
Wyprawa na Wyspę Sobieszewską 19-22 kwietnia 2014 

 

Tegoroczne święta wielkanocne spę-
dziłem z żoną Ewą na terenach ujścia 
Wisły, czyli Wyspie Sobieszewskiej. 
Mieszkaliśmy w miłym pensjonacie 
Stara Wędzarnia, chodziliśmy na 
wycieczki po rezerwatach, jadaliśmy 
w karczmie Ptasi Raj, odpoczywa-
liśmy na łonie przyrody. Z rzadszych 
ptaków spotkałem rycyki i, po raz 
pierwszy, rybitwę czubatą. 

 

  

 Pensjonat Stara Wędzarnia Karczma Ptasi Raj 



Rezerwat Ptasi Raj 19-20 kwietnia 2014 

 

Rezerwat Ptasi Raj leży na zachod-
nim krańcu Wyspy Sobieszewskiej, 
przy ujściu Wisły Śmiałej, od której 
oddziela go kamienna grobla między 
rzeką a jeziorem. Ciekawa ścieżka 
dydaktyczna z dwiema wieżami – nad 
jeziorkiem Karaś i nad jeziorem Ptasi 
Raj, głównym obiektem rezerwatu.  
W sobotę 19 kwietnia przeszliśmy 
kawałek groblą, następnego dnia 
ścieżką przez las do Karasia i Pta-
siego Raju i z powrotem. Z ptakami 
słabo, może nad zatoką lepiej, ale nie 
doszliśmy tym razem. 

 

  

 Spojrzenie z grobli Spojrzenie z wieży widokowej 



Rezerwat Mewia Łacha 21 kwietnia 2014 

Przytoczę fragmenty opisu z tablicy pokazanej 
na zdjęciu obok:  
Rezerwat „Mewia Łacha” został utworzony  
w 1991 roku w celu ochrony bytujących na 
tym terenie ptaków. Obszar składa się z dwóch 
części. Większa, zalesiona znajduje się po 
wschodniej stronie rzeki, mniejsza, o powierz-
chni zaledwie 19 ha, po zachodniej stronie 
ujściowego odcinka Wisły, na wschodnim 
krańcu Wyspy Sobieszewskiej. Właśnie ten 
niewielki fragment stanowi największą war-
tość rezerwatu. Miejsce to, ze względu na 
swoje wartości przyrodnicze, zostało wpisane 
na listę obszarów NATURA 2000, jest również 
ostoją ptaków o randze europejskiej (IBA – 
Important Bird Area). 

 

 

  



Piękno szarości – pliszka siwa u ujścia Wisły 21 kwietnia 2014 

 



Obrazki z Mewiej Łachy 21 kwietnia 2014 
  

  

śmieszki, srebrzysta i siwa, wyżej siodłata i kormorany myślałem, że lodówki już odleciały 
  

  

siodłata i siwa wielka banda kormoranów 

 



Rycyki na Mewiej Łasze 21 kwietnia 2014 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
   

 



Rybitwa czubata na Mewiej Łasze 21 kwietnia 2014 

To nasza najrzadsza lęgowa rybitwa, a Mewia 
Łacha to jej jedyne w naszym kraju lęgowisko. 
Regularnie gniazduje tutaj od 2007, przedtem 
gniazdowała nieregularnie w latach 1926-36  
i 1976-93.  

Przypuszczam, że moja rybitwa wysiaduje – ich 
gniazdo to po prostu płytki dołek w piasku. 
Zwykle gniazdują w koloniach, ale były lata,  
w których obserwowano tylko kilka pojedyń-
czych gniazd.  

Na zdjęciach trzy bardzo podobne ujęcia, 
czwarte na poprzedniej kartce o rycykach. Obok 
śmieszki, mewa srebrzysta i rycyk.  

 

 
  

  

  
  

 



Boja na Martwej Wiśle 20-22 kwietnia 2014 

Codziennie rano siadywałem na pomoście przy brzegu Martwej Wisły. Naprzeciw była duża boja, na 
której przeważnie ktoś siedział – mewa siodłata, srebrzysta albo kormoran. Wyżej latały śmieszki. 
Ciekawe, że żadna z nich nigdy nie siadła na boi. Tutaj i na następnej kartce kilka obrazków z boi.  

   

   

mewa siodłata kormoran mewa srebrzysta 

 



Boja raz jeszcze 20-22 kwietnia 2014 
   

   

mewy siodłate kormoran i mewa srebrzysta mewa siodłata 

 



Mój kolega nurogąsior 20-22 kwietnia 2014 

  

Zawsze gdy siedziałem na pomoście przylatywał do mnie wielki nurogąsior, pływał tuż obok, z rzadka 
nurkował, po kilkunastu minutach odlatywał. Na obu skrzydłach miał dziwnie sterczące wyrostki, jakby 
sztucznie doczepione. Widać je wyraźnie na zdjęciach, nie wiem co to jest. Trzeciego dnia przyleciał jak 
zwykle, po kilku minutach doleciały jeszcze dwa, ale ostrożniejsze, nie podpływały tak blisko, nie miały 
żadnych wyrostków, pierwsze odleciały. Tutaj tylko mój kolega, wszystkie trzy na następnej kartce. 

  

 



Trzy nurogąsiory 22 kwietnia 2014 

 
przyleciały dwa nowe 

 

 
mój kolega z tym nowym 

 
to jeden z nich, drugi uciekł 

 


