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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy

2120
Nadmorskie wydmy bia∏e
(Elymo Ammophiletum)
Kod Physis: 16.212

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Wydma wtórna. Piasek transportowany przez wiatr jest
akumulowany, dzi´ki czemu wydma roÊnie. Systematycznie
wzrasta zag´szczenie roÊlin, zw∏aszcza piaskownicy zwy-
czajnej Ammophila arenaria, co umo˝liwia dalszà akumu-
lacj´ piasku. Tworzà si´ soczewki wody s∏odkiej. Brak wy-
kszta∏conej gleby.

Charakterystyka

Siedlisko ruchomych wydm powsta∏ych dzi´ki akumulacji
piasku morskiego, wynoszonego na pla˝´ z dna Ba∏tyku
w wyniku dzia∏alnoÊci transportowej fal i pràdów morskich,
a nast´pnie przewiewanego w g∏àb làdu. Piaski, zbudowa-
ne g∏ównie z kwarcu, sà ubogie w sole mineralne. RoÊlin-
noÊç skàpa, sk∏adajàca si´ przede wszystkim z okaza∏ych
k´p wydmotwórczej piaskownicy zwyczajnej Ammophila
arenaria, rzadziej wydmuchrzycy piaskowej Elymus arena-
rius, pokrywa zazwyczaj 10–15% powierzchni piasku, nie-
kiedy – w najbardziej zacisznych miejscach – do 30–40%.

System ró˝nej wysokoÊci wyniesieƒ wydmowych, o kszta∏cie
wa∏ów lub kopców, jest wybitnie niestabilny, przewiewanie
piasków powoduje bowiem „ruch” wydmy, którego inten-
sywnoÊç zale˝na jest od si∏y i kierunku wiatru, a ponadto –
zasypywanie roÊlin w jednych miejscach i ods∏anianie ich
systemów korzeniowych w innych.

Podzia∏ na podtypy

Wyró˝niono 1 podtyp:
2120-1 Nadmorskie wydmy bia∏e z zespo∏em Elymo-
Ammophiletum arenariae – piaskownicy zwyczajnej
i wydmuchrzycy piaskowej

Wydma bia∏a z wydmuchrzycà piaskowà i piaskownicà zwyczajnà. Fot. A. Namura-Ochalska
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Nadmorskie wydmy bia∏e (Elymo Ammophiletum)

2120
Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Ammophiletea zbiorowiska wydm nadmorskich
z piaskownicà zwyczajnà

Rzàd Ammophiletalia pionierskie zbiorowiska wydm
nadmorskich z piaskownicà zwyczajnà

Zwiàzek Ammophilion borealis niehalofilne zbioro-
wiska wydm pierwotnych z piaskownicà zwyczajnà

Zespó∏ Elymo-Ammophiletum arenariae
zespó∏ wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy
zwyczajnej

Podzespó∏ typowy Elymo-Ammophiletum arena-
riae typicum
Podzespó∏ kostrzewowy Elymo-Ammophiletum
arenariae  festucetosum
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B. Opis podtypu

Nadmorskie wydmy bia∏e
z zespo∏em Elymo-
Ammophiletum arenariae
– piaskownicy zwyczajnej
i wydmuchrzycy piaskowej
Kod Physis: 16.2121

