
Wilgotne zag∏´bienia
mi´dzywydmowe
Kod Physis: 16.3

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Wilgotne zag∏´bienia w systemie wydm, nadzwyczaj boga-
te pod wzgl´dem rozmaitoÊci siedlisk, a wyspecjalizowane
siedliska bardzo zagro˝one wskutek obni˝ania si´ poziomu
wody gruntowej. W Polsce ograniczone do wydm budowa-
nych ze skrajnie ubogich, bezwapiennych piasków, z roÊlin-
noÊcià bardzo zró˝nicowanà, w zale˝noÊci od stanu dyna-
micznego fitocenoz i lokalnych warunków abiotycznych.

Charakterystyka

Ten typ siedliska obejmuje wilgotne zag∏´bienia mi´dzy-
wydmowe, niezale˝nie od ich wieku i stanu dynamiczne-
go, wyst´pujàce w ca∏ym pasie piaszczystych wydm nad-
morskich. Obejmuje zarówno m∏ode pola deflacyjne na
zapleczu ruchomych wydm (Mierzeja ¸ebska), jak te˝ sta-
re, ustabilizowane roÊlinnoÊcià rowy i misy mi´dzy wyd-
mami. Siedlisko powsta∏o w wyniku procesów eolicznych,
w wilgotnym i ch∏odnym klimacie morskim. Charakteryzu-
je si´ ubogim i wilgotnym pod∏o˝em, wysokim, choç
zmiennym, poziomem wody gruntowej, cz´sto ze stagnu-
jàcà wodà na powierzchni w okresie obfitych opadów. Po-
mimo bliskiego sàsiedztwa morza zag∏´bienia mi´dzy-
wydmowe nie sà zasolone, a roÊliny korzystajà z wody
s∏odkiej. W obni˝eniach deflacyjnych rozwijajà si´ ró˝ne
stadia roÊlinnoÊci, odpowiadajàce zró˝nicowanemu za-
awansowaniu procesu glebotwórczego. RoÊlinnoÊç bar-
dzo zró˝nicowana: od pionierskich zbiorowisk wilgocio-
lubnych psammofitów, przez wilgotne murawy i wrzosowi-
ska, kwaÊne m∏aki i torfowiska, zaroÊla woskownicy, a˝ po
nadmorski bór ba˝ynowy.

Podzia∏ na podtypy

2190-1 Pionierskie stadia kolonizacji piasków
i sukcesji roÊlinnoÊci w wilgotnych obni˝eniach
mi´dzywydmowych, na pod∏o˝u o ma∏ym zasole-
niu. Kod Physis: 16.32
2190-2 Torfowiska w wilgotnych zag∏´bieniach
mi´dzywydmowych, cz´sto z wkraczajàcymi p∏o˝à-
cymi wierzbami piaskowymi. Kod Physis: 16.33
2190-3 KwaÊna m∏aka turzycowa w wilgotnych za-
g∏´bieniach mi´dzywydmowych. Kod Physis: 16.34
2190-4 Wilgotne wrzosowisko ba˝ynowe w zag∏´-
bieniach mi´dzywydmowych. Kod Physis: 16.23
2190-5 ¸ozowisko z przewagà wierzby uszatej
z udzia∏em woskownicy europejskiej. Kod Physis: 44.921
2190-6 ZaroÊla woskownicy europejskiej. Kod
Physis: 44.93
2190-7 Pionierskie zbiorowiska drobnych bylin
ziemnowodnych na wilgotnych piaskach. Kod
Physis: 16.32

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 nadmorskie, nieha-
lofilne zbiorowiska na wydmowych piaskach

Zespó∏ Juncetum litoralis – cz∏onowatego situ
nadbrze˝nego

Klasa Oxycocco-Sphagnetea krzewinkowo-torfowcowe
zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich na
kwaÊnych oligo- i dystroficznych siedliskach

Rzàd Sphagno-Ericetalia zbiorowiska mokrych wrzo-
sowisk z torfowcami

Zwiàzek Ericion tetralicis atlantyckie zbiorowiska
mokrych wrzosowisk

Zespó∏ Ericetum tetralicis mokre wrzosowiska
z panujàcym wrzoÊcem bagiennym

Rzàd Sphagnetalia magellanici torfotwórcze zbiorowi-
ska fazy k´pkowej torfowisk wysokich

Zwiàzek Sphagnion magellanici zbiorowiska wyso-
kotorfowiskowe

Zespó∏ Sphagnetum magellanici mszar k´p-
kowo-dolinowy

Klasa Scheuchzerio-Caricetea nigrae – niskoturzycowe,
bogate w mszaki zbiorowiska ∏àk podmok∏ych, torfowisk
przejÊciowych i dolinkowej fazy torfowisk wysokich

Rzàd Scheuchzerietalia palustris – niskoturzycowe, tor-
fotwórcze zbiorowiska kwaÊnych dystroficznych torfo-
wisk przejÊciowych i dolinkowej fazy torfowisk wysokich
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Zwiàzek Rhynchosporion albae – dystroficzne
zbiorowiska torfotwórcze w kompleksie wysoko-
torfowiskowym

Zespó∏ Rhynchosporetum albae mszar dolin-
kowy z przygie∏kà bia∏à
Zespó∏ Rhynchosporetum fuscae mszar dolin-
kowy z przygie∏kà brunatnà

Zwiàzek Caricion lasiocarpae mezo- i dystroficzne
zbiorowiska turzycowe torfowisk przejÊciowych

Zespó∏ Caricetum lasiocarpae mszar z domi-
nujàcà turzycà nitkowatà

Rzàd Caricetalia nigrae kwaÊne m∏aki niskoturzycowe
Zwiàzek Caricion nigrae roÊlinnoÊç darniowych tor-
fowisk niskich lub przejÊciowych

Zespó∏ Carici canescentis-Agrostietum cani-
nae mszar turzycowo-mietlicowy, zbiorowisko
kwaÊnych m∏ak turzycowych

Klasa Nardo-Callunetea zbiorowiska wrzosowisk i ubo-
gich muraw bliêniczkowych

Rzàd Calluno-Ulicetalia wrzosowiska
Zwiàzek Empetrion nigri nadmorskie wrzosowiska
ba˝ynowe

Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri
wilgotne wrzosowisko ba˝ynowe pól i mis defla-
cyjnych w obszarach wydm nadmorskich

Klasa Alnetea glutinosae lasy z panujàcà olszà czarnà
lub zaroÊla szerokolistnych wierzb z udzia∏em olszy

Rzàd Alnetalia glutinosae zbiorowiska z panujàcà ol-
szà czarnà lub zaroÊla szerokolistnych wierzb

Zwiàzek Alnion glutinosae azonalne zbiorowi-
ska z olszà czarnà lub szerokolistnymi wierzba-
mi wyst´pujàce w zag∏´bieniach o utrudnionym
odp∏ywie

Zespó∏ Myrico-Salicetum auritae ∏ozowisko
z przewagà wierzby uszatej z udzia∏em woskow-
nicy europejskiej
Zespó∏ Myricetum gale zespó∏ woskownicy
europejskiej

Klasa Littorelletea uniflorae zbiorowiska drobnych bylin
wodnych lub ziemnowodnych w zbiornikach oligo- i me-
zotroficznych

Rzàd Littorelletalia uniflorae przybrze˝ne zbiorowiska
mi´kkowodne

Zwiàzek Lobelion niskie i luêne zbiorowiska przy-
brze˝ne zbiorników oligo- i mezotroficznych
o piaszczystym dnie

Zespó∏ Ranunculo-Juncetum bulbosi zespó∏
situ drobnego

Zwiàzek Hydrocotylo-Baldelion zbiorowiska drob-
nych bylin ziemnowodnych

Zespó∏ Eleocharitetum multicaulis zespó∏ po-
nik∏a wielo∏odygowego
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B. Opis podtypów:

Pionierskie zbiorowiska
murawowe na wilgotnych
piaskach i polach deflacyjnych,
na pod∏o˝u o ma∏ym zasoleniu
Kod Physis 16.32

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wilgotne, skrajnie ubogie drobno- i Êrednioziarniste piaski
na zapleczu wydm ruchomych w obni˝eniach rozleg∏ych pól
deflacyjnych, w tzw. mi´dzygrz´dziach, oddzielonych od
siebie piaszczystymi wa∏ami (tzw. grz´dami), rzadziej w nie-
wielkich rowach lub misach mi´dzywydmowych, z luênà ro-
ÊlinnoÊcià pionierskà, z∏o˝onà z wilgociolubnych psammo-
fitów. W miar´ rozwoju roÊlinnoÊci zwi´ksza si´ liczba ga-
tunków, wzrasta ich pokrywanie, zwi´ksza si´ ˝yznoÊç pod-
∏o˝a. Dzia∏alnoÊç wiatru, zasypywanie i odwiewanie mo˝e
hamowaç sukcesj´, zw∏aszcza w stadiach poczàtkowych.
W sumie – siedliska nietrwa∏e, stanowiàce wczesne etapy
sukcesji w kierunku torfowisk lub wilgotnych wrzosowisk.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Niskie, luêne zbiorowiska wilgociolubnych psammofitów
o charakterze pionierskim, rozwijajàce si´ poczàtkowo na nie-
mal ca∏kowicie nagim piasku, bez wykszta∏conej warstwy

mszystej. W fazie inicjalnej najcz´Êciej jednogatunkowe, zbu-
dowane z: situ cz∏onowatego w podgatunku nadmorskim Jun-
cus articulatus subsp. litoralis, kostrzewy czerwonej w podga-
tunku piaskowym Festuca rubra subsp. arenaria, mietlicy roz-
∏ogowej Agrostis stolonifera lub rzadziej z mieszaniny osobni-
ków tych gatunków, a na obrze˝ach obni˝eƒ deflacyjnych,
w ich nieco wy˝szej cz´Êci – z udzia∏em turzycy piaskowej Ca-
rex arenaria. W miar´ rozwoju roÊlinnoÊci zbiorowisko wzbo-
gaca sit ba∏tycki Juncus balticus, tworzàcy w póêniejszych sta-
diach sukcesji niekiedy zwarte ∏any. Tu i ówdzie rosnà tak˝e
niewielkie k´py piaskownicy zwyczajnej Ammophila arenaria.

