdzonych na obszarach 

zanurzonych i wynurzonych Ryfu. 

 



 

 

Rys. 5. Zagęszczenie ptaków (os./km) podczas kolejnych liczeń obejmujących okres przelotu 

jesiennego na obszarach Ryfu znajdujących się nad wodą i pod wodą. 

 

W kolejnych miesiącach przelotu jesiennego rozmieszczenie przestrzenne (rys. 5) ptaków na 

Ryfie Mew znacznie się różniło. W październiku i listopadzie 2018 roku największe 

zagęszczenie ptaków występowało na obszarach wynurzonych, w październiku w południowej 

części Ryfu (221 os./km), a listopadzie w środkowej części Ryfu (822 os./km). W sierpniu i 

wrześniu 2019 roku największe zagęszczenia ptaków były obserwowane na obszarach 

zanurzonych i przyległych do nich obszarach wynurzonych. W sierpniu była to północna część 

Ryfu, gdzie zagęszczenia ptaków wynosiły 868 os./km (obszar zanurzony) i 805 os./km (obszar 

wynurzony). We wrześniu była to południowa część Ryfu, gdzie zagęszczenia ptaków wynosiły 

337 os./km (obszar zanurzony) i 278 os./km (obszar wynurzony). 

 

 



 

Zimowanie 

W okresie zimowania (tabela 5. i rys. 6), który obejmował liczenia przeprowadzone w grudniu 

2018 roku, a także w styczniu i lutym 2019 roku, stwierdzono 4132 ptaki należące do 22 

gatunków. Na obszarach Ryfu, które były wynurzone stwierdzono 1922 ptaki z 17 gatunków, a 

na zanurzonych obszarach stwierdzono 2210 ptaków z 18 gatunków. Na obszarach Ryfu, które 

były wynurzone dominującymi gatunkami były krzyżówka (36,7%), kormoran (17,0%), gągoł 

(16,0%) i mewa srebrzysta (13,5%). Mniej liczne gatunki na wynurzonych obszarach to łabędź 

niemy (3,9%), nurogęś (2,6%), lodówka (2,2%), śmieszka (1,8%), czernica (1,6%), mewa siwa 

(1,5%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. Na zanurzonych obszarach Ryfu 

dominującymi gatunkami były krzyżówka (43,9%), kormoran (11,5%), gągoł (10,9%), łabędź 

niemy (10,5%). Mniej liczne gatunki na wynurzonych obszarach to mewa srebrzysta (9,6%), 

lodówka (6,8%), śmieszka (2,6%), mewa siodłata (1,2%), świstun (1%). Udział pozostałych 

gatunków nie przekraczał 1%. 

 

Krzyżówka-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 457 osobników, maksymalne 

zagęszczenie 491,4 os./km (grudzień 2018). Na obszarach zanurzonych to 773 osobniki, 

zagęszczenie 116,9 os./km (grudzień 2018). 

Kormoran-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 320 osobników, zagęszczenie 

344,1 os./km (grudzień 2018). Na obszarach zanurzonych to 250 osobników, zagęszczenie 39,9 

os./km (grudzień 2018). 

Gągoł-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 307 osobników, zagęszczenie 100,0 

os./km (styczeń 2019). Na obszarach zanurzonych to 236 osobników, zagęszczenie 67,8 os./km 

(styczeń 2019). 

Mewa srebrzysta-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 132 osobniki, 

zagęszczenie 43,0 os./km (styczeń 2019). Na obszarach zanurzonych to 115 osobników 

(grudzień 2018), zagęszczenie 25,1 os./km (luty 2019). 

Łabędź niemy-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 68 osobników, 

zagęszczenie 22,1 os./km (styczeń 2019). Na obszarach zanurzonych to 110 osobników, 

zagęszczenie 31,6 os./km (styczeń 2019). 

Nurogęś-jednorazowa koncentracja 50 osobników na obszarze wynurzonym, zagęszczenie 16,3 

os./km (styczeń 2019). 

Lodówka-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 35 osobników, zagęszczenie 

11,4 os./km (styczeń 2019). Na obszarach zanurzonych to 73 osobniki (styczeń 2019), 

zagęszczenie 23,7 os./km (luty 2019). 

Śmieszka-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych 20 osobników, zagęszczenie 21,5 

os./km (grudzień 2018). Na obszarach zanurzonych to 32 osobniki (grudzień 2018), zagęszczenie 

6,4 os./km (luty 2019). 