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wydmy bia∏e, tworzàce paraboliczne wa∏y piasku równolegle
do linii brzegowej morza, nagie lub skàpo pokryte roÊlinno-
Êcià zbudowanà g∏ównie z k´p piaskownicy zwyczajnej Am-
mophila arenaria. Od strony morza sàsiadujà ze znacznie
s∏abiej wyniesionymi wydmami przednimi, niekiedy p∏askà
pla˝à, od strony làdu – w naturalnym uk∏adzie – z wydmami
szarymi, czasami zaroÊlami i lasami. Ich nazwa pochodzi od
jasnej barwy piasku, pozbawionego próchnicy. Piasek mor-
ski ma jednolity sk∏ad mechaniczny, a jego powierzchniowa
warstwa charakteryzuje si´ du˝à pojemnoÊcià powietrznà,
przewiewnoÊcià i przepuszczalnoÊcià. Piasek z ∏atwoÊcià wy-
sycha na powierzchni, ale dzi´ki niewielkim si∏om ssàcym
woda opadowa nie jest t∏oczona  z ni˝szych warstw na po-
wierzchni´ i zalega ju˝ na g∏´bokoÊci 0,5–0,7 metra. Wsku-
tek tego zaopatrzenie roÊlin w wod´ jest tu lepsze, ni˝ mo-
g∏oby si´ wydawaç, zw∏aszcza przy du˝ej wilgotnoÊci powie-
trza, cz´stych opadach i obficie wyst´pujàcych rosach. Siedli-
sko wydm bia∏ych odznacza si´ du˝à dobowà amplitudà
temperatury powietrza i powierzchniowej warstwy piasków.
BliskoÊç morza ∏agodzi temperatur´ powietrza w okresie zi-
my, stàd te˝ w niektórych latach êdêb∏a traw pozostajà ˝ywe
przez ca∏y rok. Najwi´kszy wp∏yw na kszta∏towanie siedliska
i rozwój roÊlinnoÊci majà silne i cz´ste wiatry przesuwajàce
masy piasku z pla˝y w g∏àb làdu, zasypujàce roÊliny i tworzà-
ce nowe systemy pagórków i wa∏ów wydmowych.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Fizjonomia i struktura siedliska sà ÊciÊle zwiàzane z rozwo-
jem roÊlinnoÊci. Okaza∏e, wydmotwórcze gatunki traw o pi´-
trowym wzroÊcie – piaskownica zwyczajna Ammophila are-
naria lub, rzadziej, wydmuchrzyca piaskowa Elymus arena-
rius zasiedlajà ruchome, nagie pod∏o˝e, zatrzymujà piasek,
utrwalajà pod∏o˝e i przyczyniajà si´ w ten sposób do po-
wstawania wydmowych wyniesieƒ. Odznaczajà si´ one
ogromnà odpornoÊcià na zasypywanie, co wi´cej – Êwie˝y
piasek stymuluje wzrost i rozwój nowych p´dów. D∏ugie, pe-
netrujàce powierzchniowe i g∏´bsze warstwy piasku  korze-
nie czynià te trawy odpornymi na odwiewanie. Ich silnie roz-
wini´te systemy k∏àczy i korzeni stabilizujà pod∏o˝e, a êdêb∏a
stanowià skutecznà barier´ dla przewiewanego piasku.

W miejscach najsilniej nara˝onych na dzia∏anie silnych wia-
trów zbiorowisko jest jedno-, rzadziej dwugatunkowe.
W miejscach s∏abiej zasypywanych wykszta∏ca si´ znacznie
ni˝sza warstwa roÊlinnoÊci, z∏o˝ona z kostrzewy czerwonej
w podgatunku piaskowym Festuca rubra subsp. arenaria,
groszku nadmorskiego Lathyrus japonicus subsp. maritimus,
lnicy wonnej Linaria odora, turzycy piaskowej Carex arena-
ria, a w ni˝szych partiach zboczy – tak˝e ze szczotlichy siwej
Corynephorus canescens, bylicy polnej w odmianie nad-
morskiej Artemisia campestris var. sericea i jastrz´bca bal-
daszkowego w odmianie wydmowej Hieracium umbellatum
var. linariifolium. Regionalnie, zw∏aszcza w zachodniej cz´Êci
wybrze˝a i nad Zatokà Puckà, piaskownicy zwyczajnej cz´-
sto towarzyszy miko∏ajek nadmorski Eryngium maritimum,
gatunek prawnie chroniony. Brak warstwy mszystej.

Reprezentatywne gatunki
Piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria – bez-
wzgl´dnie dominujàca, wydmuchrzyca zwyczajna Ely-
mus arenarius – dominujàca tylko lokalnie, na po∏udnio-
wych stokach stromych wyniesieƒ wydmowych, miko∏ajek
nadmorski Eryngium maritimum – tylko na niektórych od-
cinkach wybrze˝a, groszek nadmorski Lathyrus japonicus
subsp. maritimus, lnica wonna Linaria odora – we wschod-
niej i Êrodkowej cz´Êci wybrze˝a.

