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Województwo pomorskie świętuje Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony 2 lutego. Z tegorocznymi obchodami
wiąże się wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu. Na listę Konwencji Ramsarskiej wpisano unikalny obszar
wodno-błotny – Ujście Wisły. Jest to kolejny po Słowińskim Parku Narodowym obszar tego typu na terenie
województwa pomorskiego.
Tegorocznym tematem przewodnim Światowego Dnia Mokradeł są mokradła w miastach. Warto zatem krótko
przedstawić nowy, cenny obszar wodno-błotny Ujście Wisły, wyznaczony zgodnie z postanowieniami Konwencji
Ramsarskiej, który w dużej części znajduje się w granicach miasta Gdańska.
Obejmuje on obszar Natura 2000 PLB220004 Ujście Wisły, w którego granicach znajdują się rezerwaty
przyrody: ”Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”. Ma łącznie powierzchnię 1748,1 ha. Jest to jedyne w Polsce miejsce
gniazdowania rybitwy czubatej, a także ważne w skali kraju miejsce lęgowe rybitwy rzecznej i białoczelnej.
Zdarzają się tam również lęgi stosunkowo rzadkich w Polsce sieweczek rzecznych i obrożnych oraz
ostrygojadów. Jest to także bardzo istotne miejsce żerowania i odpoczynku ptaków przelotnych oraz
zimujących. Swoje miejsce odpoczynku w ciągu całego roku mają tutaj również foki szare i pospolite.
Odwiedzając to ciekawe miejsce pamiętajmy o poruszaniu się tylko po wyznaczonych ścieżkach i możliwości prowadzenia obserwacji ze specjalnie wybudowanych wież widokowych. W
ten sposób przyczynimy się do zachowania walorów tego obszaru.
Wpisanie obszaru „Ujście Wisły” na listę Konwencji Ramsarskiej jest potwierdzeniem skuteczności dotychczasowych działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, która z
racji swoich kompetencji nie tylko odpowiada za ochronę zasobów przyrodniczych, ale też ustala środowiskowe uwarunkowania dla licznych inwestycji realizowanych w tym rejonie.
Jednak zachowanie wyjątkowości tego miejsca nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu innych osób i instytucji m.in.: Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Nadleśnictwa Gdańsk, Stacji Morskiej Instytutu Oceanograﬁi Uniwersytetu Gdańskiego, Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.
Szczególne podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz ochrony tego obszaru należą się członkom i sympatykom Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, a także
wolontariuszom Błękitnego Patrolu WWF.
Więcej informacji o obszarze Ujście Wisły można znaleźć w serwisie internetowym Konwencji Ramsar (strona w języku angielskim), a o tegorocznym Światowym Dniu Mokradeł na stronie
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

