
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinellietalia,
cz´Êç – zbiorowiska
nadmorskie)
Kod Physis: 15.3, 53.17

A. Opis g∏ównego typu siedliska

Definicja

Halofilne ∏àki, pastwiska i pó∏szuwary w nisko po∏o˝onych,
cz´sto zatorfionych miejscach, znajdujàce si´ pod wp∏y-
wem s∏onych lub s∏onawych wód morskich, okresowo lub
epizodycznie zalewane.

Charakterystyka

Nadmorskie s∏onoroÊla zwiàzane sà z przyp∏ywami wprowa-
dzajàcymi du˝e iloÊci s∏onej wody w g∏àb làdu. Zasolenie
wód Morza Pó∏nocnego wynosi 33–34 PSU (obecnie u˝ywa-
na jednostka Practical Salinity Unit, odpowiadajàca zasole-
niu wyra˝anym w promilach). Poniewa˝ na Ba∏tyku nie ma
p∏ywów i zasolenie jest znacznie mniejsze (na wybrze˝u pol-
skim 7–8 PSU, a w Zatoce Puckiej tylko od <1 do 4 PSU,
Êrednio 2 PSU), warunki rozwoju halofitów sà znacznie mniej
korzystne, a ich rozmieszczenie ograniczone do szczegól-
nych miejsc, w których wody morskie mogà wlewaç si´
w g∏àb làdu. Jest to mo˝liwe, gdy niskie, bagniste brzegi mo-
rza i uchodzàcych do niego rzek zalewane sà wskutek dzia-
∏ania sztormowych wiatrów wiejàcych przez d∏u˝szy czas
znad otwartego morza. Powodujà one spi´trzenia wód mor-
skich przy brzegu, si´gajàce np. w okolicy W∏adys∏awowa do
prawie 1,5 m ponad Êredni stan wody w morzu. Ekosystemy
solniskowe po∏o˝one na niskim brzegu, oddzielone od mo-
rza niskà wydmà o wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1 metra,
w czasie sztormowych spi´trzeƒ sà bezpoÊrednio zalewane
wodà przelewajàcà si´ przez wydm´; taka sytuacja najcz´-

Êciej ma miejsce nad Zatokà Puckà. Drugà mo˝liwoÊcià pe-
netracji wód s∏onych jest tzw. cofka. W jej trakcie, podczas
sztormowych spi´trzeƒ, wody morskie wdzierajà si´ w gór´
rzeki i zmieszane ze s∏odkà wodà rzecznà rozlewajà si´ na
niskich brzegach rzeki, powodujàc ich zasolenie. W obu opi-
sanych przypadkach, w warunkach utrudnionego odp∏ywu
woda d∏ugi czas stoi na powierzchni i stopniowo odparowu-
je, natomiast zawarte w niej sole pozostajà, dzi´ki czemu za-
solenie solnisk mo˝e byç lokalnie wi´ksze ni˝ wlewajàcych
si´ wód morskich i s∏onawych. Lustro zasolonej wody grun-
towej stale zalega p∏ytko pod powierzchnià gruntu.
Cofka jest na tyle silnym czynnikiem, ˝e powoduje tak˝e
zasolenie wszystkich polskich jezior przybrze˝nych i zale-
wów (1150), na brzegach których mogà pojawiaç si´ roÊli-
ny halofilne, a w sprzyjajàcych miejsach tak˝e powstawa-
nie tzw. delt wstecznych; najwi´kszà u nas jest delta wstecz-
na Âwiny, wnikajàca w Zalew Szczeciƒski.
Wspó∏czesna solniskowa roÊlinnoÊç ∏àkowo-pastwiskowa
wzd∏u˝ polskiego wybrze˝a Ba∏tyku, o ile nie w ca∏oÊci, to
w przewa˝ajàcej cz´Êci ma charakter wtórny. Przez wieki
miejsca jej wyst´powania, u˝ywane jako ekstensywne pa-
stwiska lub ∏àki, zros∏y si´ z przybrze˝nymi krajobrazami,
zarówno w aspekcie szaty roÊlinnej, jak te˝ gospodarczym
i kulturowym. Jednak ten typ roÊlinnoÊci przez wiele lat by∏
uwa˝any za naturalny sk∏adnik naszej szaty roÊlinnej,
a s∏onawa – za zbiorowisko autogeniczne (czyli powsta∏e
bez udzia∏u cz∏owieka); konsekwencjà tego by∏a ochrona
bierna (lokalnie nawet Êcis∏a) w rezerwatach solniskowych
tworzonych jeszcze w latach 50. XX w., skutkujàca szybkim
zniszczeniem przedmiotu ochrony. Byç mo˝e o uznaniu
tych zbiorowisk za naturalne zadecydowa∏o du˝e podo-
bieƒstwo florystyczne i fizjonomiczne z analogicznymi
uk∏adami nad Morzem Pó∏nocnym, a tak˝e aspekt histo-
ryczny: Morze Litorynowe (jeden z etapów rozwoju Ba∏tyku
6000 lat temu) mia∏o zasolenie ponad dwukrotnie wi´ksze
od wspó∏czesnego Ba∏tyku, co sprzyja∏o wyst´powaniu
znacznie wi´kszej liczby gatunków halofitów w ich natural-
nych zespo∏ach, du˝o bardziej rozprzestrzenionych ni˝
wspó∏czeÊnie. Nie mo˝na jednak wykluczyç naturalnego
wyst´powania, w szczególnych warunkach, lokalnych nie-
wielkich fitocenoz zbiorowisk, które w tej samej kombina-
cji gatunków rozprzestrzeni∏y si´ dzi´ki dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka, a zatem obecnie na ogromnej wi´kszoÊci ich aktu-
alnego area∏u powinny zostaç uznane za pó∏naturalne.
Pó∏naturalnego charakteru wi´kszoÊci halofilnych zbioro-
wisk ∏àkowo-pastwiskowych dowodzà drastyczne i szybkie
zmiany po zaniechaniu ich u˝ytkowania, prowadzàce do
zaniku roÊlinnoÊci halofilnej. SpoÊród zaliczonych do typu
1330, za w wi´kszoÊci naturalne na polskim wybrze˝u mo-
˝emy natomiast uwa˝aç pó∏halofilne szuwary z sitowcem
nadmorskim Bolboschoenus maritimus i pionierskie s∏ono-
roÊla z solirodem zielnym Salicornia europaea (uznany za
wymar∏y zespó∏ solirodu Salicornietum patulae), a w cz´Êci
tak˝e fitocenozy zespo∏u mannicy odstajàcej i muchotrze-
wa solniskowego Puccinelio-Spergularietum salinae.
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Szczególnà pozycj´ zajmuje stanowisko halofitów pod Ko∏o-
brzegiem. W odró˝nieniu od wszystkich stanowisk nadba∏tyc-
kich, êród∏em soli sà tu s∏one êród∏a, ale ze wzgl´du na nad-
morskie po∏o˝enie oraz zwiàzane z nim uwarunkowania kli-
matyczne oraz sk∏ad flory jest w literaturze krajowej w∏àczane
do halofitów nadmorskich (por. opis typów 1310, 1340).
Problemy z zachowaniem roÊlinnoÊci solniskowej pojawi∏y si´
wskutek zmian gospodarki ∏àkarskiej, ale najcz´Êciej w wyni-
ku zaniechania ma∏o op∏acalnego u˝ytkowania (ale tak˝e
i tworzenia rezerwatów z ochronà biernà), w wyniku czego
halofity szybko zacz´∏y zanikaç w wyniku inwazji ró˝nych ga-
tunków, przede wszystkim trzciny. Halofilne ∏àki i pastwiska
obecnie nale˝à do najbardziej zagro˝onych (w odniesieniu
do zespo∏ów roÊlinych i biotopów) w skali ca∏ej strefy przy-
morskiej. W zwiàzku z tym podstawowym zadaniem ochro-
ny jest przywrócenie dawnego ekstensywnego u˝ytkowania
lub wprowadzenie innych dzia∏aƒ imitujàcych je.