Odmiany
Siedlisko wykazuje pewne zró˝nicowanie geograficzne; w mia-
r´ przesuwania si´ na wschód wkraczajà gatunki kontynental-
ne, które nie wyst´pujà na zachodzie polskiego wybrze˝a. Nie
stwierdzono istotnego zró˝nicowania siedliska pod wzgl´dem
warunków glebowych, a ró˝nice mogà wynikaç z ró˝nej inten-
sywnoÊç zasypywania. W miejscach o du˝ej akumulacji piasku
w fitocenozach bezwzgl´dnie dominujà silnie rozroÊni´te, ˝y-
wozielone k´py piaskownicy zwyczajnej pokrywajàcej znacznà
powierzchni przy braku innych gatunków psammofitów. Nie-
które wydmy bia∏e stanowià siedliska przejÊciowe mi´dzy sta-
diami inicjalnymi a optymalnie wykszta∏conymi, które jednak
sà wzgl´dnie stabilne w okresie wielolecia. W niektórych, za-
zwyczaj niezbyt rozleg∏ych p∏atach znaczàcy udzia∏ w zbiorowi-
sku roÊlinnym ma kostrzewa czerwona w podgatunku piasko-
wym Festuca rubra subsp. arenaria. Zale˝nie od sk∏adu gatun-
kowego zbiorowiska i zaawansowania sukcesji mo˝na wyró˝-
niç 2 odmiany, którym odpowiadajà 2 podzespo∏y – typowy
Elymo-Ammophiletum typicum i kostrzewowy Elymo-Ammophi-
letum festucetosum rubrae.

Mo˝liwe pomy∏ki
Lokalizacja siedlisk w bezpoÊrednim sàsiedztwie Morza
Ba∏tyckiego, mi´dzy pla˝à i wydmami przednimi a wydma-
mi  szarymi, brak gleby i pod∏o˝e z czystego bia∏ego pia-
sku oraz wyst´powanie zaledwie kilku gatunków psammo-
fitów, z okaza∏ymi, k´powymi trawami wydmotwórczymi
sprawia, ˝e nie ma ryzyka pomy∏ki nadmorskich wydm
bia∏ych z innymi typami siedlisk.
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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Ammophilion borealis niehalofilne zbiorowiska
wydmy bia∏ej

Zespó∏ Elymo-Ammophiletum arenariae zespó∏ wy-
dmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej 

Podzespó∏ typowy Elymo-Ammophiletum typicum
Podzespó∏ kostrzewowy Elymo-Ammophiletum festu-
cetosum

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Spontaniczny rozwój roÊlinnoÊci na wydmach nadmor-
skich zale˝y w du˝ej mierze od intensywnoÊci procesów
eolicznych i jest ÊciÊle zwiàzany z dynamikà linii brzego-
wej. W warunkach wzgl´dnej stabilizacji brzegu procesy
eoliczne hamujà spontaniczny rozwój roÊlinnoÊci i siedli-
sko wydm bia∏ych wykazuje wzgl´dnà trwa∏oÊç. W przy-
padku silnej abrazji brzegu wydmy bia∏e ulegajà zniszcze-
niu, a na Êwie˝o zasypanych piaskiem murawach rozpo-
czyna si´ wtórna sukcesja roÊlinnoÊci prowadzàca do wy-
kszta∏cenia nowych p∏atów zbiorowiska z piaskownicà
Ammophila arenaria i wydmuchrzycà Elymus arenarius lub
te˝ – w miejscach zacisznych – murawy szczotlichowej
z udzia∏em turzycy piaskowej Carex arenaria. W warun-
kach d∏ugotrwa∏ej akumulacji piasku  zwi´ksza si´ szero-
koÊç pla˝y, narasta wydma przednia oraz wzrasta wyso-
koÊç wydm bia∏ych, zasiedlanych niemal wy∏àcznie przez
piaskownic´. W miar´ utrwalenia ruchomych piasków wy-
dmy bia∏ej i rozwoju gleb, z odk∏adajàcà si´ cienkà war-
stwà próchnicy, sukcesja roÊlinnoÊci prowadzi do wy-
kszta∏cenia, mniej lub bardziej zwartych, muraw psammo-
filnych charakterystycznych dla wydmy szarej albo zaroÊli
z wierzbà p∏o˝àcà piaskowà Salix repens subsp. arenaria
lub – rzadziej, w zachodniej cz´Êci wybrze˝a – z rokitni-
kiem zwyczajnym Hippophaë rhamnoides.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Stosowane nasadzenia na wydmie bia∏ej, g∏ównie pia-
skownicy zwyczajnej lub turzycy piaskowej oraz wierzby
wawrzynkowej Salix daphnoides, ró˝y pomarszczonej
Rosa rugosa, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris (w prze-
sz∏oÊci tak˝e kosodrzewiny Pinus mugo oraz ró˝nych ob-
cych gatunków sosny, jak sosny smo∏owej P. rigida,
Banksa P. banksiana, wejmutki P. strobus i in.) powodu-
jà utrwalenie wydm, przyspieszajà proces odk∏adania
próchnicy, zwi´kszajàc niebezpieczeƒstwo wkraczania
innych gatunków psammofitów lub wskutek  zacienienia
je eliminujà, co prowadzi do rozwoju roÊlinnoÊci mura-
wowej bàdê leÊnej. Penetracja turystyczna powoduje na-
tomiast niszczenie naturalnej roÊlinnoÊci i w konsekwen-
cji rozwiewanie wydm.
Nasadzenia drzew od dawna systematycznie prowa-
dzone na wydmach od strony làdu wybitnie zw´zi∏y

