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Nadmorskie wydmy
z zaroÊlami wierzby
piaskowej
Kod Physis: 16.26

A. Opis siedliska g∏ównego typu
Definicja

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

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

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

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

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Klasa Rhamno-Prunetea zbiorowiska formacji krzewiastej
Rzàd Prunetalia spinosae zaroÊla zwiàzane funkcjonalnie z lasami
Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach
i klifach nadmorskich
Zbiorowisko wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym Salix repens subsp.
arenaria

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

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

Nadmorskie wydmy
z zaroÊlami wierzby p∏o˝àcej
w podgatunku piaskowym

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

Kod Physis: 16.26
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Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
W obr´bie wydm bia∏ych, tworzàcych systemy wa∏ów i kopców piasku równolegle do linii brzegowej morza, wyst´pujà ró˝nej wielkoÊci i kszta∏tu zag∏´bienia mi´dzy wydmami,
mniej lub bardziej wilgotne, zazwyczaj poroÊni´te krzewami wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym, niekiedy
rokitnika, a tak˝e piaskolubnymi bylinami. Od strony morza graniczà z wydmami bia∏ymi, 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 zachowuje wilgotnoÊç w lokalnych obni˝eniach mi´dzywydmowych. Najwi´kszy wp∏yw na roÊlinnoÊç majà silne i cz´ste wiatry oraz niesiony z wiatrem piasek usypujàcy na dnie
obni˝eƒ grubà warstw´.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
ZaroÊla wierzby p∏o˝àcej w podgatunku piaskowym Salix
repens subsp. arenaria tworzà z regu∏y niezbyt rozleg∏e
p∏aty. Fizjonomia i struktura siedliska sà ÊciÊle zwiàzane
z zag´szczeniem krzewów wierzby, zwykle jednak w warstwie zielnej przewa˝ajà piaskolubne trawy – piaskownica
zwyczajna Ammophila arenaria, rzadziej wydmuchrzyca
piaskowa Elymus arenarius. W miejscach nara˝onych na
dzia∏anie wiatru zwarcie roÊlinnoÊci nie przekracza
30–40%, a liczba gatunków jest niewielka. W miejscach
zacisznych, w tym w stosunkowo g∏´bokich misach mi´dzywydmowych, zwarcie roÊlinnoÊci roÊnie – do 70–80%,
a wokó∏ krzewów wierzby osiedlajà si´ psammofilne byliny: groszek nadmorski Lathyrus japonicus subsp. maritimus, turzyca piaskowa Carex arenaria, bylica polna w odmianie nadmorskiej Artemisia campestris var. sericea i jastrz´biec baldaszkowy w odmianie wydmowej Hieracium
umbellatum var. linariifolium.
Reprezentatywne gatunki
Wierzba p∏o˝àca w podgatunku piaskowym Salix repens
subsp. arenaria.
Odmiany
Zale˝nie od stopnia wkl´s∏oÊci i wilgotnoÊci obni˝eƒ mi´dzy wa∏ami i kopcami wydm oraz odleg∏oÊci od kraw´dzi
stromych wa∏ów wydmowych zmienia si´ stopieƒ pokrycia
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Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Salicion arenariae zaroÊla na wydmach i klifach
nadmorskich
Zbiorowisko wierzby p∏o˝àcej w podgatunku
piaskowym Salix repens subsp. arenaria

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
RoÊlinnoÊç podlega spontanicznym, okresowym zaburzeniom wskutek dzia∏ania silnych, sztormowych wiatrów, powodujàcych wzmo˝enie procesów eolicznych i akumulacj´
piasku, po których nast´puje stopniowa regeneracja p∏atów. Fazy degeneracyjno-regeneracyjne mogà powtarzaç
si´ cyklicznie, a sk∏ad florystyczny zbiorowiska zmienia si´
z roku na rok. Z czasem jednak zaroÊla wierzbowe mogà
przekszta∏ciç si´ w suche wrzosowiska ba˝ynowe. W starszych cz´Êciach zag∏´bieƒ deflacyjnych, cz´sto najbardziej
oddalonych od pla˝y, stosunkowo zacisznych i wilgotnych,
zazwyczaj osiedla si´ sosna, a w Êlad za nià roÊliny borowe. Wzrost ocienienia przez drzewa prowadzi do wycofania si´ Êwiat∏olubnych, psammofilnych bylin. Wierzba
utrzymuje si´ doÊç d∏ugo w m∏odym zbiorowisku borowym,
z czasem jednak tak˝e ona zanika.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Zale˝nie od rodzaju antropopresji nast´puje albo przyspieszenie sukcesji w kierunku zbiorowiska leÊnego – na skutek
wprowadzonych nasadzeƒ drzew, albo utrzymywanie p∏atów w stanie przed∏u˝onej fazy inicjalnej – na skutek cz´Êciowego niszczenia p´dów wierzby przez penetrujàcych
wydmy turystów i pla˝owiczów.

