
Nadmorskie kompleksy leśne to bardzo specyficzny ekosystem. 

Fakt zajmowania terenów wydmowych, niemal w bezpośrednim 

sąsiedztwie morza, stwarza konieczność przystosowania się do 

bardzo trudnych warunków bytowych (słabe gleby, porywiste 

wiatry od strony Bałtyku). W takich miejscach mogą przetrwać 

tylko najbardziej odporne gatunki drzew. W naszym klimacie takim 

gatunkiem jest sosna pospolita (pinus silvestris), dlatego tutejszy 

drzewostan to niemal sosnowa monokultura. Jednak nie oznacza 

to, że nadmorskie lasy są jednorodne i niczym się od siebie nie 

różnią. Ich wygląd warunkuje rodzaj podłoża. W miejscach, gdzie 

wydmy są starsze i stabilniejsze, do piasku przenikają bardziej 

żyzne warstwy gleby, dzięki czemu prócz sosen rosną tam rozmaite 

krzewinki. Najbardziej charakterystyczną jest bażyna czarna 

(Empetrum nigrum), a las taki nazywa się borem bażynowym. 

Bór chrobotkowy

Sosny potrafią jednak poradzić sobie w jeszcze trudniejszych 

warunkach. Skrajnie suche miejsca, eksponowane szczyty 

wydm, czy ich strome zbocza porasta bór chrobotkowy. To 

najuboższa wersja boru sosnowego, przypominająca nieco 

surowe ekosystemy tzw. tajgi jasnej ze wschodniej Syberii. 

Drzewa rosną na suchym podłożu, które w dużej mierze tworzą 

głębokie, gruboziarniste piaski. Poziom wód gruntowych jest 

bardzo niski (nierzadko poniżej 2 m), a chroniczny niedobór 

wody hamuje rozwój bardziej wymagającej roślinności. Sosny 

również nie osiągają imponujących rozmiarów – zwykle 

dorastają do kilku, maksymalnie kilkunastu metrów. Nie 

zmienia to faktu, że w takich warunkach potraf ią dożyć 

ponad stu lat, a twarde i sprężyste drewno uodparnia je na 

huraganowe wiatry. 

Runo pozbawione jest traw i mchów. Ich miejsce zajmują 

świetnie przystosowane do takich warunków porosty z rodzaju 

chrobotków (Cladonia), dzięki którym przyziemna strefa boru 

ma charakterystyczne, srebrnawe zabarwienie. Jednym z liczniej 

występujących jest wyglądający jak niewielki krzaczek chrobotek 

reniferowy. Jego walory wizualne sprawiają, że ostatnio coraz 

chętniej wykorzystuje się go w dekoracji wnętrz. 

www.ustka.pl
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Sukulenty to rośliny świetnie zaadaptowane do trudnych warunków 

bytowych, szczególnie do miejsc o małej ilości wody (pustynie, wydmy) 

i dużym zasoleniu. Należą do grupy kserof itów (inaczej suchorośli). Ich 

przedstawicieli możemy znaleźć nad morzem.

nasze sukulenty

Honkenia piaskowa (Honckenya 

peploides) ,  podobnie jak rukwiel 

n a d m o r s k a  b a ł t y c k a  ( C a k i l e 

monosperma) i mikołajek nadmorski 

(Eryngium maritimum), mają budowę 

pozwalającą zatrzymywać ziarna piasku 

i w efekcie inicjować proces powstawania 

wydm. Na dalekiej północy honkenia 

piaskowa jest rośliną jadalną. 

Od czerwca do sierpnia na wydmach kwitnie 

groszek nadmorski (Lathyrus japonicus 

maritima), który w Polsce można spotkać 

tylko nad Bałtykiem i na Pomorzu. Kolejną 

pionierską rośliną jest turzyca piaskowa 

(Carex arenaria), której dodatkowy atut 

to pachnące kłącza. Podobne funkcje 

pełnią wydmuchrzyca piaskowa (Leymus 

arenarius; znana też jako wydmuchrzyca 

nadmorska) oraz piaskownica zwyczajna  

(Ammophila arenaria), wieloletnia trawa, 

która potrafi dorastać do 120 cm wysokości. 

Na uwagę zasługuje rokitnik zwyczajny, 

inaczej rokitnik pospolity (Hippophae 

rhamnoides) .  Ze względu na zapach 

jadalnych owoców nazywany jest złotem 

Syberii lub… rosyjskim ananasem. Jego 

naturalne stanowiska w Polsce znajdują 

się tylko na wybrzeżu Bałtyku, a wschodnią 

granicą jest ujście Wisły. Na zachód od 

portu można zaobserwować stanowiska 

kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis 

atrorubens) ze storczykowatych. 

Na brzegach morskich od maja 

do lipca kwitnie rzadko w Polsce 

spotykany mlecznik nadmorski 

(Glaux maritima) – słonolubna 

bylina o bladoczerwonych kwiatach.

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

Honkenia piaskowa Mikołajek nadmorski Rukwiel nadmorska

Mlecznik nadmorski                                 Rokitnik pospolity↙ ↑
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Owady jak mało które organizmy potraf ią przystosować się do 

różnorodnych warunków bytowych. Można je spotkać w niemal każdym 

ekosystemie, w tym na plażach nad brzegami mórz, gdzie występuje ich 

kilkaset gatunków (niektóre w samym morzu). Są to głównie reprezentanci 

owadów bezskrzydłych, chruścików, pluskwiaków, błonkówek, chrząszczy 

oraz muchówek. Na polskim wybrzeżu Bałtyku najliczniej reprezentowane 

są te ostatnie. Ich ulubione siedlisko to wyrzucone przez morze wodorosty, 

a miejsce żerowania – z rzadka występująca na plaży roślinność oraz 

resztki pochodzenia organicznego (również te pozostawione przez ludzi). 

