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O WSPÓŁCZ ESNYM  
STANIE ŚRODOWISK A  
PRZYRODNICZEGO  
NA TLE  
FIZJOGR AFII

Obszar Kaszub był przedmiotem szeregu regionalizacji fizycznogeograficznych, 
z których najbardziej szczegółowe są regionalizacje Kondrackiego (1998), Augustow-
skiego (1979) i Przewoźniaka (2002). W ostatnim dziesięcioleciu podział fizycznogeo-
graficzny Polski został zweryfikowany i zaktualizowany. Nowe granice mezoregio-
nów zostały opracowane w oparciu o aktualne dane przestrzenne kraju, w tym dane 
geologiczne, geomorfologiczne i wysokościowe. W oparciu o wspomnianą weryfika-
cję ustalono, że w skład obszaru Kaszub wchodzą następujące mezoregiony: 313.41 
Wybrzeże Słowińskie, 313.44 Wysoczyzna Damnicka, 313.45 Wysoczyzna Choczew-
ska, 313.46 Pradolina Łeby-Redy, 313.51 Pobrzeże Kaszubskie, 313.52 Mierzeja Hel-
ska, 314.46 Wysoczyzna Polanowska, 314.47 Pojezierze Bytowskie, 314.51 Pojezierze 
Kaszubskie, 314.67 Równina Charzykowska, 314.71 Bory Tucholskie (ryc. 1) (Solon 
i in. 2018).
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Ryc. 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna Kaszub (Solon i in. 2018)

Wybrzeże Słowińskie położone jest w strefie nadmorskiej, od Kępy Swarzewskiej 
na wschodzie po jezioro Gardno na zachodzie. Jest to geologicznie najmłodszy re-
gion Kaszub ukształtowany w holocenie, na styku wysoczyzn morenowych i mo-
rza. W pasie nadmorskim wyróżniają się Mierzeje: Karwieńska, Białogórsko-Lu-
biatowska, Sarbska, Łebska oraz jezior Dołgie i Gardno. Szata roślinna Wybrzeża 
Słowińskiego jest reprezentowana przez roślinność wydm, roślinność torfowisk 
i roślinność wodną. W skład roślinności wydm w układzie strefowym, poczynając 
od wydmy przedniej i białej, wchodzą zespół wydmuchrzycy piaskowej i piaskow-
nicy zwyczajnej Elymo-Ammophiletum, murawa napiaskowa na wydmach szarych – 
zespół kocanki i jasieńca piaskowego Helichryso-Jasionetum oraz nadmorski bór ba-
żynowy Empetro nigri-Pinetum, stanowiący ostatnie stadium sukcesji na wydmach 
nadmorskich. Taki układ roślinności można zaobserwować na Mierzei Łebskiej, 
Mierzei Sarbskiej i Białogórsko-Lubiatowskiej. Roślinność torfowiskowa reprezen-
towana jest przede wszystkim przez zbiorowiska torfowisk niskich. Ponadto mniej-
szy odsetek stanowią torfowiska wysokie i przejściowe. Roślinność wodna rozwi-
nięta jest w jeziorach przybrzeżnych, którą cechuje udział szuwarów oczeretowych 
Scirpetum lacustris i szuwarów trzcinowych Phragmitetum australis oraz szuwarów 
wielkoturzycowych: turzycy sztywnej Caricetum elatae i turzycy zaostrzonej Carice-



7

tum gracilis. Środowisko przyrodnicze Wybrzeża Słowińskiego ulega daleko idącym 
antropogenicznym zmianom. Dotyczy ona gleb hydrogenicznych torfowisk, które 
zmieniły swoją strukturę pod wpływem melioracji całkowitych lub częściowych. 
Na wydmach nadmorskich, wrażliwych na presję turystyczną, ulegają zniszczeniu 
zbiorowiska roślinności wydmowej. Ma to miejsce w miejscowościach wypoczyn-
kowych, m.in. Białogórze, Karwi, Lubiatowie i Rowach. Mimo tych niekorzystnych 
wymienionych wyżej zjawisk, część obszaru Wybrzeża Słowińskiego zachowała 
seminaturalny charakter w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego w części za-
chodniej. Część wschodnia Wybrzeża położona jest w zasięgu Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego i Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednak poważne 
zagrożenie zniszczeń środkowej części Wybrzeża Słowińskiego stanowi planowana 
lokalizacja elektrowni jądrowej w rejonie Słajszewa pn. „Kopalino-Lubiatowo” w po-
wiecie wejherowskim.

Wysoczyzna Damnicka obejmuje tylko północno-zachodni skraj Kaszub. Pod 
względem morfologicznym teren jest mało zróżnicowany. Wznosi się w postaci rów-
ninnych i falistych wierzchowin morenowych do 60 m n.p.m. Większe urozmaicenie 
ukształtowania powierzchni występuje w dolinie Łupawy, która wraz ze zlewnią 
jest w zasięgu Kaszub. Środowisko przyrodnicze Wysoczyzny Damnickiej jest silnie 
przekształcone. Wynika to przede wszystkim z przewagi rolniczego użytkowania 
terenu. Ochroną przyrody objęta jest dolina Słupi na obrzeżach Kaszub, na południe 
od Słupska, w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”.

