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1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Usługa oceny udatności nasadzeń rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) na
terenie odtworzonych wydm w Sopocie została wykonana na zlecenie Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A. w ramach umowy nr 108/I/SW/2012.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stopnia przeżywalności nasadzeń
rokitnika zwyczajnego wykonanych w okresie październik/listopad 2011r. Posadzone młode
okazy rokitnika pochodziły z rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia. Nasadzenia
w 2011 r. zostały wykonane zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dnia 17-10-2011 nr RDOŚ-Gd-PNII.6402.1.120.2011.Mak (Załącznik nr 2) oraz
wytycznymi Urzędu Morskiego w Gdyni ujętymi w piśmie z dnia 26.10.2011r. znak
spr. OWS-SR-793-124/11 ( Załącznik nr 3).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania
usługi przesadzenia Rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) z terenów
przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża
Bułgarskiego w Porcie Gdynia” na teren odtworzonej wydmy w Sopocie wykonanej przez
Firmę Handlowo-Usługową UNIDOM Adam Natkowski w 2011r.
Pozyskane z terenu Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni młode osobniki rokitnika
zwyczajnego w ilości 2800 szt. zostały wysadzone na terenie odtworzonych wydm w Sopocie,
na odcinku 75-76,2 km brzegu morskiego, nad kolektorem zbiorczym łączącym cieki
uchodzące do Zatoki Gdańskiej. Wymieniony wyżej odcinek brzegu morskiego obejmował 13
wydm, poczynając od wejścia nr 33, a kończąc na wejściu nr 45 (Rys. 1). Nasadzenia
rokitnikiem miały charakter uzupełniający jako poprawka w istniejącej już roślinności, a także
jako element tworzenia strefy ekotonowej pomiędzy plażą, a istniejącą wzdłuż ścieżki
rowerowej i chodnika linią drzew. Uzupełniono miejsca po wypadłych sadzonkach róży
pomarszczonej oraz wierzby ostrolistnej. Natomiast od strony graniczącej z drzewami
wysadzono rokitnika w postaci 2-4 rzędów (szpaler), jako pas ekotonowy krzewów.
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Ryc.1 Lokalizacja i numeracja wydm, w pasie morskim miasta Sopot, na których wykonano sadzenie rokitnika zwyczajnego w 2011r.

2. Charakterystyka wykonanych prac – metodyka
Prace terenowe przeprowadzono na każdej z wydm, na której wykonano nasadzenia.
Polegały one na policzeniu istniejących, tylko żywych osobników rokitnika zwyczajnego
pochodzących z nasadzeń. Podczas tych prac wykonano także dokumentację fotograficzną. W
ramach prac kameralnych w celu oceny udatności wykorzystano dane zawarte w tabeli
nr 2 sprawozdania z usługi przesadzenia Rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.)
z terenów przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu
Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” na teren odtworzonej wydmy w Sopocie wykonanych
w 2011r.