Jedna z bardziej popularnych to Fucellia tergina, którą można zobaczyć 

w materii zalegającej na pograniczu plaży i morza. Ciekawe zwyczaje 

mają niewielkie muchówki długoczułkie (rodzina ochotkowatych), 

które potrafią rozmnażać się w wodzie morskiej. Ich larwy zagrzebują 

się w piasku na dnie na głębokości… kilku metrów. 

 

Owady na piasku Inne często spotykane na plaży owady to błonkówki, 

w tym pszczoły, osy i trzmiele. Większość z nich trzyma 

się terenów położonych w głębi lądu, przylatując tu 

jedynie w celu zdobycia pożywienia. W tym samym 

celu pojawiają się tu drapieżne trzyszcze (gatunek 

chrząszcza) oraz łowiki (to jeszcze jedna muchówka). 

Wiele owadów pojawia się na plaży… niechcący. 

Zostają tu przeniesione przez wiatr z sąsiadujących 

lasów i wydm. Niektóre osiadają na wodzie, po czym 

powoli dryfują w stronę brzegu i w końcu „lądują” 

na plaży. Najczęściej takie niezamierzone podróże 

odbywają małe  chrząszcze, w tym biedronki i stonki. 

 

Osobliwym przykładem plażowego 

stworzenia  jest  zmiera czek 

plażowy .  To skorupiak,  choć 

wielkości owada (2–3 cm długości). 

Ma dość specyficzny gust: potrafi 

delektować się zostawionymi na 

plaży papierkami (żywi się m.in. 

celulozą). Umie też wykonywać 

metrowej długości skoki, przez co 

nazywa się go także pchłą morską. 

Nie zażywa jednak morskich kąpieli, 

gdyż nie potrafi pływać.

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

zmieraczek plażowy

    pszczoła              mrówka długoczułka ↑ ↓
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Przybrzeżne wody Bałtyku są obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000. Rozciąga się on na odcinku około 

200 km, od nasady Półwyspu Helskiego po Zatokę Pomorską. Ma mniej więcej 15 km szerokości, a głębokość wód 

sięga 20 m. Cechą charakterystyczną dna jest jego nierówność – deniwelacje sięgają kilku metrów i to na bardzo 

niewielkim obszarze. W przekroju pionowym wygląda to tak jakby pod wodą rozciągały się pasy wydm rozdzielane 

przez wyraźne obniżenia. Te „wydmy” zwane są rewami. Co ciekawe, znali je już dawni Kaszubi i określali własnym 

nazewnictwem. Pierwsza rewa od strony brzegu to sachej, druga osuch, a trzecia – szurowa rewa. Obniżenia między 

rewami nazywane były riwami. 

Ssaki
    Foka szara (Halichoerus grypus) – jest największą bałtycką foką. Potrafi 

osiągać do 3 m długości (samice nieco mniej) i nawet ponad 300 kg wagi 

(samice do 180 kg). Niekiedy foki pojawiają się na usteckich plażach, a spotkania 

z nimi na długo zapadają w pamięć turystom. Na lądzie mogą się wydawać 

nieco niezgrabne, jako że ich prawdziwym żywiołem jest woda. Świetnie 

pływa na brzuchu i grzbiecie, znakomicie nurkuje i potrafi nawigować pod 

wodą. W tym ostatnim pomagają jej wibryssy, czyli bardzo wrażliwe „wąsy” 

czuciowe na pysku. Populację fok szarych w Bałtyku szacuje się na ok. 30 

tys. osobników, czyli jedną trzecią tej sprzed stu lat 

 Przybrzeżne wody Bałtyku

      Foka pospolita (Phoca vitulina) – wbrew nazwie znacznie rzadziej spotykana 

od szarej. W Bałtyku żyje ich nie więcej niż 700 sztuk, a na polskim wybrzeżu 

zazwyczaj pojawia się w okolicach wysp Wolin i Uznam. Trzyma się raczej 

płytkich wód, a jej pożywienie stanowią głównie śledzie i dorszowate.

   Foka obrączkowana (nerpa; Pusa hispida) – 

trzecia foka na naszym wybrzeżu. Jest jednym 

z mniejszych przedstawicieli gatunku: długość ciała 

sięga 1,3 m, a masa ok. 65 kg. Żyje głównie w terenach 

arktycznych: dzięki grubej warstwie tłuszczu 

(niemal połowa masy ciała) może zasiedlać tereny 

niedostępne dla innych fok. Bałtycką populację 

ocenia się na ok. 8 tys. osobników (jeszcze niespełna 

dwieście lat temu było ich niemal ćwierć miliona).

      Morświn (Phocoena phocoena) – wieloryb 

mniejszy od foki. Może niezupełnie jest to 

wieloryb, ale ten morski ssak reprezentuje 

rząd waleni i jest krewnym delfina. Osiąga do 

1,9 m długości i do 76 kg masy ciała. Szacuje 

się, że w Bałtyku żyje tylko pół tysiąca tych 

uroczych stworzeń.
www.ustka.pl
fb/ustkanafali
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Śledź bałtycki (Clupea harengus) – jeden z symboli Bałtyku. Ta 

srebrzysta i smukła ryba żyje w dużych ławicach, żywiąc się planktonem 

i niewielkimi skorupiakami. Może dożyć do 25 lat. Poławiana jest już od 

średniowiecza. Niedawno odkryto osobliwy sposób porozumiewania 

się śledzi. Służą im do tego pęcherzyki wydobywane z… odbytu.

Dorsz (Gadus morhua)  –  drapieżna ryba wyróżniająca się 

charakterystycznym wąsikiem na podbródku. Żywi się mniejszymi 

rybami i żyjącymi przy dnie skorupiakami. W południowym Bałtyku 

występują dwie duże ławice dorszy. Ze względu na delikatne i soczyste 

mięso ryba ta ceniona jest w gastronomii. Z jej wątroby wyrabia się 

tran leczniczy.