pierwotnà szerokoÊç naturalnego pasa bezleÊnych
wydm. Na ten czynnik na∏o˝y∏y si´ nasilajàce si´
w ostatnich dekadach naturalne podci´cia abrazyjne
wydm, powodujàce cofanie czo∏a wydm; na znacz-
nych odcinkach wybrze˝a doprowadzi∏o to do stanu,
w którym tzw. klify wydmowe bezpoÊrednio podcinajà
posadzone drzewostany. Spowodowa∏o to zanik ca∏e-
go zespo∏u lub niektórych jego postaci na bardzo du-
˝ej cz´Êci wybrze˝a.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Wydmy bia∏e nale˝à do kompleksu siedlisk wydm nad-
morskich (kod Physis 16.21). W naturalnym uk∏adzie od
strony làdu graniczà z wydmami szarymi, poroÊni´tymi
murawami psammofilnymi, tak˝e z borami nadmorskimi
rozwijajàcymi si´ po posadzeniu sosny, natomiast od
strony morza – z inicjalnymi stadiami wydm bia∏ych z luê-
nà roÊlinnoÊcià pionierskà.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Wydmy bia∏e, nale˝àce do naturalnych siedlisk nasze-
go krajobrazu nadmorskiego, wyst´pujà wzd∏u˝ wy-
dmowego brzegu Morza Ba∏tyckiego, poza brzegiem
klifowym. Na wyspie Wolin – Mierzeja Przytorska, na
wyspie Uznam – Mierzeja Karsiborska. Na làdzie –
szeroki pas wybrze˝a: od ÂwinoujÊcia do Mi´dzyzdro-
jów, od Mi´dzywodzia do Dziwnowa, od Niechorza do
Mrze˝yna, mierzeje jezior Resko, Jamno, Bykowo, Ko-
paƒ (bardzo wàskie i zniszczone), tak˝e fragmentami
na Mierzei WiÊlanej. Szczególnie rozleg∏y i najlepiej
zachowany system ruchomych wydm wykszta∏ci∏ si´
(w znacznej mierze na skutek zniszczenia lasów) na
Mierzei ¸ebskiej (na odcinku Rowy – Ràbka-Wyrzutnia)
i na Mierzei Sarbskiej.
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko o wybitnym znaczeniu ze wzgl´du na jego szczegól-
ne walory przyrodnicze i krajobrazowe, zw∏aszcza wyst´po-
wanie zagro˝onych i rzadkich gatunków psammofitów, o za-
si´gu ograniczonym jedynie do  specyficznych siedlisk nad-
morskich wydm, a tak˝e naturalne procesy wydmotwórcze.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Lnica wonna Linaria odora.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Rybitwa czubata Sterna sandvicensis, rybitwa rzeczna
Sterna hirundo, rybitwa bia∏oczelna Sterna albifrons, ler-
ka Lullula arborea, Êwiergotek polny Anthus campestris,
rybitwa wielkodzioba Sterna caspia, rybitwa czubata
Sterna sandvicensis.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Nadmorskie wydmy bia∏e towarzyszàce rozleg∏ym odcin-
kom pla˝y sà najlepiej rozwini´te na wspó∏czeÊnie aku-
mulacyjnych odcinkach wybrze˝a. Okaza∏e, k´powe wy-
dmotwórcze trawy: piaskownica zwyczajna i rzadziej wy-
dmuchrzyca piaskowa tworzà charakterystycznà roÊlin-
noÊç wydmy bia∏ej, która osiàga pokrywanie 30–40% po-
wierzchni piasku.

