
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
bia∏ych
Kod Physis: 16.211

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Definicja

Pierwsze stadium powstawania wydm na brzegu morza,
zbudowane z systemu zmarszczek lub pagórkowatych,
g∏adkich powierzchni piasku w wy˝szej cz´Êci pla˝y albo
w sàsiedztwie skierowanego w stron´ morza skraju pod-
stawy wysokich wydm. Innymi stosowanymi nazwami sà
wydma pierwotna, wydma przednia, przedwydmie.

Charakterystyka

Nagie piaski pochodzenia morskiego na granicy pla˝y letniej
i zimowej albo u podnó˝a wydmy bia∏ej, wyjàtkowo u pod-
stawy kilfów, zazwyczaj zalewane podczas jesienno-zimo-
wych sztormów, zasiedlane przez honkeni´ piaskowà Honc-
kenya peploides, rukwiel nadmorskà Cakile maritima oraz
k´py piaskownicy zwyczajnej Ammophila arenaria i perz sito-
wy Agropyron junceum, zatrzymujàce lotny piasek i przyczy-
niajàce si´ w ten sposób do powstania zaczàtków wydm.

Podzia∏ na podtypy

2110-1 Inicjalne stadia nadmorskich wydm na za-
solonych piaskach z halofilnym zespo∏em Honcke-
nyo-Agropyretum juncei – honkenii piaskowej
i perzu sitowego
2110-2 Inicjalne stadia nadmorskich wydm na
pograniczu pla˝y i bia∏ych wydm z niehalofil-
nym zespo∏em Elymo-Ammophiletum arenariae
honckenyetosum – piaskownicy zwyczajnej i wy-
dmuchrzycy piaskowej w podzespole z honkenià
piaskowà
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Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych

2110
Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Ammophiletea zbiorowiska wydm nadmorskich
z piaskownicà zwyczajnà

Rzàd Ammophiletalia – pionierskie zbiorowiska wydm
nadmorskich z piaskownicà zwyczajnà

Zwiàzek Agropyro-Honckenyion peploidis halofilne
zbiorowiska inicjalnych stadiów tworzenia si´ wydm
z honkenià piaskowà i perzem sitowym

Zespó∏ Honckenyo-Agropyretum juncei
zespó∏ honkenii piaskowej i perzu sitowego

Zwiàzek Ammophilion borealis – niehalofilne
zbiorowiska wydm nadmorskich z piaskownicà
zwyczajnà

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

Podzespó∏ z honkenià piaskowà Elymo-Am-
mophiletum arenariae honckenyetosum
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B. Opis podtypów

Inicjalne stadia nadmorskich
wydm na zasolonych piaskach
z halofilnym zespo∏em
Honckenyo-Agropyretum juncei
– honkenii piaskowej i perzu
sitowego
Kod Physis: 16.2111

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Nadmorskie odcinki pla˝y okresowo zalewanej falami
morskimi. Pod∏o˝e piaszczyste z piasków akumulacji mor-
skiej, o odczynie s∏abo alkalicznym lub oboj´tnym, niesta-
bilne, bez wykszta∏conego poziomu akumulacyjno-próch-
nicznego, skrajnie ubogie w sole mineralne, wyraênie za-
solone, z poziomem s∏onawej wody gruntowej ok. 0,5 m
pod powierzchnià gruntu. Siedliska niestabilne, sà nieusta-
jàco niszczone i tworzone od nowa. Silne sztormy jesienno-
zimowe niekiedy ca∏kowicie niszczà pod∏o˝e i pionierskie
roÊliny. Wzgl´dnie trwa∏e jedynie w czasie d∏ugotrwa∏ych
okresów wiosenno-letnich, z niewielkà iloÊcià opadów
i s∏abymi wiatrami, co powoduje przesuszenie powierzch-
niowej warstwy piasku.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Niska murawa, bardzo uboga florystycznie, najcz´Êciej
z dominacjà honkenii piaskowej Honckenya peploides,
nad którà wyrastajà inne roÊliny. Pokrycie roÊlinnoÊcià nie
przekracza zazwyczaj 10–20%, choç lokalnie mo˝e osià-
gnàç nawet 85%. Dominuje nagi, wilgotny piasek, groma-
dzàcy si´ wokó∏ luêno rozrzuconych p´dów roÊlin. Niekie-
dy roÊliny i piasek tworzà niewielkie kopczyki lub wa∏y usy-
pujàce si´ równolegle do brzegu morza.