Szprot (sprattus sprattus) – ryba nieco podobna do śledzia. Odróżnia 

ją szorstka krawędź brzucha i mniejsze rozmiary (10–14 cm). Odżywia 

się planktonem, a sama często pada ofiarą większych ryb. Zwana jest 

też sardynką norweską.

Łosoś (Salmo salar) – ryba drapieżna z potężną paszczą. W czasie tarła 

samce stają się czerwonawe, zmienia się też kształt żuchwy. Mięso łososia 

jest zwarte, tłuste i soczyste, o charakterystycznej pomarańczowej 

barwie, od której wzięła się nazwa koloru łososiowego.

Flądrowate –bardzo nietypowe  ryby o asymetrycznym pokroju. Mają 

przemieszczone prawe oko, a miejsce przemieszczenia uzależnione 

jest od gatunku. Flądry dzielą się na dwa gatunki: stornia (Platichthys 

flesus) oraz gładzica (Pleuronectes platessa). Do fladrowatych należą 

również zimnica (Limanda limanda) oraz popularny w smażalniach 

halibut (Hippoglossus hippoglossus).

 Ryby

Śledzie mylą Szwedów
Kilka dekad temu szwedzką marynarkę wojenną 

zaalarmowały dziwne dźwięki wychwytywane przez 

podwodne urządzenia pomiarowe. Nikt nie potraf ił 

ustalić ich źródła. Powstały podejrzenia, że mogą to 

być superciche rosyjskie łodzie podwodne, szpiegujące 

w portach. Dopiero niedawne badania przeprowadzone 

przez szkockich i kanadyjskich naukowców wykazały, że 

emitują je… śledzie, które porozumiewają się za pomocą 

dźwięków i pęcherzyków wydobywających się z odbytu. 

Najdłuższe z nich mogą trwać nawet 8 sekund. 



Tracz nurogęś (Mergus merganser) jest dużym ptakiem wędrownym. Zimą na wybrzeżu tworzy stada mogące 

liczyć kilka tysięcy osobników. Nocuje na brzegu lub na lodzie. Potrafi polować w stadzie, naganiając  ławice 

ryb w jednym kierunku. Nurkuje na głębokość do 30 m. Pod wodą może spędzić do dwóch minut. 

Markaczka (Melanitta nigra) to ptak z rodziny kaczkowatych, zaliczany do traczy. Samiec jest większy od 

samicy. W naszym kraju spotykane od października do kwietnia (sporadycznie samce w innych miesiącach). 

Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) to przedstawiciel grupy gęśców. Pływa z wyprostowaną szyją, 

w przeciwieństwie do łabędzia niemego, który szyję wygina. Nie układa skrzydeł w żagiel.

Łabędź niemy (Cygnus olor) często zimuje w Polsce, do czego mimowolnie przyczynia się człowiek (dokarmiany 

ptak traci motywację do migracji). Można to robić, ale tylko podczas mroźnej zimy, odpowiednim pokarmem 

i w niedużych ilościach. Pozostawiony pokarm może skwaśnieć. Karmienie tylko chlebem wywołuje biegunkę, 

która bywa dla łabędzi niebezpieczna. Lepsze są ziarno i jarzyny (surowe lub gotowane bez soli), podawane 

z dala od wody. Zdrowy łabędź, który zgromadził do 3 kg tłuszczu, potrafi bez pożywienia przeżyć miesiąc.

 Ptaki zimujące w strefie przybrzeżnej
Okres zimowy to czas wędrówek ptaków, jednak nie wszystkich. Niektóre wolą pozostać na miejscu. Są też 

takie, dla których to my jesteśmy ciepłym krajem – przybywają tu z dalekiej północy żeby przetrwać chłodne 

zimowe miesiące.

Zimową porą nad Bałtykiem dobrze się czują kaczki – jak uhla (Melanitta fusca), markaczka (Melanitta nigra), 

lodówka (Clangula hyemalis), szlachar (Mergus serrator), czy gągoł (Bucephala clangula). Towarzyszą im mewy 

(srebrzysta; Larus argentatus oraz siwa; Larus canus). Zaobserwowano też nury rdzawoszyje (Gavia stellata), 

perkozy dwuczube (Podiceps cristatus) oraz chętnie żerujące na plaży śnieguły zwyczajne (Plectophenax nival). 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

Markaczka
perkoz dwuczuby

     Tracz nurogęś                      Łabędź niemy

    Łabędź krzykliwy                                          Lodówka  
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     Rybitwa czarna (Chlidonias niger) – w Polsce ptaki pojawiają się w okresie 

od kwietnia do czerwca. Przylatują w parach lub stadach o różnej wielkości, od 

stu do tysiąca osobników. Odlatują najpóźniej w październiku, choć niektórych 

maruderów można spotkać jeszcze w listopadzie. 

Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus) w kraju spotykana jest od połowy 

kwietnia do końca września. Poluje na owady oraz małe płazy i ryby. W ostatnich 

dekadach jej populacja wyraźnie wzrosła. 

Ptasi migranci w strefie brzegu
Migracje ptaków to coroczne dalekie wędrówki z terenów lęgowych na zimowiska i z powrotem. 

Odbywają się o konkretnej porze roku, zwykle tym samym szlakiem. Nasze wybrzeże dla 

wielu jest miejscem docelowym. Niektóre gatunki spędzają u nas zimę, inne zalatują, czyli 

pojawiają się rzadko i nieregularnie. Są wśród nich kaczkowate, mewy, rybitwy, bekasy 

i inne. Do rzadko zalatujących ptaków należą niektóre mewy, jak dewalarska, cienkodzioba, 

karaibska oraz modrodzioba. 