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

Nadmorskie wydmy zPiaszczyste
zaroÊlami ∏awice
wierzbypodmorskie
piaskowej

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

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

Nale˝y do kategorii siedlisk rzadkich, podlegajàcych spontanicznej sukcesji w kierunku nadmorskich wrzosowisk ba˝ynowych lub boru sosnowego. Zagro˝eniem w d∏u˝szej
perspektywie czasu jest nasilajàca si´ w ostatnich latach
penetracja rekreacyjno-turystyczna oraz – na wydmach sàsiadujàcych z pla˝à – abrazja, lokalnie tak˝e zalesienia.
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Wewn´trzny potencja∏ produkcji
gospodarczej
Siedlisko skrajnie niskoproduktywne, o skrajnych warunkach abiotycznych, wy∏àczone z produkcji gospodarczej.

Ochrona

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
RoÊlinnoÊç doÊç skutecznie utrwala piaski wydmowe, stanowi interesujàcy element krajobrazu nadmorskich
wydm.
Ekologia zbiorowiska poznana jest jednak s∏abo, podobnie jak biologia budujàcych je gatunków.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak danych.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Dobrze zachowane p∏aty zaroÊli wierzbowych znajdujà si´
na obszarze S∏owiƒskiego Parku Narodowego
Inne obserwowane stany
Niektóre p∏aty siedliska sà w stanie degeneracji, inne – regeneracji. Oprócz w pe∏ni naturalnych sà te˝ p∏aty cz´Êciowo powsta∏e dzi´ki nasadzeniom wierzby piaskowej. Wi´kszoÊci p∏atów, w d∏u˝szym horyzoncie czasowym, zagra˝a
stopniowy zanik wskutek sukcesji albo te˝ – bli˝ej morza –
post´pujàcej abrazji brzegu.

Zalecane metody ochrony
Wierzba p∏o˝àca w podgatunku piaskowym nie wymaga
szczególnych zabiegów ochronnych, chocia˝ dla utrzymania charakterystycznej struktury zbiorowiska nale˝a∏oby – przynajmniej w kilku wybranych p∏atach – systematycznie usuwaç spontanicznie wkraczajàce drzewa (sosna, brzoza). W S∏owiƒskim Parku Narodowym (poza
strefà ochrony Êcis∏ej) lub na Mierzei Sarbskiej taka decyzja wymaga∏aby wprowadzenia odpowiednich zapisów
do planu ochrony – odpowiednio – parku narodowego
i rezerwatu przyrody.
ZaroÊla wierzby piaskowej w systemie bia∏ych i szarych
wydm sà formalnie chronione przez Urz´dy Morskie, zakazujàce penetracji przez turystów i wczasowiczów. Obszary
wydm nale˝a∏oby wi´c nadal chroniç g∏ównie przed ewentualna zabudowà rekreacyjnà, organizowaniem kempingów itp. JeÊli monitoring wykaza∏by systematycznà degeneracj´ p∏atów w wyniku sukcesji roÊlinnoÊci, w kilku – kilkunastu – wybranych, stosunkowo dobrze zachowanych, nale˝a∏oby systematycznie usuwaç podrost drzew i krzewów.
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Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska z zaroÊlami wierzby p∏o˝àcej w odmianie piaskowej sà wra˝liwe na zacienienie, zasypanie zbyt grubà warstwà piasku oraz na abrazj´ brzegu.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
W perspektywie dziesiàtków lat negatywny wp∏yw na zachowanie siedliska b´dzie mia∏a post´pujàca abrazja brzegu,
aktualnie – rozbudowa nadmorskich oÊrodków wypoczynkowych i rosnàca presja turystów i wczasowiczów.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
S∏owiƒski Park Narodowy (ochrona Êcis∏a), rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska. Ochrona ca∏ego nadmorskiego pasa
wydm i kompleksów leÊnych przez Urz´dy Morskie.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Zaktualizowania wymaga inwentaryzacja stanowisk oraz
szczegó∏owych badaƒ fitosocjologicznych w p∏atach naturalnego i antropogenicznego pochodzenia.

Monitoring naukowy

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

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

Anna Namura-Ochalska