Czernica-jednorazowa koncentracja na obszarze wynurzonym 30 osobników, zagęszczenie  9,8 

os./km (styczeń 2019). 

Mewa siwa-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 27 osobników, zagęszczenie 

7,4 os./km (luty 2019). Na obszarach zanurzonych to 2 osobniki, zagęszczenie 0,7 os./km (luty 

2019). 



 

Mewa siodłata-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 13 osobników, 

zagęszczenie 3,6 os./km (luty 2019). Na obszarach zanurzonych to 16 osobników, zagęszczenie 

2,6 os./km (grudzień 2018). 

Świstun-maksymalna liczebność na obszarach wynurzonych - 8 osobników, zagęszczenie 2,2 

os./km (luty 2019). Na obszarach zanurzonych to 21 osobników, zagęszczenie 7,0 os./km (luty 

2019). 

 

Tabela 5. Liczebności i zagęszczenie poszczególnych gatunków stwierdzonych na Ryfie podczas 

okresu zimowania na obszarach wynurzonych i zanurzonych. 

 

data 11/12/2018 30/1/2019 25/2/2019 

gatunek 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

Łabędź niemy   86 13,7 68 22,1 110 31,6 6 1,7 36 12,0 

Łabędź krzykliwy   16 2,6       2 0,7 

Ohar           4 1,3 

Krzyżówka 457 491,4 733 116,9 198 64,5 40 11,5 50 13,8 197 65,9 

Świstun         8 2,2 21 7,0 

Cyraneczka           1 0,3 

Czernica     30 9,8       

Uhla         6 1,7   

Lodówka   6 1,0 35 11,4 73 21,0 7 1,9 71 23,7 

Gągoł   1 0,2 307 100,0 236 67,8 1 0,3 4 1,3 

Nurogęś     50 16,3       

Szlachar     10 3,3   3 0,8 8 2,7 

Perkoz dwuczuby     1 0,3       

Kormoran 320 344,1 250 39,9 7 2,3 2 0,6   3 1,0 

Bielik   1 0,2 3 1,0       

Sokół wędrowny           1 0,3 

Śmieszka 20 21,5 32 5,1 11 3,6 6 1,7 4 1,1 19 6,4 

Mewa siwa 2 2,2 2 0,3   1 0,3 27 7,4 2 0,7 

Mewa srebrzysta 28 30,1 115 18,3 132 43,0 23 6,6 100 27,5 75 25,1 

Mewa siodłata 1 1,1 16 2,6 3 1,0 4 1,1 13 3,6 7 2,3 

Wrona siwa 10 10,8 2 0,3 3 1,0   1 0,3 1 0,3 

Kruk           3 1,0 

suma 838  1260  858  495  226  455  

 



 

 
 

 

Rys. 6. Struktura gatunkowa ptaków podczas okresu zimowania stwierdzonych na obszarach 

zanurzonych i wynurzonych Ryfu. 



 

 

Rys. 7. Zagęszczenie ptaków (os./km) podczas kolejnych liczeń obejmujących okres zimowania  

na obszarach Ryfu znajdujących się nad wodą i pod wodą. 

 

W kolejnych miesiącach okresu zimowania (rys.7) rozmieszczenie przestrzenne ptaków wzdłuż 

Ryfu Mew znacznie się różniło. W grudniu 2018 roku najwyższe zagęszczenie ptaków 

obserwowano na obszarach zanurzonych i wynurzonych w południowej jego części, gdzie 

zagęszczenia wynosiły odpowiednio 1040 os./km i 1190 os./km. W styczniu 2019 roku większe 

zagęszczenie ptaków było obserwowane na wynurzonym obszarze - 279 os./km. W lutym 2019 

roku większe zagęszczenia były obserwowane na obszarach zanurzonych w północnej i 

środkowej części Ryfu, było to odpowiednio 106 os./km i 221 os./km. 