Reprezentatywne gatunki
Sit cz∏onowaty w podgatunku nadmorskim Juncus
articulatus subsp. litoralis, sit ba∏tycki Juncus bal-
ticus, kostrzewa czerwona w podgatunku piasko-
wym Festuca rubra subsp. arenaria, mietlica roz∏o-
gowa Agrostis stolonifera, turzyca piaskowa Carex are-
naria, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria.

Odmiany
Najistotniejszym czynnikiem decydujàcym o lokalnych odmia-
nach siedliska jest g∏´bokoÊç zalegania soczewek s∏odkiej wo-
dy pod warstwà piasków wydmowych. Przy ma∏ej warstwie
nadk∏adowego piasku woda opadowa cz´sto stagnuje na po-
wierzchni, a inicjalne zbiorowiska psammofitów rozwijajà si´
w zbiorowiska torfowiskowe i nadmorskie bory bagienne. Je-
Êli soczewki s∏odkiej wody zalegajà g∏´biej – woda opadowa
rzadko stagnuje na powierzchni zag∏´bieƒ, stàd te˝ w toku
sukcesji wykszta∏cajà si´ wrzosowiska ba˝ynowe, a w nast´p-
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nym stadium ba˝ynowe bory nadmorskie. Pionierskie zbioro-
wiska wilgociolubnych psammofitów w inicjalnej fazie sukcesji
rozwijajà si´ na przedpolu obni˝eƒ mi´dzywydmowych, tu˝ za
„plecami” ruchomej wydmy, jako pierwsze zbiorowiska roÊlin
zielnych. Zbudowane z luênych skupieƒ m∏odocianych osobni-
ków, najcz´Êciej situ cz∏onowatego w podgatunku nadmor-
skim Juncus articulatus subsp. litoralis i mietlicy roz∏ogowej
Agrostis stolonifera, którym w miejscach nieco wyniesionych
towarzyszà piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, tu-
rzyca piaskowa Carex arenaria lub kostrzewa czerwona
w podgatunku piaskowym Festuca rubra subsp. arenaria.
Mo˝na wyró˝niç odmiany siedliska zwiàzane z wiekiem po-
szczególnych obni˝eƒ i stadium rozwoju roÊlinnoÊci:
a) zbiorowisko z sitem nadbrze˝nym Juncetum litoralis –

rozwija si´ w najm∏odszych partiach pól deflacyjnych na Mie-
rzei ¸ebskiej, na wilgotnym, skrajnie ubogim, piaszczystym
pod∏o˝u o odczynie zbli˝onym do oboj´tnego. Poziom wody
gruntowej jest wysoki, lecz zmienny w ciàgu roku i w kolejnych
latach. Fitocenozy odznaczajà si´ ubóstwem florystycznym,
ma∏ym, co najwy˝ej 30-procentowym pokrywaniem oraz du-
˝ym udzia∏em siewek i osobników m∏odocianych. Z gatunków
wyró˝niajàcych zbiorowisko sta∏ym sk∏adnikiem jest sit cz∏ono-
waty w podgatunku nadmorskim Juncus articulatus subsp. lito-
ralis oraz mietlica roz∏ogowa Agrostis stolonifera. Cz´sto
wspó∏wyst´pujà równie˝: turzyca piaskowa Carex arenaria,
piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, szczotlicha siwa
Corynephorus canescens, a z siewek drzew i krzewów najcz´-
Êciej wierzba p∏o˝àca piaskowa Salix repens subsp. arenaria.

b) zbiorowisko z sitem ba∏tyckim Juncus balticus – wy-
kszta∏ca si´ w nieco starszych i silnie nawodnionych mi´dzy-
grz´dziach, w których zwartym ∏anom situ ba∏tyckiego najcz´-
Êciej towarzyszà rosiczka okràg∏olistna Drosera rotundifolia
oraz gatunki z rodziny wrzosowatych. Wraz ze wzrostem ˝y-
znoÊci zwi´ksza si´ liczba gatunków w zbiorowisku i ich po-
krywanie. Maleje natomiast udzia∏ pionierskich psammofitów,
takich jak: sit cz∏onowaty w podgatunku nadmorskim Juncus
articulatus subsp. litoralis, mietlica roz∏ogowa Agrostis stoloni-
fera i kostrzewa czerwona w podgatunku piaskowym Festuca
rubra subsp. arenaria. Wielop´dowe osobniki (polikormony)
situ ba∏tyckiego, poczàtkowo o liniowym wzroÊcie wegetatyw-
nym przypominajàcym grzebienie, w póêniejszej fazie rozwo-
ju rozrastajà si´ we wszystkich kierunkach i pokrywajà po-
wierzchni´ zwartym ∏anem. Nast´puje ekspansja pionierskich
mchów; warstw´ mszystà tworzy p∏onnik pospolity Polytrichum
commune var. perigoniale i borzeÊlad zwis∏y Pohlia nutans.
Wzrost udzia∏u roÊlin wrzosowatych, g∏ównie wrzosy, wskazu-
je na poczàtek rozwoju wilgotnego wrzosowiska.

Mo˝liwe pomy∏ki
Wyst´powanie zbiorowisk pionierskich w najm∏odszej cz´-
Êci obni˝eƒ mi´dzywydmowych eliminuje mo˝liwoÊç po-
my∏ki. TrudnoÊci z identyfikacjà mogà nastr´czaç stadia
poÊrednie mi´dzy zbiorowiskami inicjalnymi a torfowiska-
mi (Physis 16.33) lub wilgotnymi, nadmorskimi wrzosowi-
skami ba˝ynowymi (Physis 16.23).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Ammophilion borealis nadmorskie, niehalofilne
zbiorowiska na piaskach wydmowych

Zespó∏ Juncetum litoralis zespó∏ situ cz∏onowatego
nadbrze˝nego

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W obni˝eniach (na mi´dzygrz´dziach) aktywnych pól de-
flacyjnych wyst´puje ca∏y szereg sukcesyjny, od stadiów
pionierskich, poprzez mniej lub bardziej zwarte murawy
psammofilne, po wilgotne wrzosowiska z ba˝ynà czarnà
Empetrum nigrum, torfowiska i nadmorski bór ba˝ynowy.
W wyniku naturalnej sukcesji rozwija si´ warstwa mszysta,
wkraczajà gatunki wrzosowate i sosna. Przy wstecznym ru-
chu wydm roÊlinnoÊç bywa ca∏kowicie zasypana piaskiem,
ale w innych miejscach powstajà nowe obni˝enia z pio-
nierskà roÊlinnoÊcià.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Brak bezpoÊredniej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, choç penetra-
cja turystyczna prowadzi do lokalnego zniszczenia roÊlin-
noÊci, zw∏aszcza w sàsiedztwie szlaków turystycznych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Graniczà z nagimi piaskami, wyniesionymi grz´dami z ro-
ÊlinnoÊcià murawowà oraz siedliskami reprezentujàcymi
poÊrednie (wrzosowiska lub torfowiska) albo koƒcowe
(nadmorski bór ba˝ynowy) stadia sukcesji.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Wyst´pujà g∏ównie na Mierzei ¸ebskiej, na zapleczu ru-
chomych wydm.
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Wilgotne zag∏´bienia mi´dzywydmowe

2190
1

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Ró˝ne stadia sukcesji unikatowych zbiorowisk w obni˝e-
niach mi´dzywydmowych na skrajnie oligotroficznym pod-
∏o˝u. Siedliska nadmorskich podgatunków i odmian.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Lerka Lullula arborea.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko efemeryczne i niezwykle dynamiczne. D∏ugotrwa-
∏oÊç poszczególnych jego odmian (reprezentujàcych ró˝ne
stadia sukcesji na mi´dzygrz´dziach) zale˝y od kierunku
i si∏y wiatru, a wi´c przesuwania si´ wydmy w kierunku
z zachodu na wschód lub te˝ zasypywania p∏atów inicjal-
nej roÊlinnoÊci przy ruchu wstecznym wydm. Siedliska
chronione w S∏owiƒskim Parku Narodowym.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedliska cz´sto efemeryczne, powstajàce na zapleczu ru-
chomych wydm i cz´sto zanikajàce wskutek „poch∏oni´-
cia” ich przez czo∏o kolejnej, ruchomej wydmy albo zasy-
pania przy wstecznym ruchu wydmy, w sprzyjajàcych oko-
licznoÊciach – stanowiàce inicjalne stadia sukcesji w kie-
runku rozwoju wilgotnych wrzosowisk ba˝ynowych, a na-
st´pnie nadmorskiego boru ba˝ynowego. Najwi´kszym
zagro˝eniem jest ich zasypywanie oraz spontaniczna suk-
cesja roÊlinnoÊci.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Brak jakiejkolwiek produkcji gospodarczej

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wra˝liwe na zasypywanie piaskiem oraz opanowywanie
przez roÊlinnoÊç kolejnych stadiów sukcesji.

