Mewy na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej
21.03.2014r.

Podczas II-etapu na szlaku „ Plażą z Brzeźna do Gdyni” : „Jelitkow o-Sopot” mieliś my piękną,
słoneczna pogodę, trochę muśnięć lekkim w iatrem. Było w esoło i sympatycznie. Poznaw aliśmy
gatunki mew żyjące na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej. Oto i one :

Mewa śmieszka
Najpopularniejsza ze w szystkich mew . W sezonie lęgow ym ma na głow ie czarny kapturek, zimą
kapturek zamienia się na czarną plamkę za uszkiem. Dziób i nóżki są koloru czerwonego.
Bardzo łatw e do rozpoznania. Długość ciała śmieszki sięga 38-40 c m. Rozpiętość skrzydeł – ok.
32 cm. Ptak jest lekki - w aga jego ciała rzadko przekracza 35 g. Zarów no samiec i samica
śmieszki są ubarw ione jednakow o – nie ma pomiędzy nimi różnic. Lęg następuje raz w roku, w
pierw szej połow ie maja. Samiczka znosi od 2 do 3 oliw kow o-zielonych jaj w ciemnobrązow e
kropki. Jaja wysiadywane są przez okres 22-24 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta zdolność
do lotu uzyskują po 5 tygodniach Najdłużej żyjąca śmieszka, której w iek oznaczył człow iek
dzięki posiadanej przez nią obrączce miała 32 lata.

Zdjęcie z dn.21.03.2014r

Gniazdo z jajami.

Zdjęcie z dn. 21.03.2014r.
Śmieszka po okresie lęgowym z czarną plamką za uszkiem. ( taka spotkaliśmy idąc plażą)

Mewa srebrzysta
Dużo w iększa od śmieszki, rozmiarem podobna do kruka. Dziób mocny, żółty z czerwoną
plamką na żuchw ie tylko u dojrzałej mew y. Czarne lotki na końcach skrzydeł mają białe czubki.
Nogi koloru jasno-różow ego. Ostateczne ubarw ienie osiąga w 4-tym roku życia. Razem w
ciągu sw ojego rozwoju przybiera do 10 szat. Samiec i samica są praw ie tak samo ubarw ione.
Mew a srebrna po osiągnięciu 3-7 lat w ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kw ietniuczerwcu 1-3 oliw kow o - zielonych jaj w ciemne plamki. Jaja wysiadywane są przez okres 23-29
dni przez obydwoje rodziców. Młode opuszczają gniazdo po 2-3 dniach po wykluciu. Pisklęta
umieją latać w wieku 7 tygodni. Od lipca ptaki zaczynają latać nad w ybrzeżami, siadają na
wydmach i tow arzyszą płynącym statkom. Zimą młode ptaki przemieszczają się w głąb lądu.

Zdjęcie z 21.03.2014r. Młoda mewa srebrzysta.

Mew a srebrzysta – osobniki młode o charakterystycznym brudno-brązowym upierzeniu z
brązowym deseniem, gęstszym na w ierzchu ciała, brązowym grzbietem o piórach biało
obrzeżonych. Dziób brązow y, nogi cieliste.
A tak wygląda dojrzała 4-letnia mewa srebrzysta.

Długość ciała ok. 55-68 c m, rozpiętość skrzydeł ok. 130-150 cm, masa ciała ok. 6001500 g.

Mewa pospolita

Długość ciała 38-46 cm. Średniej w ielkości, w iększa od śmieszki. Ubarw ienie białe z wyjątkiem
popielatego płaszczyka. Dziób żółty, nogi żółto oliw kow e. Nie spotkaliśmy mew y pospolitej
podczas spaceru.

Mewa siodłata

Dł. Ciała: 70-8-cm, Waga: 1-2 kg.

Okres lęgow y trwa od połow y kw ietnia do czerwca. W ciągu roku w yprow adza jeden lęg,
składając w kw ietniu-czerwcu 1-3 oliw kowych jaj pokrytych ciemny mi plamkami. Jaja

wysiadywane są od przez okres około 27 dni przez obydw oje rodziców. Oboje też kar mią młode
przez około 50-56 dni i to z dużym pośw ięceniem.

Występują ponadto ale nie na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej takie mewy jak:
Mewa żółtoroga

Mewa czarnogłowa

Mewa białogłowa

Mewa romańska

Już przed w ejściem na molo w Sopocie, kończąc nasza wycieczkę, w szyscy świetnie potrafili
rozróżniać gatunki mew żyjących na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej.
Mater iał przygotow ała
Kol. Genow efa Franczak

