Czynna ochrona rybitw nad Dolną Wisłą
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Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej. Rozciąga się on wzdłuż
Wisły od Włocławka, niemal do Zatoki Gdańskiej. Na niektórych odcinkach Wisły obecne są liczne łachy i wyspy,
odsłaniane szczególnie podczas niskiego stanu wody. Stanowią one miejsce lęgu wielu gatunków ptaków
zakładających gniazda w płytkich zagłębieniach wprost na ziemi, np. rybitwy rzeczne. Ptaki te unikają miejsc
zadrzewionych, z wysoką, gęstą roślinnością. Takie siedliska lęgowe charakteryzują się dużą dynamiką, a na ich
występowanie i zmienność wpływają różnego rodzaju czynniki, takie jak wahania poziomu wód czy działalność
akumulacyjna i erozyjna rzeki.
Rybitwa rzeczna jest gatunkiem, który wymaga ochrony czynnej, co zostało wskazane zarówno w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, jak i w
zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku z 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.
Z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w uzgodnieniu z Zespołem Parków
Krajobrazowych, nad Dolną Wisłą zacumowano w nurcie Wisły dwie, górnopokładowe barki o łącznej
powierzchni około 145 m2. Posłużą one jako miejsce lęgowe ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły – przede wszystkim rybitwy rzecznej, ale również śmieszki czy rybitwy
białoczelnej. Barki te pokryte są warstwą piasku o zróżnicowanej grubości od 20 do 30 cm, na którym
umieszczono pęczki faszyny i fragmenty konarów - korzeni, co ma symulować naturalne siedlisko lęgowe dla
tych ptaków. Dodatkowo zamontowano płotki, mające zapobiegać wpadaniu piskląt do wody.
Działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są elementem projektu, w którym przewidziano również konieczność przemieszczenia barek do miejsca zimowania
ptaków po zakończeniu okresu lęgowego, a także ewentualne przemieszczanie barek w trakcie trwania okresu lęgowego, np. w przypadku wystąpienia zagrożenia wysoką wodą albo
prowadzenia ćwiczeń związanych z obronnością kraju.
Projekt sﬁnansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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