Podzia∏ na podtypy

Kryterium podzia∏u jest struktura fitocenoz, sposób u˝ytkowa-
nia i wynikajàcy stàd w generaliach jednakowy sposób ochro-
ny kompleksów przestrzennych, w których wyst´pujà poszcze-
gólne fitocenozy. Wprawdzie zbiorowiska z Puccinellion mari-
timae i Armerion maritimae wyraênie ró˝nià si´ zasoleniem
gleb i strukturà, ale na stanowiskach nadmorskich wyst´pujà
w mozaice; najcz´Êciej sà to niewielkie enklawy Puccinellio-
-Spergularietum w kompleksie Juncetum gerardi. Z tego po-
wodu, jak równie˝ ze wzgl´du na nierozdzielnoÊç praktycznej
ochrony obu typów fitocenoz, zdecydowano umieÊciç je w jed-
nym podtypie. W naturalnych zakl´Êni´ciach terenu w kom-
pleksie s∏onaw, g∏ównie w dawnych korytach oraz w zanika-
jàcych rowach, wyst´pujà fitocenozy niskiego szuwaru pó∏ha-
lofilnego z du˝ym udzia∏em halofitów obligatoryjnych, w tym
zagro˝onych i chronionych. Wraz z podtypem 1340-1 stano-
wià naturalny, harmonijny i niedajàcy si´ rozdzieliç kompleks
przestrzenny o walorach przyrodniczych wykraczajàcych
znacznie ponad proste zsumowanie walorów obu podtypów.
Drugi podtyp obejmuje halofilne szuwary i pó∏szuwary.
1330-1 Halofilne ∏àki i pastwiska (Juncetum gerardi –
s∏onawa, Puccinelio-Spergularietum salinae – zespó∏ mannicy
odstajàcej i muchotrzewa solniskowego)
1330-2 Halofilne pó∏szuwary (Scirpetum maritimi p. p.,
Junco-Samoletum)

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Asteretea tripolium halofilne zbiorowiska szuwaro-
wo-∏àkowe

Rzàd Glauco-Puccinellietalia
Zwiàzek Puccinellion maritimae

Zespó∏ Puccinelio-Spergularietum salinae
zespó∏ mannicy odstajàcej i muchotrzewa solni-
skowego

Zwiàzek Armerion maritimae
Zespó∏ Juncetum gerardi s∏onawa
Zespó∏ Junco-Samoletum valerandi halofilny
pó∏szuwar

Klasa Phragmitetea szuwary
Rzàd Phragmitetalia

Zwiàzek Phragmition szuwary w∏aÊciwe (wysokie)
Zespó∏ Scirpetum maritimi p. p. niski szuwar
pó∏halofilny
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B. Opis podtypów

Halofilne ∏àki i pastwiska
(Juncetum gerardi – s∏onawa,
Puccinellio-Spergularietum
salinae – zespó∏ mannicy
odstajàcej i muchotrzewa
solniskowego)

Kod Physis: 15.31, 15.331, 15.332

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Charakterystyka uwarunkowaƒ ekologicznych i genezy
w ca∏oÊci odpowiada opisowi typu g∏ównego w jego cz´Êci
dotyczàcej ∏àk i pastwisk. S∏onoroÊlowe ∏àki i pastwiska sà
najbardziej u nas rozpowszechnionà postacià roÊlinnoÊci
halofilnej. Wykszta∏ci∏y si´ w warunkach ekstensywnego
u˝ytkowania – wypasu lub, rzadziej, koszenia.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Halofine ∏àki i pastwiska majà postaç niskiej murawy. Jej
zwarcie jest zró˝nicowane, zale˝nie od stadium rozwoju
i lokalnych warunków, z którymi wià˝à si´ ró˝ne zbiorowi-
ska roÊlinne. Najcz´Êciej jest to niska, g´sta, jednowar-