Inne obserwowane stany
Wydma bia∏a z nasadzeniami wierzby wawrzynkowej Salix
daphnoides i ró˝y pomarszczonej Rosa rugosa. Do niedawna
stosowano równie˝ gatunki obce dla terenów nadmorskich,
jak np. wysokogórskà kosodrzewin´ Pinus mugo. Ró˝ne fazy
degradacji siedliska wydmy bia∏ej spowodowane przede
wszystkim sztormami i abrazjà brzegu. Siedlisko naturalnych
wydm bia∏ych nale˝y do kategorii powa˝nie zagro˝onych po-
mimo ich ochrony, sprowadzajàcej si´ do zakazu zabudowy
i turystycznej penetracji wydanego przez Urz´dy Morskie.

Tendencje do przemian w skali kraju
i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko nale˝y do kategorii siedlisk rzadkich i silnie za-
gro˝onych, g∏ównie wskutek stosowania ró˝nych form
technicznej i biologicznej ochrony brzegu, nasilajàcej si´
penetracji turystycznej na piaszczystych pla˝ach nadba∏tyc-
kich oraz nasilajàcej si´ w ostatnich latach abrazji brze-
gów. Najwi´ksze zagro˝enie stanowià jednak ró˝ne formy
utrwalania wydm przez sadzone drzewa i krzewy. Np. cz´-
sto stosowane na wydmie bia∏ej nasadzenia wierzby waw-
rzynkowej Salix daphnoides i ró˝y pomarszczonej Rosa ru-
gosa powodujà utrwalenie wydm, przyspieszajà proces
glebotwórczy, powodujàc zmian´ naturalnej dynamiki ro-

ÊlinnoÊci i strefowoÊci siedlisk wydmowych. Do niedawna
stosowano równie˝ gatunki obce dla terenów nadmor-
skich, jak np. wysokogórskà kosodrzewinà Pinus mugo.
Stabilizacja piasku w strefie wydmy przedniej, najcz´Êciej
za pomocà sadzonej wydmuchrzycy piaskowej, powoduje
zanik naturalnej dynamiki wydm. W pobli˝u miejscowoÊci
wypoczynkowych istnieje niebezpieczeƒstwo zadeptywania
siedlisk, uruchomienia piasków i rozwiewania wydm oraz
przekszta∏cenia bia∏ych wydm nadmorskich w tereny u˝yt-
kowania rekreacyjnego. WÊród zagro˝eƒ naturalnych do
najwi´kszych nale˝y abrazja brzegu, nak∏adajàca si´ na
wszystkie zagro˝enia antropogeniczne. WÊród potencjal-
nych zagro˝eƒ natury antropogenicznej  mo˝na wymieniç
budow´ farm wiatrowych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko skrajnie niskoproduktywne, o skrajnych warun-
kach abiotycznych, wy∏àczone z produkcji gospodarczej.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest wra˝liwe na zadeptywanie, wszelkiego rodza-
ju nasadzenia, utrwalanie i eutrofizacj´ pod∏o˝a oraz
abrazj´ brzegów.

