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A. Opis g∏ównego typu siedliska
Definicja
Halofilne i nitrofilne zbiorowiska roÊlin jednorocznych na
wa∏ach pla˝owych utworzonych z materia∏u organicznego.

Charakterystyka
s∏onych powoduje sta∏e lub okresowe zasolenie. Efektem
tych czynników jest obecnoÊç roÊlin o bardzo specyficznych
cechach – nitrofitów i jednoczeÊnie halofitów.

Podzia∏ na podtypy
Wyró˝niono tylko jeden podtyp.
1210-1 kidzina na brzegu morskim

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Klasa Cakiletea maritimae
Rzàd Atriplicetalia littoralis

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Wa∏y pla˝owe powstajà wskutek akumulacyjnej dzia∏alnoÊci
fal i pràdów morskich, osadzajàcych transportowany przez
nie materia∏ na pla˝y; w tym przypadku sà to organiczne
szczàtki roÊlin morskich (morszczynu, zostery i in.), a w pobli˝u ujÊç rzek – tak˝e przyniesione przez rzeki kawa∏ki drewna i innych roÊlin. Strefa wyst´powania szczàtków organicznych mieÊci si´ mi´dzy letnià i zimowà linià brzegowà. Poniewa˝ ca∏oÊç tego uk∏adu jest niszczona podczas silnych zimowych sztormów, cz´sto po∏àczonych ze spi´trzeniami poziomu wody w morzu, corocznie w sprzyjajàcych warunkach
odtwarzana kidzina jest zasiedlana przez roÊliny jednoroczne, a jej wyst´powanie jest bardzo zmienne w czasie i przestrzeni. Panujàce tu warunki sà bardzo specyficzne. Pod∏o˝e
jest zasobne w zwiàzki azotowe pochodzàce z rozk∏adajàcych si´ roÊlin, a po∏o˝enie w zasi´gu oddzia∏ywania wód

Kidzina – wa∏ brzegowy zbudowany z materia∏u organicznego. Fot. J. Herbich
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Zwiàzek Atriplicion littoralis halofilne i nitrofilne
zbiorowiska roÊlin jednorocznych na ba∏tyckich
i pó∏nocnoatlantyckich wybrze˝ach Europy
Zespó∏ Atriplicetum littoralis zespó∏ ∏obody
nadbrze˝nej
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B. Opis podtypu
Kidzina na brzegu morskim

serwowane w ostatnich latach liczà po 2–3 gatunki z niewielkim stopniem pokrywania (nale˝y jednak zastrzec, ˝e
na podstawie pojedynczych obserwacji nie mo˝na wydaç
jednoznacznej opinii w odniesieniu do tak dynamicznie
zmieniajàcego si´ siedliska).

1210
1

Kod Physis: 16.1222

Dynamika roÊlinnoÊci
Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Luêne kilkugatunkowe lub jednogatunkowe skupienia jednorocznych bylin maruny nadmorskiej, solanki kolczystej,
rukwieli nadmorskiej oraz/lub kilku gatunków z rodzaju ∏oboda. Najcz´Êciej wyst´pujà pojedyncze gatunki.

Spontaniczna
Uk∏ad bardzo zmienny ze wzgl´du na dynamiczny charakter kszta∏tujàcych go czynników – pràdów, fal, sztormów,
kierunku wiatru, cyklu ˝yciowego glonów.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Dzia∏alnoÊç cz∏owieka jest czynnikiem niszczàcym lub
przynajmniej zuba˝ajàcym siedlisko, poniewa˝ polega
na usuwaniu kidziny jako „Êmieci” z u˝ytkowanych rekreacyjnie pla˝.

Siedliska zale˝ne lub przylegajàce
Siedlisko sàsiaduje bezpoÊrednio z wydmà przednià
(2110), lokalnie mo˝e tak˝e znajdowaç si´ u podnó˝a wydmy bia∏ej (2120).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Przerywany pas, potencjalnie wzd∏u˝ ca∏ego wybrze˝a. Stosunkowo najcz´Êciej wyst´puje w zatokach i w sàsiedztwie
ujÊç rzek, gdzie nast´puje akumulacja piasku i szczàtków
organicznych.

Reprezentatywne gatunki
¸oboda zdobna Atriplex calotheca, ∏. nadbrze˝na A. littoralis, ∏. oszczepowata odm. solna Atriplex prostrata var. salina, rukwiel nadmorska Cakile maritima, maruna nadmorska typowa Matricaria maritima ssp. maritima, solanka
kolczysta Salsola kali ssp. kali.
Odmiany
W Polsce nieznane.
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Cechy obszaru
Organiczne szczàtki roÊlin morskich i innych, przyniesione
przez fale i osadzone na pla˝y w postaci niskiego wa∏u lub
pasa, równoleg∏ego do brzegu morza. Jego lokalizacja,
szerokoÊç, gruboÊç i rodzaj tworzàcego go materia∏u zale˝y od bardzo wielu czynników, w tym dynamiki brzegu
morskiego, sàsiedztwa ujÊç rzek, kierunku i si∏y wiatru,
w efekcie których nast´puje akumulacja lub niszczenie pasa kidziny. W zwiàzku z obecnoÊcià du˝ej iloÊci rozk∏adajàcej si´ materii organicznej, pod∏o˝e jest zasobne
w zwiàzki azotowe, a bezpoÊrednie sàsiedztwo brzegu
morskiego powoduje zasolenie. Niekiedy kidzina mo˝e
byç przysypana warstwà nawianego póêniej piasku i wówczas mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e nitrofity rosnà na nagim
piasku w najwy˝szej cz´Êci pla˝y, w strefie kontaktu z wydmà przednià (np. solanka kolczysta lokalnie na Mierzei
WiÊlanej). Lokalnie w kidzinie mogà równie˝ wyst´powaç
bursztyny, wyrzucane przez morze.