stwowa murawa Juncetum gerardi, budowana g∏ównie
przez gatunki halofilne (s∏onolubne). Najliczniej z nich wy-
st´pujà: sit Gerarda Juncus gerardi i mlecznik nadmorski
Glaux maritima, sta∏ymi sk∏adnikami jest Êwibka morska
Triglochin maritimum, babka nadmorska Plantago mariti-
ma, a regionalnie lub lokalnie, zale˝nie od postaci – mi´-
dzy innymi aster solny Aster tripolium i babka pierzasta
Plantago coronopus. Z gatunków niehalofilnych najcz´st-
szymi i najliczniejszymi sk∏adnikami sà kostrzewa czerwo-
na Festuca rubra i mietlica roz∏ogowa Agrostis stolonifera,
lokalnie trzcina Phragmites australis, oczeret Tabernae-
montana Schoenoplecttus tabernaemontani, pi´ciornik g´-
si Potentilla anserina. W zale˝noÊci od stopnia uwodnienia
i zasolenia zmieniajà si´ relacje iloÊciowe mi´dzy poszcze-
gólnymi gatunkami – generalnie w miejscach lokalnie naj-
wy˝ej po∏o˝onych i najs∏abiej uwilgoconych udzia∏ halofi-
tów jest najmniejszy, natomiast roÊnie rola glycyfitów. Temu
zró˝nicowaniu odpowiada podzia∏ na podzespo∏y w obr´-
bie s∏onawy Juncetum gerardi.
Nieporównanie rzadziej wyst´puje zespó∏ mannicy odsta-
jàcej i muchotrzewa solniskowego – Puccinellio-Spergula-
rietum salinae. Jego naturalnym miejscem wyst´powania
sà cz´sto i d∏ugotrwale zalewane muliste brzegi zbiorników
i wolno p∏ynàcych cieków. Antropogeniczne fitocenozy zaj-
mujà mokre zakl´Êni´cia w obr´bie s∏onawy, w których wo-
da najd∏u˝ej stoi na powierzchni, a tak˝e brzegi dróg, ro-
wów itp. z roÊlinnoÊcià niszczonà przez ró˝ne czynniki ze-
wn´trzne. Luênà i doÊç ubogà gatunkowo roÊlinnoÊç sta-
nowià prawie wy∏àcznie halofity z dominacjà mannicy od-
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Wilgotna ∏àka halofilna – s∏onawa z sitem Gerarda, na dalszym planie szuwar pó∏halofilny z sitowcem nadmorskim (podtyp 1330 - 2).
Fot. J. Herbich



stajàcej Puccinellia distans i muchotrzewa solnego Spergu-
laria salina. RoÊlinnoÊç cz´sto ma charakter inicjalny
i w swoim rozwoju prowadzi do s∏onawy.

Reprezentatywne gatunki
Najcz´Êciej spotykane halofity (wyt∏uszczone gatunki cha-
rakterystyczne i jednoczeÊnie dominanty lub wspó∏domi-
nanty we wszystkich lub niektórych fitocenozach):
muchotrzew solniskowy Spergularia salina, man-
nica odstajàca Puccinellia distans, sit Gerarda Jun-
cus gerardi, mlecznik nadmorski Glaux maritima,
Êwibka morska Triglochin maritimum, ∏oboda
oszczepowata odmiana solniskowa Atriplex hastata var.
salina, aster solny Aster tripolium, babka pierzasta
Plantago coronopus (tylko na Uznamie).
Pozosta∏e dominanty w cz´Êci fitocenoz:
kostrzewa czerwona Festuca rubra i mietlica roz-
∏ogowa Agrostis stolonifera, lokalnie trzcina Phrag-
mites australis, oczeret Tabernaemontana Scho-
enoplecttus tabernaemontani, pi´ciornik g´si Po-
tentilla anserina.

Odmiany
Jako odmiany podtypu uznano zespó∏ mannicy odstajàcej
i muchotrzewa solniskowego oraz podzespo∏y wyró˝nione
w obr´bie s∏onawy. Ich zró˝nicowanie ma charakter lokal-
no-siedliskowy, a w niektórych przypadkach równie˝ geo-
graficzny. Sà to:
– Puccinellio-Spergularietum (omówione powy˝ej)
– Juncetum gerardi asteretosum, z udzia∏em astra solnego,

w najwilgotniejszych miejscach zajmowanych przez ze-
spó∏, latem podtopionych lub zalanych, najcz´Êciej
w obni˝eniach lub pasach na styku mi´dzy podzespo∏em
typowym a Scirpetum maritimi. Powierzchnia ma zazwy-
czaj „k´powo-dolinkowà” struktur´, powsta∏à wskutek
wydeptywania przez byd∏o zapadajàce si´ w grzàskim,
mokrym gruncie. Znaczny udzia∏ majà gatunki szuwaro-
we, spoÊród których szczególne znaczenie ma trzcina.

– Juncetum gerardi typicum to najszerzej rozpowszechnio-
na postaç zespo∏u. Fitocenozy zalewane sà rzadziej i na
krótszy czas ni˝ poprzedniego. W niektórych przypad-
kach (stwierdzonych lokalnie nad Zatokà Puckà, byç
mo˝e tak˝e w innych miejscach) s∏ona woda infiltruje
z kana∏ów w g∏àb làdu przez przepuszczalne piaski.

– Juncetum gerardi plantaginetosum conopordis wyst´puje
tylko na Uznamie we wstecznej delcie Âwiny. Odznacza
si´ przed wszystkim obecnoÊcià babki pierzastej Planta-
go coronopus.

– Juncetum gerardi lotetosum, wyst´pujàcy tylko na Woli-
nie i Uznamie, odznaczajàcy si´ wyst´powaniem Lotus
tenuis oraz licznej grupy gatunków ∏àkowych.

Mo˝liwe pomy∏ki
Nie ma takiej mo˝liwoÊci, choç wy∏àcznie na podstawie fi-
zjonomii i bez okreÊlenia sk∏adu florystycznego niektóre

postaci mogà byç mylone z ró˝nymi ekstensywnymi mokry-
mi pastwiskami z Agropyro-Rumicion.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek: Puccinellion maritimae
Zespó∏: Puccinelio-Spergularietum salinae ze-
spó∏ mannicy odstajàcej i muchotrzewa solniskowego