 

 

 

 



 

Przelot wiosenny 

W okresie migracji wiosennej (tabela 6. i rys. 8), który obejmował  liczenia przeprowadzone w 

marcu, kwietniu i maju 2019, stwierdzono 2794 ptaki z 20 gatunków. Na obszarach Ryfu Mew, 

które były wynurzone stwierdzono 2070 ptaków spośród 19 gatunków, na zanurzonych 

obszarach - 724 ptaki należące do 13 gatunków. Na obszarach Ryfu, które były wynurzone 

dominującymi gatunkami były mewa srebrzysta (46,9%) i kormoran (22,3%). Mniej liczne 

gatunki na wynurzonych obszarach to łabędź niemy (7,6%), śmieszka (7,3%), krzyżówka 

(3,1%), lodówka (2,7%), świstun (2,4%), rybitwa czubata (1,8%), czapla siwa (1,7%), szlachar 

(1,3%) i ohar (1%).  Na zanurzonych obszarach Ryfu dominującymi gatunkami były mewa 

srebrzysta (47,5%) i kormoran (15,7%). Mniej liczne gatunki na w/w obszarach to lodówka 

(7,6%), łabędź niemy (7,3%), krzyżówka (6,1%), świstun (3,5%) i gągoł (2,1%). Udział 

pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. 

 

Mewa srebrzysta-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w kwietniu 2019 r. to 582 

osobniki przy zagęszczeniu 95,6 os./km, na obszarach zanurzonych 305 osobników przy 

zagęszczeniu 469,2 os./km (kwiecień 2019). 

Kormoran-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w maju 2019 r. to 239 

osobników przy zagęszczeniu 44,4 os./km, na obszarach zanurzonych 86 osobników przy 

zagęszczeniu 116,2 os./km (maj 2019). 

Łabędź niemy-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w kwietniu 2019 r. to 101 

osobników i maksymalnym zagęszczeniu w 24,5 os./km (marzec 2019), na obszarach 

zanurzonych 50 osobników przy zagęszczeniu 11,9 os./km (marzec 2019). 

Lodówka-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w marcu 2019 r. to 53 osobniki 

przy zagęszczeniu 28,2 os./km, na obszarach zanurzonych 55 osobników przy zagęszczeniu 13,1 

os./km (marzec 2019). 

Śmieszka -maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w maju 2019 r. to 94 osobniki i 

maksymalnym zagęszczeniu 18,1 os./km (marzec 2019), na obszarach zanurzonych 47 

osobników przy zagęszczeniu 11,2 os./km (marzec 2019). 

Krzyżówka-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w marcu 2019 r. to 33 osobniki 

przy zagęszczeniu 17,6 os./km, na obszarach zanurzonych 39 osobników przy zagęszczeniu 9,3 

os./km (marzec 2019). 

Świstun-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w marcu 2019 r. to 46 osobników 

przy zagęszczeniu 24,5 os./km, na obszarach zanurzonych 25 osobników przy zagęszczeniu 6,0 

os./km (marzec 2019). 

Gągoł-jednorazowa koncentracja 15 osobników na zanurzonych obszarach w marcu 2019 r., 

zagęszczenie 3,6 os./km 

Rybitwa czubata-jednorazowa koncentracja 38 osobników na wynurzonych obszarach w maju 

2019 r., zagęszczenie 7,1 os./km 

Czapla siwa-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach w maju 2019 r. to 30 

osobników przy zagęszczeniu 5,6 os./km, na obszarach zanurzonych 6 osobników przy 

zagęszczeniu 9,2 os./km (kwiecień 2019). 

 

 



 

Tabela 6. Liczebności i zagęszczenie poszczególnych gatunków stwierdzonych na Ryfie Mew 

podczas okresu przelotu wiosennego na obszarach wynurzonych i zanurzonych. 

 

data 12/3/2019 17/4/2019 30/5/2019 

gatunek 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

nad 

wodą os./km pod wodą os./km 

Łabędź niemy 46 24,5 50 11,9 101 16,6 3 4,6 10 1,9   

Ohar 8 4,3 1 0,2 7 1,1 3 4,6 5 0,9   

Krzyżówka 33 17,6 39 9,3 29 4,8 5 7,7 2 0,4   

Świstun 46 24,5 25 6,0 3 0,5       

Lodówka 53 28,2 55 13,1     2 0,4   

Gągoł   15 3,6         

Nurogęś 2 1,1           

Szlachar 9 4,8 5 1,2 18 3,0       

Kormoran 1 0,5   221 36,3 28 43,1 239 44,4 86 116,2 

Czapla siwa     6 1,0 6 9,2 30 5,6   

Kulik wielki     1 0,2   1 0,2   

Śmieszka 34 18,1 47 11,2 24 3,9   94 17,5 5 6,8 

Mewa siwa 3 1,6 5 1,2 1 0,2 1 1,5     

Mewa srebrzysta 43 22,9 11 2,6 582 95,6 305 469,2 346 64,3 28 37,8 

Mewa siodłata 3 1,6   2 0,3       

Mewa żółtonoga     3 0,5       

Rybitwa czubata         38 7,1   

Rybitwa zwyczajna         10 1,9   

Gołąb miejski         7 1,3   

Wrona siwa 2 1,1   4 0,7 1 1,5 1 0,2   

suma 283  253  1002  352  785  119  

 



 

 

 

Rys. 8. Struktura gatunkowa ptaków podczas okresu przelotu wiosennego stwierdzonych na 

obszarach zanurzonych i wynurzonych Ryfu. 