Niepozorny Szlamnik (Limosa lapponica) 

z rodziny bekasowatych to rekordzista świata 

w długodystansowym locie bez przerwy. Jedna 

z samic tego gatunku w sierpniu 2007 r. pokonała 

w ten sposób odległość 11 680 km, z Alaski do Nowej 

Zelandii. Zajęło jej to dokładnie 8 dób i 5 godzin. 

Można się tu pokusić o zagadkę matematyczną: 

czy lecąc przez całą drogę tym samym tempem 

płaciłaby mandaty za przekraczanie prędkości 

na terenie zabudowanym? Oczywiście przy 

założeniu, że nie leciałaby na wysokości 7 tys. m 

n.p.m., jak to ma w zwyczaju… 

Mewa siodłata (Larus marinus) to największa spośród 

wszystkich mew. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 155 cm. 

O jej możliwościach może świadczyć fakt, że potrafi w locie 

łapać i połykać inne ptaki – np. maskonury. Jest ptakiem 

migrującym, ale można ją spotkać w Polsce przez cały rok. 

Kamusznik (Arenaria interpres) ptak z rodziny bekasowatych. 

Nazwa pochodzi od nietypowego zachowania: na plaży 

zwykle zajmuje się odwracaniem kamieni, szukając pod nimi 

pożywienia („atakuje” nawet kamienie większe od siebie). 

W Polsce od połowy kwietnia do listopada. 

Biegus zmienny (Calidris alpina) w Polsce spotykany jest 

podczas wędrówek w marcu–maju i lipcu–listopadzie. Dla 

swojej przyszłej partnerki buduje parę gniazd. Samica wybiera 

to, które jej się najbardziej podoba, a następnie mości je 

trawą, mchem i liśćmi. 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

Szlamik

     Mewa siodłata                   Kamusznik 

Biegus zmienny
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Sowa otoczona jest aurą tajemniczości i niepokoju jak żaden inny ptak. Ten bezszelestny nocny łowca 

z niesamowitą „twarzą”, wydający mrożące  krew w żyłach dźwięki, powszechnie kojarzy się z filmami grozy. 

W rzeczywistości jest to piękne i pożyteczne stworzenie, redukujące populację gryzoni. W Polsce występuje 

trzynaście gatunków sów i wszystkie otoczone są ochroną ścisłą. Dziesięć z nich buduje u nas gniazda, 

a trzy pojawiają się jedynie tymczasowo. Dzielą się na dwie odrębne rodziny: płomykówki i puszczykowate. 

Do tej pierwszej należy płomykówka, do drugiej – wszystkie pozostałe. Największą sową jest puchacz, 

a najmniejszą sóweczka. 

Ptaki drapieżne – sowy

Sowy kojarzą nam się z nocą, ale niektóre gatunki są też 

aktywne za dnia (np. włochatka, czy uszatka błotna). 

Wszystkie z nich są jednak doskonale przystosowane 

do życia w ciemności. Ulokowanie oczu z przodu 

sprawia, że mają największą ze wszystkich ptaków 

zdolność widzenia binokularnego (typowego m.in. 

dla ssaków naczelnych), co pozwala im precyzyjnie 

ocenić dystans do zdobyczy. Duża gałka oczna z bardzo 

dużą źrenicą zwiększają wrażliwość na światło, dzięki 

czemu np. dla płomykówki nawet najczarniejsza 

noc jest jasna jak dla nas pochmurny dzień. Uważa 

się, że oko sowy jest dwuipółkrotnie wrażliwsze na 

światło od ludzkiego i nawet stukrotnie od ptaków 

dziennych. Wbrew niektórym opiniom, sów nie razi 

słoneczne światło. Gatunki, które lubią polować za 

dnia, charakteryzują się żółtymi tęczówkami oczu, 

a preferujące łowy nocne mają oczy zupełnie czarne.

Nie da się pomylić sowy z żadnym innym 

ptakiem. Ma szeroką głowę, z dużymi, 

skierowanymi do przodu oczami. Wokół 

nich i zakrzywionego dzioba wyrastają 

sztywne pióra tworzące tzw. szlarę. Ma ona 

kształt owalny lub sercowaty i do złudzenia 

przypomina twarz. U niektórych sów na 

czubku głowy występują wydłużone pęki 

piór nasuwające skojarzenia z uszami 

(w rzeczywistości nie mają nic wspólnego 

z narządem słuchu).

Sowy mają opierzone nogi i stonowane barwy piór, przydatne 

do kamuflażu. Lotki posiadają specjalną budowę, z meszkiem 

od zewnętrznej strony i częściowo pikowanymi krawędziami. 

Umożliwia to bezszelestny lot, ważny podczas polowań. 

Mądry jak sowa?
W ludowej świadomości sowa jest synonimem mądrości, a gęś – głupoty. 

W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Po odjęciu piór głowa sowy 

okazuje się zaskakująco mała (a tym samym jej mózg). Gęś z kolei to jeden 

z najbardziej inteligentnych i rozwiniętych społecznie ptaków. 

Przekonanie o mądrości sów wywodzi się zapewne od ich wyglądu. Drapieżniki 

te mają „twarz” o niemal ludzkich proporcjach, a ustawienie oczu w jednej 

osi nasuwa skojarzenia z patrzącym człowiekiem. Skoro więc my jesteśmy 

inteligentni to sowy na pewno też… 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali
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Na naszym wybrzeżu można spotkać niektóre gatunki sów:

    Puszczyk (Strix aluco) – najpospolitsza sowa w Polsce. 

Jest ptakiem osiadłym, o nocnej aktywności. Żyje w lasach, 

w zadrzewieniach śródpolnych, a nawet w parkach miejskich. 

Łączy się w pary na całe życie. Długość ciała: 37–46 cm, 

rozpiętość skrzydeł: 90–105 cm. 

