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Ze zróżnicowanym krajobrazem polskiego wybrzeża ściśle związana jest różnorodność siedlisk z charakterystyczną roślinnością

oraz gatunkami rzadkimi i chronionymi.

Najbardziej charakterystyczna roślinność występuje na nadmorskich wydmach, gdzie tworzy wyraźne strefy wydmowe, które

są efektem sukcesji ekologicznej. Od strony morza są to kolejno wydma przednia, wydma biała, wydma szara i nadmorski bór sosnowy .

Roślinność rosnąca na podłożu piaszczystym to tak zwane psammofity, jednocześnie często są to gatunki pionierskie, które jako pierwsze

zasiedlają dany teren i wydmotwórcze – dzięki nim rozpoczyna się proces tworzenia wydmy. Niektóre z tych roślin wręcz potrzebują

zasypywania przez piasek gdyż to daje im bodziec do wzrostu. Gatunki tam występujące mają szereg przystosowań do trudnych

warunków życia (niestabilne i ubogie w sole mineralne podłoże, deficyty wody). Posiadają głęboki lub bardzo rozbudowany system

korzeniowy. Wchodzą w symbiozę z grzybami lub bakteriami, które pomagają zdobyć substancje odżywcze głównie azot. Liście wielu

z tych roślin są pokryte woskiem, który chroni przed nadmiernym parowanie wody lub gromadzą wodęw swoich tkankach (sukulenty).
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WYDMA PRZEDNIA – rośliny pionierskie

Honkenia piaskowa występuje na plaży. Jej system
korzeniowy penetruje podłoże we wszystkich kierunkach,
dzięki czemu dodatkowo je stabilizuje. Honkenia to sukulent,
a gruba skórka dodatkowo pokryta jest warstwą wosku.
Wykorzystuje przemieszczające się drobinki piasku do
zapylenia.

Rukwiel nadmorska to jednoroczny sukulent. Kwitnie na

różowo, jest owadopylna, a namoczenie nasion w słonej

wodzie (np. przy falach sztormowych) ułatwia jej

kiełkowanie.

Honkenia piaskowa (fot. Patrycja Boszke) Rukwiel nadmorska (fot. Patrycja Boszke)



ROŚLINY I ZWIERZĘTA WYBRZEŻA BAŁTYKU
- ROŚLINY WYBRZEŻA BAŁTYKU

WYDMA BIAŁA

Wydmę białą porastają głównie dwie pionierskie trawy: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna. Dobrze znoszą zasypywanie

piaskiem. Liście pokryte są woskiem, a w czasie dłuższej suszy dodatkowo zwijają się w rurkę, by zminimalizować parowanie.

Z roślin objętych ścisłą ochroną należy wymienić lnicę wonną. Jedna z największych populacji znajduje się w Słowińskim Parku

Narodowym.

Kolejne gatunki, które występują na wydmie białej, ale również i szarej to turzyca piaskowa, której pędy wyrastają z kłącza w równych

odstępach (tak jakby ktoś ją posadził) oraz groszek nadmorski, który wchodzi w symbiozę z bakteriami brodawkowymi, co umożliwia

lepsze zaopatrzenie w azot.

Wydmuchrzyca piaskowa 
(fot. Patrycja Boszke)

Piaskownica zwyczajna
(fot. Patrycja Boszke)

Groszek nadmorski
(fot. Patrycja Boszke)

Turzyca piaskowa
(fot. Patrycja Boszke)
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WYDMA SZARA

Mikołajek nadmorski
(fot. Lucyna Bizewska)

WYDMA SZARA – nazwa pochodzi od szarego koloru cienkiej

warstwy gleby. Podłoże jest bardziej stabilne – porastają ją

murawy,występują też chrobotki.

Najważniejszą rośliną naszych wydm jest mikołajek nadmorski,

który najchętniej rośnie właśnie na wydmie szarej. Często

określany jako symbol polskiego wybrzeża Bałtyku. Jest to

wieloletnia roślina (bylina) rosnąca na wydmach,

przystosowana do ubogiego środowiska. Wytwarza bardzo

długi system korzeniowy – nawet do 4 metrów co daje mu

dobre umocowanie w piaszczystym podłożu i skuteczne

zaopatrzenie w wodę. Liście pokryte są kutykulą – warstwą

substancji woskowych co nadaje mu srebrzysto – zielony kolor.

Gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem i podlega ścisłej

ochronie prawnej. Motyw kwiatu mikołajka jest jednym z

elementów haftu kaszubskiego.

Szczotlicha siwa to trawa tworząca charakterystyczne kępki.

Aby ograniczyć parowanie liście mają postać igieł i pokryte są

woskiem. Kocanki piaskowe ograniczają parowanie dzięki

kutnerowi - gęste włoski pokrywające liście.

Mikołajek nadmorski
(fot. Patrycja Boszke)

Kocanka piaskowa
(fot. Patrycja Boszke)
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Bażyna czarna (fot. Magdalena 
Hadwiczak)

Aster solny (fot. Barbara Gawlak) Sit Gerarda (Patrycja Boszke)  

NADMORSKI BÓR SOSNOWY – ostatni etap sukcesji roślin na wydmie.