Zwiàzek: Armerion maritimae
Zespó∏: Juncetum gerardi s∏onawa

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W niektórych przypadkach, inicjalny stan Puccinellio-
-Spergularietum jest utrzymywany przez regularnie lub
okazjonalnie zaznaczajàcy si´ wp∏yw zwierzàt; jest to
niszczenie przez pasàce si´ byd∏o lub dzikie zwierz´ta,
np. buchtujàce dziki (rez. Beka). W tym przypadku na-
turalnoÊç procesu lub jego antropogeniczny charakter
zale˝y od gatunku zwierz´cia, choç zbyt du˝a koncen-
tracja dzików mo˝e mieç ró˝ne zwiàzki z dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka (zagadnienie to znacznie wykracza poza ra-
my niniejszego opracowania). Na powierzchniach z ro-
ÊlinnoÊcià zniszczonà wskutek zbuchtowania przez dziki
rozwija si´ m. in. zbiorowisko z dominacjà pi´ciornika
g´siego Potentilla anserina.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Halofilne ∏àki i pastwiska sà bardzo wra˝liwe na wy-
s∏odzenie siedlisk i zaniechanie u˝ytkowania. Pierwsze
z nich jest bezpoÊrednio wywo∏ane przez osuszenie
lub odci´cie obwa∏owaniami od wp∏ywu zalewów wo-
dami s∏onymi. Wody opadowe wówczas szybko wy-
p∏ukujà sól znajdujàcà si´ w roztworach glebowych,
co powoduje szybkie ustàpienie halofitów i zastàpie-
nie ich przez gatunki glycyfilne. Zaniechanie u˝ytko-
wania, w tym tak˝e zwiàzane z utworzeniem rezerwa-
tu z ochronà biernà, powoduje z kolei najcz´Êciej in-
wazj´ wysokich traw, g∏ównie trzciny. Najwi´ksze po-
wierzchnie opanowane w ten sposób przez trzcin´
znajdujà si´ we wstecznej delcie Âwiny, w tym w daw-
nym rezerwacie roÊlinnoÊci halofilnej Dro˝kowe ¸àki;
podobna zmiana nastàpi∏a w Ptasim Raju – rezerwa-
cie ornitologicznym. W równie˝ nieistniejàcym ju˝ re-
zerwacie roÊlinnoÊci halofilnej pod Ko∏obrzegiem naj-
wi´kszy area∏ s∏onawy w latach 70. zajà∏ perz Agropy-
ron repens, lokalnie trzcina. W póêniejszym czasie na-
stàpi∏y jeszcze inne zmiany, w tym warunków wodnych
oraz sposobu u˝ytkowania, ostatecznie prowadzàce
do likwidacji rezerwatu oraz zniszczenia s∏onaw w je-
go sàsiedztwie. Konsekwencjà zmian roÊlinnoÊci sà
zasadnicze zmiany ornitofauny, które by∏y przedmio-
tem szczegó∏owych badaƒ m.in. na Karsiborskiej K´-
pie, w Bece i w Ptasim Raju.
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

S∏onawa i zespó∏ mannicy odstajàcej i muchotrzewa solni-
skowego sàsiadujà najcz´Êciej z halofilnymi pó∏szuwarami
(1330-1), zajmujàcymi dawne koryta cieków i zaroÊni´te
rowy. Na brzegach rzek i kana∏ów wyst´pujà szuwary trzci-
nowe. Z kolei w miejscach wy˝ej po∏o˝onych i s∏abiej uwil-
goconych wyst´pujà ∏àki ze znacznie mniejszym udzia∏em
halofitów lub pozbawione ich. Lokalnie nad Zatokà Puckà
s∏onawy sàsiadujà z mokrymi ∏àkami (37.2) zasilanymi
przez niezasolone wody z wysi´ków. 

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Nieliczne stanowiska wzd∏u˝ wybrze˝a, z których najwa˝-
niejsze znajdujà si´ na wyspach w rejonie wstecznej delty
Âwiny (zw∏aszcza Karsiborska K´pa, Koprzywskie ¸´gi, Wy-
drza K´pa, Koƒski Smug, Warnie K´py), nad Zatokà Puckà
(rezerwaty Beka, Rzeczne ¸àki, S∏one ¸àki), nad Dziwnà
(Wyspa Chrzàszczewska), Regà (okolice W∏odarki). Zalicza
si´ tu tak˝e stanowiska zasilane wodami ze s∏onych êróde∏
pod Ko∏obrzegiem. Stanowiska gatunków sà tak˝e na
brzegach Martwej Wis∏y, Szkarpawy, przy ujÊciu Nogatu,
nad brzegami niektórych jezior przymorskich (zw∏aszcza
¸ebsko), Zalewu Szczeciƒskiego, Zalewu WiÊlanego w po-
bli˝u ujÊcia Pas∏´ki, lokalnie wzd∏u˝ kana∏ów na ˚u∏awach. 

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jest to unikatowy w kraju typ ekosystemu, z którym zwiàzane sà
liczne zagro˝one i chronione gatunki roÊlin i zwierzàt oraz gi-
nàce zbiorowiska roÊlinne (PZ – czerwona lista Pomorza Za-
chodniego, PL – czerwona lista Polski, Ch – ochrona Êcis∏a).
Aster solny Aster tripolium (PZ V, PL V), ostrzew rudy Blysmus
rufus (PZ V, PL V), centuria nadbrze˝na Centaurium litorale,
mlecznik namorski Glaux maritima (PZ V, Ch), obione szypu∏-
kowata Halimione pedunculata (PL Ex), zagorza∏ek nadbrze˝-
ny Odontites litoralis (PZ V), babka nadmorska Plantago co-

ronopus (PZ E, PL E Ch), babka nadmorska Plantago mariti-
ma (PZ V Ch), mannica nadmorska Pucinellia maritima (PZ E,
PL E), karmnik nadmorski Sagina maritima (PL Ex), soliród
zielny Salicornia europaea (PZ E), jarnik solankowy Samolus
valerandi (PZ V, PL R), muchotrzew solniskowy Spergularia
salina (PZ V), Êwibka morska Triglochin maritimum (PZ V).

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Wodniczka Acrocephalus paludicola, ∏´czak Tringa glare-
ola, biegus zmienny Calidris alpina schinzii, batalion Philo-
machus pugnax.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Stanem uprzywilejowanym sà typowo wykszta∏cone fitoce-
nozy, znajdujàce si´ pod wp∏ywem wód s∏onych lub s∏ona-
wych, z prowadzonym ekstensywnym wypasem.

