
Larus marinus 
(L., 1758)

Mewa siod∏ata
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: mewy

Status wyst´powania w Polsce

Nielicznie wyst´puje na wybrze˝u w okresie w´drówek i zi-
mowania rzadsza a na po∏udniu kraju.

Opis gatunku

Najwi´ksza z mew regularnie wyst´pujàcych w Polsce, wy-
raênie wi´ksza od mewy srebrzystej Larus argentatus
(A184, nieopisana w tej ksià˝ce). Samiec wi´kszy od sami-
cy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 62–80 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
145–175 cm. Masa samca 1,3–2,3 kg, samicy 1,0–2,1 kg.
Doros∏y ptak w szacie godowej jest bia∏o-czarny: g∏owa,
szyja, brzuch i ogon sà bia∏e, zaÊ skrzyd∏a oraz wierzch
cia∏a jednolicie czarne. Bia∏e zakoƒczenia wszystkich lotek
tworzà wàski pas z ty∏u skrzyd∏a oraz „pere∏ki” na jego
koƒcu. Dziób mocny, ˝ó∏ty, z czerwonà plamkà. Nogi ko-
loru cielistego. Doros∏a mewa siod∏ata w szacie zimowej
ma na g∏owie bardzo s∏abe bràzowawe kreskowanie, zaÊ
reszta upierzenia jest taka sama, jak w szacie godowej.
M∏odociane mewy siod∏ate majà na skrzyd∏ach i wierzchu
brunatny, ∏uskowaty wzór. Ciemne fragmenty piór zajmujà
mniejsza powierzchni´, przez co ptak jest stosunkowo jasny.
Z wiekiem, w wyniku corocznej wymiany upierzenia, m∏odym
mewom stopniowo wyrastajà czarniawe pióra na grzbiecie
i na skrzyd∏ach. Szat´ ostatecznà uzyskujà w wieku 4–5 lat.
W szacie 1. zimowej (lato do listopada) brunatny wzór na
wierzchu jest bardzo wyraêny, regularny. Na z∏o˝onych skrzy-
d∏ach widoczny jest bardzo wyraêny wzór utworzony z czar-
nych plamek przypominajàcych sznur korali. PierÊ, brzuch
i szyja sà mocno strychowane. Dziób jednolicie czarny.
W szacie 1. wiosennej (od stycznia do kwietnia) g∏owa,
pierÊ i brzuch sà zdecydowanie jaÊniejsze, z mniej widocz-
nym strychowaniem ni˝ zimà. Wzór na wierzchu cia∏a jest
mniej regularny. Dziób ciemny w Êrodkowej cz´Êci, a nasa-
da i koƒcówka jaÊniejsza. Cz´sto niektóre partie upierze-
nia sà mocno zniszczone.
W szacie 2. zimowej (od maja do paêdziernika) g∏owa,
pierÊ i brzuch niemal jednolicie bia∏e. Wierzch cia∏a jest
ciemny i wzorzysty, z wyraênymi ciemnymi prà˝kami na pió-
rach. W upierzeniu tych partii cia∏a wyst´puje bardzo ma∏o
bieli. Dziób ma jasnà nasad´ i rozleg∏y, ciemny koniec.
W szacie 2. wiosennej (od stycznia do kwietnia) g∏owa,
pierÊ i brzuch bia∏e. Na wierzchu cia∏a wyst´pujà ciemne
pióra tworzàce tzw. siod∏o. Z∏o˝one skrzyd∏a sà stosunkowo
jasne, z drobnymi ciemnymi prà˝kami. Niekiedy równie˝ na
skrzyd∏ach pojawiajà si´ pojedyncze ciemne pióra, podob-
ne do tych na wierzchu cia∏a. Dziób w znacznej cz´Êci jest

˝ó∏ty, z ciemnym prà˝kiem na koƒcu. Oko jasne.
W szacie 3. zimowej (od czerwca do listopada) i 3. wiosennej
(od stycznia do kwietnia) mewy wyglàdajà bardzo podobnie
– majà niemal jednolicie czarno ubarwione skrzyd∏a i wierzch
cia∏a. W upierzeniu mew wyst´pujà niewielkie partie piór
z niewyraênym prà˝kowaniem oraz pojedyncze jaÊniejsze
pióra. W locie na wierzchu skrzyde∏ widoczne sà bia∏e pasy
oraz bia∏e „pere∏ki” na ich koƒcach. Na ogonie wyst´pujà
pozosta∏oÊci ciemnego pasa. Dziób z ˝ó∏tà nasadà, czerwo-
nà plamà i czarniawym prà˝kiem o zmiennym kszta∏cie.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