Mo˝liwe pomy∏ki
Niemo˝liwe ze wzgl´du na wyjàtkowà specyfik´.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Atriplicion littoralis
Zespó∏ Atriplicetum littoralis zespó∏ ∏obody nadbrze˝nej
Wspó∏czesne istnienie typowo wykszta∏conego zespo∏u jest
w Polsce podawane w wàtpliwoÊç. Najcz´Êciej wyst´pujà
fragmenty zespo∏u, najlepiej wykszta∏cone fitocenozy ob-

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Siedlisko specyficzne, unikatowe i wa˝ne ze wzgl´du na
wyst´powanie halofilnych nitrofitów. Niekóre z gatunków,
pospolitych w ca∏ej Polsce chwastów tu wyst´pujà w specyficznych podgatunkach i formach solniskowych.
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Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Najwa˝niejsze: biegus zmienny Calidris alpina schinzii,
sieweczka morska Charadrius alexandrinus, szlamnik Limosa lapponica, batalion Philomachus pugnax, ∏´czak
Tringa glareola.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
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Stany uprzywilejowane
Stan optymalny to taki, w którym na od∏o˝onej lub/i corocznie odnawiajàcej si´ warstwie rozk∏adajàcych si´
szczàtków roÊlin rosnà roÊliny typowe dla siedliska.
Inne obserwowane stany
Najcz´Êciej spotykana jest luêna warstwa kawa∏ków
drewna, niszczona lub przemieszczana w czasie ka˝dego sztormu, pozbawiona jakichkolwiek roÊlin. Je˝eli roÊliny wyst´pujà, to najcz´Êciej bardzo luêno i pojedyncze
gatunki.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Siedlisko bardzo dynamicznie przekszta∏cajàce si´, zale˝nie od aktualnych warunków meteorologicznych i stanu
morza. W rejonach okresowej wi´kszej akumulacji, a jednoczeÊnie odznaczajàcych si´ zwi´kszonà presjà rekreacyjnà, kidzina jest usuwana prawie natychmiast w ramach
„sprzàtania” pla˝y. Taka sytuacja ma miejsce np. na brzegach Zatoki Gdaƒskiej. Niezale˝nie od powy˝szego, strefa
kidziny jest miejscem, którym gromadzà si´ wszystkie Êmiecie i odpady pochodzenia antropogenicznego, osadzane
na pla˝ach przez morze.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Brak, je˝eli wykluczyç amatorski zbiór bursztynu.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest nara˝one na niszczenie, ale od naturalnych
czynników utrzymujàcych stan dynamicznej równowagi
i niszczenia w okresie zimowym groêniejsza jest dzia∏alnoÊç cz∏owieka, prowadzàca do ca∏kowitego usuwania ki-
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dziny, zw∏aszcza w okresie wegetacyjnym pokrywajàcycm
si´ z wakacyjnà presjà rekreacyjnà.
Zalecane metody ochrony
Ochrona bierna, nieuprzàtanie kidziny.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Ochrona fauny zwiàzanej z brzegiem morskim.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat Mewia ¸acha, w którym nak∏adajà si´ przynajmniej
3 czynniki warunkujàce skuteczne zachowanie siedliska:
• regularne odk∏adanie materia∏u organicznego na akumulacyjnym brzegu,
• brak presji rekreacyjnej wymuszajàcej „sprzàtanie” pla˝y spowodowane przez czynnik nast´pny:
• ochrona bierna awifauny l´gowej, przelotnej, odpoczywajàcej, skutkujàca zamkni´ciem terenu dla jakiejkolwiek formy penetracji przez cz∏owieka.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Badania roÊlinnoÊci kidziny sà prowadzone w zasadzie
okazjonalnie, przy okazji innych zwiàzanych z brzegiem
morskim. Ukierunkowane badania majà charakter historyczny (np. Piotrowskiej i Celiƒskiego z lat 1950–1960),
jednak stanowià naturalny uk∏ad odniesienia poprzedzajàcy póêniejszy okres nasilajàcej si´ presji. Konieczna jest
w pierwszej kolejnoÊci inwentaryzacja aktualnego stanu
flory i zbiorowisk. Wydaje si´ jednak, ˝e okresowy brak potwierdzenia istnienia zespo∏u na znanych wczeÊniej stanowiskach nie upowa˝nia do wyciàgania wniosków o jego
wymarciu w Polsce. Konieczne jest w zwiàzku z tym ukierunkowane poszukiwanie, poczàwszy od akumulacyjnych
odcinków brzegu.

Monitoring naukowy
Brak. Zaplanowanie jest trudne ze wzgl´du na dynamik´
uk∏adu i nieprzewidywalnoÊç corocznie zmieniajàcego si´
stanu. Ewentualny monitoring, polegajàcy na corocznie
prowadzonych obserwacjach i badaniach, powinien
uwzgl´dniaç dynamik´ populacji gatunków na znanych
stanowiskach na tle ca∏oÊci, tak aby rejestrowaç tak˝e nowe, efemeryczne stanowiska.
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