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ptaki wokó∏ nas

Na prze kór wszyst kim, w zi mo we fe -
rie, wzià ∏em ty dzieƒ urlo pu i wy je cha -
∏em nad mo rze. Nie ja kieÊ tam cie -

p∏e i eg zo tycz ne. Nad na sze. Mia ∏em za -
miar po ob ser wo waç pta ki zi mu jà ce w pol -
skich za to kach. D∏u gie spa ce ry pu sty mi pla ̋ a -
mi, mo no ton ny kra jo braz i szum fal dzia ∏a ∏y ko -
jà co na uk∏ad ner wo wy. Wie czo rem sma ̋ o -
na ryb ka, Êwie ̋ ut ka, pro sto z mo rza. Py -
cha! Naj bar dziej sma ko wa ∏y mi flà -
dry. I od nich wszyst ko si´ za cz´ ∏o! Za chcia -
∏o mi si´ zo ba czyç, jakry ba cy przy p∏y wa jà ku -
trem do por tu i jak wy bie ra jà ry by z sie -
ci. To, co zo ba czy ∏em, wstrzà sn´ ∏o mnà i spra -
wi ∏o, ˝e prze sta ∏y mi sma ko waç ba∏ tyc kie ry -
by. 

W sie ciach, po za ry ba mi (z któ rych wy bie -
ra no tyl ko wi´k sze, a resz t´ wy rzu ca -
no na pla ̋ ´, na piach, skàd wy ja da ∏y je me -
wy), by ∏a ogrom na iloÊç pta ków: tra czy, nu -
rów, lo dó wek i mar ka czek. Wszyst kie by -
∏y mar twe. Sie ci ty pu den ne go, po zo sta wio -
ne na dwa dni w mo rzu, by ∏y Êmier tel nà pu -
∏ap kà dla pta ków, któ re nur ku jà w po szu ki wa -
niu po kar mu w po sta ci ma∏ ̋ y lub drob -
nych ryb. Za czà ∏em wy py ty waç ry ba -
ków, czy dzie je si´ tak cz´ sto. Ano cz´ -
sto, cza sem jest pta ków mniej, a cza sem wi´ -
cej. Naj wi´ cej je sie nià. I zi mà, jak przy mro -
zi al bo po wie je. I co si´ z ty mi pta ka mi dzie -
je? Ano wy rzu ca ne sà do mo rza. Nep -
tun da∏, to do sta nie z po wro tem. Bez na mi´t -
ne twa rze ry ba ków nie wy ra ̋ a jà emo -
cji. W jed nym ku trze by ∏o oko ∏o 30 mar -
twych pta ków, w dru gim o dzie -
si´ç mniej. G∏ów nie lo dów ki. Par ka ta kich ka -
czek, dla ho dow cy, to war toÊç do brych kil ku -
set z∏o tych. A jak ktoÊ ma ta kie kacz -
ki, ale nie ma na nie do ku men tów, to b´ -
dzie prze Êla do wa ny jak prze st´p ca. A tu -
taj bez sen su za bi ja si´ dzie siàt ki na jed -
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nym ku trze! Na ca ∏ym pol skim wy brze ̋ u gi -
nà wi´c ty sià ce zi mu jà cych u nas pta ków! 

Za czà ∏em grze baç w li te ra tu rze. Bar -
dzo nie wie le na ten te mat opu bli ko wa -
no. Sà ja kieÊ ra por ty z Za to ki Gdaƒ skiej, ja -
kieÊ sza cun ki, ale nikt nie wie, ile pta ków mor -
skich gi nie co rocz nie w ry bac kich sie ciach. Ry -
ba cy te go nie po wie dzà. Co praw da Unia Eu -
ro pej ska p∏a ci za ku try wy co fa ne z u˝yt ko wa -
nia, czy li z∏o mo wa ne. A sà to po wa˝ ne kwo -
ty, si´ ga jà ce kil ku set ty si´ cy z∏o tych za ku -
ter. Pla no wa ne jest do fi nan so wy wa -
nie, wr´cz re fun do wa nie za ku pów sie ci bez -
piecz nych dla pta ków (sà ta kie!). Uwa -
˝a si´, ˝e naj gor sze dla pta ków sà ku try ma -
∏e i Êred nie, bo naj trud niej sza jest nad ni -
mi kon tro la. Sà roz rzu co ne po pol skim wy -
brze ̋ u. Wi´k sze ku try mu szà wp∏y -
waç do por tów. Tam mo˝ na je kon tro lo -
waç, a ry ba ków uczyç, jak ∏o wiç ry -
by, by nie za bi jaç pta ków. W tej spra wie pa nu -
je jed nak zmo wa mil cze nia ry ba ków i nie -
moc urz´d ni ków, któ rzy tak ̋ e wo là mil -
czeç. Czas, by pe∏ nym g∏o sem o tym mó -
wiç, bo wte dy trze ba b´ dzie po szu kaç roz wià -
zaƒ, któ re sà bez piecz ne dla pta ków i nie za -
gra ̋ a jà by to wi ry ba ków. Trze ba jed nak za -
czàç t´ spra w´ na g∏a Êniaç. Wo lie ra za czy -
na! Miej my na dzie j´, ˝e do ∏à czà si´ in ni. Eko lo -
dzy z kra ju i za gra ni cy ju˝ za de kla ro wa -
li swà po moc i wspar cie dla Wo lie ry. 

A pó ki co, pro po nu j´ zjeÊç ha li bu ta za -
miast flà dry. ˚y je w Atlan ty ku, w wo -
dach o wie le czyst szych ni˝ ba∏ tyc kie, jest po -
∏a wia ny przez du ̋ e stat ki ry bac kie, z da -
la od brze gu, a wi´c w spo sób bez piecz -
ny dla pta ków. Od ra dzam te˝ dor sze, bo pol -
skie ku try o po ∏o w´ prze kra cza jà li mi ty ich po -
∏o wu, a tak ̋ e an ta ry, bo to ry by chro nio -
ne z Mo rza Pó∏ noc ne go (mo˝ na je w´ dzo -
ne ku piç na pol skim wy brze ̋ u) oraz ba∏ tyc -
kie ∏o so sie (sà ∏o wio ne bli sko brze gu w spo -
sób nie bez piecz ny dla pta ków). Nie za ch´ -
cam te˝ do tuƒ czy ków, bo przy ich po ∏o -
wach w cie p∏ych wo dach to pià si´ del fi ny. 

Gdy by ta ki pro test kon su men tów przy -
bra∏ ma so wà ska l´, to bar dzo szyb ko ry ba cy 
zo sta li by zmu sze ni do sto so wa nia me tod po ∏o -
wu bez piecz nych dla in nych mor skich stwo -
rzeƒ. Trze ba jed nak za czàç od w∏a sne go po -
dwór ka. Naj pierw ura tuj my ty sià ce 
lo dó wek, edre do nów, mar ka czek, tra czy i in -
nych mor skich pta ków, któ re przy la tu jà na na -
sze wy brze ̋ e, by bez piecz nie prze zi mo waç. 

Cze kam na li sty w tej spra wie.
Fot. au to ra
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