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Ptaki (cz´Êç II)

A182
Larus canus 
(L., 1758)

Mewa pospolita
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: mewy

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny gatunek l´gowy. W okresie pol´gowym
spotykana w ca∏ym kraju, licznie na wybrze˝u. Zimuje
znacznie cz´Êciej ni˝ dawniej, najliczniej na wybrze˝u.

Opis gatunku

Mewa Êrednich rozmiarów, poÊrednia w wielkoÊci pomi´dzy
mewà srebrzystà i Êmieszkà. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
38–46 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 105–130 cm, masa cia∏a ok.
280–580 g. Samce sà 10–15% wi´ksze ni˝ samice. Mewa
pospolita posiada stosunkowo ma∏y i smuk∏y dziób, zaokrà-
glonà g∏ow´, stosunkowo d∏ugie skrzyd∏a. Lot lekki i zgrabny.
Upierzenie ostateczne mewa pospolita osiàga w trzeciej zi-
mie ˝ycia (od sierpnia/wrzeÊnia do marca). Obie p∏cie sà
ubarwione jednakowo. W szacie godowej (od marca do
paêdziernika) g∏owa, szyja, spód cia∏a i ogon sà bia∏e,
grzbiet i wierzch skrzyde∏ jasnoniebieskoszare, tylko koƒce
skrzyde∏ czarne, z bia∏ymi plamkami. T́ czówka ciemno-
bràzowa. Wokó∏ oka wyst´puje cynobrowa lub czerwona
obràczka. Dziób ˝ó∏ty lub ˝ó∏tawozielony, zazwyczaj z sza-
rawà nasadà, czasami z niewyraênà ciemnà plamkà lub
paskiem przy koƒcu. Nogi ˝ó∏te lub ˝ó∏tozielone, czasami
z cielistym odcieniem. W szacie spoczynkowej (od sierp-
nia/wrzeÊnia do marca) ubarwienie ptaków jest podobne
jak w szacie godowej, lecz ty∏ g∏owy i kark sà delikatnie
brunatnoszaro nakrapiane, dziób ˝ó∏tozielony, zwykle
z wàskim ciemnym paskiem przy koƒcu.
Piskl´ta sà blado p∏owo˝ó∏te, mocno nakrapiane czarny-
mi plamkami na g∏owie, z wierzchu cia∏a i na piersi.
Spód cia∏a bardzo jasny, prawie bia∏y. T́ czówka ciemno-
bràzowa, nogi cieliste.
W szacie m∏odocianej (lato w pierwszym roku ˝ycia, do wrze-
Ênia) na wierzchu cia∏a widoczny jest ∏uskowany bràzowy wzór.
Na g∏owie i piersi wyst´puje rozleg∏e przydymione plamkowa-
nie. Brzuch i podbrzusze sà bia∏e, skrzyd∏a z wierzchu bràzo-
wawe, a od spodu jasne z wyraênym brunatnym ∏uskowaniem
(ciemne znaczki na koƒcach piór) oraz ciemnymi zewn´trzny-
mi lotkami. Ogon bia∏y, z szerokà, czarnobràzowà pr´gà na
koƒcu. Dziób czarniawy, nogi cielistoró˝owe lub szarawe.
W szacie 1. zimowej (od lipca do kwietnia) wierzch cia∏a
jednolicie popielaty. Plamkowanie na g∏owie i piersi zredu-
kowane. Skrzyd∏a i ogon jak w szacie m∏odocianej. Koniec
dzioba czarny, nogi szarawe.
W szacie 1. wiosennej (od marca do paêdziernika) ubarwie-
nie zbli˝one do szaty 1. zimowej, z tym, ˝e g∏owa i tu∏ów ja-
Êniejsze, a wzór na skrzyd∏ach sp∏owia∏y, kontrastujàcy z nie-

