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„AKTYWNA OCHRONA PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH  
NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO” 

 

Lokalna Grupa Działania zakończyła realizację zadania mającego na celu zatrzymanie spadku liczebności przedstawicieli 
siewkowych (rybitw i mew) oraz blaszkodziobych (gągoła, tracza nurogęsi oraz kaczek) i ich aktywną ochronę  na terenie 
Pojezierza Gostynińskiego.  

Ptaki te wymienione są dokumentach Unii Europejskiej jako gatunki, które należy szczególnie chronić wraz z ich 
siedliskami. Zanik wysp, żwirowisk, starorzeczy w wyniku regulacji rzek, osuszanie terenów bagiennych, zmniejszenie się 
ilości roślin o liściach pływających spowodowane intensyfikacją gospodarki rybackiej są przyczynami, które wpłynęły na 
to, iż ww. ptaki stają się coraz mniej liczne. Największym zagrożeniem dla nich jest zanik dogodnych miejsc do zakładania 
gniazd. Przyczynami tego jest likwidacja płycizn, zgrupowań roślin o pływających liściach, usuwanie kożuchów gnijących 
roślin, wycinanie wynurzonych roślin wodnych, brak dziuplastych drzew i starodrzewia oraz w dużej mierze presja lisa 
i norki amerykańskiej. 

Lokalna Grupa Działania wraz z partnerami Nadleśnictwem Łąck oraz Fundacją „Młodzi Razem” podjęła się po raz 
kolejny realizacji aktywnych działań służących ochronie gatunkowej i sprzyjających bioróżnorodności. 
 
Działania czynnej ochrony gatunków polegały na wykonaniu i montażu miejsc lęgowych dla przedstawicieli siewkowych 
i blaszkodziobych w postaci 1platformy pływającej, 100 budek lęgowych i 15 tuneli lęgowych. 
 
Na miejsca instalacji miejsc lęgowych wybrano kompleks leśny przy jeziorze Soczewka, Zbiornik Włocławski wraz 
z dopływem łączącym jezioro Soczewka oraz Półwysep Brwileński i lewy brzeg Wisły między nowym mostem w Płocku 
a Dobrzykowem. Platformę pływającą dla przedstawicieli ptaków siewkowatych zainstalowano w starorzeczu Wisły 
pomiędzy Półwyspem Brwileńskim a Soczewką. 
 
Koszt całkowity zadania wyniósł 21.300,00 zł brutto, z czego: kwotę 18.300 zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 1.500 zł otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Łąck, kwotą 500 
zł wsparła nasze działania Fundacja „Młodzi Razem”. Wkład własny LGD wyniósł 1.000 zł.   
 
 

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie 

„Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej na obszarach chronionych” 
 

        