Inne obserwowane stany
Ró˝ne postaci degeneracyjne (w sensie fitosocjologicz-
nym) zbiorowisk halofilnych, odbiegajàce od stanów
uprzywilejowanych: z du˝ym udzia∏em trzciny, odci´te od
swobodnego dop∏ywu wód s∏onych lub s∏onawych i wys∏o-
dzone, przesuszone.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W warunkach ekstensywnego u˝ytkowania przy niewielkim
zag´szczeniu pasàcych si´ zwierzàt zbiorowiska roÊlinne ma-
jà trwa∏y charakter. Lokalne zniszczenia, np. przez pasàce si´
zwierz´ta lub obecnie buchtujàce dziki, zapewnia∏y utrzyma-
nie niektórych inicjalnych i m∏odych postaci rozwojowych;
podstawowym warunkiem by∏o u˝ytkowanie wystarczajàco
du˝ej powierzchni, na której utrzymywa∏ si´ stan dynamicz-
nej równowagi ró˝nych postaci degeneracyjnych i regenera-
cyjnych. Zaniechanie u˝ytkowania i ochrona bierna prowadzi
do szybkiego wyparcia Êwiat∏o˝àdnych halofitów przez trzci-
n´ (rzadziej inne gatunki). Odwodnienie i/lub odci´cie od
wp∏ywu zasolonej wody, wraz z wynikjàcym stàd wys∏odze-
niem, powoduje zanik s∏onoroÊli i rozwój glycyfitów. Lokal-
nym zagro˝eniem, powodujàcym ca∏kowite zniszczenie sie-
dliska, jest wywóz gruzu i Êmieci (Ko∏obrzeg) oraz radykalna
zmiana sposobu u˝ytkowania, np. zabudowa (Ko∏obrzeg).
Oba zespo∏y roÊlinne sà w kategorii „zagro˝one” na czer-
wonej liÊcie Pomorza Gdaƒskiego, natomiast biotopy na
czerwonej liÊcie polskiej strefy przymorskiej – zagro˝one
ca∏kowitym zniszczeniem (ta rozbie˝noÊç wynika z podj´cia
skutecznych zabiegów ochrony czynnej w kilku punktach
ju˝ po opracowaniu czerwonej listy biotopów).
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U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Halofilne ∏àki i pastwiska (w tym zw∏aszcza Puccinellio-
-Spergularietum) majà niski potencja∏ produkcyjny
i w zwiàzku z tym niewielkie znaczenie gospodarcze. Sà to
typowe ekstensywne pastwiska, a w przypadku koszenia –
Êrednioplenne ∏àki.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest wyjàtkowo wra˝liwe na odwodnienie, ponie-
wa˝ obok spadku wilgotnoÊci i obni˝enia poziomu wody
gruntowej jest ono przyczynà wys∏odzenia i zaniku halofitów.
Wymaga ekstensywnego u˝ytkowania, przede wszystkim wy-
pasu, gdy˝ jego zaniechanie wywo∏uje inwazj´ wysokich ro-
Êlin (g∏ównie trzciny) powodujàcych zacienienie i wyparcie
halofitów. Zespó∏ mannicy i sporka ma charakter inicjalny
i utrzymaniu tego stanu sprzyja okresowe niszczenie roÊlin-
noÊci, np. przez buchtujàce dziki. Wydaje si´, ˝e nadmierny
wypas mo˝e jednak spowodowaç mechaniczne zniszczenie
roÊlinnoÊci, w tym szczególnie roÊlin ma∏o odpornych na
zgryzanie; brak jest jednak szczegó∏owych danych.

Zalecane metody ochrony
Konieczne jest utrzymanie dwu podstawowych czynników
warunkujàcych genez´ i trwa∏oÊç fitocenoz, mianowicie do-
p∏ywu wód s∏onych oraz ekstensywnego wypasu. Optymalny
jest coroczny wypas o zag´szczeniu krów lub/i koni
1–1,5 szt./ha (wyliczenia dla Beki) lub, wg wyliczeƒ dla po-
trzeb planu ochrony Woliƒskiego Parku Narodowego i Kar-
siborskiej K´py, wypas 1 du˝ej sztuki (pow 500 kg)/ha lub
1,25 m∏odej sztuki (m∏ode sztuki stanowià odpowiednik
0,8 sztuki du˝ej). Dopuszczalne jest tak˝e wprowadzenie
niewielkiej liczby kóz i/lub g´si, które tradycyjnie korzysta∏y
tak˝e z halofilnych pastwisk (wprowadzenie zbyt du˝ej liczby
jest niewskazane). Ewentualny wypas owiec nale˝y poprze-
dziç eksperymentalnym okreÊleniem bezpiecznego dla ro-
ÊlinnoÊci zag´szczenia stada i warunków wypasu. Ze wzgl´-
du na koniecznoÊç ochrony gniazd ptasich, zasadniczy wy-
pas nale˝y prowadziç po 1 czerwca. W przypadku zbyt ma-
∏ej liczby koni i byd∏a sugerowany jest wypas kwaterowy, aby
ca∏a powierzchnia s∏onaw by∏a zgryziona przynajmniej raz
w roku. O ile to mo˝liwe, nale˝y wypas kwaterowy powta-
rzaç w nawrotach, zale˝nie od stanu rozwoju runi.
Powierzchnie, na których wskutek zaniechania u˝ytkowania
nastàpi∏a inwazja trzciny, nale˝y przez kilka lat kosiç co-
rocznie w najskuteczniej os∏abiajàcym jà terminie, czyli
bezpoÊrednio przed kwitnieniem i wytworzeniem nowych
pàków na k∏àczach; w przybli˝eniu przypada to na drugà
po∏ow´ lipca. Po wyeliminowaniu zagro˝enia nale˝y wypa-
saç zgodnie z generalnymi zasadami. Dla zwi´kszenia
skutecznoÊci eliminacji trzciny wskazany jest wypas po wy-
koszeniu. Nale˝y ostro˝nie podchodziç do sugerowanego

przez niektóre êród∏a zimowego koszenia trzcin jako tech-
nicznie prostszego – badania prowadzone na innych ty-
pach siedlisk na Pojezierzu Kaszubskim sugerujà, ˝e
w pierwszych latach efekty mogà byç odwrotne do zamie-
rzonych, poniewa˝ nie powodujà os∏abienia trzciny.
S∏onawy sà miejscem gniazdowania wielu cennych gatun-
ków ptaków, zw∏aszcza siewkowców. Z tego powodu suge-
rowany powy˝ej harmonogram wszystkich zabiegów jest
dostosowany do czasu l´gów. Termin wykaszania trzciny
w II po∏owie lipca jest tak˝e zgodny z okresem l´gowym
awifauny, dla odmiany zwiàzanej z szuwarami. Nale˝y tak-
˝e podkreÊliç, ˝e koszenie jako zabieg ochrony czynnej s∏o-
naw nie daje efektów jednakowych z wypasem; dotyczy to
zarówno roÊlinnoÊci, jak i awifauny (wià˝´ si´ to m.in. z in-
nà strukturà pastwiska i ∏àki koÊnej jako efektu odmien-
nych kszta∏tujàcych jà mechanizmów).