bieskopopielatym wierzchem cia∏a. Nasada dzioba zielona-
wa lub ˝ó∏tocielista. Nogi niebiesko- lub cielistoszare.
W szacie 2. zimowej (od lipca do kwietnia nast´pnego ro-
ku) plamki na g∏owie i tu∏owiu mniejsze i s∏abiej widoczne.
Skrzyd∏a jednolicie popielate, ich czarny koniec rozciàga
si´ wzd∏u˝ ca∏ego przedniego brzegu skrzyd∏a. Bia∏e plam-
ki na czarnych zakoƒczeniach piór sà bardzo ma∏e lub ich
brak. Dziób szarozielony, czasem ˝ó∏tawy, z ciemnym koƒ-
cem. Nogi cielistoszare.
W szacie 2. wiosennej (od marca do paêdziernika nast´p-
nego roku) ubarwienie jest podobne jak w szacie 2. zimo-
wej, ale g∏owa jest bia∏a lub s∏abo plamkowana.
G∏os mewy pospolitej ma specyficzne brzmienie, najcz´-
Êciej nosowe „keau”, wysokie „kii-jaa” lub alarmujàce, po-
wtarzane „gli∏, gli∏, gli∏”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Ubarwieniem szat ostatecznych mewa pospolita przypo-
mina znacznie wi´kszà mew´ srebrzystà Larus argentatus
(A184, nieopisana w tej ksià˝ce). Z wi´kszej odleg∏oÊci,
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kiedy ró˝nice w wielkoÊci i ubarwienie cz´Êci nieopierzo-
nych mogà byç trudne do zauwa˝enia, najwyraêniejszymi
cechami mewy pospolitej sà zaokràglona g∏owa, propor-
cjonalnie mniejszy i zgrabniejszy dziób, w´˝sze skrzyd∏a,
lekki lot, wyraênie wi´ksze bia∏e plamki na koƒcach skrzy-
de∏ oraz wyraênie ciemniejszy ton szarych cz´Êci wierzchu
cia∏a. Odró˝nienie szat niedojrza∏ych jest trudniejsze, ale
mewa pospolita jest mniejsza i ma delikatniejszà kon-
strukcj´ dzioba. JaÊniejsza barwa spodu cia∏a, bia∏y ku-
per, ciemny pasek na koƒcu ogona i wzór na skrzyd∏ach
sà znacznie bardziej kontrastowe ni˝ u m∏odocianych
mew srebrzystych.
W porównaniu ze Êmieszkà Larus ridibundus (A179) mewa
pospolita jest wi´ksza, ma ciemniejszy wierzch cia∏a, mniej
zaostrzone skrzyd∏a bez bia∏ej barwy na ich przedniej kraw´-
dzi, na g∏owie nie ma kaptura (szata godowa) lub plamki
usznej (szata spoczynkowa), a nogi i dziób nie sà czerwone.
W szatach pierwszorocznych zachodzi mo˝liwoÊç pomy∏ki
z mewà czarnog∏owà Larus melanocephalus (A176), która
jest jednak mniejsza, ma pot´˝niejszy dziób, czarnà smu-
g´ za okiem, jaÊniejszy wierzch cia∏a i bardziej kontrasto-
wy wzór na wierzchu skrzyde∏. W locie sylwetka mewy czar-
nog∏owej jest bardziej kr´pa, a lot ci´˝szy ni˝ u m∏odocia-
nych mew pospolitych.

Biologia

Tryb ˝ycia
Mewa pospolita prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Spotykana
jest równie cz´sto pojedynczo, jak i w ró˝nej wielkoÊci sta-
dach, zarówno jedno-, jak i wielogatunkowych.

L´gi
Gatunek terytorialny. Gnieêdzi si´ zarówno kolonijnie, jak
i pojedynczo, najcz´Êciej w ma∏ych grupach od 3–4 do
20–40 par. Ptaki przylatujà na miejsca l´gowe na poczàt-
ku kwietnia, sk∏adanie jaj odbywa si´ od koƒca kwietnia
do koƒca maja. Cechà charakterystycznà gatunku jest sil-
ne przywiàzanie do miejsca gniazdowania i do partnera.
Gniazdo budowane przez oba ptaki z pary (przy wi´kszym
udziale samca), umieszczane najcz´Êciej na ziemi, czasa-
mi na pniach i ga∏´ziach, wyjàtkowo na drzewach, da-
chach, mostach i pozosta∏oÊciach ró˝nych konstrukcji wy-
stajàcych z wody. Ptaki przyst´pujà do jednego l´gu w ro-
ku, który ewentualnie powtarzajà po stracie. W l´gu naj-
cz´Êciej znajdujà si´ 3, rzadziej 1 lub 2 jaja. Jaja sk∏ada-
ne sà co drugi dzieƒ. Zniesienia z∏o˝one z wi´kszej liczby
jaj (4–7) sà efektem paso˝ytnictwa gniazdowego (podk∏a-
danie jaj przez innà samic´) lub l´gu dwóch samic. Czas
wysiadywania jaj trwa 24–30 dni. Oba ptaki z pary wysia-
dujà i opiekujà si´ piskl´tami. ZdolnoÊç do lotu piskl´ta
uzyskujà nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30–35 dni, czasami
po 38–40 dniach ˝ycia, przebywajàc najcz´Êciej na lub
w bezpoÊrednim sàsiedztwie dotychczasowego terytorium.
Po uzyskaniu zdolnoÊci do lotu m∏ode jeszcze przez 2–3 ty-