Reprezentatywne gatunki
Honkenia piaskowa Honckenya peploides, perz
sitowy Agropyron junceum.

Odmiany
Brak zró˝nicowania siedliska pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci
pod∏o˝a, warunków mikroklimatycznych i struktury roÊlin-
noÊci. Lokalnie mo˝e jedynie dominowaç honkenia pia-
skowa lub, rzadziej, perz sitowy.

Mo˝liwe pomy∏ki
Ze wzgl´du na po∏o˝enie w bezpoÊrednim sàsiedztwie
brzegu morza oraz specyficzny sk∏ad flory i fizjonomi´ nie
ma ryzyka pomy∏ki inicjalnych stadiów halofilnych wydm
pierwotnych z innymi typami siedlisk.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Agropyro-Honckenyion peploidis halofilne zbio-
rowiska inicjalnych stadiów tworzenia si´ wydm z honke-
nià piaskowà i perzem sitowym

Zespó∏ Honckenyo-Agropyretum juncei zespó∏ honkenii
piaskowej i perzu sitowego

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Sztormowe fale i silne wiatry wraz ze specyficznymi cecha-
mi zasolonego, ja∏owego pod∏o˝a praktycznie uniemo˝li-
wiajà sukcesj´ roÊlinnoÊci, stàd te˝ w okresie wielolecia ma
ona wzgl´dnie trwa∏y charakter. W poszczególnych latach
bywa jednak fragmentami lub ca∏kowicie niszczona przez
jesienno-zimowe sztormy. Analiza literatury dawnej
i wspó∏czesnej wskazuje na wzrost roli przestrzennej gatun-
ków budujàcych zbiorowisko.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Penetracja turystyczna i rekreacyjna, zw∏aszcza mechanicz-
ne oczyszczanie pla˝, powodujà miejscami ca∏kowite znisz-
czenie siedlisk i pionierskiej roÊlinnoÊci.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Od strony làdu siedliska halofilnych wydm pierwotnych
zazwyczaj graniczà z siedliskami wydmy przedniej, od
strony morza – z wàskim pasem nagiej pla˝y zimowej
lub kidzinà (1210).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Siedliska halofilnych wydm pierwotnych wyst´pujà w Pol-
sce tylko na Mierzei Przytorskiej w zachodniej cz´Êci Wy-
spy Wolin oraz w zachodniej cz´Êci Wybrze˝a Trzebiatow-

122

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

2110
1



skiego ko∏o Dziwnówka. Przyczynà ich braku na Êrodko-
wym i wschodnim odcinku wybrze˝a jest zbyt s∏abe zaso-
lenie wód Ba∏tyku.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko o znaczeniu europejskim ze wzgl´du na wyst´po-
wanie rzadkich i zagro˝onych gatunków nadmorskich ha-
lofitów, a tak˝e licznych gatunków ptaków przebywajàcych
tu na ˝erowisku lub w czasie przelotów.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Szablodziób Recurvirostra avosetta, sieweczka morska
Charadrius alexandrinus, siewka z∏ota Pluvialis apricaria,
biegus zmienny Calidris alpina, szlamnik Limosa lapponi-
ca, p∏atkonóg szyd∏odzioby, Phalaropus lobatus, mewa
czarnog∏owa Larus melanocephalus, mewa ma∏a Larus mi-
nutus, rybitwa wielkodzioba Sterna caspia, rybitwa czuba-
ta Sterna sandvicensis, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, ry-
bitwa popielata Sterna paradisaea, rybitwa bia∏oczelna
Sterna albifrons, rybitwa czarna Chlidonias niger.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Rozproszone, niewielkie powierzchniowo p∏aty, zanikajàce
w pewnych miejscach i tworzàce si´ w innych, wybitnie nie-
stabilne i wra˝liwe zarówno na dzia∏anie czynników natu-
ralnych (sztormowe fale), jak te˝ na deptanie przez tury-
stów i mechaniczne oczyszczanie pla˝y.