We wszystkich szatach istnieje mo˝liwoÊç pomylenia mewy
siod∏atej z innymi gatunkami du˝ych mew. Doros∏e ptaki
ubarwieniem przypominajà mew´ ˝ó∏tonogà Larus fuscus
(A183), która jest jednak zawsze mniejsza, ma intensywnie
˝ó∏te nogi i mniejsze bia∏e plamki na koƒcach skrzyde∏.
M∏ode ptaki szczególnie cz´sto mylone sà z mewà srebrzy-
stà Larus argentatus, (A184, nieopisana w tej ksià˝ce) któ-
ra jest bardziej jednolicie ubarwiona, a w szacie 2. wiosen-
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nej na wierzchu cia∏a wyrastajà jej szare pióra, tworzàce
jasne „siod∏o”. Ponadto cechà pomocnà przy identyfikacji
we wszystkich szatach pozostaje porównanie wielkoÊci z in-
nymi gatunkami mew.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Zarówno w okresie l´gowym,
jak i po nim jest ptakiem towarzyskim. Bardzo cz´sto prze-
bywa w wielogatunkowych stadach mew.

L´gi
Gniazduje pojedynczo lub w ró˝nej wielkoÊci luênych lub zwar-
tych koloniach, najch´tniej na wybrze˝u. Najcz´Êciej zak∏ada
gniazda na skalistych wyspach i klifach, p∏askich pla˝ach, rza-
dziej na bagnach czy torfowiskach, sporadycznie na budyn-
kach. Szczególnie ch´tnie gniazduje na obrze˝ach kolonii in-
nych gatunków ptaków, które stanowià jej baz´ pokarmowà.
W takich miejscach tworzy liczne, cz´sto wielotysi´czne kolo-
nie. Dojrza∏oÊç do rozrodu uzyskuje po 4. roku ˝ycia. W po∏u-
dniowej cz´Êci area∏u wyst´powania jaja sk∏ada w po∏owie lub
pod koniec kwietnia, a dalej na pó∏nocy pod koniec maja,
a nawet na poczàtku czerwca. Gniazdo budujà obydwa ptaki.
Zniesienie sk∏ada si´ z 2–3 jaj. Wysiadywanie przez oboje ro-
dziców trwa 27–28 dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami, wyklu-
wajà si´ asynchronicznie i pozostajà na terytorium, które jest
bardzo agresywnie bronione przed drapie˝nikami. Oba ptaki
z pary karmià piskl´ta przez oko∏o 7–8 tygodni. Po tym okre-
sie m∏ode ptaki zaczynajà lataç i uzyskujà samodzielnoÊç.

W´drówki
W zale˝noÊci od miejsca gniazdowania mewa siod∏ata jest
osiad∏a lub w´drowna. Najd∏u˝szà w´drówk´, ponad
2000 km, podejmujà mewy gniazdujàce na pó∏nocy, które
zwykle w´drujà w kierunku zachodniej Europy. Populacje fiƒ-
ska, estoƒska oraz brytyjska sà osiad∏e lub w´drowne, gdy˝
przemieszczajà si´ na odleg∏oÊci 70–500 km, pokonujàc
d∏u˝sze dystansy, zw∏aszcza w mroêne zimy. Ptaki zaczynajà
przemieszczaç si´ na po∏udnie w paêdzierniku i listopadzie.
W rejonie Zat. Gdaƒskiej licznie wyst´puje ju˝ w sierpniu i we
wrzeÊniu. Na Êrodkowym wybrze˝u jest gatunkiem znacznie
rzadszym, choç staje si´ znowu liczniejsza w okolicach Zat.
Pomorskiej. W okresie przelotów ch´tnie zatrzymuje si´
w portach rybackich, rzadziej na sk∏adowiskach Êmieci. Wio-
snà doros∏e mewy opuszczajà Ba∏tyk ju˝ w lutym i marcu. Po-
zosta∏e m∏odociane ptaki przemieszczajà si´ na l´gowiska
póêniej lub pozostajà na Ba∏tyku przez ca∏y okres l´gowy. Je-
sienià w g∏´bi làdu obserwowana zw∏aszcza nad du˝ymi rze-
kami w okolicach miast, mniej licznie na sk∏adowiskach
Êmieci. Przelot wiosenny w g∏´bi kraju s∏abo zaznaczony. Me-
wa siod∏ata w´druje tylko w dzieƒ, pojedynczo lub w niewiel-
kich stadach, najcz´Êciej z innymi mewami. Przed wieczorem
ptaki zatrzymujà si´ na zbiorowych noclegowiskach, tworzàc
wraz z innymi gatunkami wielotysi´czne stada.