godnie przebywajà z rodzicami, którzy nadal czasami je
karmià. Dojrza∏oÊç p∏ciowà samce uzyskujà w 2. lub cz´-
Êciej w 3. roku ˝ycia, samice w 3. lub w 4. roku ˝ycia.

W´drówki
Mewa pospolita w´druje w dzieƒ, w stadach. Ptaki m∏od-
sze rozpoczynajà w´drówk´ póêniej ni˝ ptaki starsze. 
Ptaki z centralnej Europy zaczynajà w´drowaç bezpoÊred-
nio po l´gach (koniec lipca), ze szczytem przelotów
w sierpniu i wrzeÊniu. Koniec jesiennej w´drówki przypada
na paêdziernik do listopada. Ptaki przemieszczajà si´
wzd∏u˝ wybrze˝y Ba∏tyku, Morza Pó∏nocnego i Atlantyku,
coraz cz´Êciej w´drujà te˝ làdem, docierajàc do wybrze˝y
Morza Âródziemnego. Du˝a cz´Êç duƒskiej i brytyjskiej po-
pulacji mewy pospolitej jest osiad∏a. 
W´drówka wiosenna przebiega najcz´Êciej w marcu
(czasami na poczàtku kwietnia) i jest znacznie szybsza
od jesiennej.

Zimowanie
Miejscem najwi´kszych zimowych koncentracji ptaków tego
gatunku sà wybrze˝a Morza Pó∏nocnego, wzd∏u˝ Niemiec
i po∏udniowo-zachodniej Norwegii, cieÊnina Skagerrak
oraz polskie wybrze˝e Ba∏tyku. Bardzo licznie mewa pospo-
lita spotykana jest zimà w pó∏nocnej Holandii, licznie w Da-
nii i Wielkiej Brytanii. W ciàgu ostatnich 20 lat coraz cz´Êciej
jest spotykana na Êródlàdziu Europy Centralnej (Polska, Au-
stria, Szwajcaria). Rzadziej zimuje w Belgii i we Francji,
a sporadycznie we W∏oszech, Hiszpanii i w Portugalii.
Ptaki gniazdujàce na Êrodkowej WiÊle zimujà najcz´Êciej
w Holandii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, regularnie,
ale w mniejszej liczbie w Szwajcarii, Belgii i we Francji,
a nieregularnie równie˝ w Austrii i we W∏oszech. Wyjàtko-
wo koczujà zimà w dolinie Wis∏y, ale bardzo daleko (mini-
mum 200 km) od swoich miejsc l´gowych.

Pokarm
Mewa pospolita jest gatunkiem wszystko˝ernym, chocia˝
cz´Êciej od˝ywia si´ pokarmem zwierz´cym ni˝ roÊlinnym.
Miejsca i sposoby zdobywania pokarmu sà bardzo ró˝no-
rodne. ˚eruje zarówno w g∏´bi làdu, wzd∏u˝ wybrze˝y, jak
i na otwartym morzu (np. za statkami przetwórniami i ku-
trami). Na wodach wypatruje zdobyczy z powietrza lub p∏y-
wajàc. Mo˝e nurkowaç do g∏´bokoÊci 1 metra. Na p∏yci-
znach zdobywa pokarm, chodzàc lub p∏ywajàc z zanurzo-
nà g∏owa. Z dala od wody ch´tnie ˝eruje na polach i ∏à-
kach, lokalnie cz´sta na drzewach owocowych, na Êmietni-
skach, przy zak∏adach rybnych oraz w pobli˝u ferm zwie-
rzàt futerkowych i drobiu. Czasami zabiera go innym pta-
kom (ryby, odpadki) lub zdobywa pokarm w wyniku dra-
pie˝nictwa (g∏ównie jaja i piskl´ta mew i rybitw).
W czasie l´gów najwi´kszy udzia∏ w diecie majà wodne
i làdowe bezkr´gowce (mi´czaki, pierÊcienice, stawonogi),
mniejszy ryby, pokarm pochodzenia antropogenicznego
(sk∏adowiska odpadów, masarnie itp.) i ma∏e ssaki, lokal-
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nie równie˝ jaja ptaków. Pokarm roÊlinny stanowià nasio-
na zbó˝ i owoce (wiÊnia, czereÊnia, truskawki, jagody).
W okresie pol´gowym zwi´ksza si´ w diecie udzia∏ ryb
i pokarmu pochodzenia antropogenicznego, mniejsze
znaczenie ma natomiast pokarm roÊlinny.