Zalecane metody ochrony
Najlepszà ochron´ stanowi brak jakiejkolwiek ingerencji
cz∏owieka i zakaz penetracji turystycznej. Ochronà nale˝y
objàç odpowiednio du˝e kompleksy wydm i zag∏´bieƒ, aby

znalaz∏y si´ w nich wszystkie stadia rozwojowe; gdy zbioro-
wiska pionierskie zostanà w jednym miejscu zasypane albo
zarosnà, w innych miejscach pojawià si´ jako fazy inicjalne.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W d∏u˝szej perspektywie czasu – post´pujàca abrazja brzegu.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy – strefa ochrony Êcis∏ej wy∏à-
czona z turystycznej penetracji i jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Struktura i dynamika roÊlinnoÊci w obni˝eniach mi´dzywyd-
mowych, a tak˝e fizyczne i chemiczne w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a,
by∏y i sà szczegó∏owo zbadane przez pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Gdaƒskiego i Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Nie ma do tej pory powszechnie przyj´tej i ogólnie
obowiàzujàcej w Polsce klasyfikacji wydmowych zbiorowisk
psammofilnych. Zbiorowiska wykszta∏cone na aktywnych
polach deflacyjnych, które wspó∏czeÊnie wyst´pujà jedynie
na Mierzei ¸ebskiej, majà efemeryczny charakter, zw∏aszcza
inicjalne stadia kolonizacji odznaczajà si´ du˝à zmienno-
Êcià w czasie i przestrzeni. W∏asne obserwacje wykaza∏y, ˝e
w kolejnych sezonach wegetacyjnych zachodzà istotne
zmiany jakoÊciowo-iloÊciowe (zarówno w sk∏adzie gatunko-
wym jak i w pokrywaniu poszczególnych gatunków). Wszel-
kie fitosocjologiczne opracowania pionierskich zbiorowisk
psammofilnych nale˝a∏oby publikowaç w ogólnodost´p-
nym czasopiÊmie, zg∏oszonym do internetowego katalogu
czasopism polskich, co do tej pory nie zosta∏o wykonane,
w celu przedyskutowania i stworzenia bazy danych dla
opracowania ogólnopolskiej klasyfikacji tych zbiorowisk.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy powinien obejmowaç ocen´:
• wyst´powania p∏atów siedliska oraz wielkoÊci zajmowa-

nej przez nie powierzchni,
• aktualnego stanu zagro˝enia,
• liczby i pokrywania gatunków,
• poziomu zalegania wód gruntowych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego. Co 6 lat dobrze by∏oby analizowaç
proces rozwoju inicjalnych gleb w ró˝nych stadiach roz-
woju roÊlinnoÊci.

Anna Namura-Ochalska
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Torfowiska w wilgotnych
zag∏´bieniach
mi´dzywydmowych
Kod Physis 16.33

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Siedlisko wykszta∏ca si´ pod wp∏ywem klimatu morskiego,
w bezodp∏ywowych i bezdop∏ywowych obni˝eniach mi´dzy
wydmami, w miejscach podmok∏ych, silnie uwodnionych,
co utrudnia rozk∏ad obumar∏ych roÊlin, których szczàtki
gromadzà si´ na oglejonym piasku i z czasem tworzà cien-
kà, kilku- lub kilkunastocentymetrowa warstw´ kwaÊnego
torfu. Wysoki, choç zmienny, zale˝ny od iloÊci opadów, po-
ziom wód gruntowych utrzymuje si´ tutaj przez ca∏y rok.
Przewa˝ajà torfowiska nawiàzujàce do wysokich torfowisk
typu atlantyckiego.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Torfowiska nadmorskich obni˝eƒ mi´dzywydmowych ce-
chuje bogactwo gatunkowe i zró˝nicowanie zbiorowisk.
Wyst´pujà tu zarówno zbiorowiska krzewinkowo-torfowco-
we z klasy Oxycocco-Sphagnetea, na kwaÊnych glebach
oligotroficznych, zaopatrywane przewa˝nie przez wody
opadowe, jak te˝ niskoturzycowe mszary torfowisk przej-
Êciowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea, na próchnicznych
glebach piaszczystych. W wilgotnych zag∏´bieniach mi´-
dzywydmowych wyst´pujà zarówno inicjalne zatorfienia,
jak i w pe∏ni wykszta∏cone torfowiska.

Reprezentatywne gatunki
Mszarnik wrzoÊcowy Ericetum tetralicis:
wrzosiec bagienny Erica tetralix, we∏nianka po-
chwowata Eriophorum vaginatum, we∏nianeczka dar-
niowa Baeothryon caespitosum.

Mszar k´powo-dolinkowy Sphagnetum magellanici:
torfowiec magellaƒski Sphagnum magellanicum,
modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, we∏nianka
pochwowata Eriophorum vaginatum, ˝urawina b∏otna Oxy-
coccus palustris.

Mszar dolinkowy z przygie∏kà bia∏à Rhynchospo-
retum albae:
przygie∏ka bia∏a Rhynchospora alba, rosiczka okrà-
g∏olistna Drosera rotundifolia, rosiczka d∏ugolistna D. an-
glica, rosiczka poÊrednia D. intermedia.

Mszar dolinkowy z przygie∏kà brunatnà Rhyncho-
sporetum fuscae:
przygie∏ka brunatna Rhynchospora fusca, woskow-
nica europejska Myrica gale (w postaci siewek i m∏odych
osobników).

Mszar z dominujàcà turzycà nitkowatà Caricetum
lasiocarpae:
turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, torfowiec t´po-
listny Sphagnum obtusum.

Odmiany
Mszarnik wrzoÊcowy Ericetum tetralicis – atlantyc-
kie, mokre wrzosowiska z panujàcym wrzoÊcem bagien-
nym Erica tetralix na p∏ytkich glebach torfiastych w zag∏´-
bieniach mi´dzy wydmami, o znacznych wahaniach po-
ziomu wody gruntowej. Zbiorowisko sk∏ada si´ z trzech
warstw; najwy˝szà tworzy wkraczajàca na mszarnik
pojedyncza sosna Pinus sylvestris i brzoza brodawkowata
Betula pendula, dobrze rozwini´ta warstwa zielna zbudo-
wana jest g∏ównie z krzewinek z rodziny wrzosowatych,
natomiast warstw´ mszystà tworzà obficie wyst´pujàce
torfowce. Charakterystyczny jest du˝y udzia∏ we∏nianki po-
chwowatej Eriophorum vaginatum, której osobniki rozra-
stajà si´ w silnie rozwini´te k´py, oraz bagna zwyczajne-
go Ledum palustre, odró˝niajàcego pomorskie mszarniki
wrzoÊcowe od zachodnich. Mszarnik wrzoÊcowy wyst´puje
w rezerwacie Bia∏ogóra.
Mszar k´powo-dolinkowy Sphagnetum magellanici
– nieleÊne zbiorowisko wysokotorfowiskowe, o charaktery-
stycznej budowie k´powej, ze znacznym udzia∏em bagna
zwyczajnego Ledum palustre, modrzewnicy zwyczajnej An-
dromeda polifolia i we∏nianki pochwowatej Eriophorum va-
ginatum. W dolinkach pomi´dzy k´pkami rozwija si´ ro-
ÊlinnoÊç torfowisk przejÊciowych. Warstw´ mszystà buduje
torfowiec magellaƒski Sphagnum magellanicum, tworzàcy
poduchy o herbacianobordowym zabarwieniu. W niewiel-
kim zag∏´bieniu mi´dzywydmowym w Bia∏ogórze stwier-
dzono wyst´powanie mszaru k´powo-dolinkowego z wo-
skownicà europejskà Myrica gale.
Mszar dolinkowy z przygie∏kà bia∏à Rhynchospo-
retum albae – ubogie gatunkowo zbiorowisko z panujà-
cà przygie∏kà bia∏à Rhynchospora alba, z niewielkim
udzia∏em we∏nianki wàskolistnej Eriophorum angustifolium,
modrzewnicy Andromeda polifolia i turzyc, np. turzycy
dzióbkowatej Carex rostrata i turzycy pospolitej C. nigra.
Najni˝szà warstw´ zielnà tworzy najcz´Êciej ˝urawina b∏ot-
na Oxycoccus palustris. WÊród mchów dominuje torfowiec
szpiczastolistny Sphagnum cuspidatum i torfowiec koƒczy-
sty Sph. fallax. Mszar dolinkowy z przygie∏kà bia∏à wyst´-
puje w postaci niewielkich p∏atów rozproszonych wÊród in-
nych zbiorowisk torfowiskowych.
Mszar dolinkowy z przygie∏kà brunatnà Rhyn-
chosporetum fuscae – ubogi w gatunki, zwarty mszar
z dominujàcà przygie∏kà brunatnà Rhynchospora fusca,
rozwijajàcy si´ na pod∏o˝u kwaÊnym i wilgotnym. Udzia∏
innych gatunków zielnych jest znikomy. Warstw´ mszystà
tworzy g∏ównie torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum.
W p∏atach wyst´pujàcych ko∏o Bia∏ogóry na mszar wkracza
woskownica europejska Myrica gale (w postaci siewek
i m∏odych osobników).



Mszar z dominujàcà turzycà nitkowatà Caricetum
lasiocarpae – wyst´puje na wybitnie oligotroficznym
i kwaÊnym pod∏o˝u, w warunkach znacznego podtopienia.
Charakteryzuje si´ ubóstwem gatunkowym; w s∏abo rozwi-
ni´tej warstwie zielnej turzycy nitkowatej Carex lasiocarpa
towarzyszà inne gatunki turzyc, jak np.: turzyca siwa C. ca-
nescens i turzyca dzióbkowata C. rostrata, a tak˝e we∏nian-
ka wàskolistna Eriophorum angustifolium, bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris oraz ˝urawina b∏otna Oxycoccus pa-
lustris i rosiczka okràg∏olistna Drosera rotundifolia. W war-
stwie mszystej dominuje torfowiec zanurzony Sphagnum
inundatum i torfowiec koƒczysty Sph. fallax. Charaktery-
styczny dla mszarów pomorskich jest udzia∏ woskownicy eu-
ropejskiej Myrica gale. Zbiorowisko zosta∏o stwierdzone je-
dynie w zubo˝a∏ej postaci na ma∏ej powierzchni w Bia∏ogó-
rze oraz na jednym stanowisku w obni˝eniu mi´dzywydmo-
wym na Mierzei ¸ebskiej.