Zimowanie
Najliczniej wyst´pujà w cieÊninach duƒskich oraz w pasie
pomi´dzy wyspami Gotlandia i Bornholm, gdzie g∏´bo-
koÊç morza nie przekracza 50 m. Ptaki z populacji pó∏-
nocnych sp´dzajà miesiàce zimowe u wybrze˝y zachod-
niej Europy, a nawet pó∏nocno-zachodnich wybrze˝y Afry-
ki. Natomiast populacja l´gowa na pó∏nocnym Ba∏tyku
jest osiad∏a lub przemieszcza si´ na po∏udniowe wybrze-
˝e. W rejonie Zat. Gdaƒskiej najliczniej zimujà mewy
z Finlandii i Estonii, rzadziej ze Szwecji.

Pokarm
Jest wszystko˝ernà mewà, która w wi´kszych koloniach mo-
˝e ˝ywiç si´ piskl´tami w∏asnego gatunku. W okresie l´go-
wym od˝ywia si´ zrabowanymi jajami i piskl´tami wielu ga-
tunków ptaków, w sàsiedztwie których zak∏ada gniazda.
Najcz´Êciej ofiarami padajà piskl´ta gatunków kolonijnych,
np. mewy trójpalczastej i maskonura. Mewy siod∏ate równie
ch´tnie polujà na doros∏e ptaki, które w locie stràcane sà do
wody lub na ska∏y i tam zjadane. Mniejsze ptaki, jak np. al-
czyki, sà po∏ykane w locie w ca∏oÊci. Cz´sto pokarm zdoby-
wany jest przez par´ ptaków w wyniku wspólnego dzia∏ania.
W sk∏ad po˝ywienia wchodzi równie˝ wiele gatunków ssa-
ków, np. króliki, lemingi, szczury, myszy oraz ryby, np. Êle-
dzie. Czasami pokarm zwierz´cy urozmaicany jest owocami.
Poza okresem l´gowym od˝ywia si´ rybami (Êledê, flàdra).
Cz´sto w portach rybackich wykrada ryby ze skrzynek lub
zbiera resztki wyrzucane przez fale na pla˝´. Cz´Êciej ni˝ in-
ne mewy podà˝a za statkami-przetwórniami, z których wy-
rzucane sà rybie odpadki. Ponadto ˝ywi si´ padlinà oraz
resztkami znajdowanymi na sk∏adowiskach Êmieci.

Wyst´powanie

Siedlisko
W sezonie l´gowym zwiàzana jest z wybrze˝em morskim,
rzadziej ze Êródlàdziem. Wyst´puje nad jeziorami i rzeka-
mi, na których znajdujà si´ wyspy, szczególnie ch´tnie zaj-
mujàc te, które sàsiadujà z otwartà przestrzenià, takà jak
wrzosowiska lub torfowiska. W trakcie w´drówki jest spoty-
kana na wszystkich rodzajach zbiorników wodnych. Zimà
ch´tniej ni˝ inne mewy przebywa na otwartym morzu oraz
w portach rybackich.

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
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Rozmieszczenie geograficzne 
Mewa siod∏ata odbywa l´gi na wybrze˝u Pó∏nocnego
Atlantyku oraz na Ba∏tyku. Pó∏nocna granica zasi´gu wy-
st´powania koƒczy si´ na Spitsbergenie (80°N), a po∏u-
dniowa na wybrze˝u Francji (45°N). Najdalej na wscho-
dzie wyst´puje na Nowej Ziemi, gdzie jej liczebnoÊç wzra-
sta. W trakcie w´drówki spotykana jest na Ba∏tyku oraz
u wybrze˝y Europy Zachodniej. Zim´ sp´dza na Ba∏tyku,
Morzu Pó∏nocnym oraz na Atlantyku, rzadko w pó∏nocno-
-zachodniej Afryce. W Ameryce Pó∏nocnej jest l´gowa na
wschodnim wybrze˝u. Mewa siod∏ata zamieszkuje równie˝
po∏udniowà Grenlandi´. Gatunek monotypowy, nie wy-
ró˝niono podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje przez ca∏y rok, choç jej liczebnoÊç wzrasta
w okresie w´drówek i zimowania. Cz´sto spotkaç jà mo˝-
na na wybrze˝u, rzadziej w g∏´bi làdu, gdzie jedynie lo-
kalnie nad Wis∏à jest pospolitsza. Szczególnie licznie wy-
st´puje w rejonie Zat. Gdaƒskiej i Zalewu WiÊlanego, rza-
dziej na Pomorzu Ârodkowym, chocia˝ i w tym rejonie ob-
serwuje si´ liczne stada. Nad Zat. Pomorskà jest nieco
cz´Êciej widywana na przelotach ni˝ zimà, jednak lokal-
nie wi´ksze koncentracje zimujàcych ptaków spotykane sà
np. na wyspie Wolin.

