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

2170
Nadmorskie wydmy
z zaroÊlami wierzby
piaskowej
Kod Physis: 16.26

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Zbiorowiska wierzby p∏o˝àcej piaskowej ze zwiàzku Sali-
cion arenariae, zasiedlajàce wilgotne obni˝enia w systemie
nadmorskich wydm.

Charakterystyka

Wilgotne, niewielkie, rzadko rozleg∏e obni˝enia pomi´dzy
wa∏ami wydmowymi, pokryte krzewami wierzby piaskowej
w podgatunku piaskowym Salix repens subsp. arenaria
i skàpà roÊlinnoÊcià psammofilnà, sàsiadujàce z wa∏ami
lub kopcami wydmy bia∏ej.

Podzia∏ na podtypy

Wyró˝niono tylko jeden podtyp
2170-1 Nadmorskie wydmy z zaroÊlami wierzby p∏o-
˝àcej w podgatunku piaskowym

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Rhamno-Prunetea zbiorowiska formacji krze-
wiastej

Rzàd Prunetalia spinosae zaroÊla zwiàzane funkcjo-
nalnie z lasami

Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach
i klifach nadmorskich

Zbiorowisko wierzby p∏o˝àcej w podga-
tunku piaskowym Salix repens subsp.
arenaria

Nadmorskie wydmy z zaroÊlami wierzby piaskowej. Fot. A. Namura-Ochalska



153

Piaszczyste ∏awice podmorskie
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

Nadmorskie wydmy z zaroÊlami wierzby piaskowej

2170
Bibliografia

BLAB J., RIECKEN U., SSYMANK A. 1995. Proposal on a criteria
system for a National Red Data Book of Biotopes. Landsca-
pe Ecology 10, 1: 41–50.

CHOJNACKI J. C., JASNOWSKA J. (red.) 1998. Raport o stanie
ochrony przyrody w województwie zachodniopomorskim.
Com. Graph, Szczecin, s. 67.

HELCOM. 1998. Red list of Marine and Coastal Biotopes and
Biotope Complexes of the Baltic Sea, Belt and Kattegat. Balt.
Sea Environ. Proc. No. 75.

IUCN. 1994. IUCN Red list categories. Prepared by the IUCN
Species Survival Commission. As approved by the 40 the Me-
eting of the IUCN Council. Gland, Switzerland.

JASNOWSKA J. 2002. Âwiat roÊlin. W: M. Kaczanowska (red.)
Przyroda Pomorza Zachodniego, Oficyna in plus. Szczecin.

JASNOWSKA J., JASNOWSKI M. 1983. Pojezierze Zachodniopo-
morskie. Przyroda polska, Wiedza Powszechna, Warszawa.

KORNAÂ J. 1972. Zespo∏y wydm nadmorskich i Êródlàdowych.
W: Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roÊlinna Polski, 1:
297–309, PWN, Warszawa.

MARKOWSKI R. 1997. Wrzosowiska ze zwiàzku Empetrion nigri
Böcher 1943 em. Schubert 1960 na polskim wybrze˝u. W:
Fa∏tynowicz W., Lata∏a M., Szmeja J. (red.) Dynamika i ochro-

na roslinnoÊci Pomorza. Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Gdaƒsk – Poznaƒ: 55–64.

MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbioro-
wisk roÊlinnych Polski. PWN, Warszawa.

PIOTROWSKA H. (red.) 1997. S∏owiƒski Park Narodowy. Bogucki
Wyd. Nauk., Poznaƒ – Gdaƒsk.

PIOTROWSKA H. 2003. Zró˝nicowanie i dynamika nadmor-
skich lasów i zaroÊli w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk.,
Poznaƒ – Gdaƒsk.

PIOTROWSKA H., CELI¡SKI F. 1965. Zespo∏y psammofilne wysp
Wolin i po∏udniowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. Pol.
Zach., 16: 123–170.

PIOTROWSKA H., ˚UKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1997. RoÊliny
naczyniowe S∏owiƒskiego Parku Narodowego. Bogucki Wyd.
Nauk., Poznaƒ.