Wyst´powanie

Siedlisko
Mewa pospolita równie ch´tnie gnieêdzi si´ na wyspach
morskich, wybrze˝ach, jak i w g∏´bi làdu, w ró˝nej odleg∏o-
Êci od otwartej wody. Spotykana jest zarówno na s∏onych b∏o-
tach, wydmach i torfowiskach, jak i na stawach i jeziorach.
W niektórych rejonach zasi´gu (np. Polska) gnieêdzi si´ nie-
mal wy∏àcznie na wyspach w nurcie nieregulowanych rzek,
gdzie zajmuje zarówno piaszczyste pla˝e bez roÊlinnoÊci, jak
i miejsca ∏anowo poroÊni´te trawà lub k´powo rozmieszczo-
nà roÊlinnoÊcià zielnà. Zasiedlajàc wyspy na wodach mor-
skich i Êródlàdowych, preferuje miejsca wzd∏u˝ brzegów. Na
WiÊle przy wyborze miejsca na gniazdo decydujàca rol´ od-
grywajà ochrona przed przyborami wody i dobra widocz-
noÊç. Ptaki unikajà miejsc silnie zadrzewionych. Gniazda
najcz´Êciej budowane sà w najwy˝szych miejscach teryto-
rium i w pobli˝u wy˝szych punktów (pieƒ, g∏az, ga∏àê, itp.),
skàd ptaki mogà obserwowaç okolic´. Przy ujÊciu Wis∏y Prze-
kopu corocznie znajduje si´ gniazda mew pospolitych na pa-
lach (resztka dawnego mola) rz´dem wystajàcych z wody
w pewnym oddaleniu od brzegu przymorskiego Jez. Miko-
szewskiego. W okresie pol´gowym znacznie cz´Êciej ni˝ wio-
snà i latem mewa pospolita jest spotykana wzd∏u˝ wybrze˝a,
gdzie gromadzi si´ na otwartych przestrzeniach nadmorskich
i w portach. Cz´stsza jest równie˝ w miastach, zw∏aszcza du-
˝ych, gdzie znajduje bogate êród∏o pokarmu.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku 
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
1210 Kidzina na brzegu morskim
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝nia si´ kilka podgatunków mewy pospolitej, spoÊród
których jedynie nominatywny L. c. canus gnieêdzi si´ w Eu-
ropie. Najliczniej zasiedla on pó∏nocnà cz´Êç kontynentu
(z granicà w rejonie 70°N–75°N), przede wszystkim kraje
skandynawskie, pó∏nocnà cz´Êç Rosji i Szkocj´. Regularnie,

ale znacznie mniej licznie gnieêdzi si´ w zachodniej i Êrod-
kowej cz´Êci Europy, a na po∏udniu kontynentu notowany
jest bardzo nielicznie na izolowanych stanowiskach we
Francji, Szwajcarii, na W´grzech i w Rumunii. Po∏udniowa
granica zasi´gu przebiega w rejonie 45°N–47°N. Zimà L. c.
canus notowany jest g∏ównie w zachodniej i po∏udniowej
cz´Êci zasi´gu l´gowego, od Ba∏tyku do Bretanii, wyjàtkowo
spotykany równie˝ wzd∏u˝ P∏w. Iberyjskiego i u wybrze˝y pó∏-
nocno-zachodniej Afryki. Podgatunek L. c. heinei gnieêdzi
si´ bardziej na wschód i pó∏noc, na Pó∏wyspie Kanin, w re-
jonie moskiewskim na wschód do rzeki Leny, na Syberii na
po∏udnie od Zabajkala oraz w Kazachstanie; zimuje g∏ów-
nie nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim oraz na
wschodnim wybrze˝u Morza Kaspijskiego. Sporadycznie
podgatunek ten spotykany jest zimà na wybrze˝u Morza
Âródziemnego oraz wzd∏u˝ Ba∏tyku i w Europie Zachodniej.
Inny podgatunek gnieêdzi si´ w pó∏nocno-wschodniej Sybe-
rii i okazjonalnie wzd∏u˝ wybrze˝y Pacyfiku, a zimuje na wy-
brze˝ach wschodniej i po∏udniowo-wschodniej Azji a˝ do
Korei, Japonii i po∏udniowych Chin; jeszcze inny zasiedla
pó∏nocno-zachodnià Ameryk´ Pó∏nocnà, zimujàc g∏ównie
wzd∏u˝ wybrze˝a Pacyfiku do Zatoki Kalifornijskiej.

