
 

 

II KONFERENCJA PT. „PTAKI SIEWKOWE - BADANIA, MONITORING, OCHRONA” 

 

II Konferencja pt. „PTAKI SIEWKOWE - BADANIA, MONITORING, OCHRONA” organizowana jest w 

ramach projektu: „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” 

realizowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA.  

Głównym celem projektu jest poprawa stanu ochrony 7 gatunków ptaków siewkowych (Charadriiformes): 

rybitwy rzecznej Sterna hirundo, rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, rybitwy czarnej Chlidonias niger, 

śmieszki Larus ridibundus, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, mewy siwej Larus canus, sieweczki 

rzecznej Charadrius dubius gniazdujących w najważniejszych ostojach gatunków w regionie tj. obszarze 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Żwirownia Skoki PLB040005, Ostoja 

Nadgoplańska PLB040004, rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie oraz w obszarze wodno-błotnym Mościska, 

poprzez odtworzenie, zwiększenie powierzchni dostępnych i bezpiecznych siedlisk lęgowych. Działania 

realizowane w projekcie są kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego w latach 2015-2017 projektu „Ptasie 

wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” 

Od kilku lat Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA prowadzi działania ochrony czynnej i monitoring ptaków 

siewkowych w obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz poza nimi. Działaniami objęliśmy 

najważniejsze ostoje mew, rybitw i sieweczek w województwie kujawsko-pomorskim tj. Dolinę Dolnej Wisły, 

Żwirownię Skoki, Ostoję Nadgoplańską, rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie, rezerwat przyrody Jezioro 

Rakutowskie, rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia, obszar wodno-błotny Mościska, Żwirownia 

Radziki, Jezioro Rudnickie Wielkie. W tym czasie bazując na naszym doświadczeniu oraz doświadczeniu innych 

wprowadziliśmy szereg sprawdzonych, a także innowacyjnych rozwiązań w ochronie ptaków związanych z 

siedliskami wyspowymi. Równocześnie monitorujemy efekty naszych działań i analizujemy ich skuteczność. Od 

ostatniej organizowanej przez nas konferencji minęło już 5 lat, nadszedł czas, żeby ponownie podzielić się 

zdobytą wiedzą oraz wymienić doświadczenia z organizacjami i instytucjami, które w różnych częściach kraju 

podejmują podobne działania ochronne i badawcze związane z ptakami siewkowymi.  

Innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, powiększony zasób wiedzy otwierają nowe możliwości w 

skutecznej ochronie ptaków i nie pozwalają popadać w rutynę. Analizy przypadków, przykłady sukcesów i 

niepowodzeń stanowią praktykę i bogate doświadczenie, które powinny stanowić podstawę planowania i 

realizacji nowych, skutecznych działań.  

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących metod badań oraz czynnej ochrony gatunków ptaków 

siewkowych. Liczymy na owocną dyskusję, która pomoże w ulepszeniu dotychczas stosowanych metod 

ochrony. Skoncentrujemy się wokół poniższych zagadnień: 

• problemy i metody badawcze ptaków siewkowych, 

• studia przypadków działań ochrony czynnej, 

• ochrona siedlisk naturalnych i antropogenicznych,  

• ochrona poprzez stosowanie siedlisk zastępczych.  

 

Konferencja odbędzie się 19-20 listopada 2022 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym (Goreń Duży 37 87-821 

Baruchowo). 

 