WOJTERSKI T. 1964. Schematy strefowego uk∏adu roÊlinnoÊci
nadmorskiej na po∏udniowym wybrze˝u Ba∏tyku. Bad. Fizjogr.
Pol. Zach., 14: 87–105.

WOJTERSKI T., BEDNORZ J. 1982. Pobrze˝e S∏owiƒskie i Kaszub-
skie. Przyroda polska, Wiedza Powszechna, Warszawa.

RAFALSKI J., URBA¡SKI J. 1973. Wolin. Przyroda polska, Wiedza
Powszechna, Warszawa.

Anna Namura-Ochalska



154

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

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

2170
1

B. Opis podtypu

Nadmorskie wydmy
z zaroÊlami wierzby p∏o˝àcej
w podgatunku piaskowym
Kod Physis: 16.26

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
W obr´bie wydm bia∏ych, tworzàcych systemy wa∏ów i kop-
ców piasku równolegle do linii brzegowej morza, wyst´pu-
jà ró˝nej wielkoÊci i kszta∏tu zag∏´bienia mi´dzy wydmami,
mniej lub bardziej wilgotne, zazwyczaj poroÊni´te krzewa-
mi wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym, niekiedy
rokitnika, a tak˝e piaskolubnymi bylinami. Od strony mo-
rza graniczà z wydmami bia∏ymi, od strony làdu – ze s∏a-
bo rozwini´tymi wydmami szarymi i borami sosnowymi.
Piasek morski ma jednolity sk∏ad mechaniczny, a inicjalna
warstwa gleby charakteryzuje si´ du˝à pojemnoÊcià po-
wietrznà, przewiewnoÊcià i przepuszczalnoÊcià. Piasek za-
chowuje wilgotnoÊç w lokalnych obni˝eniach mi´dzywyd-
mowych. Najwi´kszy wp∏yw na roÊlinnoÊç majà silne i cz´-
ste wiatry oraz niesiony z wiatrem piasek usypujàcy na dnie
obni˝eƒ grubà warstw´.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
ZaroÊla wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym Salix
repens subsp. arenaria tworzà z regu∏y niezbyt rozleg∏e
p∏aty. Fizjonomia i struktura siedliska sà ÊciÊle zwiàzane
z zag´szczeniem krzewów wierzby, zwykle jednak w war-
stwie zielnej przewa˝ajà piaskolubne trawy – piaskownica
zwyczajna Ammophila arenaria, rzadziej wydmuchrzyca
piaskowa Elymus arenarius. W miejscach nara˝onych na
dzia∏anie wiatru zwarcie roÊlinnoÊci nie przekracza
30–40%, a liczba gatunków jest niewielka. W miejscach
zacisznych, w tym w stosunkowo g∏´bokich misach mi´dzy-
wydmowych, zwarcie roÊlinnoÊci roÊnie – do 70–80%,
a wokó∏ krzewów wierzby osiedlajà si´ psammofilne byli-
ny: groszek nadmorski Lathyrus japonicus subsp. mariti-
mus, turzyca piaskowa Carex arenaria, bylica polna w od-
mianie nadmorskiej Artemisia campestris var. sericea i ja-
strz´biec baldaszkowy w odmianie wydmowej Hieracium
umbellatum var. linariifolium.

Reprezentatywne gatunki
Wierzba p∏o˝àca w podgatunku piaskowym Salix repens
subsp. arenaria.

Odmiany
Zale˝nie od stopnia wkl´s∏oÊci i wilgotnoÊci obni˝eƒ mi´-
dzy wa∏ami i kopcami wydm oraz odleg∏oÊci od kraw´dzi
stromych wa∏ów wydmowych zmienia si´ stopieƒ pokrycia

piasków roÊlinnoÊcià, bogactwo gatunkowe zbiorowiska,
a tak˝e wysokoÊç i zag´szczenie krzewów wierzby.