Zalecane metody ochrony
Siedlisko ruchomych wydm bia∏ych, jako silnie zagro˝one,
podlega ochronie prawnej przez  Urzàd Morski. Niestety,
ochrona  ta sprowadza si´ do zakazu turystycznej penetra-
cji  (z regu∏y nieprzestrzeganego) i zakazu zabudowy. Wy-
dmy sà jednak tak˝e utrwalane na zlecenie Urz´du Mor-
skiego, co nieuchronnie prowadzi do  zmniejszenia area∏u,
a na d∏ugich odcinkach wybrze˝a wr´cz do zaniku siedli-
ska bia∏ej wydmy. Najlepiej zachowane ruchome wydmy
bia∏e powinno si´ zatem objàç ochronà rezerwatowà (∏àcz-
nie z przylegajàcym odcinkiem pla˝y), z zakazem wprowa-
dzania na obszar rezerwatu jakichkolwiek technicznych lub
biologicznych umocnieƒ wa∏ów wydmowych, falochronów
itp. W pobli˝u pozosta∏ych – istotne znaczenie dla ich
ochrony mia∏oby skanalizowanie przejÊç wczasowiczów
i turystów na pla˝´ oraz wytyczenie szlaków turystycznych
w bezpiecznej odleg∏oÊci od siedlisk wydmowych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Gwa∏townie post´pujàca abrazja i erozja brzegu. Trwajàcy
do obowiàzujàcej nowej Ustawy o Ochronie Przyrody
(2004 r.) konflikt zapisów art. 42. pkt 2.11 w Ustawie o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, nakazujàcych zalesianie wydm z art. 27a pkt. 1
starej Ustawy o ochronie przyrody, zabraniajàcym Êwiado-
mego niszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk.
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Dla ochrony siedlisk przymorskich, w tym wydmowych,
utworzono Woliƒski Park Narodowy i S∏owiƒski Park Naro-
dowy. Sà one tak˝e prawnie chronione w rezerwatach
przyrody:  Widowo, Mierzeja Sarbska, Mewia ¸acha, Beka,
Rzeczne ¸àki, w parkach krajobrazowych – Nadmorskim
i Mierzei WiÊlanej, wreszcie w obszarach chronionego
krajobrazu: w Koszaliƒskim Pasie Nadmorskim i w Nad-
morskim Pasie Chronionego Krajobrazu.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegó∏owej inwenta-
ryzacji siedlisk na polskim wybrze˝u Morza Ba∏tyckiego.
Nadmorskie wydmy, z nielicznymi wyjàtkami, nie podlega-
jà ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.  Za ma-
∏o jest  rezerwatów przyrody ustanowionych dla ochrony
tych specyficznych i zagro˝onych siedlisk. Rewizji wymaga
sposób ochrony bezleÊnych wydm, powinno si´ bowiem
wprowadziç zakaz ich zalesiania i zakrzewiania, zw∏aszcza
˝e kosztowne zalesienia nie chronià làdu przed abrazjà,
a wi´c nie spe∏niajà zak∏adanego celu. Siedliska i roÊlin-
noÊç sà jednak dobrze zbadane, od wielu lat bowiem sta-
nowià obiekt badaƒ pracowników naukowych Uniwersyte-
tu Gdaƒskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Uniwersytetu Szczeciƒskiego i Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zosta∏a zrobiona specjalna inwentaryzacja wszyst-

kich siedlisk morskich i nadmorskich dla MÂ i HELCOM
(Warzocha J.,  Herbich J., 1997 mskr). Dalsze badania
winny si´ koncentrowaç na spontanicznej dynamice sie-
dlisk i roÊlinnoÊci oraz mo˝liwoÊciach i warunkach ochro-
ny bia∏ych wydm z ich rzadkà florà i faunà w obliczu nasi-
lajàcych si´ procesów abrazji i rozwoju lasów ze sztucznie
posadzonymi drzewami.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy nadmorskich wydm bia∏ych powinien
obejmowaç m.in. ocen´:
• tempa i kierunku „ruchu” wydm,
• tempa sukcesyjnych przemian roÊlinnoÊci,
• zmian liczebnoÊci populacji gatunków wydmotwórczych,
• zmian ró˝norodnoÊci gatunkowej i struktury przestrzen-

nej zbiorowisk psammofitów,
• liczby stanowisk gatunków rzadkich i silnie zagro˝onych,

takich jak np. miko∏ajek nadmorski,
• nasilenia czynników zagra˝ajàcych zachowaniu siedlisk

i gatunków,
• skutecznoÊci wprowadzonych dzia∏aƒ ochronnych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego. WczeÊniej nale˝a∏oby przeprowadziç
inwentaryzacj´ aktualnego stanu wydm i dokonaç wyboru
przynajmniej 10–15 p∏atów reprezentujàcych zró˝nicowa-
nà struktur´ roÊlinnoÊci.

Anna Namura-Ochalska