     Puchacz (Bubo bubo) – największa sowa świata. W Polsce 

występuje tylko na niektórych obszarach, w tym na Pomorzu. 

Nazwa wywodzi się od huczącego głosu wydawanego 

o zmierzchu i w nocy i słyszalnego z odległości 3 km. Jest 

bardzo odważny: potrafi zaatakować i zabić lisa, małego dzika, 

sarnę, czy dorosłego myszołowa albo jastrzębia. Długość 

ciała: 60–78 cm, rozpiętość skrzydeł: 155–188 cm. 

   Płomykówka (Tyto alba) – ptak o wybitnym słuchu 

i wzroku. Co ciekawe, chętnie trzyma się blisko siedzib 

ludzkich, np. bardzo lubi wieże i poddasza kościołów. Trudno 

ją jednak dojrzeć z racji nocnego trybu życia. Wydaje głos 

przypominający przeciągły krzyk lub skrzeczenie. Długość 

ciała: 33–40 cm, rozpiętość skrzydeł: 86–98 cm. 

      Uszatka (Asio otus) – jedyny polski gatunek sowy, który żyje 

w stadach (tworzy je głównie zimą). Stada uszatek występują 

nawet w miastach. Ptak ten charakteryzuje się dużymi „uszami” 

z piór na czubku głowy. Jest aktywny głównie nocą. Długość 

ciała: 33–37 cm, rozpiętość skrzydeł: 86–100 cm. 

Sowy kojarzą nam się z nocą, ale niektóre gatunki są też aktywne za dnia (np. włochatka, czy uszatka błotna). Wszystkie z nich są 

jednak doskonale przystosowane do życia w ciemności. Ulokowanie oczu z przodu sprawia, że mają największą ze wszystkich ptaków 

zdolność widzenia binokularnego (typowego m.in. dla ssaków naczelnych), co pozwala im precyzyjnie ocenić dystans do zdobyczy. 

Duża gałka oczna z bardzo dużą źrenicą zwiększają wrażliwość na światło, dzięki czemu np. dla płomykówki nawet najczarniejsza 

noc jest jasna jak dla nas pochmurny dzień. Uważa się, że oko sowy jest dwuipółkrotnie wrażliwsze na światło od ludzkiego i nawet 

stukrotnie od ptaków dziennych. Wbrew niektórym opiniom, sów nie razi słoneczne światło. Gatunki, które lubią polować za dnia, 

charakteryzują się żółtymi tęczówkami oczu, a preferujące łowy nocne mają oczy zupełnie czarne.
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Spacerując po Ustce i okolicach warto wyczulić słuch na jeden z najpiękniejszych dźwięków jakie oferuje 

nam przyroda – śpiew ptaków. W spokojniejszych miejscach nie będzie trudno go usłyszeć, jako że gatunków 

śpiewających tu nie brakuje. To jedne z najpopularniejszych przedstawicieli ornitofauny. Charakteryzują się 

najlepiej spośród wszystkich ptaków rozwiniętym narządem głosu. Tworzy go zespół  siedmiu par mięśni 

umieszczony w dolnej krtani: głos wydobywany jest podczas wydechu, kiedy skurcz mięśni (oddalanych 

lub przybliżanych do siebie) wprawia w drgania fale głosowe, a napięte błony w krtani spełniają funkcję 

rezonatorów, niczym pudło gitary. Śpiew jest cechą gatunkową, a niekiedy też wynikiem tzw. wpajania 

wzorców przez rodziców. Najpiękniejszych treli można posłuchać w porze godów, kiedy pełnią one funkcję 

wabienia i znaczenia terytorium. 

Ptaki śpiewające

Ptasi koncert zaczyna się, kiedy jest jeszcze zupełnie ciemno. Jako pierwszy „występuje” drozd śpiewak 

(dokładnie godzinę przed brzaskiem), po nim dają głos rudzik, kos i kolejni wokaliści.

Do najbardziej popularnych ptaków śpiewających należą:

Słowik szary (Luscinia luscinia) – niewielki ptak z rodziny muchołówkowatych; 

osiąga długość do 18 cm, a rozpiętość skrzydeł – od 24 do 26,5 cm. Żywi się 

owadami i owocami roślin. Zakłada gniazda na ziemi, przy czym buduje je 

wyłącznie samica. Słynie z przepięknego, głośnego i urozmaiconego śpiewu 

o dużej skali tonalnej. Można w nim wyodrębnić świsty, gwizdy i rozmaite 

rytmiczne dźwięki. Obserwować go można od połowy kwietnia do końca 

września. 

Bogatka (Parus major) – największa z polskich sikor, o długości ciała 13–

15 cm i rozpiętości skrzydeł – 22–25 cm. Jej pożywienie stanowią owady, 

pająki, nasiona i niewielkie owoce. Gniazduje m.in. w dziuplach i skrzynkach 

lęgowych. Obserwacje można prowadzić przez cały rok. 

     Słowik szary (młody)                                                           Bogatka

Kowalik

Kwiczoł

← ↑



Inne sikory również przebywają w Polsce całorocznie. Równie często jak bogatkę można spotkać nieco 

mniejszą modraszkę (Cyanistes caeruleus), a nieco rzadziej czubatkę (Lophophanes cristatus), która żyje 

w borach i nie bardzo lubi je opuszczać. Najmniejszą z sikor jest sosnówka (Periparus ater), która – jak 

nazwa wskazuje – również najchętniej przebywa w lesie. 