 

 

 

Rys. 9. Zagęszczenie ptaków (os./km) podczas kolejnych liczeń obejmujących okres przelotu 

wiosennego  na obszarach Ryfu znajdujących się nad wodą i pod wodą. 

 

W kolejnych miesiącach przelotu wiosennego (rys. 9) rozmieszczenie przestrzenne wzdłuż Ryfu 

Mew znacznie się różniło. W marcu 2019 roku największe zagęszczenie ptaków było 

obserwowane w środkowej i południowej jego części na obszarach wynurzonych, było to 

odpowiednio 100 os./km i 169 os./km. W kwietniu 2019 roku największe zagęszczenie ptaków 

było obserwowane w środkowej części Ryfu na obszarze zanurzonym - 541 os./km. W maju 

2019 roku najwyższe zagęszczenie ptaków było obserwowane w północnej części Ryfu Mew na 

obszarze wynurzonym - 189 os./km. 

 

 

 



 

Okres lęgowy 

W okresie lęgowym nie stwierdzono na Ryfie Mew gniazdujących ptaków, choć, aby to w pełni 

potwierdzić, należałoby wykonać pieszą kontrolę (przejście po Ryfie), co wiązałoby się z 

niepotrzebnym płoszeniem ptaków. Ryf Mew w tym czasie był wykorzystywany przez ptaki jako 

żerowisko i miejsce odpoczynku. W tym okresie przeprowadzono (tabela 7. i rys. 10) dwa 

liczenia: w czerwcu i lipcu 2019 roku, podczas których stwierdzono 2049 ptaków z 23 gatunków. 

Na obszarach wynurzonych Ryfu stwierdzono 1506 ptaków z 20 gatunków, a na zanurzonych - 

543 ptaki należące do 12 gatunków. Dominującymi gatunkami na wynurzonych obszarach Ryfu 

były kormoran (52,9%) i mewa srebrzysta (17,7%). Mniej liczne gatunki na wynurzonych 

obszarach to: rybitwa czubata (7%), biegus zmienny (6,6%), rybitwa czarna (4%), krzyżówka 

(3,7%), mewa mała (3,0%) i nurogęś (1,2%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. 

Na obszarach Ryfu które były zanurzone dominującymi gatunkami były mewa srebrzysta 

(54,1%) i kormoran (22,1%). Mniej liczne gatunki na wynurzonych obszarach to: śmieszka 

(9,0%), krzyżówka (5,9%), rybitwa czubata (3,5%), nieoznaczone siewkowce (1,8%) i łabędź 

niemy (1,5%). Udział pozostałych gatunków nie przekraczał 1%. 

 

Kormoran-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 619 osobników w lipcu 2019 

roku przy zagęszczeniu 169,6 os./km, maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 103 

osobniki przy zagęszczeniu 50,2 os./km (czerwiec 2019). 

Mewa srebrzysta-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 160 osobników w 

czerwcu 2019 roku przy zagęszczeniu 40,9 os./km, maksymalna liczebność na obszarach 

zanurzonych to 289 osobników przy zagęszczeniu 141,0 os./km (czerwiec 2019). 

Rybitwa czubata-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 70 osobników w 

czerwcu 2019 roku przy zagęszczeniu 17,9 os./km, maksymalna liczebność na obszarach 

zanurzonych to 14 osobników przy zagęszczeniu 6,8 os./km (czerwiec 2019). 

Biegus zmienny-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 100 osobników w lipcu 

2019 roku przy zagęszczeniu 27,4 os./km, maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 

2 osobniki przy zagęszczeniu 0,7 os./km (lipiec 2019). 

Rybitwa czarna-jednorazowa koncentracja na obszarach wynurzonych 60 osobników, przy 

zagęszczeniu 16,4 os./km w lipcu 2019 roku. 

Śmieszka-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 7 osobników w lipcu 2019 roku 

przy zagęszczeniu 1,9 os./km, maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 40 

osobników przy zagęszczeniu 19,5 os./km (czerwiec 2019). 