Stany uprzywilejowane
Niska murawa, bardzo uboga florystycznie, najcz´Êciej
z dominacjà honkenii piaskowej Honckenya peploides.
Pokrycie roÊlinnoÊcià nie przekracza zazwyczaj 10–20%,
choç lokalnie mo˝e osiàgnàç nawet 85%. Dominuje nagi,
wilgotny piasek, gromadzàcy si´ wokó∏ luêno rozmiesz-
czonych p´dów roÊlin.

Inne obserwowane stany
Wskutek sztormów i penetracji turystycznej siedlisko ulega
cz´Êciowemu lub ca∏kowitemu zniszczeniu, stàd w terenie
cz´sto wyst´pujà ró˝ne fazy jego degradacji lub odnawia-
nia, charakteryzujàce si´ brakiem roÊlin lub ich niewielkim
pokrywaniem.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Nale˝y do kategorii siedlisk rzadkich i silnie zagro˝o-
nych z powodu niszczàcej dzia∏alnoÊci sztormów, jak te˝
na skutek rosnàcej presji turystyczno-rekreacyjnej.

W pobli˝u miejscowoÊci wypoczynkowych istnieje nie-
bezpieczeƒstwo ca∏kowitej dewastacji siedliska, zadep-
tywanego przez pla˝owiczów, turystów i w´dkarzy.
Czynniki naturalne i antropogeniczne utrudniajà rozwój
populacji pionierskich halofitów i utrwalajà inicjalny
stan zbiorowiska (i siedliska).

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko skrajnie nieproduktywne, wy∏àczone z dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest wybitnie niestabilne, wra˝liwe na dzia∏anie
silnych wiatrów i fal sztormowych, a tak˝e na zadeptywa-
nie przez turystów, pla˝owiczów i w´dkarzy.

Zalecane metody ochrony
Na wybranych, najbardziej reprezentatywnych dla tego ty-
pu siedliska odcinkach powinno si´ wprowadziç zakaz re-
kreacyjnego i turystycznego u˝ytkowania oraz zakaz me-
chanicznego oczyszczania pla˝y. Ruch turystów i szlaki tu-
rystyczne powinno si´ przeprowadzaç w bezpiecznej odle-
g∏oÊci od najbardziej reprezentatywnych dla siedliska od-
cinków pla˝y.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wspó∏praca z Urz´dami Morskimi w celu poszerzenia
strefy chronionego pasa nadmorskiego o najwarto-
Êciowsze, z punktu widzenia ochrony siedliska, odcinki
pla˝y oraz wspó∏praca z w∏adzami miejscowoÊci wypo-
czynkowych, a tak˝e edukacja ekologiczna, np. w for-
mie atrakcyjnych tablic przy wejÊciu na pla˝´, uÊwiada-
miajàca spo∏eczeƒstwu przyrodnicze walory, unikatowy
charakter i wynikajàcy stàd sens ochrony jej pewnych
odcinków.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Woliƒski Park Narodowy, dotychczas jedyny, który granica-
mi obejmuje pla˝e i pas morza.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje g∏ównie obszar Wo-
liƒskiego Parku Narodowego i jego otuliny, brak jednak
danych dotyczàcych dynamiki p∏atów tego efemerycznego
siedliska oraz dynamiki charakterystycznych dla niego po-
pulacji przymorskich halofitów.
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Monitoring naukowy

Monitoring naukowy siedliska halofilnych wydm pierwot-
nych powinien obejmowaç:
• inwentaryzacj´ p∏atów reprezentujàcych ten typ siedliska,
• sk∏ad gatunkowy zbiorowiska oraz pokrywanie i liczeb-

noÊç populacji poszczególnych gatunków,
• podstawowe parametry pozwalajàce oceniç kondycj´

osobników (wysokoÊç osobników, liczb´ p´dów wege-
tatywnych i generatywnych) i sposób ich reprodukcji
(liczba osobników juwenilnych pochodzenia genera-
tywnego).

Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezonu
wegetacyjnego. Przed wytypowaniem konkretnych miejsc
winna byç wykonana szczegó∏owa inwentaryzacja siedlisk,
a nast´pnie wybór kilku (np. 5–6) najbardziej reprezentatyw-
nych p∏atów. Z uwagi na wybitnie efemeryczny charakter ro-
ÊlinnoÊci (i siedlisk) powierzchnie wytypowane do monitorin-
gu powinny byç znacznie wi´ksze ni˝ powierzchnia aktualnie
zaj´ta przez roÊlinnoÊç. Ze wzgl´du na specyficznà lokaliza-
cj´ siedlisk – kszta∏t powierzchni winien mieç postaç wyd∏u-
˝onego prostokàta, równolegle do linii brzegowej morza.

Anna Namura-Ochalska



Inicjalne stadia nadmorskich
wydm na pograniczu pla˝y
i bia∏ych wydm z niehalofilnym
zespo∏em Elymo-Ammophiletum
arenariae honckenyetosum
– piaskownicy zwyczajnej
i wydmuchrzycy piaskowej
w podzespole z honkenià
piaskowà

Kod Physis: 16.2111

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Nadmorskie, niewielkie, pagórkowate wydmy przednie
w wy˝szych partiach szerokiej pla˝y letniej u podnó˝a
wydm bia∏ych (rzadziej klifów w zachodniej cz´Êci wy-
brze˝a), tworzàce si´ równolegle do linii brzegowej.
Pod∏o˝e piaszczyste utworzone z piasku morskiego,
niestabilne, bez wykszta∏conego poziomu akumulacyj-
no-próchnicznego, skrajnie ubogie w sole mineralne,
w g∏´bszych warstwach stale wilgotne. Cz´ste wiatry
powodujà przewiewanie i przesuwanie mas piasku,
uszkadzajàc i cz´Êciowo zasypujàc pionierskie roÊliny
lub ods∏aniajàc ich systemy korzeniowe. Silne, sztor-
mowe fale jesienno-zimowe niekiedy ca∏kowicie nisz-
czà wydmowe kopce lub wa∏y wraz z roÊlinami, wokó∏
których si´ tworzà.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
System piaszczystych, niewielkich wa∏ów lub kopczy-
ków, tworzàcych si´ wokó∏ êdêbe∏ traw oraz p´dów
honkenii piaskowej Honckenya peploides lub rukwieli
nadmorskiej Cakile maritima. Pokrycie roÊlinnoÊcià nie-
wielkie, nieprzekraczajàce 10–15%, tylko w miejscach
os∏oni´tych od wiatru mo˝e osiàgaç 30–40%. Gatun-
kiem budujàcym zbiorowisko i odpowiedzialnym za po-
wstawanie wydmy przedniej jest odporna na zasypywa-
nie i zdolna do pi´trowego wzrostu trawa – piaskowni-
ca zwyczajna Ammophila arenaria. RoÊlinnoÊç najcz´-
Êciej wyst´puje w postaci jednogatunkowych skupieƒ,
sàsiadujàcych ze sobà. RoÊliny sà z regu∏y cz´Êciowo
zasypane przez piasek, niekiedy ponad jego powierzch-
ni´ wystajà tylko górne cz´Êci ich êdêbe∏ lub najwy˝ej
po∏o˝one p´dy nadziemne.

Reprezentatywne gatunki
Piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, wy-
dmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius, honkenia
piaskowa Honckenya peploides, rukwiel nadmorska Caki-
le maritima, solanka kolczysta Salsola kali ssp. kali.

Odmiany
Brak zró˝nicowania siedlisk pod wzgl´dem pod∏o˝a oraz
warunków klimatycznych. G∏ównym czynnikiem lokalnie
i fluktuacyjnie ró˝nicujàcym siedlisko jest si∏a wiatru i fal
sztormowych. Na odcinkach brzegu akumulacyjnego pia-
skownica i wydmuchrzyca stanowià wystarczajàcà barier´
dla lotnego piasku, przyczyniajàc si´ do powstania rozle-
g∏ego systemu zró˝nicowanych co do formy i wielkoÊci
wydm nadmorskich, na odcinkach brzegu abrazyjnego
siedliska majà charakter wybitnie efemeryczny i zajmujà
niewielkie, rozproszone powierzchnie.