Śpiewak (Turdus philomelos) – gatunek drozda. Osiąga długość ciała 22–24 cm i rozpiętość skrzydeł 33–

36 cm. Ma charakterystyczne czarne plamki na przedniej części ciała. Zakłada gniazda na drzewie lub 

w gęstych krzewach. Zjada m.in. ślimaki: rozbija muszle uderzając nimi o kamień, następnie przez otwór 

wyjmuje ślimaka, a przed spożyciem czyści go wycierając o podłoże. Jego śpiew można usłyszeć w lesie 

najwcześniej (w maju już o 3.00 nad ranem). Spotykany jest od maja do października (niektóre osobniki 

również zimują). 

Inne drozdy reprezentowane są m.in. przez pięknie śpiewającego kosa (Turdus merula), 

żyjącego w dużych stadach kwiczoła (Turdus pilaris) oraz paszkota (Turdus viscivorus) 

– największego spośród gniazdujących w Polsce drozdów, o umaszczeniu podobnym do 

śpiewaka. Drozdy charakteryzuje wyprowadzanie do dwóch lęgów każdego roku. 

Pełzacze (Certhiidae) posiadają usztywnione 

sterówki, co upodabnia je nieco do dzięciołów. 

Podpierają się nimi „pełzając” po pniach drzew, 

będących ich ulubionym środowiskiem (tu też 

zwykle gniazdują). Bardzo lubią podlatywać 

do nasady drzewa, a następnie wspinać się 

po nim w poszukiwaniu owadów. Maskujące 

ubarwienie i skryty charakter sprawiają, że 

trudno je dostrzec. Jeszcze trudniej jest je 

rozróżnić, gdyż poszczególne gatunki są do 

siebie bardzo podobne. 

Pnie drzew lubi również kowalik (Sitta europaea), który wykształcił niespotykaną u innych ptaków 

umiejętność przemieszczania się po nich głową w dół. 

Skowronek borowy (inaczej lerka; Lullula arborea) – to niewielki ptaszek o długości ciała osiągającej 

14–16 cm i rozpiętości skrzydeł – od 27 do 30 cm. Lubi przebywać na pograniczu lasu i terenów otwartych. 

Jest najmniejszym spośród polskich skowronków, za to wyjątkowo pięknie śpiewającym. Jego fletowy 

śpiew słychać nawet w nocy, kiedy inne ptaki śpią. Z lerką spokrewniony jest popularny skowronek (Aluda 

arvensis), również znany z wokalnych popisów. Co ciekawe, w dzień skowronki śpiewają w locie, a w nocy 

– siedząc na gałęzi lub na ziemi. 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

Pełzacz

Drozd śpiewak

Kos Kwiczoł

Kowalik
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Niewielkie akweny stanowią ostoję dla licznych gatunków roślin i zwierząt, w tym płazów, gadów i owadów. 

Taką funkcję pełni w Ustce Stawek Upiorów. 

Staw Seekenmoor – szlak Ekosystem wodny

   Grzybień biały (Nymphaea alba), potocznie nazywany nenufarem lub lilią 

wodną, to bylina z rodziny grzybieniowatych. Jej kłącza osadzone są na dnie, 

a kwiaty i liście unoszą się na wodzie dzięki komorom powietrznym oraz obecności 

śluzu na włoskach pod spodem liścia. Kwitnie od czerwca do września, na zimę 

roślina obumiera (zimuje tylko kłącze).  

W mitologii greckiej grzybienie wyrosły z ciała nimfy, która zmarła 

z nieodwzajemnionej miłości do Heraklesa (stąd łacińska nazwa). 

Kwiaty grzybienia służyły za kołyskę Calineczce z baśni Andersena. 

Rośliny te były również inspiracją dla f rancuskiego malarza 

Claude’a Moneta – namalował je na 250 obrazach.

   Ważki (Odonata) to drapieżne owady amfibiotyczne żywiące się innymi owadami. 

Larwy żyją w wodzie, a dorosłe osobniki prowadzą nadwodny tryb życia. Samce są 

terytorialne. W Polsce występuje 73 gatunków ważek, w tym urodziwa nimfa stawowa 

(Enallagma cyathigerum). Jej samiec ma jasnobłękitne ubarwienie, a samica – zielone 

lub szare. Nieco większy jest szablak zwyczajny (Sympetrum vulgarum), o rozpiętości 

skrzydeł do 60 mm i długości ciała do 40 mm. Dorosłe samce mają brązowy tułów 

i czerwony odwłok. Samica jest za młodu żółta, a z wiekiem brązowieje.          

         

   Żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) to ciekawostka 

biologiczna. Jest płodnym mieszańcem żaby jeziorkowej 

i żaby śmieszki. Prowadzi dzienny tryb życia. W poszukiwaniu 

nowego środowiska, zwykle podczas opadów w ciepłe dni, 

może odbywać wędrówki na dystansie ponad 2 km. 

Żaba trawna (Rana temporaria) – należy do żab brunatnych. Ma 

brązową lub oliwkowozieloną skórę z czarnymi plamkami. Żywi 

się owadami, małymi stawonogami, ślimakami i dżdżownicami. 

Hibernuje na dnie zbiorników wodnych, zagrzebana w mule. 

Lin (Tinca tinca) to lokalny przedstawiciel karpiowatych. 

Jest rybą wyjątkowo płodną (samica wytwarza do miliona 

komórek jajowych). Potrafi dożyć dwudziestu lat. Długość 

ciała może osiągnąć 65 cm, ale to rzadkie przypadki. 

Karaś (Carassius carassius) jest małą rybą z rodziny 

karpiowatych. Wybitna odporność na choroby, niedobór 

tlenu oraz przemarzanie i wysychanie zbiornika wodnego 

sprawiają, że zasiedla akweny nieosiągalne dla innych 

ryb. Długość ciała zwykle nie przekracza 20 cm. 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali
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Torfowisko
Torf jest skałą osadową (nie glebą) zbudowaną z obumarłych resztek roślin, które nie zdążyły się 

rozłożyć z powodu niedostatecznej ilości tlenu. Od stuleci wykorzystuje się go jako materiał opałowy 

i budulcowy. Jego właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne znane były w medycynie ludowej. 

