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Nadmorskie wydmy
z zaroÊlami rokitnika
Kod Physis: 16.25

A. Opis siedliska g∏ównego typu
Definicja
ZaroÊla rokitnika, zarówno na suchych wydmach, jak te˝
w wilgotniejszych obni˝eniach mi´dzywydmowych.

Charakterystyka
S∏abo wkl´s∏e, suche p∏aszczyzny wierzchowin wa∏ów wydmowych lub niewielkie obni˝enia pomi´dzy wa∏ami wydmowymi, pokryte zaroÊlami rokitnika zwyczajnego Hippophaë rhamnoides, naturalnego pochodzenia lub cz´Êciowo nasadzone i piaskolubnymi bylinami, sàsiadujàce
z pla˝à lub wydmà przednià, a tak˝e rozleglejsze p∏aszczyzny mi´dzy wyniesionymi wydmami, mniej lub bardziej
wilgotne, zwykle z silnie zwartymi zaroÊlami rokitnika
i domieszkà wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym
Salix repens subsp. arenaria.
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Podzia∏ na podtypy

2160-1 Nadmorskie wydmy z zaroÊlami rokitnika

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej:
Klasa Rhamno-Prunetea zbiorowiska formacji krzewiastej
Rzàd Prunetalia spinosae zaroÊla zwiàzane funkcjonalnie z lasem i wyst´pujàce jako zakrzewienia Êródpolne
Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach
i klifach nadmorskich
Zespó∏ Hippophaëtum rhamnoidis zbiorowisko zaroÊlowe rokitnika

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Wobec braku zró˝nicowania siedliska wyró˝niono tylko
1 podtyp.

Nadmorskie wydmy z zaroÊlami rokitnika. Fot. E. Symonides
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Nadmorskie wydmy
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Kod Physis: 16.25

Cechy diagnostyczne

Fizjonomia i struktura
ZaroÊla rokitnika sà zbiorowiskiem dwu- lub trójwarstwowym. Warstw´ krzewów budujà ró˝nej wielkoÊci,
zwykle roz∏o˝yste krzewy rokitnika, zazwyczaj 3–4- metrowej wysokoÊci, miejscami z du˝ym udzia∏em wierzby
p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym Salix repens subsp.
arenaria. W warstwie zielnej przewa˝ajà piaskolubne
trawy – piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria lub
wydmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius. Pomi´dzy
luênymi k´pami traw widniejà m∏odociane osobniki rokitnika Hippophaë rhamnoides. Fizjonomia i struktura
siedliska sà ÊciÊle zwiàzane z wysokoÊcià i pokrojem
krzewów rokitnika oraz ich zag´szczeniem. W miejscach
szczególnie silnie nara˝onych na dzia∏anie wiatru rokitnik ma pokrój nisko uga∏´zionych krzewów i miejscami
tworzy silnie zwarte zaroÊla; w miejscach zacisznych,
w lokalnych misach i obni˝eniach mi´dzy wydmami pokrojem przypomina niskie drzewa. W obr´bie luênej mu-
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Reprezentatywne gatunki
Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides.
Odmiany
Zale˝nie od stopnia wkl´s∏oÊci i wilgotnoÊci w kompleksie
wydm wykszta∏cajà si´ zbiorowiska ubo˝sze lub bogatsze
florystycznie, ze zró˝nicowanym stopniem pokrywania
i stabilnoÊci piasków.
Mo˝liwe pomy∏ki
Najwi´ksza mo˝liwoÊç pomy∏ki z podobnym siedliskiem –
z zaroÊlami wierzby piaskowej i nieznacznym udzia∏em
rokitnika.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach i klifach
nadmorskich
Zespó∏ Hippophaëtum rhamnoidis zbiorowisko
zaroÊlowe rokitnika