Mo˝liwe pomy∏ki
Ze wzgl´du na specyficzne po∏o˝enie w obr´bie pla˝y oraz
struktur´ roÊlinnoÊci nie ma ryzyka pomy∏ki inicjalnych sta-
diów wydm nadmorskich z innymi typami siedlisk.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Ammophilion borealis niehalofilne zbiorowiska
wydm pierwotnych z piaskownicà zwyczajnà

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

Podzespó∏ Elymo-Ammophiletum arenariae
honckenyetosum podzespó∏ z honkenià piaskowà

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Sztormowe fale i silne procesy eoliczne praktycznie unie-
mo˝liwiajà naturalna sukcesj´, stàd tez siedliska wydmy
przedniej w okresie wielolecia majà wzgl´dnie trwa∏y cha-
rakter. W niektórych latach bywajà fragmentami niszczone
przez jesienno-zimowe sztormy, a na przewa˝ajàcych od-
cinkach wybrze˝a siedliska stopniowo zmniejszajà swój
area∏ wskutek post´pujàcej abrazji. Jedynie w okolicach
ÂwinoujÊcia, gdzie od lat zachodzi proces cofania si´ mo-
rza i narastania pla˝y, do inicjalnych p∏atów wydmy przed-
niej wkraczajà inne psammofilne byliny, w tym lnica won-
na Linaria odora i fio∏ek trójbarwny w odmianie nadmor-
skiej Viola tricolor subsp. maritima, a tak˝e krzewinki –
wrzos zwyczajny Calluna vulgaris i ba˝yna czarna Empe-
trum nigrum oraz siewki sosny i brzozy.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Penetracja turystyczna, rekreacyjne u˝ytkowanie, za-
Êmiecenie oraz mechaniczne oczyszczanie nadmorskich
pla˝ powodujà miejscami ca∏kowite zniszczenie siedlisk
i roÊlinnoÊci, podobnie jak wprowadzanie wszelkiego
rodzaju zabezpieczeƒ przed falami morskimi na grani-
cy pla˝y i wydm bia∏ych. Z kolei nasadzenia krzewów,
najcz´Êciej wierzb oraz traw takich, jak piaskownica
zwyczajna Ammophila arenaria i wydmuchrzyca piasko-
wa Elymus arenarius, a tak˝e p∏otki z chrustu, czasem
wyk∏adanie ga∏´zi na granicy pla˝y i wydmy bia∏ej sta-
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bilizujà ruchome piaski i przyspieszajà proces odk∏ada-
nia próchnicy, zwi´kszajàc tym samym niebezpieczeƒ-
stwo wkraczania gatunków charakterystycznych dla
zwartych muraw i zaroÊli.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Od strony làdu siedliska wydmy przedniej zazwyczaj gra-
niczà z siedliskami wydmy bia∏ej, od strony morza – z na-
gà pla˝à zimowà.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Wydmy przednie na niezasolonych piaskach wyst´pujà
g∏ównie na rozleg∏ych, piaszczystych pla˝ach zachodniego
i Êrodkowego odcinka wybrze˝a Ba∏tyku, w tym na odcin-
ku od Niechorza po ujÊcie Regi, na Mierzei Wicka – na
wschód od Jaros∏awca, Mierzei Sarbskiej, w okolicach Bia-
∏ogóry, na pó∏wyspie Hel, zw∏aszcza zaÊ na Mierzei ¸eb-
skiej na odcinku Rowy – ¸eba. Na odcinkach klifowych
w zachodniej cz´Êci wybrze˝a (od wschodniej cz´Êci Woli-
na do D´biny) wyst´pujà wàskim, przerywanym pasem
u podnó˝a klifów.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko o znaczeniu europejskim ze wzgl´du na wyst´po-
wanie rzadkich i zagro˝onych gatunków nadmorskich
psammofitów i halofitów oraz miejsca l´gowe ptaków
siewkowatych.