Mo˝liwe pomy∏ki
W obr´bie siedlisk w kompleksie wydm nadmorskich
najbardziej podobne do siebie sà wilgotne wrzosowiska
ba˝ynowe z udzia∏em wrzoÊca bagiennego Erica tetralix
(kod Physis 16.23, kod Natura 2190-4) oraz torfowiska
z obfitym wyst´powaniem tej krzewinki. Mo˝e dochodziç
do pomy∏ki w zaliczeniu zbiorowisk b´dàcych w ró˝nych
fazach sukcesji. Na silnie przesuszonym pod∏o˝u
w mszarze wrzoÊcowym wzrasta udzia∏ bagna zwyczaj-
nego Ledum palustre, a tak˝e drzew: sosny Pinus sylve-
stris i brzozy omszonej Betula pubescens. Zbiorowisko
przypomina m∏ody bór bagienny. Pod wzgl´dem flory-
stycznym nawiàzuje równie˝ silnie do mszaru we∏nia-
neczkowego i cz´sto rozwija si´ w jego sàsiedztwie.
Mszar k´powo-dolinkowy z torfowcem magellaƒskim
Sphagnum magellanicum oraz z wkraczajàcà sosnà
i z domieszkà brzozy ∏atwo pomyliç z m∏odym torfowi-
skiem leÊnym o luênym drzewostanie. JeÊli w zbiorowisku
przewa˝ajà gatunki borowe – nale˝y go zaliczyç do bo-
rów bagiennych. Wkraczanie woskownicy Myrica gale
na mszar z turzycà nitkowatà Carex lasiocarpa i jej roz-
rastanie si´ wskazuje, i˝ przekszta∏ca si´ on w ∏ozowisko,
a mszar jest ich stadium inicjalnym.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Ericion tetralicis atlantyckie zbiorowiska mo-
krych wrzosowisk

Zespó∏ Ericetum tetralicis mszarnik wrzoÊcowy
Zwiàzek Sphagnion magellanici zbiorowiska wysokotor-
fowiskowe

Zespó∏ Sphagnetum magellanici mszar k´powo-
dolinowy

Zwiàzek Rhynchosporion albae dystroficzne zbiorowiska
torfotwórcze w kompleksie wysokotorfowiskowym

Zespó∏ Rhynchosporetum albae mszar dolinkowy
z przygie∏kà bia∏à

Zespó∏ Rhynchosporetum fuscae mszar dolinkowy
z przygie∏kà brunatnà

Zwiàzek Caricion lasiocarpae zbiorowiska turzycowe
kwaÊnych torfowisk przejÊciowych

Zespó∏ Caricetum lasiocarpae mszar z dominujàcà
turzycà nitkowatà

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Generalnie spontaniczny rozwój roÊlinnoÊci torfowisko-
wej w wilgotnych zag∏´bieniach mi´dzywydmowych pro-
wadzi do wykszta∏cenia nadmorskiego boru bagiennego
lub podzespo∏u wrzoÊcowego boru nadmorskiego. Po-
niewa˝ torfowiska zajmujà w obni˝eniach deflacyjnych
najcz´Êciej ma∏e powierzchnie, p∏aty boru bagiennego
wyst´pujà w obr´bie nadmorskich borów ba˝ynowych.
Ekspansja i wzrost udzia∏u roÊlin wrzosowiskowych oraz
dominacja wrzoÊca bagiennego Erica tetralix powodujà
rozwój wilgotnych wrzosowisk. Rozwój drzew, g∏ównie
sosny i brzozy omszonej, i rozwój innych roÊlin leÊnych
na mszarnikach wrzoÊcowych prowadzi z kolei do ich
przekszta∏cenia w nadmorski bór bagienny lub bór nad-
morski w podzespole z wrzoÊcem. Mszar k´powo-dolin-
kowy z torfowcem magellaƒskim Sphagnum magellani-
cum rozwija si´ w kierunku torfowisk leÊnych i nadmor-
skiego boru bagiennego. Wkraczanie natomiast wo-
skownicy europejskiej Myrica gale mo˝e rozpoczàç pro-
ces sukcesji w kierunku rozwoju zaroÊli woskownicy lub,
wraz z wierzbami, ∏ozowiska z woskownicà europejskà.
P∏aski mszar z turzycà nitkowatà rozpoczyna zazwyczaj
proces sukcesji w kierunku zbiorowisk torfowisk przej-
Êciowych. Lokalnie na terenie Bia∏ogóry zespó∏ turzycy
nitkowatej jest prawdopodobnie jednym z ogniw w kie-
runku rozwoju zaroÊli woskownicy. Torfowiska w zag∏´-
bieniach mi´dzywydmowych cz´sto ulegajà zasypaniu
piaskiem, na którym osiedlajà si´ psammofilne roÊliny.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Jedynie nieliczne torfowiska w pasie nadba∏tyckim nie ule-
g∏y przekszta∏ceniom w wyniku melioracji lub eksploatacji
torfu, natomiast w zag∏´bieniach mi´dzywydmowych za-
chowa∏y one swój naturalny charakter; tu zazwyczaj nie sà
nara˝one na jakàkolwiek dzia∏alnoÊç gospodarczà cz∏o-
wieka, g∏ównie ze wzgl´du na ochron´ w parku narodo-
wym lub rezerwatach.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Torfowiska w zag∏´bieniach mi´dzywydmowych graniczà naj-
cz´Êciej z wilgotnym wrzosowiskiem ba˝ynowym (kod Physis
16.23, kod Natura 2190-4), ∏ozowiskiem z udzia∏em woskow-
nicy europejskiej (kod Physis 44.921, kod Natura 2190-5) lub
zaroÊlami woskownicy (kod Physis 44.93, kod Natura 2190-6).
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Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Wyst´pujà na niewielkich powierzchniach w zag∏´bieniach
mi´dzywydmowych w pasie wydm nadmorskich, zw∏aszcza
na Mierzei ¸ebskiej (aktywne pola deflacyjne) oraz w rejo-
nie Bia∏ogóry (utrwalone zag∏´bienia mi´dzywydmowe).

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Torfowiska obni˝eƒ mi´dzywydmowych majà szczególne
znaczenie ze wzgl´du na swój naturalny charakter. Stano-
wià ostoj´ dla wielu rzadkich i ginàcych gatunków roÊlin
torfowiskowych, przede wszystkim atlantyckich, wyst´pujà-
cych na granicy swoich geograficznych zasi´gów.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
˚uraw Grus grus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Dobrze zachowane, choç zajmujàce niewielkie, rozproszo-
ne powierzchnie. Chronione g∏ównie w S∏owiƒskim Parku
Narodowym, w Parku Krajobrazowym Mierzeja WiÊlana
i w rezerwacie przyrody Bia∏ogóra.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Wi´kszoÊç torfowisk zag∏´bieƒ mi´dzywydmowych
podlega z czasem naturalnej sukcesji roÊlinnoÊci. Do
najwi´kszych zagro˝eƒ nale˝y zatem wzrost udzia∏u
drzew i krzewów, a tak˝e zasypywanie torfowisk lot-
nym piaskiem.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko o s∏abej bonitacji, a ze wzgl´du na nik∏à
mià˝szoÊç torfu i niewielkà powierzchni´ – nieeksplo-
atowane.
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Obni˝enie mi´dzywydmowe z rozleg∏ym p∏atem zespo∏u przygie∏ki brunatnej. Rezerwat Bia∏ogóra. Fot. J. Herbich



Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wra˝liwe na osuszanie, zarastanie krzewami i drzewami
oraz zasypywanie piaskiem.

Zalecane metody ochrony
Na terenach obj´tych ochronà Êcis∏à – ochrona bierna, na
pozosta∏ych – aktywne metody ochrony tego typu siedlisk
sprowadzajà si´ do zahamowania naturalnej sukcesji ro-
ÊlinnoÊci poprzez systematyczne usuwanie podrostu drzew
i krzewów. Zabiegi te powinno si´ przeprowadzaç przed
lub po sezonie wegetacyjnym, najlepiej w okresie zimy, tak
by nie zniszczyç roÊlinnoÊci wraz z powierzchniowà war-
stwà torfu. Na wszystkich torfowiskach nale˝y utrzymaç lub
wprowadziç zakaz zalesiania i eksploatacji torfu. Wszystkie
naturalne i dobrze zachowane torfowiska, dotàd nieobj´te
ochronà rezerwatowà, powinno si´ nià objàç, m.in. w oko-
licach Junoszyna i Kàtów Rybackich.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W warunkach wydm nadmorskich zagro˝enie mo˝e stano-
wiç zawiewanie torfowisk piaskiem.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Torfowiska zag∏´bieƒ mi´dzywydmowych chronione sà
przede wszystkim w S∏owiƒskim Parku Narodowym i w re-
zerwacie Bia∏ogóra.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Torfowiska w zag∏´bieniach mi´dzy wydmami wymagajà
dok∏adnej inwentaryzacji. Rewizji wymaga tak˝e fitosocjolo-
giczne opracowanie charakterystycznej dla nich roÊlinnoÊci.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy torfowisk w zag∏´bieniach mi´dzy-
wydmowych powinien obejmowaç ocen´:
• wielkoÊci zajmowanej powierzchni,
• stanu zagro˝enia i kierunku naturalnej sukcesji,
• g∏´bokoÊci zalegania wody gruntowej i torfu,
• struktury gatunkowej roÊlinnoÊci,
• ˝ywotnoÊci osobników gatunków reprezentatywnych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego.

Anna Namura-Ochalska
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KwaÊna m∏aka turzycowa
w wilgotnych zag∏´bieniach
mi´dzywydmowych
Kod Physis 16.34

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wilgotne ∏àki i turzycowiska w rozleg∏ych obni˝eniach
mi´dzywydmowych, sàsiadujàce z ustabilizowanymi wy-
dmami. Rozwijajà si´ w tzw. mi´dzygrz´dziach, o bar-
dzo wysokim poziomie wody gruntowej. Wiosnà i wcze-
snym latem woda stagnuje na powierzchni gruntu. War-
stwa organiczna cienka, zalega na pod∏o˝u piaszczy-
stym. Sk∏ad florystyczny zbiorowiska ubogi. Siedlisko
wzgl´dnie trwa∏e.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko kwaÊnych mszarów turzycowych z dominujàcà
turzycà siwà Carex canescens i mietlicà roz∏ogowà Agrostis
stolonifera oraz z wyst´pujàcà turzycà gwiazdkowatà C.
echinata i turzycà pospolità C. nigra, we∏niankà wàskolist-
nà Eriophorum angustifolium i sitem cienkim Juncus filifor-
mis. Warstwa mszysta dobrze rozwini´ta. Ma∏opowierzch-
niowe p∏aty mszarów turzycowych stwierdzono wÊród in-
nych zbiorowisk torfowiskowych.

Reprezentatywne gatunki
Turzyca siwa Carex canescens, mietlica roz∏ogowa
Agrostis stolonifera, turzyca gwiazdkowata C. echinata,
sit cienki Juncus filiformis.