W borach tych dominuje oczywiście sosna, a w podszyciu występuje

m.in. bażyna czarna, wrzos zwyczajny, paprotka zwyczajna, borówka

bagienna.

Wysoczyzny morenowe porastają najczęściej buczyny z wawrzynkiem

wilczełyko i bluszczem pospolitym (np. rezerwat Przylądek Rozewie,

rezerwat Kępa Redłowska).

Niskie wybrzeża zalewowe podlegają wpływowi wód morskich.

Występują tam szuwary trzcinowe i cenne łąki halofilne (tzw. słonawy)

z roślinnością słonolubną: astrem solnym, sitem Gerarda, babką

nadmorską, mlecznikiem nadmorskim (np. rezerwat „Słone Łąki” nad

Zatoką Pucką, delta wsteczna Świny nad Zalewem Szczecińskim).

Z cennych gatunków terenów torfowiskowych i innych obszarów

podmokłych należy wymienić rosiczkę okrągłolistną, modrzewnicę

zwyczajną, bagno zwyczajne, wrzosiec bagienny, woskownicę

europejską, malinę moroszkę - relikt okresu borealnego

(np. rezerwat „Bielawa”, Słowiński Park Narodowy, rezerwat Łazy).

Dla terenów pasa nadmorskiego charakterystyczne są również liczne

zarośla rokitnika zwyczajnego, żarnowca miotlastego i wierzb różnych

gatunków.

Mlecznik nadmorski
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Zmieraczek plażowy 

Nasz Bałtyk to morze wysłodzone, o zasoleniu pięciokrotnie niższym niż zasolenie Morza Północnego. Ta różnica

ma ogromne znaczenie dla organizmów typowo morskich, których w Morzu Bałtyckim jest niewiele. Wybrzeże południowego

Bałtyku jest natomiast regionem morskim wyjątkowo korzystnym do obserwacji i badań ptaków. Kontynentalne położenie morza

sprawia, że ptaki morskie, które potrzebują oparcia o ląd, znajdują tu odpowiednie i urozmaicone miejsca dla lęgu i wypoczynku.

Jest to także powszechnie znane zimowisko ptactwa z rejonów północnych.

Zmieraczek plażowy i zatokowy – odgrywają bardzo ważną rolę w
ekosystemie plaż. Odżywiając się martwą materią organiczną,
pomagą w naturalnym procesie oczyszczania się plaż, stanowi
także źródło pokarmu ptaków siewkowych. Zmieraczki zamieszkują
plaże rzadko odwiedzane przez człowieka, tam bowiem znajdują
lepsze warunki do życia i rozrodu.
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FOKA SZARA

Największa z bałtyckich fok. Liczebność jej
populacji na Bałtyku wynosi około 30 tysięcy
osobników. Foki te są zwierzętami stadnymi,
zasiedlają głównie strefę przybrzeżną
północno-wschodniego Bałtyku, niekiedy
wpływają rzekami w głąb lądu. Rozmnażają
się na przełomie lutego i marca. Samice po
11,5-miesięcznej ciąży rodzą zwykle jedno
młode. Przychodzi ono na świat pokryte
białym, gęstym futrem (zwanym lanugo),
które traci w czasie pierwszych 2 – 3 tygodni
życia.

FOKA POSPOLITA

Foka pospolita jest jednym z trzech
gatunków zamieszkujących Bałtyk. Samca
od samicy ciężko odróżnić bowiem nie
występuje u nich dymorfizm płciowy
(różnice w wyglądzie samca i samicy).
Gatunek ten przebywa zwykle w wodach
płytkich, w pobliżu piaszczystych
lub kamienistych plaż. Obecnie ich
liczebność szacuje się na ok. 1000
osobników.

Najmniejsza z bałtyckich fok, zwana
również nerpą. Gatunek arktyczny,
w Bałtyku występuje jako relikt epoki
lodowcowej. Zmiana klimatu i związane
z tym cieplejsze zimy nie pomagają fokom
obrączkowanym, które do rozrodu
potrzebują śniegu i lodu. Na południowych
brzegach Bałtyku gatunek ten pojawia się
bardzo rzadko. Obserwacje pojedynczych
fok odnotowywano wzdłuż całego
polskiego wybrzeża.

FOKA OBRĄCZKOWANA
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SIEWECZKA OBROŻNA W KOSZU OCHRANIAJĄCYM GNIAZDO

Sieweczka obrożna objęta jest ochroną ścisłą oraz wymaga ochrony czynnej. Gatunek objęty jest dodatkowym zakazem fotografowania,
filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie podczas okresu lęgowego. Polska populacja sieweczki malała
z każdym rokiem z powodu utraty naturalnych siedlisk, czynników antropogenicznych i drapieżników. Populacja krajowa nie przekracza
obecnie 250-300 par lęgowych, a pomorska, dzięki ostatnim kilkuletnim staraniom zwiększyła się z 40 do ok. 70 par. Ochrona czynna
gatunku polega na montowaniu specjalnych koszy ochronnych na gniazda sieweczki obrożnej.

SIEWECZKA OBROŻNA
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