Na Mierzei Helskiej układ form geomorfologicznych jest pasmowy, równoległy 
do brzegu morza: plaża, wydma przednia, wały wydmowe o południkowym prze-
biegu między Juratą i Helem oraz pas równin akumulacji eolicznej od strony Zatoki 
Puckiej. Szata roślinna Mierzei Helskiej ma typowo nadmorski charakter. Zbioro-
wiska roślinne wykazują również pasmowe zróżnicowanie, nawiązujące do mor-
fologii terenu. Poczynając od otwartego morza, występują: psammofilne murawy 
nadmorskie z wydmuchrzycą piaskową i piaskownicą zwyczajną na wydmie białej 
Elymo-Ammophiletum oraz zbiorowisko z kocanką piaskową i jasieńcem piaskowym 
na wydmie szarej Helichryso-Jasionetum, nadmorskie bory bażynowe Empetro ni-
gri-Pinetum, wrzosowiska – zespół wrzosu i janowca ciernistego Calluno-Genistetum 
oraz słone łąki nadmorskie (słonawy) – zespół situ Gerarda Juncetum gerardi. Śro-
dowisko przyrodnicze Mierzei jest silnie przekształcane przez czynniki antropoge-
niczne. Podstawowym obciążeniem środowiska przyrodniczego Mierzei jest inten-
sywnie rozwijające się zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne i osadnicze, 
które prowadzi do dewastacji środowiska.

Zróżnicowanie przyrodnicze Pobrzeża Kaszubskiego tworzy układ kęp wysoczy-
znowych i dolin rzecznych (ryc. 2). Największą powierzchnię we wschodniej części 
tego mezoregionu zajmuje Kępa Pucka, która wraz z Kępami Rekowską, Sławoszyńską 
i Żarnowiecką tworzy subjednostkę regionalną – Wysoczyznę Pucką. W zachodniej 
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części Pobrzeża największa jest Kępa Salińska, która wraz z Kępami Gniewinowską, 
Osiecką, Tawęcińską, Łebieniecką i Redkowicką tworzy analogiczną subjednostkę 
regionalną Wysoczyznę Lęborską. Pozostałe Kępy: Redłowska, Oksywska, Swarzew-
ska i Ostrowska są izolowane od innych rozległymi formami pradolinnymi i rynno-
wymi (Przewoźniak 2017). Wśród form dolinnych dominuje Pradolina Łeby-Redy 
oraz mniejsze Pradolina Kaszubska i Pradolina Płutnicy Z rynien subglacjalnych 
największa jest rynna Żarnowiecka, między Kępami Żarnowiecką i Gniewinow-
ską, wypełniona wodami Jeziora Żarnowieckiego. Pozostałe rynny: Jeziora Dobregi, 
Krokowska, Gizdepki, Choczewska, Bychowskiej Strugi, Reknicy oraz Zwartowskiej 
i Kisewskiej Strugi są znacznie węższe i słabiej wcięte w wysoczyzny morenowe 
(Augustowski 1974, 1977). Szata roślinna Pobrzeża Kaszbskiego ma synantropijny 
charakter. Wynika to z dużego udziału powierzchniowego terenów użytkowanych 
rolniczo, gdzie dominują pola uprawne, łąki i pastwiska. Znaczna część tego terenu 
została już od IX wieku wylesiona (Herbichowa, Markowski 1998). Większe zgru-
powania leśne stanowią tylko Puszcze Darżlubska oraz Lasy Salińskie. Specyficzne 
zbiorowiska dla Pobrzeża Kaszubskiego tworzy roślinność klifów i solnisk. Najbar-
dziej charakterystycznym zbiorowiskiem nieleśnym są zarośla rokitnika zwyczaj-
nego i wierzby piaskowej Hippophao-Salicetum arenariae. Roślinność solniskowa 
występuje w rezerwatach „Beka”, „Mechelińskie Łąki” i „Słone Łąki”. Zbiorowiska 
słonoroślowe reprezentowane są przede wszystkim przez słonawy – łąki halofilne, 
z charakterystycznymi gatunkami słonolubnymi (halofitami), m.in. astrem solnym 
Aster tripolium, sitem Gerarda Juncus gerardi, mlecznikiem nadmorskim Glaux 
maritima, świbką morską Triglochin maritimum, babką nadmorską Plantago ma-
ritima, solanka kolczysta Salsola kali (Lazarus, Afranowicz-Cieślak 2020). Pobrzeże 
Kaszubskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Kaszub, a jednocześnie re-
gionem w najmniejszym stopniu objętym obszarowymi formami ochrony przyrody. 
Antropogeniczny udział aktywności człowieka jest widoczny w miastach: Gdynia, 
Gdańsk, Lębork. Puck, Reda, Rumia. Sopot. W centralnej części Pobrzeża kompleks 
przemysłowy nad Jeziorem Żarnowieckim jest głównym źródłem zniszczeń środo-
wiska przyrodniczego (Szukalski 2000).
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Ryc. 2. Mikroregiony Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego (Augustowski 1977)