3. Wyniki oceny udatności nasadzeń
Wyniki oceny stopnia przeżywalności posadzonych młodych osobników rokitnika
zwyczajnego po pierwszym roku od przesadzenia przedstawiono w tabeli nr 1 niniejszego
opracowania oraz dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik nr 1.
Uzyskaną średnią udatność na poziomie 72% należy uznać za bardzo dobrą. Biorąc pod
uwagę dość dużą zmianę warunków bytowania i związany z tym stres po przesadzeniu oraz
bardzo ubogie nowe warunki siedliskowe można stwierdzić, że wykonane nasadzenia należy
uznać za udane.
W czasie prac terenowych nie stwierdzono, aby istniała zależność stopnia przeżywalności
sadzonek od wielkości posadzonych osobników. Wypady zdarzały się zarówno wśród małych
jak i już wyrośniętych (wys. ok. 0,5-1,0m) osobników rokitnika. Nie przeżyła zarówno część
osobników wysadzonych jako poprawka w istniejącej roślinności jak i te wysadzone w pasie
ekotonowym. Słabszą udatnością charakteryzowały się nasadzenia na wydmach nr 1, 2, 3 i 4
na których stwierdzono, że część sadzonek została wyrwana. Na wydmach tych wykonywano
także prace umacniające (świeże, tegoroczne pędy wierzby ostrolistnej poukładane na
międzyrzędach), podczas których być może uszkodzono posadzone rokitniki (Fot. 17-22).
Również pozostała roślinność tj. róża pomarszczona i wierzba ostrolistna wykazują na nich
słabszą żywotność (Fot. 13-14). Zdecydowanie najwyższą udatność udało się osiągnąć na
wydmach 7 - 11, gdzie zarówno osobniki posadzone jako poprawka jak i te jako ekoton
przyjęły się w zdecydowanej większości ( Fot. 9-12 ).
Stwierdzono także, że w miejscach wypadów często brak jest pozostałej roślinności,
a także zabezpieczających wydmy pędów wierzby, natomiast jest duża ilość muszelek co
wskazywałoby na zalewanie tego fragmentu wydmy przez morze (Fot. 8, 31-32). Część wydm
została zmyta a wraz z nią istniejąca roślinność (Fot. 27, 35-36).
Również w miejscach silnie penetrowanych przez turystów tj. w miejscach, gdzie są
wydeptane ścieżki (Fot. 23, 25,26) pozostawione śmieci, stwierdzono niższą udatność oraz
dużo uszkodzonych (złamanych) osobników. Na wydmie nr 13 gorzej zachowały się rokitniki
posadzone miedzy dużymi, wysokimi szpalerami wierzby ostrolistnej, która prawdopodobnie
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przygłuszyła posadzone rokitniki bądź to przez ocienienie bądź przez konkurencję o składniki
pokarmowe.
Tab.1. Ilość posadzonych sadzonek rokitnika zwyczajnego na poszczególnych wydmach pasa
morskiego w 2011r. oraz żywe osobniki stwierdzone w 2012r.

Nr
wydmy

Nr
wejścia

Ilość
wysadzonych
sadzonek
rokitnika zw.
w 2011r. [szt.]

Rodzaj sadzenia

ekoton

poprawka

Ilość żywych
osobników
rokitnika zw.
stwierdzona
w 2012r.[szt.]

Procent
udatności
[%]

1

45-46

121

+

-

42

35

2

44-45

146

+

-

58

40

3

43-44

104

+

+

39

38

4

42-43

151

-

+

84

56

5

41-42

275

+

+

135

49

6

40-41

166

+

+

101

61

7

39-40

139

+

+

119

86

8

38-39

114

+

-

98

86

9

37-38

684

+

+

631

92

10

36-37

168

+

-

129

77

11

35-36

263

+

+

215

82

12

34-35

224

+

-

170

76

13

33-34

245

+

+

181

74

2002

72

Razem

2800

Wiele osobników rokitnika pomimo uszkodzenia lub zamarcia części wierzchołkowej
(Fot. 5-8) wypuściło pędy boczne, dzięki którym będą mogły dalej funkcjonować w nowym
środowisku. Występują też miejsca, gdzie roślinność jest bardzo skąpa lub jej brak a pozostał
tylko rokitnik (Fot. 13,27,30). Często ma to miejsce przy skarpie wydmy od strony morza. Są
też fragmenty, gdzie rosną dobrej jakości trawy czy też sadzonki róży pomarszczonej a rokitnik
nie przetrwał. W takich fragmentach ciężko stwierdzić jednoznaczną przyczynę zamierania
rokitnika.

5

Podsumowując można stwierdzić, że wykonane nasadzenia rokitnika zwyczajnego na
terenie piaszczystych wydm w Sopocie są w stanie przetrwać w nowych, trudnych warunkach.
Jednak ich końcowy efekt tj. włączenie się na stałe do istniejącej roślinności wydmowej nie
został jeszcze osiągnięty i jego ocena będzie możliwa dopiero w późniejszym okresie.
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Załącznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Przesadzony rokitnik zw. jako
poprawka.

