
Spotkanie z fokami, ptakami i nie tylko.

Rezerwat przyrody „Mewia Łacha” w Ujściu Wisły to jeden z najbardziej unikalnych i 
urokliwych  zakątków  Polski,  ostoja  ptaków  o  randze  europejskiej  i  jedyne  w  Polsce 
miejsce regularnego występowania fok w naturze. 

WYCIECZKA z AKADEMIĄ DOBREJ EDUKACJI

Spotykamy się  7 września 2014 (niedziela) o godz. 6:00 przy  siedzibie  gdańskiej 
Akademii  Dobrej  Edukacji (ul.  Chłopska  64,  Gdańsk-Żabianka).  Wycieczka  jest 
współfinansowana  przez  Urząd  Miasta  Gdańska  i  bezpłatna  dla  uczestników,  którymi 
mogą być uczniowie gdańskich szkół.  Decyduje kolejność zgłoszeń  –  należy wypełnić 
formularz na stronie www.gdansk.dobraedukacja.edu.pl.

Organizatorzy zapewniają: przejazd autokarem do Świbna i z powrotem, przewodnika 
wycieczki:  ornitolog  Martę  Ściborską  z  Grupy  Badawczej  Ptaków Wodnych  KULING, 
udział  eksperta –specjalistę od chemii  środowiska dodatkowego dorosłego opiekuna z 
Akademii Dobrej Edukacji, sprzęt do obserwacji (lunetę, lornetki, mikroskop) oraz ciepły 
posiłek  pod  koniec  wycieczki.  Dodatkowo  należy  zabrać  ze  sobą:  odpowiedni  ubiór 
(wygodne buty, ubranie warstwowe - " na cebulkę", nakrycie głowy, na wszelki wypadek 
coś  przeciwdeszczowego),  kanapki,  picie,  ewentualnie  lornetkę,  aparat  fotograficzny 
oraz koniecznie dobry humor ;) Przewidywany powrót ok. godz. 14:00-15:00. 

http://www.gdansk.dobraedukacja.edu.pl/


Na wycieczce do tego urokliwego miejsca:

 najprawdopodobniej poobserwujemy 
przez lunetę stado nawet 130 fok 
na tzw. „Foczej Wyspie”,

 spotkamy i poznamy mnóstwo 
ciekawych ptaków (m.in. rybitwy 
czubate, mające tu jedyną w Polsce 
kolonię lęgową), 

 zobaczymy z bliska, jak wygląda 
obrączkowanie ptaków i badania 
naukowe, oraz dowiemy się, po co są one prowadzone,

 połowimy i pooglądamy bałtyckie skorupiaki i mięczaki, 

 być może spotkamy bobry (a na pewno zobaczymy ślady ich działalności), wydrę, 
norkę amerykańską, zaskrońce, padalce, lisy, zające, sarny,

 poznamy roślinność wydmową i zrozumiemy, dlaczego należy ją chronić,

 naocznie porównamy efekty biernej i czynnej ochrony przyrody w rezerwacie,

 pozbieramy bursztyny na stosunkowo dzikiej plaży Wyspy Sobieszewskiej,  

 poznamy pochodzenie Morza Bałtyckiego, Ujścia Wisły, Wyspy Sobieszewskiej, 

 zgłębimy i zbadamy również inne interesujące zagadnienia 


