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Larus minutus 
Pall.1776

Mewa ma∏a
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: mewy

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy. Na przelotach obser-
wowany regularnie na ca∏ym ni˝u.

Opis gatunku

Mewa ma∏a jest najmniejszym gatunkiem mewy o wymia-
rach: d∏ugoÊç cia∏a 25–27 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
75–80 cm, masa samców 103–127 g, samic 93–122 g.
W upierzeniu godowym g∏owa jest intensywnie czarna. Szyja,
spód cia∏a i ogon sà bia∏e, wierzch skrzyde∏ popielaty, spód
bardzo ciemny, a koƒce bia∏e. Dziób i nogi sà ciemnoczer-
wone. Brak dymorfizmu p∏ciowego. W okresie spoczynko-
wym ptaki majà g∏ow´ bia∏à, z ciemnymi plamkami w okoli-
cy uszu i na potylicy. M∏ode sà z wierzchu bràzowe, a na koƒ-
cach ich ogonów wyst´puje szeroka, ciemna pr´ga.
Pierzenie lotek nast´puje w okresie od wrzeÊnia do listopa-
da. Wymiana piór na g∏owie, prowadzàca do utraty czar-
nej barwy, rozpoczyna si´ ju˝ w lipcu i trwa do sierpnia, ale
ostatnie ciemne pióra mogà zanikaç dopiero w paêdzier-
niku. Szata godowa pojawia si´ partiami w okresie od
marca do maja.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Niewprawni obserwatorzy mogà mieç problemy z odró˝-
nieniem mewy ma∏ej od znacznie cz´Êciej spotykanej
Êmieszki Larus ridibundus (A179). Cechy, które odró˝niajà
mew´ ma∏à od Êmieszki, poza wielkoÊcià, dotyczà kszta∏tu
i ubarwienia skrzyde∏. Skrzyd∏a mewy ma∏ej sà zaokràglo-
ne i bia∏o zakoƒczone, od spodu ciemne. Inne cechy ró˝ni-
cujàce te dwa gatunki mew – patrz tekst o mewie Êmieszce.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym
kolonijny. Towarzyski. Poza okresem l´gowym cz´sto ∏àczy
si´ w stada z innymi mewami.

L´gi
Ptaki dojrzewajà p∏ciowo w drugim lub trzecim roku ˝ycia.
Mewa ma∏a bardzo cz´sto tworzy mieszane kolonie l´gowe
z rybitwà rzecznà, rybitwà czarnà, rybitwà bia∏oskrzyd∏à
i Êmieszkà. Jej kolonie majà zwykle charakter efemeryczny,
najcz´Êciej w kolejnych latach powstajà w nowych miej-