Fot.2. Nowe, młode pędy
rokitnika zw .
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Fot. 3. Rokitnik zw. po pierwszym roku od przesadzenia.

Fot. 4. Duże sadzonki rokitnika zw., które przyjęły się na nowym miejscu.
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Fot. 5. Sadzonka rokitnika
zwyczajnego po pierwszym roku od
przesadzenia.

Fot. 6. Sadzonka rokitnika
zwyczajnego po pierwszym roku od
przesadzenia.
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Fot. 7-8. Przesadzone rokitniki
zwyczajne po pierwszym roku,
które pomimo obumarcia pędu
wierzchołkowego wypuściły
pędy boczne.
.
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Fot. 9. Rokitniki zw. posadzone w strefie ekotonowej, które przetrwały pierwszy rok.

Fot. 10. Rokitniki zw. posadzone jako przedłużenie strefy ekotonowej.
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Fot. 11. Udane nasadzenie rokitnika zw. w strefie ekotonowej.

Fot. 12. Udane nasadzenie rokitnika zw. jako element strefy ekotonowej.
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Fot.13. Przesadzone rokitniki zw. jako poprawka w istniejącej roślinności.

Fot. 14. Przesadzone rokitniki zw. jako poprawka w istniejącej roślinności.
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Fot. 15. Bardzo dobrej jakości
rokitnik zw.

Fot. 16. Oznaki życia na nowym
miejscu.
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Fot. 17. Fragment nieudanej poprawki.

Fot. 18. Wydma nr 3 – świeżo ścięte pędy wierzby – nieudany fragment nasadzeń.
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Fot. 19. Wydma nr 4 – rokitniki, które przetrwały pomiędzy świeżo ściętymi pędami wierzby.

Fot. 20. Wydma nr 4 – rokitnik, który przetrwał pomiędzy świeżo ściętymi pędami wierzby.
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Fot. 21. Uszkodzone osobniki
rokitnika zw.

Fot. 22. Uszkodzone osobniki
rokitnika zw.
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Fot. 23. Nieudane nasadzenia w
miejscu silnej penetracji przez
turystów.

Fot. 24. System korzeniowy martwego
osobnika rokitnika zw.
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Fot. 25. Nieudane nasadzenia wśród wysokich szpalerów wierzby ostrolistnej w miejscu silnej
penetracji przez turystów.

Fot. 26. Nasadzenia rokitnika w miejscu silnej penetracji przez turystów (strzałka czerownamartwe osobniki, strzałka zielona – żywe osobniki).
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Fot. 27. Fragment udanego nasadzenia rokitnika pomimo bardzo niekorzystnych warunków i
braku pozostałej roślinności.

Fot. 28. Udane nasadzenia przy skarpie wydmy.
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Fot. 29. Żywe sadzonki rokitnika zw. w miejscu, gdzie wypadła pozostała roślinność.

Fot. 30. Udane nasadzenia przy skarpie wydmy.
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Fot. 31. Nieudany fragment nasadzeń – brak posadzonych rokitników, które być może zostały
wyrwane lub zmyte przez morze.

Fot. 32. Nieudany fragment nasadzeń.
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Fot. 33. Nieudany fragment nasadzeń.

Fot. 34. Nieudane nasadzenia
rokitnika zw. w strefie ekotonowej.
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Fot. 35. Zniszczony fragment wydmy.

Fot. 36. Fragment wydmy z przepadłymi nasadzeniami wierzby ostrolistnej i róży
pomarszczonej ale z zachowanymi pojedynczymi sadzonkami rokitnika zw. (strzałka czerownamartwe osobniki, strzałka zielona – żywe osobniki).
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Fot. 37. Udana poprawka rokitnikiem zw.

Fot. 37. Posadzone rokitniki zw. na wydmie wzdłuż wierzby ostrolistnej.
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