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

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Szablodziób Recurvirostra avosetta, sieweczka morska
Charadrius alexandrinus, siewka z∏ota Pluvialis aprica-

ria, biegus zmienny Calidris alpina, szlamnik Limosa
lapponica, p∏atkonóg szyd∏odzioby Phalaropus lobatus,
mewa czarnog∏owa Larus melanocephalus, mewa ma∏a
Larus minutus, rybitwa wielkodzioba Sterna caspia, ry-
bitwa czubata Sterna sandvicensis, rybitwa rzeczna
Sterna hirundo, rybitwa popielata Sterna paradisaea,
rybitwa bia∏oczelna Sterna albifrons, rybitwa czarna
Chlidonias niger.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Obecnie wyst´pujà jeszcze doÊç rozleg∏e i dobrze zacho-
wane p∏aty siedliska wzd∏u˝ wybrze˝a. Podlega ochronie
prawnej w Woliƒskim Parku Narodowym. Szans´ na
ochron´ najlepiej wykszta∏conych stwarza powi´kszenie
obszaru S∏owiƒskiego Parku Narodowego o pas pla˝y na
odcinku Ràbka – Rowy.

Stany uprzywilejowane
Wykszta∏ca si´ na piaszczystych pla˝ach u podnó˝a wy-
dmy bia∏ej. Pokrycie roÊlinnoÊcià niewielkie, zazwyczaj
10–15%, tylko w miejscach ods∏oni´tych od wiatru mo˝e
osiàgaç ok. 40%. Charakterystycznà roÊlinnoÊç tworzy
okaza∏a k´powa trawa – piaskownica zwyczajna Ammo-
phila arenaria, czasami z mniejszym lub wi´kszym udzia-
∏em honkenii piaskowej Honckenya peploides i rukwieli
nadmorskiej Cakile maritima.

Inne obserwowane stany
Nasadzenie na siedlisku wydmy przedniej krzewów, naj-
cz´Êciej wierzb lub roÊlin zielnych, takich jak: piaskownica
zwyczajna Ammophila arenaria lub turzyca piaskowa Ca-
rex arenaria lub ca∏kowite bàdê cz´Êciowe zniszczenie sie-
dlisk wraz z roÊlinnoÊcià wskutek abrazji brzegów.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko wydm przednich nale˝y do kategorii powa˝nie
zagro˝onych, g∏ównie wskutek dominujàcych na polskim
odcinku wybrze˝a Morza Ba∏tyckiego procesów abrazji,
tak˝e rekreacyjnego u˝ytkowania pla˝, zw∏aszcza w po-
bli˝u miejscowoÊci wypoczynkowych. Powa˝nym zagro-
˝eniem sà ró˝ne formy utrwalania ruchomych piasków,
np. poprzez nasadzenia piaskownicy zwyczajnej lub tu-
rzycy piaskowej, co przyÊpiesza sukcesj´ roÊlinnoÊci i za-
burza naturalnà strefowoÊç siedlisk wydmowych, a tak˝e
techniczna zabudowa brzegów lub przybrze˝nej strefy
morza (falochrony).

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko skrajnie nieproduktywne, wy∏àczone z dzia∏alno-
Êci gospodarczej.
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Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko jest wra˝liwe na zadeptywanie, nasadzenia bylin
lub krzewów oraz abrazj´.