Krzyżówka-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 50 osobników w lipcu 2019 

roku przy zagęszczeniu 13,7 os./km, maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 32 

osobniki przy zagęszczeniu 15,6 os./km (czerwiec 2019). 

Łabędź niemy-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 12 osobników w lipcu 

2019 roku przy zagęszczeniu 3,3 os./km, maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 

8 osobników przy zagęszczeniu 3,9 os./km (czerwiec 2019). 

Mewa mała-jednorazowa koncentracja na obszarach wynurzonych 45 osobników, przy 

zagęszczeniu 12,3 os./km w lipcu 2019 roku.  

Nurogęś-maksymalna liczebność na wynurzonych obszarach to 12 osobników przy 

zagęszczeniu 3,1 os./km (czerwiec), maksymalna liczebność na obszarach zanurzonych to 6 

osobników przy zagęszczeniu 1,6 os./km (lipiec) 



 

 

24 lipca 2019 roku podczas rejsu na Ryf Mew zaobserwowano pojedynczego dorosłego 

głuptaka, ptak został spostrzeżony niedaleko betonowych bloków koło Jastarni (54°40'50.16"N  

18°38'20.72"E), następnie był obserwowany podczas przelotu nad Ryfem w jego południowej 

części nad wynurzonym obszarem w kierunku Rewy. Było to 46 stwierdzenie tego gatunku dla 

Polski (www.clanga.com) i jedyne dla Zatoki Puckiej. 

 

Tabela 7. Liczebności i zagęszczenie poszczególnych gatunków stwierdzonych na Ryfie Mew 

podczas okresu lęgowego na obszarach wynurzonych i zanurzonych. 

 

data 25/6/2019 24/7/2019 

gatunek 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

nad 

wodą os./km 

pod 

wodą os./km 

Łabędź niemy 2 0,5 8 3,9 12 3,3   

Ohar 2 0,5       

Krzyżówka 6 1,5 32 15,6 50 13,7   

Nurogęś 12 3,1   6 1,6   

Głuptak     1 0,3   

Kormoran 177 45,3 103 50,2 619 169,6 17 6,4 

Czapla siwa 1 0,3 5 2,4     

Bielik   1 0,5     

Siewnica     5 1,4   

Biegus rdzawy     1 0,3   

Biegus zmienny     100 27,4 2 0,7 

Biegus krzywodzioby     5 1,4   

Szlamnik     6 1,6   

Nieoznaczone siewkowce       10 3,7 

Śmieszka 2 0,5 40 19,5 7 1,9 9 3,4 

Mewa siwa     3 0,8   

Mewa srebrzysta 160 40,9 289 141,0 107 29,3 5 1,9 

Mewa siodłata     4 1,1 2 0,7 

Mewa mała     45 12,3   

Rybitwa czubata 70 17,9 14 6,8 36 9,9 5 1,9 

Rybitwa czarna     60 16,4   

Gołąb miejski 3 0,8   4 1,1   

Wrona siwa   1 0,5     



 

suma 435  493  1071  50  

 

 

 

Rys. 10. Struktura gatunkowa ptaków podczas okresu lęgowego stwierdzonych na obszarach 

zanurzonych i wynurzonych Ryfu. 

 



 

 
 

Rys. 11. Zagęszczenie ptaków (os./km) podczas kolejnych liczeń obejmujących okres lęgowy  

na obszarach Ryfu Mew znajdujących się nad wodą i pod wodą. 

 

W czerwcu największe zagęszczenie ptaków (rys. 11) odnotowano w północnej części Ryfu na 

obszarze zanurzonym - było to 507 os./km, drugie co do wielkości zagęszczenie stwierdzono na 

wynurzonym obszarze w  południowej części Ryfu, gdzie zagęszczenie wynosiło 175 os./km. W 

lipcu najwyższe zagęszczenie ptaków zostało stwierdzone na wynurzonych obszarach Ryfu w 

południowej i środkowej jego części - było to odpowiednio 296 os./km i 288 os./km. 

 

 

 

 

Ssaki morskie 

Podczas rejsów wzdłuż Ryfu Mew stwierdzono tylko jeden gatunek ssaka morskiego-fokę szarą 

Halichoerus grypus. Foki szare były stwierdzone 8-krotnie (tabela 8. i rys. 12) podczas pięciu 

rejsów. 5 obserwacji dotyczyło osobników obserwowanych podczas rejsu wzdłuż Ryfu, 3 

obserwacje dotyczyły fok stwierdzonych w pobliżu betonowych bloków nieopodal Jastarni. 