scach. Sà niewielkie i liczà zwykle 5–30 par l´gowych, a tyl-
ko wyjàtkowo dochodzà do 100 p. Zag´szczenie gniazd
w koloni jest niewysokie, wynosi od 1,2–9,5 gniazda na
100 m2. Ârednia odleg∏oÊç pomi´dzy gniazdami sàsiadujà-
cych par wynosi ok. 4,3 m.
W europejskiej cz´Êci area∏u l´gowego sezon l´gowy rozpo-
czyna si´ w po∏owie maja i mo˝e trwaç do koƒca sierpnia.
Ptaki dobierajà si´ w pary podczas w´drówki wiosennej
lub tu˝ po przylocie na tereny l´gowe. Gniazdo budowane
jest przez oba ptaki z pary na suchych wysepkach wÊród
rozlewisk bàdê bezpoÊrednio w p∏ytkiej wodzie. Zbudowa-
ne jest ono z martwych fragmentów trzcin, turzyc i innych
roÊlin wodnych. Ârednica zewn´trzna gniazda zbudowane-
go na làdzie wynosi ok. 20 cm, natomiast Êrednica gniazd
nawodnych mo˝e dochodziç nawet do 50–55 cm. Âredni-
ca wewn´trzna niecki gniazda wynosi ok. 10 cm, a g∏´bo-
koÊç niecki 2–4 cm.
Mewy ma∏e najcz´Êciej sk∏adajà 2 lub 3 jaja (1–5 jaj).
Okazjonalnie spotykane sà l´gi 6–7-jajowe, dwóch samic.
Wysiadywanie rozpoczyna si´ po z∏o˝eniu pierwszego jaja
i trwa przez 19–24 dni. W okresie sk∏adania jaj wysiaduje
tylko samica, a póêniej tak˝e samiec. Udzia∏ samicy w wy-
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siadywaniu jest wi´kszy. Od momentu pojawienia si´
pierwszych p´kni´ç skorupy do wyklucia piskl´cia up∏ywa
1–3 dób. Okres wykluwania si´ pisklàt w l´gu liczàcym
3 jaja trwa 2–3 dni. Mewy ma∏e sà zagniazdownikami nie-
w∏aÊciwymi, a wi´c przez pierwsze kilka dni ˝ycia pozosta-
jà w gnieêdzie, po czym opuszczajà je i rozpraszajà si´ po
najbli˝szej okolicy.
Karmieniem pisklàt zajmujà si´ oboje rodzice. Ptaki doros∏e
bardzo aktywnie przeganiajà pojawiajàce si´ w pobli˝u ko-
lonii l´gowej drapie˝niki. Po up∏ywie 23–25 dni m∏ode pta-
ki zaczynajà lataç i w nied∏ugim czasie opuszczajà koloni´.
Wg danych pochodzàcych z Jakucji zdolnoÊç do lotu osià-
ga 1,3–1,4 podlota na par´ przyst´pujàcà do l´gu.

W´drówki
Mewa ma∏a jest gatunkiem w´drownym, ale szczegó∏y jej
w´drówki sà s∏abo poznane. Prawdopodobnie wi´kszoÊç
ptaków zarówno wiosnà, jak i jesienià w´druje wzd∏u˝ wy-
brze˝y morskich. Wa˝nym miejscem koncentracji ptaków
podczas w´drówki jesiennej wydaje si´ byç Zat. Gdaƒska,
a w szczególnoÊci rejon ujÊcia Wis∏y Przekopu. Tak˝e doÊç
istotnym miejscem koncentracji mewy ma∏ej jest w tym
okresie Zalew WiÊlany. Nieco inaczej w´drujà ptaki z l´go-
wisk wschodnioeuropejskich i zachodniosyberyjskich, które
poruszajà si´ wzd∏u˝ dolin du˝ych rzek (Wo∏ga, Dniepr,
Ob), lecàc na po∏udnie.
Przylot ptaków na tereny l´gowe w Polsce ma miejsce od po-
czàtku kwietnia do 2. dekady maja. Odlot na zimowiska roz-
poczyna si´ ju˝ w lipcu i trwa do koƒca 1. dekady wrzeÊnia.

Zimowanie
Ptaki gniazdujàce w rejonie Morza Ba∏tyckiego oraz w eu-
ropejskiej cz´Êci Rosji zimujà w zachodniej Europie, po-
czàwszy od zachodniego Ba∏tyku. W okresie zimowania
mewa ma∏a preferuje przybrze˝ne wody morskie,
a zw∏aszcza piaszczyste i kamieniste pla˝e, szczególnie
w miejscach, gdzie do morza uchodzà niewielkie rzeki
i strumienie. Tylko niewielka liczba ptaków wyst´puje w tym
okresie na Êródlàdowych zbiornikach wodnych.

