KRAJOBRAZY NADMORSKIE POLSKI

- CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJĄ, JAK POWSTAŁY, CO IM ZAGRAŻA

Krajobrazy nadmorskie w Polsce i ich różnorodność
jest ściśle związana z działalnością lądolodu
oraz współczesnymi zjawiskami przyrodniczymi
na wybrzeżu: wiatry, fale morskie i prądy morskie.
Pozostałość po lądolodzie to wysoczyzny
morenowe,
zagłębienia
bezodpływowe
i obniżenia pradolinne (rozległe doliny dawnych
rzek polodowcowych).
Przybrzeżne prądy morskie i wiatry (głównie
zachodnie) stwarzają warunki do gromadzenia
(akumulacji) piasku i w ten sposób utworzyły się
piaszczyste mierzeje, a na mierzejach tych, w
wyniku działania wiatru tworzą się wydmy, czyli
piaszczyste wzniesienia.

TYPY WYBRZEŻA
- KLIFY
Najbardziej istotnym elementem krajobrazu nadmorskiego w Polsce są trzy typy wybrzeża – klify, wybrzeża wydmowe i zalewowe.

KLIF ORŁOWSKI (fot. Adam Michalak)

KLIF CHŁAPOWSKI (fot. Adam Michalak)

KLIF W TRZĘSACZU (fot. Adam Michalak)

W miejscach gdzie wysoczyzny morenowe graniczą z morzem, występują strome brzegi czyli klify (obejmują 20% wybrzeża
- ok. 65 km otwartego morza), np.: Klif Woliński (95 m n.p.m.), klif w Trzęsaczu, Poddąbiu, Klif na Rozewiu (ok. 50 m n.p.m.), Klif
Orłowski.

TYPY WYBRZEŻA
- KLIFY
Należy zaznaczyć iż cechą charakterystyczną
nadmorskiego krajobrazu są jego ciągłe
dynamiczne zmiany zauważalne nawet
w skali chwili. Sztormy mogą powodować
nagłe oberwanie się fragmentu klifu oraz
zmianę zarysu plaży praktycznie z dnia na
dzień.
Również ujścia rzek przymorskich takich jak
Łeba, Słupia, Parsęta, Piaśnica powodują
bardzo dużą zmienność w krajobrazie
chociażby plaży. Zwłaszcza po silnych
wezbraniach deszczowych czy sztormach.
KLIF (fot. Lucyna Bizewska)

TYPY WYBRZEŻA

- WYBRZEŻA WYDMOWE I ZALEWOWE

WYBRZEŻE WYDMOWE (fot. Lucyna Bizewska)

Na mierzejach (Wiślanej, Helskiej, Kaszubskiej, Łebskiej,
Sarbskiej) występują wybrzeża wydmowe. Tworzące się ma
mierzejach wydmy mogą osiągać bardzo duże wysokości np.
Łącka Góra w Słowińskim Parku Narodowym (42 m n.p.m.)
czy Wielbłądzi Garb na Mierzei Wiślanej (49,5 m n.p.m.).
Każdy z nas słyszał o ruchomych wydmach w Słowińskim
Parku Narodowym. Brak roślinności powoduje, że pod
wpływem częstych wiatrów piasek z łatwością się
przemieszcza, wydma „wędruje” i np. zasypuje pobliski bór

WYBRZEŻE ZALEWOWE (fot. Patrycja Boszke)

W ujściach wyżej wymienionych pradolin i w obrębie zalewów
(Zatoki Puckiej, Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego) występują
niskie wybrzeża zalewowe.

ZAGROŻENIA
Głównym czynnikiem, który zagraża naturalnemu charakterowi krajobrazów nadmorskich jest działalność człowieka. Z terenami
nadmorskimi wiąże się silne natężenie ruchu turystycznego, co jest najczęstszą przyczyną dużych, nieprzemyślanych zmian
w krajobrazie, takich jak:
- zmiany w drzewostanie,
- budowa pensjonatów,
- tworzenie pól kempingowych,
- sztuczne poszerzanie plaż,
- budowa infrastruktury transportowej itp.

Powstające budowle często nie są dobrze wkomponowane w krajobraz naturalny, przekształcają go a nawet niszczą. Wszelkie
zabiegi mające na celu umocnienie brzegu (np.: opaski betonowe, gabiony) nie zawsze spełniają swoją ochronną rolę,
jednocześnie bardzo przekształcają krajobraz nadmorski szpecąc go.