Podczas 8 obserwacji stwierdzono 11 osobników, głównie pojedyncze osobniki, 17 kwietnia i 

30 maja 2019 r. obserwowano odpowiednio 3 i 2 osobniki w pobliżu betonowych bloków 

niedaleko Jastarni. Trzy spośród obserwowanych fok był samcami, pozostałe obserwacje, poza 

jedną nie zidentyfikowaną co do płci foką z 15 listopada 2018 r., dotyczyły samic lub osobników 

młodocianych. Jedna foka szara (osobnik młodociany) (fot. 6) została znaleziona martwa 

przyłowiona w sieci skrzelowej 30 maja 2019 r. po północno-wschodniej części Ryfu Mew. 

 

 

 

 



 

Tabela 8. Stwierdzenia fok szarych podczas całego okresu badań. 

 

Data 

liczba 

osobników Płeć Pozycja uwagi 

10/10/2018 1 samiec 54°41'44.03"N 18°33'35.79"E foto 

10/10/2018 1 samiec 

betonowe bloki 

koło Jastarnii  foto 

15/11/2018 1 nieoznacz. 54°40'10.84"N 18°31'51.63"E brak 

15/11/2018 1 samica 54°40'27.88"N 18°32'26.06"E foto 

17/4/2019 3 samice/ młode 

betonowe bloki 

koło Jastarnii  foto 

30/05/2019 2 samica/ młode 

betonowe bloki 

koło Jastarnii  foto 

30/05/2019 1 

martwa foka 

przyłów/ młoda 54°42'46.02"N 18°34'54.02"E foto 

26/09/2019 1 samiec 54°41'58.22"N 18°33'26.29"E foto 

 

 

 
Rys. 12. Rozmieszenie obserwacji fok stwierdzonych podczas całego okresu badań 

 



 

 
Fot. 6. Wybrane zdjęcia przedstawiające foki szare stwierdzone podczas rejsów na Ryf Mew i 

okolice betonowych bloków koło Jastarni (fot. Mikołaj Koss i Jakub Targoński). 

 



 

Antropopresja 

 

Obecność czynników antropogenicznych (tabela 9., rys. 13 i fot. 7) została odnotowana 13 razy 

w ciągu 8 rejsów. 2 przypadki (rejs w październiku i listopadzie 2018 r.) dotyczyły obecności 

łodzi rybackich poławiających przy pomocy sieci skrzelowych po zachodniej stronie Ryfu Mew. 

Jednostki rybackie operowały w znacznej odległości od ryfu (powyżej 100 m), nie 

zaobserwowano efektu płoszenia odpoczywających lub żerujących na badanym obszarze 

ptaków. Ponadto w listopadzie odnotowano jedną łódź, która osiadła na mieliźnie w południowej 

części Ryfu Mew. 17 kwietnia 2019 r. przeprowadzono loty z dronem w celu dokonania 

dokumentacji fotograficznej Ryfu, testowano przy tym możliwości wykorzystania dronów przy 

liczeniach ptaków wodnych w oparciu o dane literaturowe, starając się maksymalnie 

zminimalizować negatywny wpływ spowodowany płoszeniem. Przy próbie nalotu na stado 

ptaków na wysokości 20 m całe stado poderwało się. Przy kolejnej próbie z nalotem na 

wysokości 42 m nie odnotowano żadnej reakcji, przy obniżeniu lotu do 35 m poderwała się jedna 

mewa, przy dalszym obniżeniu pułapu do 25 m nie odnotowano żadnej reakcji. Podczas kolejnej 

trzeciej próby stado kormoranów poderwało się już przy pułapie 42 m. Podczas rejsu 30 maja 

2019 r., w okresie tarła belony, stwierdzono na Wewnętrznej Zatoce Puckiej w południowej 

części Ryfu Mew 15 jednostek (łódek) z wędkarzami. Nie stwierdzono efektu płoszenia 

spowodowanego obecnością tych jednostek. Podczas rejsu 24 lipca 2019 r. natrafiono nieopodal 

betonowych bloków w  Jastarni na jedną sieć widmo z pływakiem podpisanym JAS55, 

przypisującym przynależność tej sieci skrzelowej do jednostki rybackiej pochodzącej z Jastarni. 