Mo˝liwe pomy∏ki
Najwi´ksza mo˝liwoÊç pomy∏ki z p∏atami suchego wrzo-
sowiska ba˝ynowego Carici arenariae-Empetretum nigri
(kod Physis:16.23, kod Natura 2140) z du˝ym udzia∏em
wierzby piaskowej, stanowiàcymi stadium przejÊciowe
mi´dzy murawà Helichryso-Jasionetum (kod Physis
16.221, kod Natura 2130) a nadmorskim borem ba˝y-
nowym Empetro nigri-Pinetum, w miejscach nara˝onych
na dzia∏anie silnych wiatrów, które hamujà rozwój zbio-
rowiska leÊnego.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach i klifach
nadmorskich

Zbiorowisko wierzby p∏o˝àcej w podgatunku
piaskowym Salix repens subsp. arenaria

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
RoÊlinnoÊç podlega spontanicznym, okresowym zaburze-
niom wskutek dzia∏ania silnych, sztormowych wiatrów, po-
wodujàcych wzmo˝enie procesów eolicznych i akumulacj´
piasku, po których nast´puje stopniowa regeneracja p∏a-
tów. Fazy degeneracyjno-regeneracyjne mogà powtarzaç
si´ cyklicznie, a sk∏ad florystyczny zbiorowiska zmienia si´
z roku na rok. Z czasem jednak zaroÊla wierzbowe mogà
przekszta∏ciç si´ w suche wrzosowiska ba˝ynowe. W star-
szych cz´Êciach zag∏´bieƒ deflacyjnych, cz´sto najbardziej
oddalonych od pla˝y, stosunkowo zacisznych i wilgotnych,
zazwyczaj osiedla si´ sosna, a w Êlad za nià roÊliny boro-
we. Wzrost ocienienia przez drzewa prowadzi do wycofa-
nia si´ Êwiat∏olubnych, psammofilnych bylin. Wierzba
utrzymuje si´ doÊç d∏ugo w m∏odym zbiorowisku borowym,
z czasem jednak tak˝e ona zanika.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zale˝nie od rodzaju antropopresji nast´puje albo przyspie-
szenie sukcesji w kierunku zbiorowiska leÊnego – na skutek
wprowadzonych nasadzeƒ drzew, albo utrzymywanie p∏a-
tów w stanie przed∏u˝onej fazy inicjalnej – na skutek cz´-
Êciowego niszczenia p´dów wierzby przez penetrujàcych
wydmy turystów i pla˝owiczów.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Wydmy z zaroÊlami wierzby piaskowej z regu∏y sàsiadujà
od strony làdu z wydmà szarà lub inicjalnymi p∏atami
nadmorskiego boru ba˝ynowego, a od strony morza
z wydmà bia∏à.



Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Nadmorskie wydmy z wierzbà piaskowà wyst´pujà
w rozproszeniu na polskim wybrze˝u Morza Ba∏tyckiego
– od wyspy Wolin po ujÊcie Wis∏y. Najwi´ksze i wzgl´d-
nie trwa∏e p∏aty wykszta∏ci∏y si´ na Mierzei ¸ebskiej
i Mierzei Sarbskiej. Drobnopowierzchniowe fitocenozy
reprezentujàce zaroÊla wierzby piaskowej mo˝na jed-
nak spotkaç tak˝e na Pobrze˝u Szczeciƒskim i Pobrze˝u
Gdaƒskim.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

RoÊlinnoÊç doÊç skutecznie utrwala piaski wydmowe, sta-
nowi interesujàcy element krajobrazu nadmorskich
wydm.
Ekologia zbiorowiska poznana jest jednak s∏abo, podob-
nie jak biologia budujàcych je gatunków.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Dobrze zachowane p∏aty zaroÊli wierzbowych znajdujà si´
na obszarze S∏owiƒskiego Parku Narodowego