Pokarm
W okresie l´gowym i w trakcie w´drówki mewa ma∏a ˝ywi
si´ g∏ównie owadami, innymi bezkr´gowcami oraz dodat-
kowo tak˝e drobnymi rybami. Sk∏ad pokarmu z tego okre-
su jest nast´pujàcy: wa˝ki, j´tki, chruÊciki, pluskwiaki wod-
ne, b∏onkówki, muchówki, pasikoniki, chrzàszcze. Ponadto
pierÊcienice, mi´czaki, a z ryb g∏ównie cierniki. O pokarmie
w okresie zimowania wiadomo niewiele. Prawdopodobnie
zjada wówczas g∏ównie bezkr´gowce morskie oraz ryby.
Mewa ma∏a cz´sto poluje wspólnie w ma∏ych grupach z∏o-
˝onych z osobników tego samego gatunku. Przelatuje ni-
sko nad wodà i pokarm zbiera g∏ównie z jej powierzchni.
Rzadko spada z pewnej wysokoÊci w wod´, a robi to tylko
podczas polowaƒ na niewielkie ryby. Potrafi równie˝ polo-
waç w locie na owady (zw∏aszcza na ochotki).

Wyst´powanie

Siedlisko
Mewy ma∏e gniazdujà na terenach z bogatà roÊlinnoÊcià
wynurzonà, na obrze˝ach p∏ytkich jezior, na rozlewiskach
w dolinach nizinnych rzek, na bagnach i stawach, a tak-
˝e na p∏ytkich wodach s∏onawych (na wschodnich wy-
brze˝ach Ba∏tyku).

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

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)

Rozmieszczenie geograficzne
Tereny l´gowe mewy ma∏ej obejmujà Polsk´, Litw´, ¸otw´,
Estoni´, Bia∏oruÊ, Finlandi´ oraz Rosj´, gdzie zwarty zasi´g
gatunku dochodzi do doliny rzeki Ob. Dalej na wschód
area∏ jest silnie porozrywany, a wyspowe populacje l´gowe
spotyka si´ w dolinach Jeniseju oraz Leny. Efemeryczne
stanowiska l´gowe mewy ma∏ej odnotowano tak˝e w Ho-
landii, Szwecji oraz na Ukrainie. Od 1962 roku gniazduje
w kilku koloniach w Kanadzie, a od roku 1975 tak˝e
w USA. Nie wyró˝niono podgatunków. Mewa ma∏a zimuje
w zachodniej Europie, poczàwszy od zachodniego Ba∏tyku
przez wybrze˝a Morza Pó∏nocnego, Wysp Brytyjskich do
atlantyckich wybrze˝y Europy, w pó∏nocnej Afryce i na Azo-
rach. Ptaki z populacji zachodniosyberyjskich zimà spotyka
si´ na wybrze˝u Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego
oraz na wschodnich wybrze˝ach Morza Âródziemnego.
Ptaki z rozproszonych populacji wschodniosyberyjskich zi-
m´ sp´dzajà w pó∏nocno-zachodniej i pó∏nocno-wschod-
niej cz´Êci Chin oraz na wybrze˝ach Morza Japoƒskiego.
Natomiast ptaki z populacji pó∏nocnoamerykaƒskich zimu-
jà na zachodnich wybrze˝ach Atlantyku.

Rozmieszczenie w Polsce
W ostatnim okresie w Polsce l´gi mewy ma∏ej odnoto-
wano na Bagnach Biebrzaƒskich, w dolinie TyÊmienicy,
w PN UjÊcie Warty i na jez. Âwidwie. Ponadto gniazdo-
wanie tego gatunku w po∏owie lat 90. mia∏o miejsce na
zb. Siemianówka i prawdopodobnie w 1995 r. na Ba-
gnie Wizna. W latach 70. i 80. gniazdowa∏a na jez.
Dru˝no. W okresie w´drówki jesiennej najwi´ksze kon-
centracje mewy ma∏ej znane sà z rejonu ujÊcia Wis∏y.
Gatunek jest spotykany w kraju zimà, zw∏aszcza na za-
chodzie w ∏agodne zimy.
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Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi 
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