Odmiany
Siedliska m∏ak turzycowych sà s∏abo zró˝nicowane i trud-
no wyró˝niç ich odmiany.

Mo˝liwe pomy∏ki
Usytuowanie siedlisk w zag∏´bieniach mi´dzywydmowych
oraz dominacja mietlicy roz∏ogowej wykluczajà mo˝liwoÊç
pomy∏ki z innymi siedliskami.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Caricion nigrae kwaÊne m∏aki niskoturzycowe
Zespó∏ Carici canescentis-Agrostietum caninae
mszar turzycowo-mietlicowy

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W obni˝eniach (na mi´dzygrz´dziach) aktywnych pól de-
flacyjnych zbiorowisko wzgl´dnie trwa∏e, chocia˝ stosun-
kowo krótki okres badaƒ nie pozwala z ca∏à pewnoÊcià
przedstawiç kierunku sukcesji. Pewne dane wskazujà, ˝e,

zale˝nie od warunków siedliskowych, p∏aty m∏ak mogà si´
przekszta∏ciç w mszar z turzycà nitkowatà Carex lasiocar-
pa albo w zaroÊla z wierzbami Salix spp. i woskownicà
europejskà Myrica gale.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Brak bezpoÊredniej dzia∏alnoÊci cz∏owieka.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

KwaÊne m∏aki turzycowe najcz´Êciej sàsiadujà z pionierski-
mi zbiorowiskami murawowymi (kod Physis 16.32) lub ze
zbiorowiskami torfowiskowymi (kod Physis 16.33).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

KwaÊna m∏aka turzycowa wyst´puje w obni˝eniach mi´-
dzywydmowych na Mierzei ¸ebskiej.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Zbiorowisko istotne z ekologicznego punktu widzenia, po-
niewa˝ mo˝e inicjowaç proces powstawania torfu przej-
Êciowego bezpoÊrednio na pod∏o˝u mineralnym.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak danych.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Siedlisko wzgl´dnie trwa∏e, niezagro˝one dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka, na wydmowym wybrze˝u chronione w S∏owiƒ-
skim Parku Narodowym.
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Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedliska nadal powstajà w wilgotnych zag∏´bieniach
mi´dzywydmowych. Z czasem mogà si´ przekszta∏ciç
w mszar lub zaroÊla wierzbowe z udzia∏em woskownicy
europejskiej.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Znikomy, nie sà wykorzystywane gospodarczo.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Wra˝liwe na obni˝enie poziomu wody gruntowej, ewentu-
alnie na zasypywanie piaskiem.

Zalecane metody ochrony
Najlepsza ochrona – brak jakiejkolwiek ingerencji cz∏owie-
ka i utrzymanie zakazu penetracji turystycznej.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W d∏u˝szej perspektywie czasu – post´pujàca abrazja
brzegu.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy – zakaz penetracji turystycznej
i jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Struktura roÊlinnoÊci w obni˝eniach mi´dzywydmowych,
a tak˝e fizyczne i chemiczne w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a sà zba-
dane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebne by∏yby
dalsze badania nad dynamikà i sukcesjà m∏ak rozwijajà-
cych si´ na pod∏o˝u mineralnym.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy powinien obejmowaç ocen´:
• wyst´powania p∏atów siedliska oraz wielkoÊci zajmowa-

nej przez nie powierzchni,
• liczby i pokrywania gatunków,
• poziomu zalegania wód gruntowych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego. Co 6 lat dobrze by∏oby analizowaç
proces rozwoju inicjalnych gleb.

Anna Namura-Ochalska



Wilgotne wrzosowisko
ba˝ynowe Vaccinio
uliginosi-Empetretum nigri
Kod Physis: 16.23

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wilgotne wrzosowiska ba˝ynowe powstajà na Mierzei
¸ebskiej w rozleg∏ych obni˝eniach deflacyjnych, w pasie
wydm nadmorskich z czynnymi procesami eolicznymi,
na wilgotnym i oligotroficznym pod∏o˝u. Wyst´pujà na
ubogich, kwaÊnych glebach o pH 4,5–4,7, z cienkà war-
stwà próchnicy (2–5 cm) przemieszanà z nawiewanym
piaskiem, w miejscach, gdzie poziom wody gruntowej
zalega najcz´Êciej na g∏´bokoÊci 20–40 cm, przy czym
mo˝e on si´ zmieniaç w zale˝noÊci od iloÊci opadów at-
mosferycznych i temperatury w ciàgu roku oraz stanu
wody w pobliskim jeziorze ¸ebsko i w Morzu Ba∏tyckim.
Obfita Êció∏ka zalegajàca na powierzchni ulega bardzo
powolnemu rozk∏adowi, tworzàc próchnic´ typu mor
i pod∏o˝e pozostaje tak samo skàpo˝ywne, jak nagich
piasków. Wilgotne wrzosowiska ba˝ynowe zajmujà za-
zwyczaj niewielkie powierzchnie w obr´bie pól deflacyj-
nych, sàsiadujàc w m∏odszej cz´Êci pola ze zbiorowiska-
mi wilgociolubnych psammofitów, a w starszej – z nad-
morskim borem ba˝ynowym.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Zbiorowisko zielno-krzewinkowe, z∏o˝one z roÊlin wrzo-
sowiskowych oraz nadmorskich psammofitów, z ele-
mentami borowymi i torfowiskowymi. Sk∏ada si´
z trzech warstw: krzewów, zielnej i mszystej. Warstwa
zielno-krzewinkowa osiàga pokrywanie 60–90%. Ga-
tunkiem dominujàcym jest wrzos zwyczajny Calluna vul-
garis. Obficie wyst´puje ba˝yna czarna Empetrum ni-
grum, sit ba∏tycki Juncus balticus, wierzba p∏o˝àca
w podgatunku piaskowym Salix repens subsp. arenaria,
borówka bagienna Vaccinium uliginosum, rzadziej
wrzosiec bagienny Erica tetralix, turzyca piaskowa Ca-
rex arenaria, rosiczka okràg∏olistna Drosera rotundifo-
lia. Na wrzosowiska z czasem wkracza sosna Pinus sy-
lvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula i brzoza
omszona B. pubescens. Silnie rozwini´ta warstwa mszy-
sta pokrywa powierzchni´ w 60–100%; dominuje
w niej mech p∏onnik pospolity Polytrichum commune var.
perigoniale i borzeÊlad zwis∏y Pohlia nutans. Udzia∏ tor-
fowców w wilgotniejszej postaci jest niewielki.

Reprezentatywne gatunki
Wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, ba˝yna czarna
Empetrum nigrum, sit ba∏tycki Juncus balticus, borów-
ka bagienna Vaccinium uliginosum, wierzba p∏o˝àca

w podgatunku piaskowym Salix repens subsp. arenaria,
jastrz´biec baldaszkowaty w odmianie wydmowej Hiera-
cium umbelatum var. linariifolium, rosiczka okràg∏olistna
Drosera rotundifolia, p∏onnik pospolity Polytrichum com-
mune var. perigoniale.

Odmiany
Podobne siedlisko wyst´puje na starych mi´dzygrz´-
dziach, na nieaktywnych ju˝ polach deflacyjnych. Two-
rzy stref´ przejÊcia mi´dzy borem ba˝ynowym na grz´-
dach a kwaÊnà m∏akà turzycowà na mi´dzygrz´dziach.
Pod∏o˝e jest nieco bardziej zasobne i wilgotne w porów-
naniu z wrzosowiskami aktywnych obni˝eƒ deflacyjnych.
Wrzosowiska te odznaczajà si´ mniejszym udzia∏em
wrzosu Calluna vulgaris, brakiem piaskolubnych bylin
oraz obfitym wyst´powaniem borówki bagiennej Vacci-
nium uliginosum, ˝urawiny b∏otnej Oxycoccus palustris
i torfowców Sphagnum spp.

Mo˝liwe pomy∏ki
Siedlisko mo˝e nawiàzywaç do suchych wrzosowisk ba˝y-
nowych i torfowisk wrzosowiskowych.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Empetrion nigri nadmorskie wrzosowiska
ba˝ynowe

Zespó∏ Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri wil-
gotne wrzosowisko ba˝ynowe

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Wilgotne wrzosowisko ba˝ynowe jest zbiorowiskiem
przejÊciowym w serii sukcesyjnej prowadzàcej do wy-
kszta∏cenia wilgotnego boru ba˝ynowego. W miar´
wzrostu liczebnoÊci osobników wrzosu i rozrastania
si´ jego p∏atów, a tym samym tak˝e wzbogacania
gleby w próchnic´, wzrostu kwasowoÊci i post´pujà-
cej stabilizacji pod∏o˝a na wrzosowiska wkraczajà
sosna, brzoza brodawkowata i brzoza omszona. Na
starzejàcym si´ wrzosowisku stopniowo wzrasta zna-
czenie sosny, która coraz bardziej ocienia runo, co
powoduje spadek pokrywania warstwy zielno-krze-
winkowej i mszystej. W runie stopniowo pojawiajà
si´ gatunki roÊlin leÊnych, natomiast wycofujà si´
dominujàce gatunki wrzosowiskowe, w tym wrzos
i mech p∏onnik.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Niekorzystne dla wilgotnych wrzosowisk sà zmiany stosun-
ków wodnych, polegajàce na obni˝eniu poziomu wód
gruntowych. Wycofujà si´ wilgociolubne psammofity i ga-
tunki torfowiskowe – wrzosowiska wilgotne ulegajà prze-
kszta∏ceniu w suche.
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Wilgotne wrzosowiska ba˝ynowe zajmujà zazwyczaj nie-
wielkie powierzchnie w obr´bie pól deflacyjnych, sàsiadu-
jàc od wschodu najcz´Êciej ze zbiorowiskami wilgociolub-
nych psammofitów, a od zachodu z nadmorskim borem
ba˝ynowym, stanowiàc poÊrednie stadium mi´dzy tymi
dwoma uk∏adami.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

W Polsce wilgotne wrzosowiska ba˝ynowe wyst´pujà
obecnie jedynie na polach deflacyjnych w Êrodkowej cz´-
Êci Mierzei ¸ebskiej (191–196 km brzegu), a tak˝e – na
ma∏ych powierzchniach – na zachód od Boleƒca (198,
200 i 212 km) i fragmentarycznie na Mierzei Sarbskiej.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko o znaczeniu europejskim ze wzgl´du na jego uni-
katowy charakter. Pod wzgl´dem struktury charakteryzuje
si´ mieszaninà gatunków reprezentujàcych ró˝ne grupy
ekologiczne: wrzosowiska, torfowiska, bory bagienne, wil-
gotne murawy psammofilne.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak daych.