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Halofilne pastwiska sà sk∏adnikiem dziedzictwa kulturowe-
go osad nadmorskich oraz kulturowych krajobrazów nad-
morskich.
Nawo˝enie mo˝e zmieniç sk∏ad fitocenoz i rol´ poszczegól-
nych gatunków: coroczne nawo˝enie nawozami sztucznymi
mo˝e spowodowaç m.in. ∏anowy rozwój babki nadmorskiej,
natomiast nawo˝enie organiczne – m.in. masowy pojaw ko-
niczyny rozd´tej Trifolium fragiferum; w pierwszym przypad-
ku zamiast wypasu prowadzono coroczne koszenie.
Zbyt du˝e zag´szczenie zwierzàt powoduje zniekszta∏cenie
roÊlinnoÊci, a na mokrych glebach – tak˝e mechaniczne
zniszczenie pod∏o˝a.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat Beka i chroniona na innych zasadach formalnych
Karsiborska K´pa, w których przywrócono tradycyjny wy-
pas. W Woliƒskim Parku Narodowym do ub. roku nie za-
cz´to realizowaç zapisów planu ochrony zalecajàcych
ochron´ czynnà równoznacznà z przywróceniem dawniej-
szych form ekstensywnego u˝ytkowania; wypas przez miej-
scowà ludnoÊç ma charakter lokalny, okazjonalny i nie-
zwiàzany z planem ochrony. Beka pozostaje pod zarzàdem
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a program ochro-
ny jest opracowany i koordynowany przez OTOP w porozu-
mieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, natomiast
Karsiborska K´pa nale˝y do OTOP realizujàcego tam ory-
ginalny i spójny program zabiegów ochrony czynnej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Syntetyczne, a zarazem nadal podstawowe opracowanie
Piotrowskiej (1974), w zwiàzku z lawinowym tempem i za-
kresem zmian spowodowanych zaniechaniem u˝ytkowa-
nia s∏onaw, ma pod wieloma wzgl´dami charakter histo-
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ryczny. Stanowi ono znakomity punkt wyjÊcia do badaƒ
porównawczych prowadzonych w wybranych punktach;
wyniki w wi´kszoÊci jeszcze nie zosta∏y opublikowane.
Najnowsze badania prowadzone w ramach inwentaryza-
cji gmin (Wo∏ejko mater. npbl.) dowiod∏y, ˝e stanowisko
we W∏odarce w dolinie Regi, przez przynajmniej 30 lat
uznawane za zniszczone, istnieje. Inne ukierunkowane
badania, polegajàce na penetracji wszystkich s∏onych êró-
de∏ pod Ko∏obrzegiem, wykaza∏y istnienie kilku nowych,
nieznanych dotàd stanowisk s∏onawy (jedyne znane
wczeÊniej stanowisko uleg∏o zniszczeniu, o czym mowa
w innym miejscu). Badaƒ wymagajà stanowiska gatunków
halofilnych, bowiem nie mo˝na wykluczyç, ˝e mogà tam
istnieç fragmenty zespo∏ów. Konieczne sà szczegó∏owe
badania ekologiczne, okreÊlajàce warunki fizykochemicz-
ne, dynamik´ populacji i inne, które stanowi∏yby ca∏oÊç
z przeprowadzonymi i zaplanowanymi badaniami na sol-
niskach Êródlàdowych (1310, 1340).
W trakcie badaƒ nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na
zbiorowiska, w których wyst´puje soliród zielny Salicornia
europaea (S. herbacea). Ostatnie fitocenozy jego zespo∏u
Salicornietum patulae, nale˝àcego do typu siedliska 1310,

zgin´∏y ok. 30 lat temu, ale doÊwiadczenia z odnalezie-
niem fitocenoz innych zespo∏ów uznanych za wymar∏e su-
gerujà zwrócenie uwagi na to inicjalne zbiorowisko. 

Monitoring naukowy

Wszystkie stanowiska sà rozpoznane, a cz´Êç z nich jest
poddana sta∏emu monitoringowi w zwiàzku z ocenà sku-
tecznoÊci prowadzonych zabiegów ochronnych (zw∏asz-
cza Beka i Karsiborska K´pa, w mniejszym stopniu pozo-
sta∏e stanowiska nad Zatokà Puckà). Mniej wi´cej co 10
lat w Bece wykonuje si´ map´ aktualnego stanu roÊlinno-
Êci, ostatnie mapowanie rejestruje stan z 2003 r. Bardzo
wskazany jest monitoring innych stanowisk, uwzgl´dnia-
jàcy stan i dynamik´ fitocenoz, warunków wodnych oraz
sposób u˝ytkowania.

Bibliografia

W opisie typu g∏ównego.

Jacek Herbich



Halofilne szuwary
(Scirpetum maritimi p. p.,
Junco-Samoletum)
Kod Physis: 53.17

Cechy diagnostyczne 

Cechy obszaru
Halofilne pó∏szuwary zajmujà brzegi rzek, kana∏ów oraz
naturalnych i sztucznych zbiorników oraz ró˝nej genezy za-
kl´Êni´cia – dawne koryta rzeczne, zanikajàce rowy i tor-
fianki. W zwiàzku z zajmowanymi miejscami, wyst´pujà
najcz´Êciej w postaci d∏ugich, wàskich pasów. Znajdujà si´
one pod wp∏ywem okresowo wlewajàcych si´, stojàcych
lub infiltrujàcych wód s∏onych i s∏onawych, podobnie jak
w 1340-1. Poziom wody gruntowej jest stale wysoki; cz´sto
wyst´puje ona na powierzchni´.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Zbiorowiska o charakterystycznej fizjonomii dzi´ki do-
minacji sitowca nadmorskiego Bolboschoenus maritimus
lub oczeretu Tabernaemontana Schoenoplectus taber-
naemontani, wyst´pujàcych facjalnie. Wyjàtkowo wyst´-
pujà p∏aty o fizjonomii szuwaru trzcinowego z domina-
cjà trzciny, w których roÊnie jarnik solankowy Samolus
valerandi. Fitocenozy majà dwuwarstwowà struktur´ –
wy˝szà warstw´ stanowià wymienione byliny, natomiast
w ni˝szej zazwyczaj najwi´kszà rol´ odgrywa mietlica
roz∏ogowa Agrostis stolonifera, cz´sto tworzàca zwarty
kobierzec pokrywajàcy niemal ca∏à powierzchni´ ziemi
nie zaj´tà przez wysokie byliny, oraz halofity (zob. Re-
prezentatywne gatunki) i par´ innych gatunków; w miej-
scach mniej zasolonych flora jest wzbogacona o grup´
gatunków szuwarowych i ∏àkowych znoszàcych lekko
zasolone gleby

