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Miko³ajkowe wydmy

Niewiele roœlin mo¿e byæ tak œciœle uto¿samianych z
krajobrazem wybrze¿a po³udniowego Ba³tyku jak w³aœnie
miko³ajek. Ta efektownie wygl¹daj¹ca bylina zwraca uwagê
niebiesko-szaro zabarwionymi, sztywnymi liœæmi i piêknymi
niebieskimi kwiatostanami. Zwykle przedstawiciele tego
gatunku dorastaj¹ do kilkudziesiêciu centymetrów wysokoœci,

gatunkiem, którego biologia kryje wiele zagadek i intryguj¹cych
pytañ. Ten wdziêczny obiekt badañ uwa¿nemu obserwatorowi
dostarczyæ mo¿e wielu wra¿eñ i przemyœleñ nie tylko natury
estetycznej.
Znajduj¹ce siê w bezpoœrednim s¹siedztwie pla¿
Mierzei Wiœlanej siedliska wydmy bia³ej i szarej maj¹ kluczowe
znaczenie dla wystêpowania miko³ajka. Ponadto nale¿¹ do
najcenniejszych przyrodniczych i krajobrazowych
komponentów Mierzei. S¹ one charakterystyczne dla strefy
nadmorskiej, a jednoczeœnie coraz rzadsze na naszym wybrze¿u.
rzadziej mog¹ osi¹gaæ wysokoœæ nawet jednego metra.
Wiêkszoœæ osób przebywaj¹cych nad morzem zwraca g³ównie
uwagê na osobliwy wygl¹d tej roœliny, jednak pe³ni ona równie¿
wa¿n¹ rolê biocenotyczn¹ urozmaicaj¹c i utrwalaj¹c wydmy
g³êbokim nawet do czterech metrów systemem korzeniowym.
Kwiatostany miko³ajka dostarczaj¹ po¿ywienia licznym
owadom b³onkoskrzyd³ym, muchówkom i motylom korzystaj¹c
z ich us³ug w procesie zapylania. Mimo to uwa¿a siê ¿e,
miko³ajek pomna¿a siê przede wszystkim wegetatywnie, zaœ
rozmna¿anie generatywne odgrywa znikom¹ rolê. Miko³ajek
pomimo ¿e, jest powszechnie rozpoznawany wci¹¿ jest

Nasilaj¹ca siê abrazja brzegu morskiego, mechaniczne

niszczenie roœlin przez turystów korzystaj¹cych z naszych pla¿,
nieodpowiednie zabiegi ochronne maj¹ce na celu utrwalanie
wydmy, zaburzaj¹ce naturalne procesy wydmotwórcze i
charakter strefowy tych siedlisk, powoduj¹ zmniejszanie area³u

tych cennych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc.
Najlepsze warunki dla rozwoju wa³u wydmy przedniej
znajduj¹ siê we wschodniej i zachodniej czêœci Mierzei (na
odcinku od granicy pañstwa do wschodnich granic miasta
Krynica Morska, oraz od Jantaru do ujœcia Wis³y) w tych
rejonach wa³ wydmowy jest szeroki, poniewa¿ wybrze¿e jest tu
dobudowywane. Sprzyja to naturalnym procesom rozwojowym
zbiorowisk wydmowych. Dodatkowo we wschodniej czêœci
Mierzei, w okolicach Piasków, wystêpuje jedno z najwiêkszych
na polskim wybrze¿u stanowisk chronionego miko³ajka
nadmorskiego, którego mo¿na spotkaæ tu w postaci roz³o¿ystych

i wysokich kêp.
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tym przestaje ono byæ atrakcyjne dla tej roœliny. Ochrona

miko³ajka nadmorskiego jest trudna, gdy¿ powstaje konflikt
miedzy ochron¹ gatunku a ochron¹ wybrze¿a. W tym przypadku
zabiegi ochrony wra¿liwych ekosystemów wydmowych
koliduj¹ z zaleceniami ochrony gatunkowej, czyli zaniechaniem
nasadzeñ.
Dziœ po niespe³na 30 latach od zebrania pierwszych pe³nych
danych o wystêpowaniu miko³ajka nadmorskiego nale¿y
stwierdziæ z przykroœci¹, ¿e zabiegi ochronne nie przynosz¹
rezultatów. Badania powtórzone w sezonie 2006 wskazuj¹ na
fakt, ¿e proces zaniku miko³ajka nadmorskiego wci¹¿ trwa.
Przyczynami tego zjawiska jest zanik siedlisk i mechaniczne
niszczenie.
Roœlinnoœæ porastaj¹ca wydmy spe³nia tu szczególnie
wa¿n¹ rolê ochronn¹, zabezpieczaj¹c piaski wydmowe przed
rozwiewaniem i rozmywaniem. Na wydmie bia³ej znajduj¹cej
siê w bezpoœrednim s¹siedztwie pla¿y, spotkamy: piaskownicê
zwyczajn¹, wydmuchrzycê piaskow¹ oraz honkeniê piaskow¹ i
lnicê wonn¹. Gatunki te jako pionierskie zasiedlaj¹ niegoœcinne,
nieustabilizowane piaski tworz¹cych siê wydm. Na wydmie
szarej napotkaæ mo¿emy: szczotlichê siw¹, turzycê piaskow¹,
kocanki piaskowe, jasieñca piaskowego, fio³ka trójbarwnego,

groszek nadmorski, kruszczyka rdzawoczerwonego i miko³ajka
nadmorskiego. Na szczytach wydm przesuszonych i smaganych
nadmorskimi wiatrami mo¿na spotkaæ równie¿ liczne porosty,
miêdzy innymi chrobotki oraz chronion¹ p³ucnicê islandzk¹.
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