Stany w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Zachowane w stanie naturalnym jedynie na nielicznych,
ma∏opowierzchniowych stanowiskach. Podlegajà ochronie
jako sk∏adniki przyrody S∏owiƒskiego Parku Narodowego.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W przesz∏oÊci wilgotne zag∏´bienia mi´dzywydmowe zosta-
∏y w znacznej cz´Êci osuszone i zalesione, a wrzosowiska
zniszczone. Od 1966 roku ich naturalne, najlepiej zacho-
wane stanowiska wyst´pujà na obszarze ochrony Êcis∏ej
S∏owiƒskiego Parku Narodowego, wolnym od bezpoÊred-
niej presji wczasowiczów i turystów oraz jakiejkolwiek dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Potencjalne zagro˝enia wilgotnych
wrzosowisk ba˝ynowych wynikajà z faktu, ˝e wyst´pujà na
niewielkiej powierzchni i na nielicznych stanowiskach.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko oligotroficzne, niskoprodukcyjne, nienadajàce si´
do produkcji gospodarczej.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest wra˝liwe przede wszystkim na osuszanie i za-
rastanie przez krzewy i drzewa, eutrofizacj´ pod∏o˝a
i wzmo˝one zasypywanie piaskiem.

Zalecane metody ochrony
Wilgotne wrzosowiska ba˝ynowe, jako siedlisko unikatowe
w skali kraju, powinny byç nadal obj´te ochronà, z wy∏à-
czeniem jakiejkolwiek presji turystów i wczasowiczów oraz
z zakazem wprowadzania nasadzenia drzew, krzewów
i traw. Rozwa˝enia wymaga natomiast celowoÊç stosowa-
nia aktywnych metod ochrony w niektórych obni˝eniach
mi´dzywydmowych zaj´tych przez p∏aty wrzosowiska, po-
legajàcych na systematycznym usuwaniu siewek i osobni-
ków juwenilnych drzew i tym samym hamowaniu sponta-
nicznej sukcesji. Zabiegi te powinny byç przeprowadzane
wy∏àcznie póênà jesienià, po skoƒczonej wegetacji, lub
w okresie zimy, bez u˝ycia ci´˝kiego sprz´tu, z zastosowa-
niem wszelkich Êrodków ostro˝noÊci, aby nie zniszczyç ro-
Êlin w warstwie zielno-krzewinkowej i mszystej oraz po-
wierzchniowej warstwy gleby.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
WÊród innych czynników mogàcych wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska do najwa˝niejszych nale˝à naturalne za-
gro˝enia zwiàzane z bezpoÊrednim sàsiedztwem morza,
zw∏aszcza sztormowe wiatry z wilgotnym piaskiem zasypu-
jàcym grubà warstwà powierzchnie wrzosowisk, a tak˝e –
w dalszej perspektywie – post´pujàca abrazja brzegu.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Pierwsze informacje o wilgotnych wrzosowiskach ba˝yno-
wych w obni˝eniach mi´dzywydmowych Mierzei ¸ebskiej po-
chodzà od W. Wangerina (1921) i K. Huecka (1932). Hueck
przedstawi∏ tak˝e ich rozmieszczenie na mapie fitosocjolo-
gicznej. Z póêniejszych, szczegó∏owych badaƒ Piotrowskiej
(1991) wynika, ˝e usytuowanie wrzosowisk na Mierzei ¸eb-
skiej uleg∏o doÊç zasadniczej zmianie, ale sk∏ad florystyczny,
struktura i dynamika tych wrzosowisk pozosta∏y niemal takie
same. Nadmorskie wrzosowiska ba˝ynowe ujmowano daw-
niej w jeden zespó∏, niezale˝nie od ich pochodzenia. Dzi´ki
badaniom Markowskiego (1997) aktualnie wyró˝nia si´
pierwotne wrzosowiska naturalne i wtórne wrzosowiska an-
tropogeniczne jako oddzielne syntaksony. Dalsze badania
wrzosowisk powinny si´ sprowadzaç do oceny skutecznoÊci
ewentualnych zabiegów z zakresu ich czynnej ochrony, tj.
usuwania podrostu drzew i tym samym hamowania sukcesji.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy wilgotnych wrzosowisk ba˝ynowych
powinien obejmowaç zarówno p∏aty podlegajàce ochronie
Êcis∏ej, jak te˝ ochronie czynnej (z usuwaniem siewek
i podrostu drzew). W obu przypadkach powinien si´ spro-
wadzaç do oceny:
• zmian po∏o˝enia i powierzchni p∏atów (co 6 lat),
• zmian sk∏adu gatunkowego roÊlinnoÊci i pokrywania gatun-

ków w warstwie zielno-krzewinkowej i mszystej (co 3 lata),
• liczebnoÊci populacji 2–3 wa˝nych diagnostycznie gatun-

ków wrzosowiskowych, torfowiskowych, borowych i mu-
rawowych, z uwzgl´dnieniem ich ˝ywotnoÊci (co 3 lata),

• g∏´bokoÊci zalegania wody gruntowej, gruboÊci Êció∏ki
i warstwy akumulacyjno-próchnicznej, kwasowoÊci gleby
(co 6 lat),

• aktualnego stanu zagro˝enia roÊlinnoÊci i gleb (co 6 lat).

Anna Namura-Ochalska
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¸ozowisko z przewagà wierzby
uszatej z udzia∏em woskownicy
europejskiej Myrico-Salicetum
auritae
Kod Physis: 44.921

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wyst´puje na wilgotnym pod∏o˝u w strefie przybrze˝nej.
W zag∏´bieniach mi´dzy wydmami wykszta∏ca si´ na ubo-
gim, piaszczystym pod∏o˝u i na kilkucentymetrowej war-
stwie kwaÊnego torfu. Charakterystycznà cechà siedliska
jest zmienny poziom wody gruntowej.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
¸ozowisko z wierzbà uszatà Salix aurita i woskownicà eu-
ropejskà Myrica gale, z mniejszym lub wi´kszym udzia∏em
wierzby szarej S. cinerea i trz´Êlicy modrej Molinia coeru-
lea. Krzewy rozrastajà si´ zazwyczaj w wielkie k´py, zw∏asz-
cza wierzba uszata, osiàgajà wysokoÊç ponad 1 metra
i zwykle du˝e zwarcie. Dobrze rozwini´ta warstwa zielna
sk∏ada si´ g∏ównie z: trzcinnika lancetowatego Calama-
grostis canescens, gorysza b∏otnego Peucedanum palu-
stre, tojeÊci pospolitej Lysimachia vulgaris, skrzypu ba-
giennego Equisetum fluviatile. W bujnie rozwini´tej war-
stwie mszystej licznie rosnà m.in.: drabik drzewkowaty
Climacium dendroides, mokrad∏oszka zaostrzona Callier-
gonella cuspidata, mokrad∏osz sercowaty Calliergon cor-
difolium, torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum.
Fizjonomià ∏ozowisko z woskownicà wyraênie odró˝nia
si´ od innych zbiorowisk zaroÊlowych. Niekiedy wyst´pu-
jà pojedyncze sosny i brzozy.

Reprezentatywne gatunki
Woskownica europejska Myrica gale, wierzba
uszata Salix aurita.

Odmiany
ZaroÊla wierzbowe z dominujàcà wierzbà uszatà, z mniej-
szym lub wi´kszym udzia∏em woskownicy europejskiej, roz-
wijajà si´ na pod∏o˝u kwaÊnym, najcz´Êciej w lokalnych
obni˝eniach terenu, a niewielkie zró˝nicowanie siedlisk
dotyczy stosunków wodnych; od wilgotnych po zabagnio-
ne, ze stagnujàcà wodà na powierzchni. Wierzba uszata
i woskownica europejska zasiedlajà m.in. torfowiska, mo-
kre wrzosowiska, wilgotne murawy i inne zbiorowiska
zwiàzane z podmok∏ymi siedliskami.

Mo˝liwe pomy∏ki
Mo˝na pomyliç je z siedliskami torfowisk (kod Physis 16.33)
lub wilgotnymi wrzosowiskami z udzia∏em wierzby uszatej
i woskownicy (kod Physis 16.23, kod Natura 2190-4).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Alnion glutinosae zbiorowiska z olszà czarnà
lub szerokolistnymi wierzbami

Zespó∏ Myrico-Salicetum auritae ∏ozowisko
z przewagà wierzby uszatej z udzia∏em woskownicy
europejskiej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W wyniku spontanicznej sukcesji ∏ozowiska przekszta∏cajà
si´ w zbiorowiska leÊne, najcz´Êciej olsy, rzadziej w brzezi-
ny bagienne lub nadmorski bór bagienny z du˝ym udzia-
∏em woskownicy.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W przesz∏oÊci oddalone od morza, najstarsze wilgotne za-
g∏´bienia osuszano, zaroÊla wierzbowe z woskownicà wy-
cinano i zalesiano sosnà. Obecnie woskownica jest gatun-
kiem prawnie chronionym, stàd te˝ ∏ozowiska z woskowni-
cà sà w lokalnej ekspansji.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

ZaroÊla wierzbowe z woskownicà sàsiadujà najcz´Êciej
z olsami, rzadziej z brzezinami bagiennymi i bezleÊnymi
zbiorowiskami torfowisk przejÊciowych oraz kwaÊnymi
m∏akami turzycowymi.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

¸ozowiska z woskownicà europejskà wyst´pujà g∏ównie
w ustabilizowanych, starszych zag∏´bieniach mi´dzy wyd-
mami na Mierzei ¸ebskiej.
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nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy
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Znaczenie ekologiczne i biologiczne

ZaroÊla z wierzbà uszatà i woskownicà o charakterze sub-
atlantyckim majà du˝e znaczenie ekologiczne, poniewa˝
wyst´pujà w Polsce jedynie w Krainach Brzegu i Pobrze˝a
Ba∏tyku. Sà zatem zbiorowiskiem rzadkim, zajmujàcym
niewielkà powierzchni´.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Jarz´batka Sylvia nisoria.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

W zag∏´bieniach mi´dzywydmowych zaroÊlom wierzbo-
wym z woskownicà generalnie nie zagra˝a wygini´cie.
Najwi´kszym zagro˝eniem jest spontaniczna sukcesja
i rozwój lasów bagiennych, a tak˝e osuszanie siedlisk.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W przesz∏oÊci ∏ozowiska z woskownicà europejskà Myrica
gale osuszano i u˝ytkowano rolniczo lub te˝ zalesiano sosnà.
Obecnie gatunek podlega ochronie prawnej, co w formalny
sposób chroni tak˝e siedlisko woskownicy europejskiej. Nie-
stety, w praktyce nie jest to naturalne prze∏o˝enie; ochrona
gatunkowa nie zawsze stanowi skutecznà ochron´ siedlisk.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Mokre i oligotroficzne siedlisko nie sprzyja wysokiej produkcji.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe przede wszystkim na osuszanie. Niebez-
pieczeƒstwo stanowi sukcesja roÊlinnoÊci w kierunku zbio-
rowisk leÊnych.