Zalecane metody ochrony
Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych, jako siedli-
sko rzadko wyst´pujàce i silnie zagro˝one, powinno pod-
legaç ochronie prawnej, podobnie jak pas wydm bia∏ych
– zgodnie z Dyrektywà HELCOM 16/3 (1995), zalecajà-
cà tworzenie chronionego pasa brzegowego i ochrony
naturalnych procesów w strefie brzegowej. Na wybra-
nych, najbardziej reprezentatywnych dla tego typu siedli-
ska odcinkach powinno si´ wprowadziç zakaz rekreacyj-
nego i turystycznego u˝ytkowania oraz zakaz stabilizacji
piasków, zarówno przy u˝yciu metod technicznych, jak
i ró˝nego rodzaju nasadzeƒ. Ruch turystów i szlaki tury-
styczne powinno si´ przeprowadzaç w bezpiecznej odle-
g∏oÊci od siedlisk wydmowych. Wskazane by∏oby tak˝e
restytuowanie stanowisk pionierskich psammofitów
w miejscach os∏oni´tych od bezpoÊredniego dzia∏ania
fal, zw∏aszcza rzadkiej i zagro˝onej honkenii piaskowej
Honckenya peploides, osiàgajàcej w Polsce po∏udniowo-
-wschodnià granic´ swego zasi´gu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Wspó∏praca z Urz´dami Morskimi w celu poszerzenia
strefy chronionego pasa nadmorskiego o wydm´ przed-
nià (czyli wy∏àczenie z u˝ytkowania rekreacyjnego pasa
pla˝y u podnó˝a wydmy bia∏ej) oraz okresowego (maj –
po∏owa lipca) wy∏àczenia najbardziej reprezentatywnych
dla siedliska odcinków pla˝ z u˝ytkowania turystyczno-re-
kreacyjnego w celu spontanicznej regeneracji roÊlinnoÊci
i niezak∏óconego odbycia l´gów przez ptaki siewkowate.
Zintensyfikowanie dzia∏aƒ edukacyjnych. Utworzenie kil-
ku rezerwatów przyrody dla ochrony siedlisk, obejmujà-
cych odcinki pla˝y i wydmy bia∏ej.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Nadmorski Park Krajobrazowy (rezerwat Widowo), Park
Krajobrazowy „Mierzeja WiÊlana” oraz obszary chronione-
go krajobrazu: Koszaliƒski Park Nadmorski i Nadmorski

Pas Chronionego Krajobrazu. Wszystkie pla˝e (z wyjàtkiem
odcinka obj´tego granicami Woliƒskiego Parku Narodo-
wego) podlegajà zarzàdowi Urz´dów Morskich.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Wydmy nadmorskie sà od lat terenem badaƒ naukowych,
przede wszystkim pracowników Uniwersytetu Gdaƒskiego,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Szczeciƒskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukierunkowa-
na specjalna inwentaryzacja wszystkich siedlisk morskich
i nadmorskich zosta∏a zrobiona dla MÂ i HELCOM (Warzocha
J., Herbich J., 1997 mskr). Sà równie˝ liczne prace pracowni-
ków Katedry Taksonomii RoÊlin i Ochrony Przyrody Uniwersy-
tetu Gdaƒskiego oraz prace Oddzia∏u Gdaƒskiego IOÂ doty-
czàce zbiorowisk i gatunków wydmowych, jednak˝e inwenta-
ryzacja siedlisk i stanowisk zagro˝onych gatunków nie jest
prowadzona systematycznie. Dalsze badania winny si´ kon-
centrowaç na dynamice i zagro˝eniach siedlisk i roÊlinnoÊci.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy siedliska wydmy przedniej z wydmu-
chrzycà piaskowà, piaskownicà zwyczajnà i honkenià pia-
skowà powinien obejmowaç:
• inwentaryzacj´ p∏atów reprezentujàcych ten typ siedliska,
• sk∏ad gatunkowy zbiorowiska oraz pokrywanie i liczeb-

noÊç populacji poszczególnych gatunków,
• podstawowe parametry pozwalajàce oceniç kondycj´

osobników (wysokoÊç osobników, liczb´ p´dów wegeta-
tywnych i generatywnych) i sposób ich reprodukcji (liczba
osobników juwenilnych pochodzenia generatywnego).

Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezonu
wegetacyjnego. Przed wytypowaniem konkretnych miejsc win-
na byç wykonana szczegó∏owa inwentaryzacja siedlisk, a na-
st´pnie wybór kilku (np. 10) najbardziej reprezentatywnych
p∏atów. Z uwagi na zmienny, niekiedy efemeryczny charakter
roÊlinnoÊci (i siedlisk), powierzchnie wytypowane do monito-
ringu powinny byç znacznie wi´ksze ni˝ powierzchnia aktual-
nie zaj´ta przez roÊlinnoÊç. Ze wzgl´du na specyficznà lokali-
zacj´ siedlisk – kszta∏t powierzchni winien mieç postaç wyd∏u-
˝onego prostokàta, równolegle do wa∏ów (linii) wydmy bia∏ej.

Anna Namura-Ochalska