Przyrost torfowej warstwy to około milimetra w ciągu roku. Brak tlenu sprawia, że potrafią się w nim 

zachować fragmenty roślin lub zwierząt sprzed setek tysięcy lat. Jest to skarb dla naukowców 

badających zmiany klimatyczne danego obszaru. 

Torfowiska są bezcenne dla lokalnego ekosystemu. Stanowią naturalne 

zbiorniki retencyjne, wychwytują związki azotu przyczyniając się 

do f iltrowania wody, regulują też klimat poprzez asymilację węgla. 

Szczególnie ważna jest ta ostatnia funkcja – gdyby osuszyć wszystkie 

torfowiska na Ziemi, do atmosfery dostałoby się więcej dwutlenku 

węgla niż po wycięciu wszystkich lasów. 

Cennymi roślinami torfotwórczymi są mchy – magazynując wodę powodują 

pionowy wzrost torfowiska, chronią je też przed nadmiernym parowaniem. 

   Skrzyp błotny (Equisetum palustre) – bylina osiągająca do pół metra 

wysokości. Reprezentuje gromadę roślin pamiętającą czasy dinozaurów. Jest 

najbardziej toksycznym spośród skrzypów – zjedzenie pędów może spowodować 

poważne zaburzenia gastryczne. 

Torfowiec błotny (Sphagnum 

palustre) i torfowiec nastroszony 

(Sphagnum squarrosum)  –  to 

mchy z rodziny torfowcowatych. 

Specjalna budowa komórek pozwala 

im magazynować duże ilości wody. 

W Polsce wciąż jeszcze są pospolite.

Torfowiec błotny

Torfowiec nastroszony

Staw Seekenmoor

←
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Wydmy to nie tylko przesypujący się piasek i ledwie trzymająca się podłoża trawka. Te położone dalej w głąb lądu 

potrafią być na tyle stabilne, że zapuszczają tu swoje korzenie drzewa i krzewy. Powstają w ten sposób tzw. nadmorskie 

lasy – jeden z najbardziej charakterystycznych i efektownych wizualnie ekosystemów w przyrodzie naszego kraju. 

W znakomitej większości tworzą je przestrzenne, świetliste bory, w których dominujący gatunek stanowi sosna. 

Podobnie wyglądają też lasy w okolicach Ustki (a także w obrębie samego miasta, jako że zieleni tu nie brakuje). 

Ich podłoże stanowią wydmy, które powstały na skutek wielowiekowego odkładania piasku morskiego. Niekiedy 

nazywa się je wydmami brunatnymi. W odróżnieniu od tych położonych bliżej morza są one nieruchome (tzw. wydmy 

ustalone) i nieco bardziej żyzne, przynajmniej w wierzchniej warstwie. 

Wydmy nadmorskie - lasy i bory na wydmach

Odkładaniu się wydm na polskim wybrzeżu sprzyjają wiejące u nas zwykle zachodnie i północno-zachodnie wiatry, które nieprzerwanie 

przenoszą piasek od strony Bałtyku. Tak utworzona gleba jest wyjątkowo uboga pod względem odżywczym, toteż przeżyć tu potrafią 

jedynie najbardziej odporne gatunki dendrologiczne. Las nadmorski pokrywa wąski pasek wybrzeża, graniczący bezpośrednio z plażą 

i młodszymi wydmami. Na tych ostatnich rośnie najbardziej przystosowana do takich warunków roślinność (a w wielu miejscach 

zupełnie nic). Odległość od morza jest tu wciąż na tyle niewielka, że przyrodę bezpośrednio kształtuje surowy morski klimat. 

Cechą charakterystyczną nadmorskich siedlisk leśnych jest 

jednak powolny proces użyźniania gleby, który po jakimś czasie 

pozwala osiedlić się tu bardziej wymagającym drzewom (np. 

dąb bezszypułkowy). 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali
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Pas wydm ciągnie się wzdłuż bałtyckiego wybrzeża, oddzielając plaże od nadmorskich borów bażynowych. 

Utworzone zostały na skutek akumulacyjnej działalności morza i wiatru. Wyróżnia się dwa główne rodzaje wydm.

Wydmy nadmorskie – stadia rozwoju wydm 

Wydma biała – ulokowana bliżej morza. Tworzą ją piaszczyste 

wzniesienia, niemal bez przerwy atakowane przez wiatry 

od strony morza. Ekosystem jest tu bardzo niestabilny – 

w tak ciężkich warunkach mogą przeżyć tylko najbardziej 

odporne rośliny, głównie głęboko zakorzeniające się trawy. 

Należy do nich piaskownica zwyczajna (Ammophila 

arenaria) oraz wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius) 

i trzcinnikownica nadbrzeżna (Calammophila baltica). 

Można też trafić na kostrzewę kosmatkę (Festuca villosa), 

groszek nadmorski (Lathyrus japonicus maritimus) 

i turzycę piaskową (Carex arenaria), ale te rosną głównie 

w spokojniejszych miejscach, mniej zasypywanych przez 

piasek. Gdzieniegdzie pojawia się też znany z czytanek 

mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum).

Ciekawostką jest tzw. inicjalne stadium nadmorskich 

wydm białych, czyli mało odznaczające się siedlisko między 

plażą a wydmą białą: to już nie plaża, a jeszcze nie wydma. 

Pod względem biologicznym jest bardzo nietrwałe: może 

zostać zasypane przez piasek albo pochłonięte przez morze 

w czasie sztormu. Oprócz wspomnianych wyżej piaskownicy 

zwyczajnej i wydmuchrzycy piaskowej rośnie tu honkenia 

piaskowa (Honckenya peploides), rukwiel nadmorska 

(Cakile maritima) oraz perz sitowy (Agropyron junceum).