Rozmieszczenie w Polsce
Gnieêdzi si´ niemal wy∏àcznie na Êródlàdziu. Wi´kszoÊç
populacji mewy pospolitej wyst´puje na WiÊle Ârodkowej,
najliczniej mi´dzy Solcem a Otwockiem (331–490 km rze-
ki) i mi´dzy Wyszogrodem a Bobrownikami (586–697 km
rzeki). Poza Wis∏à bardzo nielicznie gnieêdzi si´ na izolo-
wanych stanowiskach, g∏ównie w zachodniej i po∏udniowej
Polsce (Pobrze˝e Po∏udniowoba∏tyckie, Ziemia Lubuska,
Âlàsk, Ma∏opolska).
W zimie oraz podczas w´drówek mewa pospolita roz-
mieszczona jest bardziej równomiernie, chocia˝ najwi´k-
sze koncentracje spotyka si´ na wybrze˝u (g∏ównie w ujÊciu
Wis∏y) i w du˝ych miastach, licznie spotykana jest te˝
wzd∏u˝ cieków wodnych.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II 
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Na obszarach chronionych, g∏ównie w rezerwatach w do-
linie Wis∏y Ârodkowej poni˝ej Warszawy (11 rezerwatów
mi´dzy Warszawà i P∏ockiem) gnieêdzi si´ nie wi´cej ni˝
15–25% polskiej populacji mewy pospolitej.

168

Ptaki (cz´Êç II)

A182

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów



Rozwój i stan populacji

W ciàgu ostatnich dwóch wieków nastàpi∏ wyraêny wzrost li-
czebnoÊci mewy pospolitej w Europie. W XIX w. skolonizowa-
∏a ona Wyspy Owcze, a w XX  rozprzestrzeni∏a si´ w wielu kra-
jach Europy. W ciàgu ostatnich 50–60 lat zasiedli∏a Francj´,
Belgi´, Czechy, S∏owacj´, W´gry i Mo∏dawi´. Na prze∏omie lat
80. i 90. liczebnoÊç mewy pospolitej w Europie szacowano na
450 000–550 000 p., przy niejednolitym trendzie zmian li-
czebnoÊci w ró˝nych cz´Êciach area∏u. Wzrost liczebnoÊci no-
towano w Niemczech, na Bia∏orusi i w Rosji, brak zmian od-
notowano w Szwecji i Finlandii oraz wyraêny spadek w Nor-
wegii, Danii i Estonii. W ostatnich dwóch dekadach na du˝ej
cz´Êci area∏u wyraêny (min. 30–40%) spadek liczebnoÊci. Jest
on zwiàzany g∏ównie z drapie˝nictwem norki amerykaƒskiej
i lisa (Niemcy, Holandia, Szkocja, Finlandia, Polska), lokalny-
mi masowymi pojawami meszek (muchówki z rodziny Simulii-
dae) (Polska) oraz z przekszta∏caniem (osuszanie, zalesianie)
dogodnych siedlisk l´gowych (Dania, Szkocja).
LiczebnoÊç nominatywnego podgatunku mewy pospolitej
L. c. canus na zimowiskach w Europie i pó∏nocnej Afry-
ce ocenia si´ na 1 300 000–2 100 000 os., zaÊ pta-
ków nale˝àcych do podgatunku L. c. heinei zimujàcych
w po∏udniowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czar-
nym i Morzem Kaspijskim – w du˝ym przybli˝eniu na
100 000–1 000 000 os.
Na poczàtku lat 90. liczebnoÊç mewy pospolitej w Polsce
szacowano na 3200–3500 p. W ostatnich dwóch deka-
dach nastàpi∏ 25–30% spadek liczebnoÊci. Obecnie gnieê-
dzi si´ w Polsce nie wi´cej ni˝ 2300–2600 p., z czego nie-
mal 90% w rejonie Êrodkowej Wis∏y. Poza tym wi´ksze sku-
pienia l´gowych mew pospolitych stwierdzono w ostoi pta-
ków ˚wirownia Skoki (25–50 p. w latach 1998–2003)
i w ostoi Ma∏opolski Prze∏om Wis∏y (40 p. w roku 1993).
Jesienne koncentracje mewy pospolitej wynoszà do
20 000 os. na wybrze˝u (np. ok. 15 000 ptaków w Jastar-
ni na Helu w marcu 1988, 10 000–20 000 ptaków w uj-
Êciu Wis∏y w latach 80. i 90.). Zimà na wybrze˝u mew´ po-
spolità spotyka si´ najliczniej nad Zatokà Gdaƒskà (do
10 000–15 000 os., w latach 80. wyjàtkowo jednorazowo
ponad 100 000 os.) i na Zalewie WiÊlanym (do
10 000 os.). Na Êródlàdziu w latach 1985–1990 stwier-
dzano zimowanie 7600–36 230 os., w zale˝noÊci od suro-
woÊci zimy. Du˝e stada zimujàcych ptaków spotyka si´
równie˝ poza wybrze˝em – np. do 2500 ptaków pod Byd-
goszczà, do 4000 w Warszawie czy do 15 000 na zb.
Dzier˝no Du˝e ko∏o Gliwic. Okresami, w okresie pozal´-
gowym, znaczne koncentracje notowane sà na sk∏adowi-
skach odpadów w ró˝nych cz´Êciach kraju.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku przekszta∏cenia rozto-