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
RoÊlinnoÊç podlega spontanicznym, okresowym zaburzeniom wskutek dzia∏ania silnych, sztormowych wiatrów,
wzmo˝onych procesów erozji brzegów lub akumulacji piasku, po których nast´puje stopniowa regeneracja p∏atów.
Fazy degeneracyjno-regeneracyjne mogà byç d∏ugotrwa∏e.
W miejscach najbardziej oddalonych od pla˝y, stosunkowo
zacisznych i wilgotnych, zazwyczaj osiedla si´ sosna, która
z czasem nadmiernie ocienia krzewy rokitnika, powodujàc
jego zamieranie i stopniowe przekszta∏canie zbiorowiska
w nadmorski bór ba˝ynowy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy obszaru
Wydmy bia∏e, tworzàce system piaszczystych wa∏ów
równolegle do linii brzegowej morza, przedzielone ró˝nej wielkoÊci i kszta∏tu obni˝eniami, mniej lub bardziej
wilgotnymi, zazwyczaj skàpo pokryte roÊlinnoÊcià,
sk∏adajàcà si´ g∏ównie z k´p piaskownicy zwyczajnej
Ammophila arenaria lub wydmuchrzycy piaskowej Elymus arenarius, niekiedy z du˝à liczbà okaza∏ych osobników miko∏ajka nadmorskiego Eryngium maritimum. Od
strony morza graniczà z pla˝à, rzadziej z wàskim pasem
wydmy przedniej, od strony làdu ze s∏abo rozwini´tymi
wydmami szarymi i borami sosnowymi. Piasek morski
ma jednolity sk∏ad mechaniczny, a inicjalna warstwa
gleby charakteryzuje si´ du˝à pojemnoÊcià powietrznà,
przewiewnoÊcià i przepuszczalnoÊcià. Piasek z ∏atwoÊcià
wysycha na powierzchni, ale zachowuje wilgotnoÊç w lokalnych obni˝eniach mi´dzywydmowych. Najwi´kszy
wp∏yw na roÊlinnoÊç majà silne i cz´ste wiatry, a tak˝e
sztormowe fale w okresie jesienno-zimowym, podmywajàce wa∏y wydmowe i powodujàce abrazj´ zboczy. Krzewy rokitnika rosnà, wed∏ug Piotrowskiej (2003), wy∏àcznie na klifach i nigdy w towarzystwie wierzby. Przeczà temu w∏asne obserwacje – niewykluczone wi´c, ˝e rokitnik
zwi´ksza swój lokalny zasi´g i opanowuje – poza klifami
– tak˝e wydmy, gdzie pomna˝a si´ nie tylko wegetatywnie, ale tak˝e rozmna˝a generatywnie.

rawy osobniki rokitnika rosnà pojedynczo lub w niewielkim zwarciu, w towarzystwie groszka nadmorskiego Lathyrus japonicus subsp. maritimus i turzycy piaskowej Carex arenaria, a u podnó˝a wydmowych wyniesieƒ – tak˝e szczotlichy siwej Corynephorus canescens, bylicy polnej w odmianie nadmorskiej Artemisia campestris var.
sericea i jastrz´bca baldaszkowego w odmianie wydmowej Hieracium umbellatum var. linariifolium.

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zale˝nie od rodzaju antropopresji mo˝e nast´powaç
albo przyspieszenie sukcesji w kierunku zbiorowiska leÊnego – na skutek wprowadzonych nasadzeƒ drzew
(rokitnik jest wybitnie Êwiat∏o˝àdny i nie toleruje ocienienia), albo utrzymywanie p∏atów w stanie przed∏u˝onej fazy inicjalnej – na skutek nadmiernego wydeptywania i stymulowania ruchu piasku. Najbardziej odporne na antropopresj´ sà stosunkowo rozleg∏e i równoczeÊnie zwarte zaroÊla rokitnika, z regu∏y omijane
przez pla˝owiczów i turystów.

149

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

2160
1

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce
Wydmy z zaroÊlami rokitnika z regu∏y sàsiadujà z wydmà bia∏à (kod Physis 16.212, kod Natura 2120) od
strony morza oraz z wydmà szarà (kod Physis 16.221,
kod Natura 2130), zaroÊlami wierzby p∏o˝àcej w odmianie piaskowej (kod Physis 16.26, kod Natura 2170)
lub inicjalnymi p∏atami nadmorskiego boru ba˝ynowego od strony làdu.
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Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Nadmorskie wydmy z zaroÊlami rokitnika pospolitego
wyst´pujà w rozproszeniu na polskim wybrze˝u Morza Ba∏tyckiego – od wyspy Wolin po ujÊcie Wis∏y.
Najrozleglejsze p∏aty wykszta∏ci∏y si´ na mierzei jeziora Bukowo, na zachód od Dar∏owa, a tak˝e nad Zatoka Puckà oraz na odcinkach wydmowych od ÂwinoujÊcia po Niechorze. Naturalne stanowisko zaroÊli rokitnika zachowa∏o si´ w rezerwacie „Mewia ¸acha”
przy ujÊciu Wis∏y.