Nie stwierdzono w niej przyłowionych ryb, ptaków czy ssaków morskich. W sierpniu 2019 r. 

stwierdzono zainstalowany na Ryfie wiatromierz. W czerwcu 2019 r. stwierdzono jacht z 

pontonem zacumowany w bliskiej odległości od Ryfu, nie odnotowano obecności ludzi na 

badanym obszarze ani efektu płoszenia. W sierpniu 2019 r. odnotowano 5 kajakarzy płynących 

po zewnętrznej stronie Ryfu oraz dwa jachty i łódź motorowodną zakotwiczone po wewnętrznej 

jego stronie. Obserwowano również wówczas ludzi bezpośrednio na Ryfie (kobieta z psem i 

mężczyzna spacerujący z kitem po południowej jego części). W czasie rejsu przeprowadzonego 

w sierpniu nie stwierdzono płoszenia ptaków. 

 

Tabela 9. Stwierdzenia czynników antropogenicznych podczas całego okresu badań. 

data rodzaj antropopresji pozycja efekt płoszenia 

10/10/2018 łódź (KUŹ 27) i sieci 54°42'47.92"N 18°35'19.18"E nie zaobserwowano 

15/11/2018 łódź (PUC 21) 54°39'58.64"N 18°31'40.51"E nie zaobserwowano 

15/11/2018 2 łodzie (KUŹ 99 i KUŹ 27) 

i sieci 54°42'46.37"N 18°35'17.36"E nie zaobserwowano 

17/04/2019 próba z dronem 54°41'0.21"N 18°32'44.02"E przy 20 m całe stado się zerwało 

17/04/2019 próba z dronem 

54°41'36.18"N 18°33'17.85"E 

naloty na wysokości: 

42 m- brak reakcji, 

 35 m -poderwała się jedna mewa 

srebrzysta,  

25 m- brak reakcji 



 

17/04/2019 próba z dronem 

54°42'47.51"N 18°34'52.49"E 

nalot na wysokości 42 m -całe 

stado kormoranów poderwało się 

30/05/2019 łodzie połowy belony 

54°40'7.99"N 18°31'13.91"E 

początek Ryfu od strony Rewy 

łodzie do 6 m, wędkarskie połowy 

belony 200 m od Ryfu Mew, 15 

jednostek 

25/06/2019 jedna jednostka z pontonem 

(zdjęcie) 54°40'27.96"N 18°32'6.55"E nie zaobserwowano 

24/07/2019 JAS55 sieć widmo 54°41'5.75"N 18°37'53.97"E  

24/08/2019 wiatromierz    

24/08/2019 5 kajakarzy przy Ryfie 54°41'2.58"N 18°32'41.69"E nie zaobserwowano 

24/08/2019 2 jachty i łódź motorowodna 

po wewnętrznej stronie 

+człowiek z psem 54°40'43.31"N 18°32'19.11"E nie zaobserwowano 

24/08/2019 jedna osoba chodząca po 

Ryfie z kitem 54°40'28.86"N 18°32'3.64"E nie zaobserwowano 

 

 

Rys. 13. Rozmieszenie zaobserwowanych czynników antropogenicznych podczas całego okresu 

badań. 

 



 

 
Fot. 7. Wybrane zdjęcia przedstawiające czynniki antropopresji stwierdzone bezpośrednio na lub 

w sąsiedztwie Ryfu Mew (fot. Mikołaj Koss). 

 



 

Podsumowanie 

 

W ciągu 12 comiesięcznych rejsów (październik 2018-wrzesień 2019) naliczono 15 629 ptaków 

należących do 48 gatunków. Wśród stwierdzonych 48 gatunków, 38 gatunków (tabela 2.) jest 

objętych ścisłą ochroną, 10 gatunków objętych jest ochroną częściową, 11 spośród 

stwierdzonych gatunków jest wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i również 11 jest 

w Polskiej Czerwonej Księdze. Najwięcej ptaków było obserwowanych w sierpniu 2019 roku, 

listopadzie i grudniu 2018 roku, było to odpowiednio 2483, 2199 i 2098 ptaków. Najniższe 

liczebności zanotowano podczas liczeń wykonanych w październiku 2018 roku, lutym i marcu 

2019 roku, było to odpowiednio 726, 681 i 536 ptaków. Poziom morza i wynikający z niego 

procent wynurzonego z wody obszaru Ryfu nie miały decydującego wpływu na liczebność 

ptaków obserwowanych w jego okolicach. Na Ryfie Mew nie stwierdzono podczas rejsów 

gatunków lęgowych, aby to jednak w pełni potwierdzić konieczna byłaby jego piesza kontrola, 

co wiązałoby się z niepotrzebnym płoszeniem. Metodyka zastosowana podczas liczeń była 

niewystarczająca, aby uchwycić liczebności i dynamikę przelotu ptaków siewkowych na Ryfie. 

