Akcja Bałtycka – dojazd na terenowe stacje obrączkowania ptaków
DOJAZD do punktu HEL (koordynaty: 54°44′25″N, 18°33′49″E)
PKP lub PKS z Gdyni do stacji KUŹNICA n/HELU. Następnie należy cofnąć się w kierunku
Chałup ok. 500 m i za ostatnimi zabudowaniami Kuźnicy skręcić w drugi szlaban po prawej
stronie i iść dalej drogą równoległą do torów. Obóz w lesie, widoczny z drogi.
DOJAZD do punktu Bukowo (koordynaty: 54°20'15"N, 16°14'40"E)
Przede wszystkim należy dojechać do miejscowości Dąbki – samochodem, autobusem PKS albo
busem z Darłowa lub Koszalina (pojedyncze połączenia PKS także z Kołobrzegu, Słupska lub
Ustki). Następnie trzeba dostać się na jedyną drogę utwardzaną (płyty betonowe, częściowo asfalt)
prowadzącą wzdłuż mierzei Jeziora Bukowo do miejscowości Dąbkowice. Na skraju miejscowości
Dąbki, przy wjeździe do lasu, jest znak zakazu wjazdu. Nie dotyczy on gości Urzędu, ale, jeśli
jesteś samochodem - żeby uniknąć kłopotliwego tłumaczenia przed funkcjonariuszami Urzędu
Morskiego - należy wcześniej zawiadomić kierownika o dniu przyjazdu i podać numer rejestracyjny
samochodu. W Dąbkowicach droga kończy się bramą siedziby Urzędu Morskiego (od wjazdu do
lasu w Dąbkach do naszego obozu w Dąbkowicach jest 5400m); żeby wejść lub wjechać należy
skontaktować się z kierownikiem obozu, ponieważ stacjonujemy za bramą. Generalnie osoby nie
zmotoryzowane zamierzamy odbierać z Dąbek samochodem, a więc przed przyjazdem należy
skontaktować się z kierownikiem obozu i poinformować go o planowanej godzinie przyjazdu do
Dąbek.
Poniżej linki do rozkładów jazdy do i z miejscowości Dąbki:
http://web.pkskoszalin.eu/wyszukiwarka.php?pom=2&data_pol=2012-0202&sz_el_1=DAR%C5%81OWO&sz_el_2=D%C4%84BKI&z_miejsca=6110685&do_miejsca=6110827&
submit=Szukaj+po%C5%82%C4%85czenia
http://web.pkskoszalin.eu/wyszukiwarka.php?pom=2&data_pol=2012-0202&sz_el_1=KOSZALIN&sz_el_2=D%C4%84BKI&z_miejsca=6111708&do_miejsca=6110827&subm
it=Szukaj+po%C5%82%C4%85czenia
http://www.dpp-darlowo.pl/rozklad_jazdy.php
http://www.ar-tour.pl/koszalin.php

DOJAZD do punktu SIEKIERKI (MIERZEJA WIŚLANA) (koordynaty: 54°21′56″N,
19°23′25″E)
Autobusem PKS z Gdańska lub Elbląga w kierunku Krynicy Morskiej. Wysiąść na przystanku
SIEKIERKI (przystanek tuż za Przebrnem). Następnie udać się w prawo (w stronę Zalewu) drogą
przez las, prowadzącą do wsi Siekierki. We wsi (widać jeden dom) należy skręcić w lewo
w piaskową, ale dobrze ubitą drogę i przejść (sporo) ponad 100 m. Obóz znajduje się zaraz przy
drodze.
DOJAZD na Stację OP Mierzeja Wiślana samochodem:
Wjeżdżając na Mierzeję Wiślaną mija się najpierw miejscowość Kąty Rybackie, a zaraz potem
Skowronki. Zaraz za Skowronkami wjeżdża się w piękne lasy Mierzei. Nie należy się denerwować
- przez las jedzie się jeszcze ponad 5km; Stacja znajduje się tuż przed Krynicą Morską. Mijamy

Przebrno (przy drodze widać tylko jeden dom w lesie), potem rezerwat przyrody (jest widoczna
tablica) „Buki Mierzei Wiślanej”. Tu już trzeba wzmóc czujność. Szukamy skrętu w gruntową
drogę w prawo. Łatwo go rozpoznać, ponieważ znajduje się tuż
za przystankiem PKS Siekierki (nie pomylmy się i nie wjedźmy w drogę za wcześniej położoną
wiatką, przy której nie ma napisu „Siekierki”). Najpierw po lewej stronie jest słup z oznaczeniem
przystanku, zaraz potem po prawej – wiatka przystankowa. I właśnie tuż za tą wiatką jest skręt.
Drogą gruntową jedziemy ze 400 metrów, aż drogę zagrodzi nam samotny dom położony na skraju
lasu. Teraz możemy jechać tylko w prawo albo w lewo – na wprost jest wjazd na podwórko.
Wybieramy leśną drogę w lewo. Droga ta nie jest ulepszana, ale przejezdna. Po przejechaniu
dalszych 400 metrów tą drogą wjeżdżamy do obozu. Nie można
go nie zauważyć, bo znajduje się po prostu po obu stronach drogi.
Jeśli minęliśmy miejsce skrętu za wiatką to jeszcze nic się nie stało. MoŻemy jechać dalej do
momentu, kiedy droga na tyle zbliża się do Zalewu Wiślanego, Że przez drzewa zaczyna
prześwitywać wolna przestrzeń. Tam po prawej stronie znajduje się duża czerwona tablica. Tuż
przed nią znajduje się skręt w drogę leśną zawracającą z powrotem do Skowronek. Jadąc
nią po jakiś 300m dotrzemy do obozu. To zresztą ta sama droga, która prowadziła koło samotnego
domu na skraju lasu.