Ustecka Plaża Zachodnia jest doskonałym miejscem do 

obserwacji wydm białych, jako że krajobraz nie został tu tak 

przekształcony przez człowieka jak po drugiej stronie portu. 

Wydma szara – bardziej w głębi lądu. Jest to najbardziej 

rozpowszechniona wydma na naszym wybrzeżu: zajmuje ponad 

dwie trzecie jego długości. Szerokość pasa wydm szarych waha 

się od kilku do ponad stu metrów. Słabe i nietrwałe murawy 

wykształcają się jedynie w miejscach mało narażonych na 

zasypywanie piaskiem. W zależności od m.in. wilgotności 

i żyzności gleby wydmy szare dzielą się na dwa rodzaje: porostową 

i zielną. W tej pierwszej można spotkać głównie mchy i porosty, 

w drugiej – trawy. Obie porastają takie rośliny jak jastrzębiec 

baldaszkowaty (Hiercium umbellatum subsp. dunese), fiołek 

trójbarwny (Viola tricolor subsp. maritima), bylica polna 

(Artemisia campestris subsp. sericea) oraz porosty: płucnica 

darenkowata (Cetraria muricata), czy chrobotek trocinowaty 

(Cladonia scabriuscala).

Wydmy szare są bardzo wrażliwym ekosystemem, łatwym do 

zniszczenia choćby przez podeptanie. Dlatego właśnie wolno 

poruszać się po nich wyłącznie w wyznaczonych miejscach. 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

Wydma biała

Wydma szara

Mikołajek nadmorski Rukwiel nadmorska
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pobierz aplikację:



Bory w Ustce i okolicach uważane są za jedne z najlepiej zachowanych na południowym wybrzeżu Bałtyku – według 

przyrodników nie ustępują w niczym drzewostanom w Słowińskim Parku Narodowym, czy na Półwyspie Helskim. 

Gatunkiem wybitnie dominującym jest sosna pospolita (pinus silvestris; łacińską nazwę można z grubsza przetłumaczyć 

jako „leśne drzewo dostarczające żywicy”). Nadmorskie kompleksy nie są pod tym względem wyjątkiem: lasy całej 

Polski to w ponad dwóch trzecich właśnie drzewostany sosnowe. Nic w tym dziwnego – żadne inne drzewo nie potrafi 

tak dostosować się do trudnych warunków bytowych. Jak pisał XIX-wieczny poeta Teofil Lenartowicz: „Był pagórek 

piaszczysty/ na nim każdej wiosny/ złociły się dziewanny/ i szumiały sosny”. 

Bór bażynowy

Na wybrzeżu Bałtyku drzewa te przybierają jednak bardzo charakterystyczne 

kształty: na skutek wiejących od morza wiatrów pnie wielu z nich (szczególnie 

tych, które rosną w eksponowanych stanowiskach) są mocno powyginane, 

gałęzie poskręcane, korony niesymetryczne, a ich wysokość prawie nigdy nie 

przekracza piętnastu metrów. Są więc dwukrotnie niższe od swoich pobratymców 

rosnących w bardziej przyjaznych środowiskach, a ich drewno nigdy nie miało 

takiego znaczenia gospodarczego, jak to w borach śródlądowych. 

Jedynie w obniżeniach oraz bardziej wilgotnych miejscach 

rosną pojedyncze egzemplarze innych drzew: brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula), brzozy omszonej 

(Betula pubescens), dębu szypułkowego (Quercus 

robur) oraz buka zwyczajnego (Fagus sylvatica). 

www.ustka.pl
fb/ustkanafali

pobierz aplikację:

Sosny na wydmach



Cieszące oko intensywną zielenią runo leśne zazwyczaj jest mszyste i porośnięte przez takie rośliny jak 

gajnik lśniący (Hylocomium splendens), rokietnik pospolity (Pleurozium schreberii), brodawkowiec czysty 

(Pseudoscleropodium purum) oraz widłoząb (Dicranum).

Najbardziej charakterystyczne gatunki żyjące w cieniu sosen to bażyna czarna (Empetrum nigrum), turzyca 

piaskowa (Carex arenaria), tajęża jednostronna (Goodyera repens) oraz gruszyczka jednokwiatowa (Moneses 

uniflora). Warta uwagi jest zwłaszcza ta pierwsza, występująca tu tak licznie, że rosnące na wydmach bory 

nazywane są nadmorskimi borami bażynowymi. Ta wrzosowata krzewinka, o częściowo płożących pędach, dorasta 

jedynie do 20–30 cm wysokości, co czyni ją odporną na morskie wiatry. Jest rośliną długowieczną: najstarsze 

znajdowane pędy liczyły sobie 140 lat. W przeszłości jej owoce zwano „małpimi jagodami” – prawdopodobnie 

dlatego, że ich spożycie w większej ilości mogło skutkować zawrotami głowy. Słodkomdły smak nie jest zbyt 

atrakcyjny, co nie zmienia faktu, iż dla ludów dalekiej północy bażyna od wieków stanowiła jedno z najważniejszych 

źródeł witamin (owoce chroniło się przed zepsuciem przechowując w foczym tłuszczu). 

Inne krzewinki spotykane w borach 

bażynowych to wrzos zwyczajny (Calluna 

vulgaris), borówka (Vaccinium myrtillus), 

borówka brusznica (Vaccinium vitis-

idaea), wrzosiec bagienny (Erica tetralix), 

czy śmiałek pogięty (Deschampsia 

flexuosa) . Pojawiają się też klasyczne 

gatunki borowe: siódmaczek leśny 

(Trientalis europaea)  oraz pszeniec 

zwyczajny (Melampyrum pratense).

Rokitnik pospolity

Bażyna czarna Tajęża jednostronna

Gruszyczka
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