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: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II

Wyst´powanie na obszarach 
chronionych

Szczególnie wa˝nym miejscem dla mewy siod∏atej jest re-
jon Zat. Gdaƒskiej, a zw∏aszcza rez. Mewia ¸acha i PK
Mierzeja WiÊlana. Jesienià i zimà obserwowane sà tu naj-
liczniejsze w Polsce stada odpoczywajàcych i nocujàcych
ptaków. Na Êródlàdziu istnieje mo˝liwoÊç wyst´powania
we wszystkich rezerwatach chroniàcych Êrodowisko wodne.

Rozwój i stan populacji

Mewa siod∏ata nie jest gatunkiem zagro˝onym wygini´-
ciem. Dynamika populacji l´gowej we wschodniej cz´Êci
area∏u jest s∏abo poznana. W wielu krajach zachodniej
i pó∏nocnej Europy liczba par utrzymuje si´ na sta∏ym po-
ziomie lub nieznacznie spada. Jednak na pó∏nocno-
-wschodnim Ba∏tyku, np. w Estonii, zw∏aszcza na poczàtku
lat 90., liczebnoÊç mewy siod∏atej gwa∏townie wzros∏a.
W tym czasie nastàpi∏a równie˝ kolonizacja Niemiec i Ho-

landii. Najliczniejsza populacja wyst´puje na Islandii
(50 000 p.) i w Norwegii (30 000–50 000 p.). Mewa sio-
d∏ata licznie zasiedla te˝ Wielkà Brytani´ (20 000 p.)
i Szwecj´ (10 000–15 000 p.). Europejskà populacj´ sza-
cuje si´ na 140 000–170 000 p. W pó∏nocno-zachodniej
Europie zimuje oko∏o 480 000 os. Najliczniejsze koncen-
tracje zimowe obserwowane sà na Morzu Pó∏nocnym na
wodach terytorialnych Holandii (60 000–90 000 os.).
W Polsce w g∏´bi làdu pierwsze pojawy mewy siod∏atej od-
notowano dopiero w po∏owie lat 70. Jednak w wyniku
wzrostu populacji l´gowej ekspansja gatunku post´powa-
∏a szybko. Ju˝ w latach 80. i 90. mewa siod∏ata sta∏a si´
regularnie obserwowanym gatunkiem, zw∏aszcza nad mo-
rzem oraz nad rzekami, którymi wnika w g∏àb kraju.
Na Ba∏tyku zimuje ok. 22 000 mew siod∏atych. Zarówno
w czasie w´drówki, jak i zimà szczególnie licznie wyst´pu-
jà w rejonie Zat. Gdaƒskiej i Zalewu WiÊlanego, gdzie ob-
serwowane sà najwi´ksze w Polsce jesienno-zimowe kon-
centracje liczàce ∏àcznie ponad 2000 ptaków. Rzadziej
wyst´pujà na Pomorzu Ârodkowym, chocia˝ i w tym rejo-
nie obserwuje si´ stada ponad 100 os. Nad Zat. Pomor-
skà jest nieco cz´Êciej widywana na przelotach ni˝ zimà.
Zimowe koncentracje liczàce 200–300 mew stwierdzone
zosta∏y na wyspie Wolin, a oko∏o 100 os. obserwowano
w Szczecinie. W g∏´bi làdu wyst´puje lokalnie. Na WiÊle
najwi´ksze stada tworzy jesienià i zimà jedynie w kilku
miejscach – ok. 100 os. w Toruniu, 190 os. we W∏oc∏aw-
ku, do 100 os. w Warszawie.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi;
• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiajàcych

sporty wodne) stad ptaków zbierajàcych si´ na przy-
brze˝nych wyspach i pla˝ach na odpoczynek. Oddzia∏y-
wanie to jest szczególnie niekorzystne przed wieczorem,
gdy mewy zbierajà si´ na noclegowisku.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania 

Nale˝y:
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropo-

pochodnymi;
• zapewniç spokój mewom na obszarach ich koncentracji

na wybrze˝u i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie tych ob-
szarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• liczebnoÊç populacji przebywajàcej w Polsce;
• sk∏ad pokarmu mew w okresie ich przebywania w Polsce;
• kwesti´ wnikania mew siod∏atych w g∏àb làdu dolinami

du˝ych rzek.
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Monitoring

• coroczne liczenia mew siod∏atych, prowadzone raz
w miesiàcu, od listopada do marca, w wybranych por-
tach ba∏tyckich oraz na wybranych sk∏adowiskach Êmie-
ci, zarówno na wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu.
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