Reprezentatywne gatunki
sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus,
oczeret Tabernaemontana Schoenoplectus taber-
naemontani, mietlica roz∏ogowa Agrostis stoloni-
fera, sit Gerarda Juncus gerardi, Êwibka morska Triglo-
chin maritima, mlecznik nadmorski Glaux maritima,
aster solny Aster tripolium, babka nadmorska Plantago
maritima ∏oboda oszczepowata odmiana solniskowa
Atriplex hastata var. salina, lokalnie trzcina pospolita
Phragmites australis i jednoczeÊnie jarnik solankowy
Samolus valerandi.

Odmiany
Odmianami sà obie facje zespo∏u Scirpetum maritimi:
z dominacjà sitowca nadmorskiego Bolboschoenus
maritimus lub oczeretu Tabernaemontana Schoeno-
plectus tabernaemontani oraz halofilny pó∏szsuwar
Junco-Samoletum.

Mo˝liwe pomy∏ki 
Niski szuwar Scirpetum maritimi wyst´puje tak˝e na sol-
niskach Êródlàdowych; jest to typ 1340-3 (halofilny szu-
war z sitowcem nadmorskim). Szuwary trzcinowe pospo-
licie, a nieporównanie rzadziej niskie szuwary w facji
z oczeretem Tabernaemontana, wyst´pujà tak˝e na gle-
bach niezasolonych. P∏aty te odznaczajà si´ ca∏kowitym
brakiem halofitów.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Phragmition szuwary
Zespó∏ Scirpetum maritimi p. p. niski szuwar pó∏-
halofilny

Zwiàzek Armerion maritimae
Zespó∏ Junco-Samoletum valerandi halofilny pó∏-
szuwar

Oba uj´cia majà charakter dyskusyjny. Szeroko uj´ty ze-
spó∏ Scirpetum martimi obejmuje fitocenozy halofilne i gly-
cyfilne, istotnie ró˝niàce si´ sk∏adem flory, stàd na solni-
skach Êródlàdowych wyró˝nia si´ halofilny podzespó∏
z mannicà odstajàcà (1340-3). Wi´kszoÊç opracowaƒ w∏à-
cza niehalofilne i halofilne fitocenozy Scirpetum maritimi
do zbiorowisk szuwarowych z klasy Phragmitetea, czasem
w obr´bie osobnego halofilnego zwiàzku Bolboschoenion
maritimi Dahl & Hadac 1941. Diessen i in. 1988 umiesz-
czajà z kolei ten podzwiàzek w klasie Juncetea maritimi
(pomijam w tym miejscu dyskusj´ mi´dzy uj´ciami Astere-
tea tripolium i Juncetea maritimi) co jest uzasadnione ze
wzgl´du na zasolenie, sk∏ad florystyczny fitocenoz i kom-
pleks przestrzenny. Z tego powodu, jak równie˝ ze wzgl´-
du na potrzeby jednoznacznej identyfikacji i ochrony,
wskazane jest wyró˝nienie w randze np. podzespo∏u nad-
morskich postaci zespo∏u; zaliczenie do S. m. puccinellieto-
sum jest niemo˝liwe ze wzgl´du na brak gatunku wyró˝nia-
jàcego. Z kolei wyró˝nienie Junco-Samoletum w Polsce ja-
ko odr´bnego zespo∏u bywa kwestionowane z kilku powo-
dów; sà to przede wszystkim: s∏aba charakterytyka flory-
styczna syntaksonu, stanowiàcego przypuszczalnie zubo-
˝a∏à postaç bardziej zachodniego Oenantho lacheanali-
-Juncetum maritimi, brak jego gatunków charakterystycz-
nych w polskich zespo∏ach solniskowych i klasyfikacja wy-
∏àcznie na podstawie obecnoÊci jednego gatunku wyró˝-
niajàcego (Samolus valerandi). Matuszkiewicz nie
uwzgl´dnia go w Przewodniku... (2001) w odró˝nieniu od
jej poprzedniego wydania z 1982 r. Poniewa˝ celem niniej-
szego opracowania nie jest rewizja zespo∏u, podano w nim
jedynie uj´cie autorów szczegó∏owych opracowaƒ.

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Stadium sukcesyjne w zarastajàcych dawnych korytach
rzek, rowach itp. 
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Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
P∏aty z sitowcem lub oczeretem sà doÊç stabilne w warun-
kach tradycyjnego u˝ytkowania i pod sta∏ym wp∏ywem wód
s∏onych lub s∏onawych. Po zaniechaniu wypasu sà opano-
wywane przez trzcin´. Dynamika szuwaru z jarnikiem jest
nieznana, ale ze wzgl´du na Êwiat∏o˝àdnych charakter jar-
nika mo˝na mieç pewnoÊç, ˝e pe∏ne zwarcie niekoszonej
trzciny powoduje jego ustàpienie.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Siedlisko najcz´Êciej wyst´puje w kompleksie z 1330-1,
w ob´bie którego zajmuje dawne koryta cieków, rowy itp.,
a ponadto stanowi pas rozgraniczajàcy 1330-1 z szuwarami
trzcinowymi zwiàzanymi z brzegami zbiorników i cieków.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Wyst´puje cz´Êciej od 1330-1, lecz w wi´kszoÊci w podob-
nych miejscach i w ich sàsiedztwie ze wzgl´du na analo-
giczne uwarunkowania ekologiczne. Najwi´ksze koncen-
tracje stanowisk sà na brzegach Zalewu Szczeciƒskiego,
w delcie Âwiny nad Dziwnà i nad Zatokà Puckà. Mniejsze
skupienia sà nad Regà, w Ko∏obrzegu, na brzegach jezior
przybrze˝nych, np. ¸ebsko i Jamno (1150)

