Drugie spotkanie z cyklu „Podziel się plażą!”
16 listopada (środa) o godz. 17.00 zapraszamy do siedziby Urzędu Miasta Ustki (ul. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 3, sala konferencyjna nr 101) na drugie spotkanie z cyklu “Podziel się plażą!”,
poświęcone tematowi zagospodarowania fragmentów wybrzeża w okolicach Ustki tak, aby stało się
ono ostoją dla zwierząt i magnesem dla turystów.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem na adres: abluj@stocznia.org.pl
Wszystkie osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, a chciałyby podzielić się swoją
opinią na temat przyszłości ochrony przyrody na wybrzeżu w okolicach Ustki zapraszamy
do przesyłania swoich opinii na adres: kuling@wp.pl

Co będzie się działo podczas spotkania?
W trakcie spotkania zaprezentujemy kilka możliwych scenariuszy zagospodarowania wskazanego na
poprzednim spotkaniu odcinka wybrzeża. Pokażemy co można zrobić dla ochrony sieweczek
obrożnych, innych ptaków i fok, ale w taki sposób, by to miejsce stało się też atrakcją turystyczną i
magnesem dla miłośników ptaków z Polski i świata.
Liczymy na konstruktywną dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami i wskazanie oczekiwań
lokalnej społeczności. W przypadku akceptacji któregoś z wariantów przez zebranych rozpoczniemy
działania mające na celu wybudowanie uzgodnionej infrastruktury. Zależy nam aby wypracowana
propozycja była efektem wspólnej pracy członków lokalnej społeczności.
Spotkanie jest organizowane przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych Kuling we współpracy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Przyjdź i podziel się z nami swoją opinią!
Skąd wziął się pomysł na takie przedsięwzięcie?
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling od 10 lat czynnie chroni kolonie ptaków zakładających
gniazda na plażach w rezerwacie Mewia Łacha, położonego w ujściu Wisły. Ochrona ta sprowadza się
przede wszystkim do pilnowania niewielkich fragmentów plaż, tak, aby ludzie nie wchodzili w miejsca
gnieżdżenia się ptaków. Dzięki temu wiele gatunków ptaków odchowuje bezpiecznie pisklęta. Okazało
się jednak, że ochrona ptaków pozwoliła też na osiedlenie się coraz liczniejszego stada fok. Oddech,
jaki dajemy przyrodzie na tej jednej plaży, czyni z niej wyjątkowe miejsce na naszym wybrzeżu. Coraz
więcej turystów chce zobaczyć to na własne oczy, odpowiednie zagospodarowanie terenu pozwala na
bezpieczne odwiedzanie rezerwatu. Obecność osób pilnujących rezerwat okazała się wspaniałą formą
edukacji.

Spotkanie jest częścią projektu “Przyroda wybrzeży - poznaj, decyduj, chroń”, jaki Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
realizuje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

