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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. znak spr. ZU-2250/404/JD/I/DS.-614/15/159/KHS/13.
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia przeżywalności nasadzeń rokitnika
zwyczajnego wykonanych w okresie październik/listopad 2011r. Posadzone młode osobniki
rokitnika zwyczajnego pochodziły z rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia.
Nasadzenia przeprowadzone w 2011 r. zostały wykonane zgodnie z decyzją Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17-10-2011 nr RDOŚ-GdPNII.6402.1.120.2011.Mak oraz wytycznymi Urzędu Morskiego w Gdyni ujętymi w piśmie
z dnia 26.10.2011r. znak spr. OWS-SR-793-124/11.
W sprawozdaniu wykorzystano dane zawarte w opracowaniach pn. „Sprawozdanie
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” oraz „Sprawozdanie
z oceny udatności przesadzenia Rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) z terenów
przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża
Bułgarskiego w Porcie Gdynia” za rok 2012r., wykonane przez Firmę Handlowo-Usługową
UNIDOM Adam Natkowski.
Według danych zawartych w w/w opracowaniach z terenu Nabrzeża Bułgarskiego
w Gdyni wyjęto 2800szt. młodych osobników rokitnika zwyczajnego, które następnie 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 składa się z 13 wydm, poczynając od wejścia
nr 33, a kończąc na wejściu nr 45 (Rys. 1). Młode rokitniki zostały posadzone w formie
poprawki i uzupełnień w istniejącej roślinności wydmowej, którą stanowiły głównie róża
pomarszczona i wierzba ostrolistna. Na części wydm rokitniki zw. posadzono w celu
kształtowania strefy ekotonowej pomiędzy plażą, a istniejącą wzdłuż ścieżki rowerowej
i chodnika linią drzew. Nasadzenia te były wykonane w formie rzędowej tj. 2-4 rzędów
tworzących pas ekotonowy.
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Ryc.1 Lokalizacja i numeracja wydm, w pasie morskim miasta Sopot, na których wykonano nasadzenia 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. oraz w tabeli nr 1 Sprawozdania z oceny udatności przesadzenia Rokitnika
zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) z terenów przeznaczonych pod realizację
przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” za
rok 2012r.

3. Wyniki oceny udatności nasadzeń
Wyniki oceny stopnia przeżywalności posadzonych młodych osobników rokitnika
zwyczajnego po drugim roku od posadzenia przedstawiono w tabeli nr 1 niniejszego
opracowania oraz dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik nr 1.
Po dwóch latach od przesadzenia uzyskano średnią udatność na poziomie 61%.
Z posadzonych w 2011 r. 2800szt. sadzonek rokitnika w 2013r. pozostało 1694 szt.
W stosunku do wyników z roku poprzedniego zauważalna jest tendencja dalszego zamierania
rokitnika na wydmach, gdzie jego udatność w roku 2012r. była najniższa oraz dobrego wzrostu
osobników, o dobrej kondycji zdrowotnej i ich rozrastanie się w miejscach, gdzie jego
udatność w roku poprzednim była najlepsza.
Na wydmach nr 1, 2, 3 i 4 nasadzenia rokitnika zw. są najsłabsze. Proces ich zamierania na
tych wydmach zaobserwowany w 2012 r. nadal postępuje. Dużo osobników jest martwych,
ale także duży udział stanowią osobniki złamane lub wyrwane (Fot. 17,18). Na wydmach tych
wykonywano dalsze prace umacniające (pędy wierzby ostrolistnej poukładane na
międzyrzędach), podczas których być może uszkodzono posadzone rokitniki (Fot. 28,29).
Są również ślady wskazujące na silną penetrację turystów (wydeptane ścieżki i place,
pozostawione śmieci), gdzie nie przeżyła także pozostała roślinność wydmowa
(Fot. 15,19,20,24). Na wydmach nr 1 i 2 stwierdzono wiele miejsc, gdzie brak jest w ogóle
sadzonek rokitnika zw., co może świadczyć o tym, że zostały z nich usunięte.
W 2013r. nie stwierdzono zależności udatności nasadzeń od formy sadzenia lub wielkości
posadzonych sadzonek. Zdecydowanie najwyższą udatność udało się osiągnąć na wydmach
nr 7 - 11, gdzie zarówno osobniki posadzone w formie poprawki jak i te wysadzone w pasie
ekotonowym przyjęły się w zdecydowanej większości ( Fot. 1,2,3,5,6,14,32,33). Znajdują się
tam miejsca na tyle korzystne do wzrostu, że pomimo obumarcia pędu głównego lub złamania
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czy też przewrócenia, sadzonki rokitnika wypuszczają nowe pędy z korzenia oraz pędy boczne
(Fot. 9,10,11,12). Największe ubytki obejmują fragmenty gdzie wydmy zostały rozmyte przez
morze lub silnie wydeptane przez turystów (Fot. 15, 16, 24). Niską udatnością
charakteryzowały się też fragmenty, gdzie rokitniki zw. zostały posadzone pomiędzy rzędami
nieprzycinanej wierzby ostrolistnej. Wiele z tych osobników, czy to w wyniku silnej
konkurencji czy też ocienienia, nie przetrwało (Fot. 22).
W stosunku do roku 2012 na wydmie nr 13 stwierdzono dużą ilość martwych osobników
rokitnika posadzonych w formie poprawki, które w roku poprzednim były żywe. Jest to
szczególnie widoczne w zachodniej części wydmy, gdzie w 2012r. pomimo braku pozostałej
roślinności wydmowej, sadzonki rokitnika bardzo dobrze znosiły tamtejsze warunki
i wykazywały się dobrą zdrowotnością (Fot. 30,31).
Tab.1. Ilość posadzonych sadzonek rokitnika zwyczajnego na poszczególnych wydmach pasa
morskiego w 2011r. oraz żywe osobniki stwierdzone w 2013r.