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jest to uniktatowy w kraju typ ekosystemu, z którym zwià-
zane sà liczne zagro˝one i chronione gatunki roÊlin (PZ –
czerwona lista Pomorza Zachodniego, PL – Czerwona lista
Polski, Ch – ochrona Êcis∏a)
Aster solny Aster tripolium (PZ V, PL V Ch), mlecznik namor-
ski Glaux maritima (PZ V, Ch), babka nadmorska Plantago
coronopus (PZ E, PL E Ch), babka nadmorska Plantago
maritima (PZ V Ch), jarnik solankowy Samolus valerandi
(PZ V, PL R), muchotrzew solniskowy (PZ V), Êwibka morska
Triglochin maritimum (PZ V). Jarnik solankowy wyst´puje

tylko na pojedynczych stanowiskach na wybrze˝u, tym cen-
niejszym jest fakt niedawnego znalezienia nowego i doÊç
obfitego stanowiska pod Ko∏obrzegiem.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Wodnik Rallus aquaticus, Êwierszczak Locustella naevia, ro-
kitniczka Acrocepahlus schoenobaenus, potrzos Emberiza
schoeniculus

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Na szczególna ochron´ zas∏ugujà fitocenozy z du˝ym
udzia∏em halofitów, zw∏aszcza w kompleksie przestrzen-
nym ze s∏onawami.

Inne obserwowane stany
Fitocenozy opanowane lub opanowywane przez trzcin´ po
zaniechaniu wypasu.

Tendencje przemian w skali kraju
i potencjalne zagro˝enia

Po zaniechaniu wypasu siedlisko przkszta∏ca si´ w trzcino-
wisko, natomiast po wys∏odzeniu – zanikajà halofity i fito-
cenozy facji z oczeretem Tabernaemontana upodabniajà
si´ do nie-halofionych. Zag´szczenie trzcin opanowujà-
cych siedlisko po zaniechaniu wypasu prowadzi do zaniku
Êwiat∏o˝àdnych halofitów oraz oczeretu i sitowca.
Stopieƒ zagro˝enia biotopu na czerwonej liÊcie polskiej
strefy przymorskiej zosta∏ okreÊlony jako „powa˝nie zagro-
˝ony” (3. stopieƒ w 5-stopniowej skali).

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Znaczenie gospodarcze jest znikome, zarówno na wartoÊç
paszowà, jak i zajmowany area∏.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach 
Siedlisko jest wra˝liwe na wys∏odzenie wód powierzchnio-
wych i gruntowych, obni˝enie ich poziomu oraz zaniecha-
nie tradycyjnego, ekstensywnego wypasu.

Zalecane metody ochrony
Podstawowym czynnikiem pozwalajàcym zachowaç siedli-
sko jest utrzymanie odpowiednich warunków wodnych
(czyli zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu lustra
wody i wp∏ywu wód s∏onych lub s∏onawych) oraz kontynu-
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acja ekstensywnego u˝ytkowania. W razie inwazji trzciny
konieczna jest jej eliminacja poprzez koszenie. Poniewa˝
najcenniejsze fitocenozy wyst´pujà w sàsiedztwie lub
w kompleksie przestrzennym ze s∏onawà (1330-1), warun-
ki skuteczniej ochrony i sposób prowadzenia zabiegów sà
wspólne dla obu podtypów.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony 
Zmiana sposobu u˝ytkowania sàsiadujàcych fitocenoz,
nieokreÊlone bli˝ej dzia∏ania ukierunkowane np. na ochro-
n´ gatunków zwierzàt, mogàce zmieniç warunki.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat Beka i chroniona na innych zasadach formalnych
Karsiborska K´pa, w których przywrócono tradycyjny wy-
pas. W Woliƒskim Parku Narodowym do ub. roku nie za-
cz´to realizowaç zapisów planu ochrony zalecajàcych
ochron´ czynnà równoznacznà z przywróceniem dawniej-
szych form ekstensywnego u˝ytkowania; wypas przez miej-
scowà ludnoÊç ma charakter lokalny, okazjonalny i nie
zwiàzany z planem ochrony. Beka jest pod zarzàdem Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody, a program ochrony jest
opracowany i koordynowany przez OTOP w porozumieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, natomiast Karsi-
borska K´pa nale˝y do OTOP realizujàcego tam oryginalny
i spójny program zabiegów ochrony czynnej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Podstawowe opracowanie Piotrowskiej (1974), w zwiàzku
z tempem i zakresem zmian spowodowanych zaniecha-
niem u˝ytkowania ekosystemów s∏onoroÊlowych, ma pod

wieloma wzgl´dami charakter historyczny. Stanowi ono
znakomity punkt wyjÊcia do wspó∏czesnych badaƒ porów-
nawczych, prowadzonych w wybranych punktach; wyniki
w wi´kszoÊci jeszcze nie zosta∏y opublikowane. Najnowsze
badania prowadzone w ramach inwentaryzacji gmin (Wo-
∏ejko mater. npbl.) dowiod∏y, ˝e stanowisko we W∏odarce
w dolinie Regi, przez przynajmniej 30 lat uznawane za
zniszczone, istnieje. Inne ukierunkowane badania, polega-
jàce na penetracji wszystkich s∏onych êróde∏ pod Ko∏obrze-
giem, doprowadzi∏y m. in. do odkrycia nowego stanowiska
szuwarów z jarnikiem solankowym. Fakt ten sugeruje mo˝-
liwoÊç nowych znalezisk. Konieczne sà szczegó∏owe bada-
nia ekologiczne, okreÊlajàce warunki fizykochemiczne gleb
i wód, dynamik´ populacji i inne, które stanowi∏yby ca∏oÊç
z przeprowadzonymi i zaplanowanymi badaniami na sol-
niskach Êródlàdowych (1310, 1340)

Monitoring naukowy

Wi´kszoÊç stanowisk jest rozpoznana, a cz´Êç najwa˝niej-
szych jest poddana sta∏emu monitoringowi w zwiàzku
z ocenà skutecznoÊci prowadzonych zabiegów ochron-
nych (zw∏aszcza Beka i Karsiborska K´pa, w mniejszym
stopniu pozosta∏e stanowiska nad Zatokà Puckà). Co ok.
10 lat w Bece wykonuje si´ map´ aktualnego stanu roÊlin-
noÊci, ostatnie mapowanie rejestruje stan z 2003 r. Bar-
dzo wskazany jest monitoring innych stanowisk, uwzgl´d-
niajàcy stan i dynamik´ fitocenoz, warunków wodnych
oraz sposób u˝ytkowania
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