Zalecane metody ochrony
Aktywne metody ochrony zaroÊli wierzbowych z wo-
skownicà sprowadzajà si´ do zahamowania naturalnej
sukcesji roÊlinnoÊci. W tym celu nale˝y systematycznie

usuwaç wkraczajàce drzewa, które nie powinny osiàgaç
zwarcia przekraczajàcego 30%. Aktywne metody ochro-
ny nale˝y zastosowaç jedynie w kilku wybranych, dobrze
zachowanych p∏atach ∏ozowisk z woskownicà, gdzie za-
hamowanie naturalnego procesu rozwoju roÊlinnoÊci
jest w pe∏ni uzasadnione, aby nie przekszta∏ci∏y si´
w zbiorowiska leÊne. Zabiegi usuwania drzew najlepiej
przeprowadzaç w okresie zimy, przy zachowaniu nie-
zb´dnej ostro˝noÊci, tak by nie zniszczyç roÊlinnoÊci
i powierzchniowej warstwy gleby.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Nale˝a∏oby przeprowadziç restytucj´ zniszczonych
stanowisk woskownicy europejskiej, wprowadzajàc po
kilka m∏odych krzewów na siedliska potencjalnie do-
st´pne dla gatunku, na których stwierdzono jego
wczeÊniejsze wyst´powanie. JeÊli metoda ta nie da
oczekiwanych efektów, mo˝na równie˝ zastosowaç
metaplantacj´, czyli nasadzenia woskownicy na nowe
potencjalne stanowiska.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy, rezerwat PiaÊnickie ¸àki.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

¸ozowiska z woskownicà europejskà by∏y badane przez
pracowników Uniwersytetu Gdaƒskiego. Dalsze badania
winny si´ sprowadzaç do okresowej inwentaryzacji jego
p∏atów i oceny ˝ywotnoÊci woskownicy.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy zaroÊli wierzbowych z woskownicà
powinien obejmowaç ocen´:
• wielkoÊci zajmowanej powierzchni,
• zwarcia zaroÊli i ˝ywotnoÊci woskownicy,
• stanu zagro˝enia przez wkraczajàce drzewa,
• sk∏adu gatunkowego zbiorowiska i pokrywania gatunków,
• poziomu zalegania wód gruntowych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego, a co 6 lat winien byç kontrolowany po-
ziom zalegania wody gruntowej.

Anna Namura-Ochalska



Zespó∏ woskownicy europejskiej
Myrica gale – Myricetum gale
Kod Physis: 44.93

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wyst´puje w strefie przybrze˝nej, najcz´Êciej w zag∏´bie-
niach mi´dzy wydmami. Wykszta∏ca si´ na wilgotnym,
ubogim, piaszczystym pod∏o˝u i na kilkucentymetrowej
warstwie kwaÊnego torfu. Charakterystycznà cechà siedli-
ska jest zmienny poziom wody gruntowej.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
ZaroÊla woskownicy europejskiej Myricetum gale, z mniej-
szym lub wi´kszym udzia∏em trz´Êlicy modrej Molinia co-
erulea. Krzewy osiàgajà wysokoÊç do 1 metra i zwykle du-
˝e zwarcie. Fizjonomià wyraênie odró˝nia si´ od innych
zbiorowisk zaroÊlowych. Pokrycie warstwy mszystej – ok.
50%. Niekiedy wyst´pujà pojedyncze sosny i brzozy (np.
w Bia∏ogórze). W wariancie skrajnie skàpo˝ywnym (rów-
nie˝ w rejonie Bia∏ogóry) stwierdzono wyst´powanie przy-
gie∏ki brunatnej Rhynchospora fusca.

Reprezentatywne gatunki
Woskownica europejska Myrica gale, trz´Êlica modra
Molinia coerulea.

Odmiany
Odmiany siedliska dotyczà przede wszystkim zró˝nicowa-
nych warunków troficznych; od skrajnie oligotroficznych po
nieco ˝yêniejsze, od których zale˝y sk∏ad florystyczny i bo-
gactwo gatunkowe fitocenoz. ZaroÊla woskownicy wy-
kszta∏cajà si´ w strefie zmiennego poziomu wody grunto-
wej, zw∏aszcza w sezonie wegetacyjnym. Woskownica
wkracza równie˝ na siedliska podtopione i zabagnione,
jak np. mokre wrzosowiska, mszary przygie∏kowe, wrzoÊ-
cowe, turzycowe i dolinkowo-k´pkowe.

Mo˝liwe pomy∏ki
Mo˝na pomyliç z siedliskami torfowisk (kod
Physis 16.33) i wilgotnych wrzosowisk (kod Physis 16.23,
kod Natura 2190-4) z du˝ym udzia∏em woskownicy.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Alnion glutinosae zbiorowiska z olszà czarnà
lub szerokolistnymi wierzbami

Zespó∏ Myricetum gale zespó∏ woskownicy euro-
pejskiej

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W wyniku naturalnej sukcesji zaroÊla z woskownicà prze-
kszta∏cà si´ najcz´Êciej w nadmorski bór bagienny z du˝ym
udzia∏em woskownicy.
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ZaroÊla woskownicy europejskiej w obni˝eniu mi´dzywydmowym. Rezerwat Bia∏ogóra. Fot. J. Herbich
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Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
W przesz∏oÊci oddalone od morza, najstarsze wilgotne za-
g∏´bienia osuszano, zaroÊla woskownicy wycinano i zale-
siano sosnà. Obecnie jest gatunkiem prawnie chronionym,
wykazujàcym lokalnà ekspansj´.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

ZaroÊla z woskownicà graniczà najcz´Êciej z jednej strony
z nadmorskim borem bagiennym, z drugiej – ze zbiorowi-
skami znoszàcymi znaczne podtopienie, takimi jak torfowi-
ska przejÊciowe i kwaÊne m∏aki turzycowe.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Dobrze zachowane zaroÊla woskownicy europejskiej w za-
g∏´bieniach mi´dzywydmowych wyst´pujà przede wszyst-
kim w Bia∏ogórze oraz w ustabilizowanych, starszych za-
g∏´bieniach mi´dzy wydmami na Mierzei ¸ebskiej.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

ZaroÊla z woskownicà o charakterze subatlantyckim majà
du˝e znaczenie ekologiczne, poniewa˝ wyst´pujà w Polsce
jedynie w Krainach Brzegu i Pobrze˝a Ba∏tyku.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak specyficznych.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

W zag∏´bieniach mi´dzywydmowych zaroÊlom z woskow-
nicà generalnie nie zagra˝a wygini´cie. Najwi´ksze zagro-

˝enie stanowi naturalna sukcesja w kierunku nadmorskie-
go boru bagiennego.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

W przesz∏oÊci zaroÊla z woskownicà europejskà osuszano
i u˝ytkowano rolniczo lub te˝ zalesiano sosnà. Obecnie
gatunek podlega ochronie prawnej, co w formalny sposób
chroni tak˝e siedlisko woskownicy europejskiej. Niestety,
w praktyce nie jest to naturalne prze∏o˝enie; ochrona ga-
tunkowa w powszechnej praktyce nie zawsze stanowi sku-
tecznà ochron´ siedlisk.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Mokre i oligotroficzne siedlisko nie sprzyja wysokiej
produkcji.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe przede wszystkim na osuszanie. Nie-
bezpieczeƒstwo stanowi sukcesja roÊlinnoÊci w kierunku
zbiorowisk leÊnych.

Zalecane metody ochrony
O ile zajdzie potrzeba wykazana w trakcie monitoringu,
aktywne metody ochrony zaroÊli z woskownicà sprowadza-
jà si´ do zahamowania naturalnej sukcesji roÊlinnoÊci.
W tym celu nale˝y systematycznie usuwaç wkraczajàce
drzewa, które nie powinny osiàgaç zwarcia przekraczajà-
cego 30%. Aktywne metody ochrony nale˝y zastosowaç je-
dynie w kilku wybranych, dobrze zachowanych p∏atach za-
roÊli woskownicy, gdzie zahamowanie naturalnego proce-
su rozwoju roÊlinnoÊci jest w pe∏ni uzasadnione, aby nie
przekszta∏ci∏y si´ w zbiorowiska leÊne. Zabiegi usuwania
drzew najlepiej przeprowadzaç w okresie zimy, przy zacho-
waniu niezb´dnej ostro˝noÊci, tak by nie zniszczyç roÊlin-
noÊci i powierzchniowej warstwy gleby.