kowego charakteru koryta Wis∏y Ârodkowej;

• niska udatnoÊç l´gów i wysoka ÊmiertelnoÊç ptaków do-
ros∏ych spowodowana przez drapie˝niki czworono˝ne
(lis, norka amerykaƒska);

• niska udatnoÊç l´gów i wysoka ÊmiertelnoÊç ptaków doro-
s∏ych w wyniku masowych pojawów meszek (Simuliidae);

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku niekontrolowanego wy-
pasu zwierzàt gospodarskich rozdeptujàcych gniazda;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych i na wy-
spach wiÊlanych;

• w okresie pozal´gowym: p∏oszenie przez ludzi (space-
rowiczów i uprawiajàcych sporty wodne) stad ptaków
zbierajàcych si´ na przybrze˝nych wyspach i pla˝ach
na odpoczynek. Oddzia∏ywanie to jest szczególnie
niekorzystne przed wieczorem, gdy mewy gromadzà
si´ na noclegowisku.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych (szczególnie Wis∏y Ârodkowej) i plany
przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;

• zminimalizowaç konsekwencje korekty trasy koryta na
ca∏ej d∏ugoÊci rzeki Wis∏y;

• objàç ochronà prawnà w ramach konwencji RAMSAR
Êrodkowy fragment Wis∏y (ujÊcie Sanu – W∏oc∏awek);

• w miejscach kluczowych dla gatunku grodziç teren elek-
trycznymi pastuchami i prowadziç kontrolowany odstrza∏
norki i lisa (du˝a skutecznoÊç takich dzia∏aƒ w Szkocji);

• neutralizowaç masowe pojawy meszek poprzez
oprysk, raz na dwa lata, z samolotu siedlisk l´gowych
w nurcie rzeki specjalnymi Êrodkami owadobójczymi
TREBON i/lub SIMULIN, które nie sà toksyczne dla in-
nych organizmów;

• czasowo (w okresie kwiecieƒ–czerwiec) ograniczyç wypas
byd∏a i ruch turystyczny na wyspach Wis∏y Ârodkowej;

• zapobiegaç zarastaniu dogodnych siedlisk l´gowych po-
przez wykaszanie, karczowanie i kontrolowany wypas
byd∏a w okresie pol´gowym (od po∏owy lipca);

• zapewniç spokój ptakom gromadzàcym si´ na miej-
scach koncentracji, a szczególnie na noclegowiskach,
tak na wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie
tych obszarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyj-
nego w okresie lipiec–paêdziernik.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20).

Larus canus (Mewa pospolita) 
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Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku;
• znaczenie mewy pospolitej jako szkodnika sadów owocowych.

Monitoring

• liczenie czynnych gniazd (w 2. lub 3. dekadzie maja)
oraz lotnych pisklàt (koniec czerwca), w odst´pach 3-let-
nich, na wszystkich stanowiskach l´gowych w kraju;

• monitoring ptaków zimujàcych – w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”;

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia.
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