Wymagałoby to znacznie częstszych liczeń punktowych wykonywanych przy pomocy lunety 

(Polak 2015) w okresie lipiec-październik, które prowadzono by bezpośrednio z Ryfu Mew w 

kilku punktach, przemieszczając się pomiędzy nimi przy pomocy kajaka, aby ograniczyć efekt 

płoszenia. Innym rozwiązaniem byłoby liczenie wzdłuż transektu przebiegającego po samym 

Ryfie, powodowałoby to jednak niepotrzebne narażenie ptaków na płoszenie. W okresie 

jesiennego przelotu liczenie powinno odbywać się raz na pentadę (Meissner 2011).  

 

Podczas liczeń stwierdzono tylko jeden gatunek ssaka morskiego tj. fokę szarą. Foki 

zaobserwowano 8-krotnie podczas pięciu rejsów. 5 obserwacji dotyczyło osobników 

obserwowanych wzdłuż Ryfu Mew, trzykrotnie obserwowano foki w pobliżu betonowych 

bloków nieopodal Jastarni. Zastanawiający jest fakt niskich liczebności fok odnotowanych 

podczas całego okresu badań w porównaniu z wynikami pilotażowych rejsów na Ryf 

przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Wówczas w ciągu pojedynczego rejsu odnotowywano 

(SMIOUG-dane niepubl.) koncentracje fok szarych liczące 13 (luty 2015) i 9 osobników 

(listopad 2014). 

 

Obecność czynników antropogenicznych została odnotowana 13 razy w ciągu 8 rejsów. Wśród 

stwierdzonych czynników antropogenicznych były m.in. łodzie rybackie, sieci, łodzie 

wędkarskie, jachty, łodzie motorowodne, sieć widmo i piesze osoby (w tym z psem). Nie 

zanotowano efektu płoszenia ptaków podczas obserwacji powyższych czynników 

antropogenicznych. Przy próbach z dronem odnotowano efekt płoszenia ptaków podczas lotu na 

wysokości 20 m i 42 m (kormorany). Przy jednej próbie z nalotem, gdzie wysokość była 

stopniowo zmniejszana do odpowiednio 42 m, 35 m i 25 m, tylko w wypadku lotu na wysokości 

35 m odnotowano reakcję w postaci poderwania się jednej mewy srebrzystej. 

 

Obserwowane zagęszczenia ptaków wzdłuż Ryfu Mew poddają w wątpliwość słuszność zapisów 

dotyczących planów ochrony dla Zatoki Puckiej (PLB220005), według których dopuszcza się 

całoroczny wstęp (Meissner et al. 2015) w tym organizowanie imprez i szkółek różnych form 

surfingu (windsurfingu i kitesurfingu itp.) wyłącznie na północnej i południowej części Ryf 



 

Mew, wyznaczając przy tym jego środkowy obszar  jako miejsce ochrony ptaków (i fok). 

Obserwowane zagęszczenia ptaków w okresie od czerwca do października koncentrowały się 

bowiem głównie w północnej lub południowej części Ryfu. 
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Dokumentacja fotograficzna 

Wybrane zdjęcia z poszczególnych comiesięcznych rejsów wzdłuż Ryfu Mew. Całość 

dokumentacji fotograficznej znajduje się w Archiwum Stacji Morskiej.  



 

 

 
 

Fot. 8. Zdjęcia Ryfu Mew wykonane dronem podczas rejsu 17.04.2019 r. (fot. Jakub Targoński). 



 

 

 
Fot. 9. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

10.10.2018 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
 

Fot. 10. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

15.11.2018 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 

 
Fot. 11. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

11.12.2018 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 

 
Fot. 12. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

30.01.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 

 
Fot. 13. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

25.02.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
Fot. 14. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

12.03.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
Fot. 15. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

17.04.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
Fot. 16. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

30.05.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
Fot. 17. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

25.06.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 



 

 
Fot. 18. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

24.07.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 

 



 

 
Fot. 19. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

24.08.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 

 



 

 
Fot. 20. Wybrane zdjęcia przedstawiające ptaki stwierdzone podczas rejsu wzdłuż Ryfu Mew 

26.09.2019 r. (fot. Mikołaj Koss). 
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