Inne czynniki, mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Nale˝a∏oby przeprowadziç restytucj´ zniszczonych stano-
wisk woskownicy europejskiej, wprowadzajàc po kilka
m∏odych krzewów na siedliska potencjalnie dost´pne dla
gatunku, na których stwierdzono jego wczeÊniejsze wyst´-
powanie. JeÊli metoda ta nie da oczekiwanych efektów,
mo˝na równie˝ zastosowaç metaplantacj´, czyli nasadze-
nia woskownicy na nowe potencjalne stanowiska.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy, rezerwat przyrody Bia∏ogóra.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

ZaroÊla z woskownicà europejskà by∏y badane przez pra-
cowników Uniwersytetu Gdaƒskiego. Dalsze badania win-
ny si´ sprowadzaç do okresowej inwentaryzacji p∏atów
i oceny ˝ywotnoÊci woskownicy.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy zaroÊli woskownicy powinien obej-

mowaç ocen´:
• wielkoÊci zajmowanej powierzchni,
• zwarcia zaroÊli i ˝ywotnoÊci woskownicy,
• stanu zagro˝enia przez wkraczajàce drzewa,
• sk∏adu gatunkowego zbiorowiska i pokrywania gatunków,
• poziomu zalegania wód gruntowych.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezo-
nu wegetacyjnego, a co 6 lat winien byç kontrolowany po-
ziom zalegania wody gruntowej.

Anna Namura-Ochalska



Pionierskie zbiorowiska
drobnych bylin ziemnowodnych
na wilgotnych piaskach
Kod Physis: 16.32

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Wyst´powanie siedliska drobnych bylin ziemnowodnych
stwierdzono jedynie w najni˝ej po∏o˝onych, najbardziej
wilgotnych, cz´sto podtapianych, ma∏opowierzchniowych
zag∏´bieniach mi´dzywydmowych w Bia∏ogórze. Wykszta∏-
ca si´ na mokrym, ubogim, piaszczystym pod∏o˝u, cz´sto
z cienkà warstwà mu∏u i stagnujàcà na powierzchni wodà.
Charakterystycznà cechà siedliska jest zmienny poziom
wody gruntowej o najwi´kszej amplitudzie wahaƒ, zarów-
no w sezonie wegetacyjnym, jak i w kolejnych latach.

Fizjonomia i struktura
Pokrój pionierskich zbiorowisk drobnych bylin ziemno-
wodnych uzale˝niony jest przede wszystkim od stosunków
wodnych; w latach wilgotnych woda utrzymuje si´ na po-
wierzchni przez ca∏y sezon wegetacyjny, a w sk∏adzie flo-
rystycznym dominujà gatunki wodne, natomiast w okre-
sach suchszych poziom wody jest ni˝szy i na powierzchni
przewa˝a roÊlinnoÊç wynurzona. W wyniku tak zmien-
nych warunków wodnych sk∏ad florystyczny ulega rów-
nie˝ istotnym zmianom.
Zespo∏y situ drobnego Ranunculo-Juncetum bulbosi i po-
nik∏a wielo∏odygowego Eleocharitetum multicaulis wyst´-
pujà jedynie na ma∏ych powierzchniach w rezerwacie
Bia∏ogóra i podlegajà ochronie prawnej. Stanowisko to
zosta∏o dok∏adnie rozpoznane, a poni˝szy opis ma za
zadanie u∏atwienie poszukiwaƒ siedliska w innych punk-
tach wybrze˝a.

Reprezentatywne gatunki
Zespó∏ situ drobnego Ranunculo-Juncetum bulbosi:
sit drobny Juncus bulbosus, jaskier p∏omiennik Ra-
nunculus flammula, turzyca Oedera Carex oederi, p∏y-
wacz Êredni Urticularia intermedia.

Zespó∏ ponik∏a wielo∏odygowego Eleocharitetum
multicaulis:
ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis multicaulis, brze-
˝yca jednokwiatowa Littorella uniflora, rdestnica pod∏ugo-
wata Potamogeton polygonifolius.

Odmiany
Zespó∏ situ drobnego Ranunculo-Juncetum bulbosi
– o jego sk∏adzie gatunkowym decydujà stosunki wodne;
w wilgotnych latach woda zalega na powierzchni przez ca-
∏y sezon wegetacyjny i zbiorowisko sk∏ada si´ z gatunków

wodnych, natomiast w latach suchych dominujà gatunki
o mniejszych wymaganiach wodnych. Najlepiej wykszta∏-
cone p∏aty tego zbiorowiska wyst´pujà po umiarkowanie
wilgotnej wioÊnie i w czasie suchego lata. W zbiorowisku
dominuje sit drobny Juncus bulbosus i jaskier p∏omiennik
Ranunculus flammula, ze sta∏ym udzia∏em turzycy Oedera
Carex oederi i szaroty b∏otnej Gnaphalium uliginosum.
W latach wilgotnych ginà gatunki jednoroczne, znacznie
zmniejsza si´ udzia∏ situ drobnego i jaskra p∏omiennika,
zwi´ksza si´ natomiast pokrywanie gatunków o wi´kszych
wymaganiach wodnych, takich jak: p∏ywacz Êredni Urticu-
laria intermedia i manna jadalna Glyceria fluitans.
Zespó∏ ponik∏a wielo∏odygowego Eleocharitetum
multicaulis – zbiorowisko o charakterze atlantyckim,
z dobrze rozwini´tà warstwà zielnà i mszystà. Gatunkiem
dominujàcym jest ponik∏o wielo∏odygowe Eleocharis multi-
caulis o charakterystycznych, silnie rozroÊni´tych, doÊç du-
˝ych k´pach, wÊród których udzia∏ innych gatunków jest
niewielki (jest to jedyne znane stanowisko gatunku i zespo-
∏u w strefie przymorskiej).

Mo˝liwe pomy∏ki
Siedlisko stwierdzone jedynie w najni˝ej po∏o˝onych obni-
˝eniach mi´dzy wydmami w Bia∏ogórze, o charakterystycz-
nym, zmiennym poziomie wody i mulistym pod∏o˝u wyraê-
nie odró˝nia si´ od innych siedlisk wydmowych. Dzi´ki za-
chowaniu swojej odr´bnoÊci ekologicznej i florystycznej
mo˝liwoÊç pomy∏ki jest znikoma.
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Obni˝enie mi´dzywydmowe. Na pierwszym planie zespó∏ ponik∏a
wielo∏odygowego. Rezerwat Bia∏ogóra. Fot. J. Herbich
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Lobelion zbiorowiska przybrze˝ne zbiorników
oligo- i mezotroficznych o piaszczystym dnie

Zespó∏ Ranunculo-Juncetum bulbosi zespó∏ situ
drobnego

Zwiàzek Hydrocotylo-Baldelion zbiorowiska drobnych
bylin ziemnowodnych

Zespó∏ Eleocharitetum multicaulis zespó∏ ponik∏a
wielo∏odygowego

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
W wyniku naturalnej sukcesji zbiorowiska drobnych bylin
ziemnowodnych przekszta∏cà si´ najcz´Êciej w zbiorowiska
torfowisk przejÊciowych, w Bia∏ogórze zazwyczaj w mszar
z przygie∏kà brunatnà Rhynchospora fusca, z którym bez-
poÊrednio sàsiadujà.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Wyst´powanie w rezerwacie przyrody „Bia∏ogóra” chroni
siedlisko przed gospodarczà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Graniczà najcz´Êciej z mszarem dolinkowym z przygie∏kà
brunatnà Rhynchospora fusca.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

W zag∏´bieniach mi´dzywydmowych stwierdzone jedynie na
izolowanym stanowisku w Bia∏ogórze, potencjalnie mo˝liwe
jest wyst´powanie jednej odmiany siedliska – zespo∏u situ
drobnego Juncus bulbosus – na innych stanowiskach ze
wzgl´du na wyst´powanie jego gatunku charakterystycz-

nego. Chocia˝ zbiorowiska roÊlinne typowe dla omawianego
tu typu siedliska wyst´pujà tak˝e na stanowiskach Êródlàdo-
wych, nie mogà byç tu zaklasyfikowane ze wzgl´du na brak
zwiàzku tych ostatnich z zag∏´bieniami mi´dzywydmowymi.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko wyst´pujàce w strefie przymorskiej jedynie na
niewielkich powierzchniach w Bia∏ogórze – stàd zagro˝o-
ne i cenne przyrodniczo, zw∏aszcza jako po∏o˝one na ab-
solutnej granicy zasi´gu ponik∏a wielo∏odygowego Ele-
ocharis multicaulis.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
˚uraw Grus grus.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Siedlisko chronione dzi´ki naturalnie zmiennym warun-
kom wodnym - od silnego podtopienia do ca∏kowitego
osuszenia pod∏o˝a. Du˝a amplituda wahaƒ zarówno
w sezonie wegetacyjnym, jak i w kolejnych latach gwa-
rantuje fluktuacyjne wyst´powanie specyficznej roÊlinno-
Êci ziemnowodnej. Zmienne warunki wodne hamujà na-
turalnà sukcesj´ roÊlinnoÊci.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Wyst´powanie na terenie rezerwatu przyrody chroni tym
samym siedlisko przed dzia∏alnoÊcià gospodarczà cz∏owie-
ka. Potencjalne zagro˝enie mo˝e stanowiç jego osuszenie
i przyspieszenie naturalnej sukcesji roÊlinnoÊci.

Wewn´trzny potencja∏ produkcji
gospodarczej

Ma∏opowierzchniowe siedliska o skrajnie zmiennych wa-
runkach wodnych, cz´sto ze stagnujàcà wodà na po-
wierzchni przez wi´kszà cz´Êç roku, nie sprzyjajà jakiej-
kolwiek produkcji.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe przede wszystkim na osuszanie.

Zalecane metody ochrony
Nie dopuÊciç do osuszenia siedliska i zmiany specyficznych
warunków wodnych.
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Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Brak jakiejkolwiek ingerencji cz∏owieka.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat przyrody „Bia∏ogóra”.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Nale˝a∏oby przeprowadziç inwentaryzacj´ stanowisk, oce-
niç zajmowany area∏ i potencjalne zagro˝enia.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy powinien obejmowaç ocen´:
• liczby stanowisk,
• zajmowanego area∏u,
• poziomu zalegania wód gruntowych,
• sk∏adu gatunkowego w zale˝noÊci od warunków wod-

nych i ich pokrywania.
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3–5 lat, najlepiej
wiosnà oraz w pe∏ni sezonu wegetacyjnego, z kontrolowa-
nym poziomem zalegania wody gruntowej.

Anna Namura-Ochalska