Stany uprzywilejowane
Oprócz w pe∏ni naturalnych p∏atów sà te˝ powsta∏e dzi´ki
nasadzeniom rokitnika, zarówno na wierzchowinie, jak te˝
u stóp i w niewielkich obni˝eniach mi´dzy wyniesionymi wydmami. W wielu miejscach rokitnik wykazuje du˝à ˝ywotnoÊç
i intensywnie si´ rozmna˝a, np. na mierzei jeziora Bukowo.
Wprawdzie dla ochrony zaroÊli z rokitnikiem nie ustanowiono szczególnych form ochrony na mocy ustawy o ochronie
przyrody, tym niemniej Urzàd Morski wprowadzi∏ zakaz niszczenia i turystycznej penetracji nadmorskich wydm.
Inne obserwowane stany
Niektóre p∏aty siedliska sà w stanie degeneracji z powodu
abrazji wydmowych zboczy bàdê sukcesji roÊlinnoÊci leÊnej, g∏ównie sosny, inne – regeneracji. Wi´kszoÊci p∏atów,
w d∏u˝szym horyzoncie czasowym, zagra˝a zniszczenie
wskutek post´pujàcej abrazji brzegu.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Nale˝y do kategorii siedlisk rzadkich. Zagro˝eniem dla siedlisk wydmowych jest nasilajàca si´ w ostatnich latach
abrazja, a tak˝e nasadzenia innych gatunków drzew
i krzewów w celu umocnienia wydm.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Siedlisko skrajnie niskoproduktywne, o skrajnych warunkach abiotycznych, wy∏àczone z produkcji gospodarczej.

Ochrona

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
ZaroÊla rokitnika sà doÊç rzadkie, zw∏aszcza z udzia∏em
wierzby p∏o˝àcej w odmianie piaskowej. Mo˝liwe, ˝e lokalnie populacja rozszerza swój area∏. Ekologia rokitnika
poznana jest s∏abo, mimo ˝e od dawna jest uprawiany
zw∏aszcza w krajach by∏ego zwiàzku radzieckiego, jako
roÊlina lecznicza.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Jarz´batka Sylvia nisoria , dzierzba gàsiorek Lanius
collurio.
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Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Rokitnik jest gatunkiem wybitnie Êwiat∏olubnym, stàd te˝ wprowadzanie nasadzeƒ sosny lub innych gatunków drzew prowadzi
do jego stopniowej eliminacji. ZaroÊla rokitnika sà tak˝e nara˝one na abrazj´ brzegu i dzia∏anie silnych wiatrów sztormowych.
Zalecane metody ochrony
Nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych, chocia˝
w przypadku spontanicznego wkraczania drzew i krzewów –
poza wierzbà p∏o˝àcà w odmianie piaskowej – zaleca si´ ich
usuwanie. Mo˝na tak˝e rozwa˝yç restytucj´ stanowisk rokitnika w skàpo poroÊni´tych obni˝eniach mi´dzy wydmami, zasiedlonych ju˝ przez wierzb´ p∏o˝àcà w odmianie piaskowej.
G´ste zaroÊla rokitnika stanowià naturalnà barier´ przed penetracjà turystycznà, w mniej zwartych p∏atach wystarczy
przestrzeganie obowiàzujàcych przepisów. Na siedliskach
dobrze zachowanych aktywne metody ochrony nie sà potrzebne, w razie wkraczania gatunków drzewiastych, innych
ni˝ rokitnik – wystarczy systematycznie usuwaç podrost.
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wydmy z zaroÊlami
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Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Negatywny wp∏yw ma post´pujàca abrazja brzegu oraz
zabudowa i u˝ytkowanie rekreacyjne nadmorskich wydm;
pozytywny – wprowadzanie rokitnika w obni˝enia mi´dzywydmowe dla odtworzenia zanik∏ych stanowisk.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat przyrody (ornitologiczny) „Mewia ¸acha”, ochrona bierna.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Monitoring naukowy zaroÊli rokitnika powinien obejmowaç:
• dynamik´ rozmieszczenia p∏atów i zmiany ich area∏u,
• sk∏ad gatunkowy zbiorowiska i pokrywanie gatunków,
• relacje iloÊciowe populacji rokitnika i wierzby,
• ˝ywotnoÊç rokitnika i wybrane parametry populacyjne
(zag´szczenie, ÊmiertelnoÊç).
Monitoring nale˝y przeprowadzaç co 3 lata w pe∏ni sezonu wegetacyjnego. Powinien byç on poprzedzony szczegó∏owà inwentaryzacjà siedlisk, ustaleniem ich pochodzenia
(naturalne lub antropogeniczne, ukszta∏towane wskutek
wprowadzenia krzewów rokitnika przez cz∏owieka), a nast´pnie wyborem 3–4 powierzchni reprezentujàcych naturalne i pochodzàce z nasadzeƒ zaroÊla.
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Wymaga zaktualizowania inwentaryzacji stanowisk oraz
szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych w p∏atach naturalnego i antropogenicznego pochodzenia.

Monitoring naukowy
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