Nr
Nr
wydmy wejścia

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

Ilość żywych
Rodzaj sadzenia
osobników
rokitnika zw.
stwierdzona
ekoton poprawka w 2013r.
[szt.]

Udatność
[%]
Rok
2012

Rok
2013

1

45-46

121

+

-

14

35

12

2

44-45

146

+

-

28

40

19

3

43-44

104

+

+

29

38

28

4

42-43

151

-

+

68

56

45

5

41-42

275

+

+

119

49

43

6

40-41

166

+

+

75

61

45

7

39-40

139

+

+

101

86

73

8

38-39

114

+

-

81

86

71

9

37-38

684

+

+

608

92

89

10

36-37

168

+

-

111

77

66

11

35-36

263

+

+

192

82

73

12

34-35

224

+

-

149

76

67

13

33-34

245

+

+

119

74

49

1694

72

61

Razem

2800
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Podobnie jak w roku 2012r. zaobserwowano zarówno fragmenty, gdzie dobrze rozwija
się roślinność w postaci traw czy też róży pomarszczonej natomiast rokitnik nie przetrwał, jak
i fragmenty gdzie pomimo zupełnego braku pozostałej roślinności przesadzone rokitniki
rozwijają się bardzo dobrze (Fot. 4, 7, 14).
Podsumowując można stwierdzić, że wykonane nasadzenia rokitnika zwyczajnego na
piaszczystych wydmach w Sopocie, po drugim roku od przesadzenia, są udane. Pomimo
trudnych warunków wzrostu i wielu niekorzystnych czynników wpływających na ich rozwój
ogólną udatność na poziomie 61% należy uznać za stosunkowo wysoką. Można uznać, że
część posadzonych osobników już stanowi silny element roślinności wydmowej
a decydującymi elementami wpływającymi na ich przeżywalność są działalność człowieka oraz
dostępność składników odżywczych.
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Załącznik nr 1 - Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Udane nasadzenie rokitnika zw. w formie poprawki (wydma nr 9).

Fot.2. Udane nasadzenie rokitnika zw. w formie pasa ekotonowego (wydma nr 11).
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Fot. 3. Rokitnik zw. tworzący pas ekotonowy (wydma nr 7).

Fot. 4. Przepadłe nasadzenia rokitnika zw. na wydmie nr 2, gdzie zachowała się pozostała
roślinność wydmowa.
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Fot. 5,6. Sadzonki rokitnika zw., które bardzo dobrze przyjęły się na nowym miejscu.

Fot. 6 .
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Fot. 7. Sadzonki rokitnika zwyczajnego po drugim roku od przesadzenia.

Fot. 8. Sadzonki rokitnika zwyczajnego po drugim roku od przesadzenia.
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Fot. 9-10. Przesadzone rokitniki zwyczajne, którym pomimo trudnych warunków udało się
przetrwać .

Fot. 10.
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Fot. 11. Osobniki rokitnika zw., które
po obumarciu pędu głównego
wypuściły pędy boczne.

Fot. 12. Osobniki rokitnika zw., które po obumarciu pędu głównego wypuściły pędy boczne.
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Fot. 13. Udane nasadzenia rokitnika zw. na skraju wydmy (strzałka zielona – żywe osobniki).

Fot.14. Udane nasadzenie w formie poprawki, gdzie pomimo braku pozostałej roślinności,
sadzonki rokitnika zw. bardzo dobrze się przyjęły.
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Fot. 15. Nieudany fragment nasadzeń – uszkodzona skarpa wydmy.

Fot. 16. Nieudany fragment nasadzeń.
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Fot. 17. Wyrwana sadzonka rokitnika.

Fot. 18. Złamana sadzonka rokitnika zw.
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Fot. 19. Efekty działalności człowieka – nieudany fragment nasadzeń.

Fot. 20. Efekty działalności człowieka – nieudany fragment nasadzeń.
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Fot.

21. Efekty działalności człowieka –częściowo nieudany fragment nasadzeń.
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Fot. 22. Nieudane nasadzenie rokitnika zw. pomiędzy nieprzycinaną wierzbą ostrolistną.

Fot. 23. Fragment wydmy, gdzie nie przetrwały zarówno posadzone rokitniki zw. jak i róża
pomarszczona i wierzba ostrolistna.
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Fot. 24. Nieudane nasadzenia w miejscu silnej penetracji przez turystów.

Fot. 25. Przykład udanego nasadzenia na skarpie wydmy (strzałka zielona – żywe osobniki).
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Fot. 26. Sadzonki rokitnik zw. w formie poprawki, gdzie ich rozwój jest bardzo osłabiony.

Fot. 27. Jw.
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Fot. 28. Wydma nr 2 - nieliczne okazy rokitnika zw., które przetrwały pomiędzy ściętymi
pędami wierzby ostrolistnej.

Fot. 29. Przycięte pędy wierzby ostrolistnej.
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Fot. 30. Nasadzenia w formie poprawki na wydmie nr 13 podczas oceny w rok 2012 (strzałki
zielone – żywe osobniki).

Fot. 31. Nasadzenia w formie poprawki na wydmie nr 13 podczas oceny w rok 2013 –
większość osobników jest martwa.
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Fot. 32. Udane nasadzenia rokitnika zw. w strefie ekotonowej.

Fot. 33. Udane nasadzenia rokitnika zw. w formie poprawki.
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Fot. 34. Rokitnik zw. wysadzony w strefie ekotonowej.
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