W ostatnich latach l´gi mewy ma∏ej odnotowano na tere-
nie Biebrzaƒskiego PN oraz PN UjÊcie Warty. Liczna pod-
czas w´drówki jesiennej w rez. Mewia ¸acha przy ujÊciu
Wis∏y Przekopu.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa mewy ma∏ej szacowana jest
na ok. 22 000–34 000 p. Najwi´cej mew ma∏ych gnieê-
dzi si´ w Rosji (11 000–14 000 p.), w Finlandii
(8000–12 000 p.), na ¸otwie (700–3000 p.) oraz na Bia-
∏orusi i w Estonii (1000–2000 p.).
Stan iloÊciowy populacji zimujàcej w zachodniej Europie
i pó∏nocno-zachodniej Afryce szacuje si´ na ok.
66 000–102 000 ptaków, natomiast populacji zimujàcej
wokó∏ wschodniej cz´Êci Morza Âródziemnego, nad Mo-
rzem Czarnym i Morzem Kaspijskim – na ok. 1000 ptaków.
Na przestrzeni XX w. w Polsce zarówno liczebnoÊç, jak
i charakter wyst´powania mewy ma∏ej nie uleg∏y wi´kszym
zmianom. W pierwszej po∏owie XX w. kilkakrotnie jej l´gi
stwierdzono na jez. Dru˝no. Tak˝e sporadyczne przypadki
l´gów odnotowano na terenie Mazur i Pomorza. W dru-
giej po∏owie XX w. poza kilkakrotnym gniazdowaniem na
jez. Dru˝no wykryto kolonie tego gatunku na Bagnach
Biebrzaƒskich, które w nast´pnych latach sta∏y si´ jej
g∏ównym obszarem l´gowym w naszym kraju.
Stanowiska l´gowe mewy ma∏ej w Polsce znajdujà si´
w zasadzie poza zwartym zasi´giem tego gatunku, stàd
te˝ w znacznej mierze ich efemeryczny charakter i niska
liczebnoÊç p. l´gowych.
Obecna liczebnoÊç populacji l´gowej mewy ma∏ej w Polsce
wydaje si´ nie przekraczaç 30 p.
W okresie w´drówek mewa ma∏a pojawia si´ w obecnie
w wi´kszych iloÊciach ni˝ dawniej. Znane sà obserwacje
du˝ych koncentracji gatunku podczas w´drówki wiosen-
nej, np. na Zat. Elblàskiej (do 3 000 ptaków), czy inten-
sywnego przelotu nad Mierzejà WiÊlanà. Podczas w´-
drówki jesiennej najliczniej obserwowano mew´ ma∏à
przy ujÊciu Wis∏y na prze∏omie lat 80. i 90., gdzie wrze-

Êniowe koncentracje w 1990 dochodzi∏y do 40 000 pta-
ków. W´drowne stada spotykane na Êródlàdziu zawierajà
kilkadziesiàt, rzadko 300–400 ptaków, a wyjàtkowo po-
wy˝ej 1000 do 3000.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku zanieczyszczenia wód,
powodujàcego zubo˝enie bazy pokarmowej;

• w okresie pozal´gowym: p∏oszenie przez ludzi (spacerowi-
czów i uprawiajàcych sporty wodne) stad ptaków zbierajà-
cych si´ na przybrze˝nych wyspach i pla˝ach na odpoczy-
nek. 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

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, na terenach naj-
wi´kszych koncentracji mew, tak na wybrze˝u, jak i na
Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytkowanie turystyczne
i rekreacyjne w okresie czerwiec–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).
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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.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczenia gniazd) obejmujàca wszystkie aktualnie
zaj´te stanowiska l´gowe w kraju.

Obszary potencjalnie l´gowe nale˝y kontrolowaç dwukrot-
nie. Pierwszà kontrol´ trzeba przeprowadziç na prze∏omie
maja i czerwca, w celu wst´pnego okreÊlenia po∏o˝enia
powstajàcych kolonii l´gowych. Kolejna kontrola przypada
na 2. po∏ow´ czerwca. Jej celem jest potwierdzenie istnie-
nia kolonii we wczeÊniej wykrytych miejscach oraz oszaco-
wanie liczby par l´gowych.
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