Inne obserwowane stany
Niektóre p∏aty siedliska sà w stanie degeneracji, inne – re-
generacji. Oprócz w pe∏ni naturalnych sà te˝ p∏aty cz´Êcio-
wo powsta∏e dzi´ki nasadzeniom wierzby piaskowej. Wi´k-
szoÊci p∏atów, w d∏u˝szym horyzoncie czasowym, zagra˝a
stopniowy zanik wskutek sukcesji albo te˝ – bli˝ej morza –
post´pujàcej abrazji brzegu.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Nale˝y do kategorii siedlisk rzadkich, podlegajàcych spon-
tanicznej sukcesji w kierunku nadmorskich wrzosowisk ba-
˝ynowych lub boru sosnowego. Zagro˝eniem w d∏u˝szej
perspektywie czasu jest nasilajàca si´ w ostatnich latach
penetracja rekreacyjno-turystyczna oraz – na wydmach sà-
siadujàcych z pla˝à – abrazja, lokalnie tak˝e zalesienia.

Wewn´trzny potencja∏ produkcji
gospodarczej

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

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska z zaroÊlami wierzby p∏o˝àcej w odmianie piasko-
wej sà wra˝liwe na zacienienie, zasypanie zbyt grubà war-
stwà piasku oraz na abrazj´ brzegu.

Zalecane metody ochrony
Wierzba p∏o˝àca w podgatunku piaskowym nie wymaga
szczególnych zabiegów ochronnych, chocia˝ dla utrzy-
mania charakterystycznej struktury zbiorowiska nale˝a∏o-
by – przynajmniej w kilku wybranych p∏atach – systema-
tycznie usuwaç spontanicznie wkraczajàce drzewa (so-
sna, brzoza). W S∏owiƒskim Parku Narodowym (poza
strefà ochrony Êcis∏ej) lub na Mierzei Sarbskiej taka decy-
zja wymaga∏aby wprowadzenia odpowiednich zapisów
do planu ochrony – odpowiednio – parku narodowego
i rezerwatu przyrody.
ZaroÊla wierzby piaskowej w systemie bia∏ych i szarych
wydm sà formalnie chronione przez Urz´dy Morskie, zaka-
zujàce penetracji przez turystów i wczasowiczów. Obszary
wydm nale˝a∏oby wi´c nadal chroniç g∏ównie przed ewen-
tualna zabudowà rekreacyjnà, organizowaniem kempin-
gów itp. JeÊli monitoring wykaza∏by systematycznà degene-
racj´ p∏atów w wyniku sukcesji roÊlinnoÊci, w kilku – kilku-
nastu – wybranych, stosunkowo dobrze zachowanych, na-
le˝a∏oby systematycznie usuwaç podrost drzew i krzewów.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W perspektywie dziesiàtków lat negatywny wp∏yw na zacho-
wanie siedliska b´dzie mia∏a post´pujàca abrazja brzegu,
aktualnie – rozbudowa nadmorskich oÊrodków wypoczyn-
kowych i rosnàca presja turystów i wczasowiczów.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy (ochrona Êcis∏a), rezerwat przyro-
dy Mierzeja Sarbska. Ochrona ca∏ego nadmorskiego pasa
wydm i kompleksów leÊnych przez Urz´dy Morskie.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Zaktualizowania wymaga inwentaryzacja stanowisk oraz
szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych w p∏atach natu-
ralnego i antropogenicznego pochodzenia.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy zaroÊli wierzby piaskowej i rokitnika
powinien obejmowaç:
• dynamik´ rozmieszczenia p∏atów i zmiany ich area∏u,
• sk∏ad gatunkowy zbiorowiska i pokrywanie gatunków,

• ˝ywotnoÊç wierzby piaskowej,
• wybrane parametry populacyjne wierzby piaskowej (za-

g´szczenie, ÊmiertelnoÊç).
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni se-
zonu wegetacyjnego. Powinien byç poprzedzony szcze-
gó∏owà inwentaryzacjà siedlisk, ustaleniem ich pocho-
dzenia (naturalne lub antropogeniczne, ukszta∏towane
wskutek wprowadzenia krzewów wierzby p∏o˝àcej
w podgatunku piaskowym przez cz∏owieka), a nast´pnie
wyborem 3–4 powierzchni reprezentujàcych naturalne
i pochodzàce z nasadzeƒ zaroÊla.

Anna Namura-Ochalska