Do specyficznej cechy obszaru młodoglacjalnego Pojezierza Kaszubskiego należą 
wysoczyzny morenowe. Kulminację osiągają one na morenach czołowych Wznie-
sień Szymbarskich, z najwyższym szczytem – Wieżycą (328,6 m n.p.m.). Najlepiej wy-
kształcone, oprócz Wzniesień Szymbarskich, są moreny czołowe okolic Chwaszczy-
na, Leźna, Nowego Klincza, Nowej Karczmy, Pomieczyna, Prokowa, Przywidza 
i Żukowa. Oprócz wzniesień czołowomorenowych występują głęboko wcięte rynny 
subglacjalne jezior Raduńsko-Ostrzyckich. Szata roślinna Pojezierza Kaszubskiego 
jest reprezentowana przede wszystkim przez zbiorowiska leśne – liściaste: bukowo-
dębowe oraz mieszane z udziałem sosny i świerka. Znacznie mniejszą powierzchnię 
zajmują lasy dębowo-grabowe (grądy) i łęgi. W obniżeniach terenu występują bory 
bagienne i brzeziny bagienne. W szacie roślinnej istotną rolę pełnią synantropijne 
zbiorowiska zastępcze: segetalne (chwasty upraw polowych) i ruderalne (chwasty 
terenów osadniczych i przemysłowych). Jest to wynikiem użytkowania terenu, roz-
proszenia osadnictwa, gospodarki leśnej, melioracji i innych przejawów aktywności 
człowieka. Zmiany antropogeniczne środowiska przyrodniczego Pojezierza Kaszub-
skiego uwidoczniają się na terenach zurbanizowanych miast i dużych wsi oraz ze-
społy inwestycji turystyczno-rekreacyjnych.

W zasięgu Kaszub znajduje się tylko wschodnia część Pojezierza Bytowskiego 
w rejonie Bytowa. Charakterystyczne jest pasmowe zróżnicowanie morfologii, po-
czynając od najwyższego pasa południowego, obejmującego ciągi moren czołowych 
z kulminacją Siemierzycką Górą – 236 m n.p.m. W kierunku południowym pas mo-
ren czołowych opada ku sandrom Borów Tucholskich. W pasie północnym regionu 
wysokości terenu sięgają 100 m n.p.m. Duże urozmaicenie rzeźby terenu występuje 
w dolinie Słupi, która przepływa przez północno-wschodnią część regionu. Łupawa 
wypływa z jeziora Jasień, największego zbiornika kaszubskiej części regionu.
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Największą atrakcją przyrodniczą Kaszub są jeziora lobeliowe. Są to jeziora o ma-
łej twardości wody, a często także stosunkowo niskiej trofii, przeważnie o kwaśnym 
odczynie. Jeziora lobeliowe wzięły swoją nazwę od lobelii jeziornej Lobelia dortman-
na. Często razem z lobelią występują inne rośliny wskaźnikowe jezior lobeliowych: 
poryblin jeziorny Isoëtes lacustris i brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora. Po-
jezierze Bytowskie stanowi rejon koncentracji jezior lobeliowych, m.in. Cechyńskie 
Małe, Jeleń, Stary Staw, Głęboczko, Kościelne, Płoczyca, Rekówek. Jeziora te wchodzą 
w skład obszaru NATURA 2000 – Bytowskie Jeziora Lobeliowe.

Bory Tucholskie od południa graniczą z Pojezierzem Kaszubskim i Bytowskim. 
Główne obszary zróżnicowania ukształtowania terenu to rejony koncentracji rynien 
jeziornych oraz dolin rzek. Najważniejszymi miejscami koncentracji rynien jezior-
nych są Jeziora Wdzydzkie oraz zespół jezior w otoczeniu Jeziora Charzykowskiego. 
Największe i najlepiej wykształcone doliny rzeczne to doliny Brdy i Wdy. Z mniej-
szych dolin należy wymienić doliny: Chociny, Czerwonej Strugi, Kulawy i Zbrzy-
cy. W związku z dominacją piasków luźnych w podłożu gleby Borów Tucholskich 
należą głównie do mało żyznych gleb bielicowych. Efektem tego jest mały udział 
gruntów rolnych i dominacja lasów, reprezentowanych przez bory sosnowe. Użytki 
rolne skupione są na śródleśnych enklawach rolno-osadniczych: bruskiej, czerskiej, 
wielewskiej i lipuskiej. Zbiorowiska borowe są reprezentowane przez bory: chro-
botkowy Cladonio-Pinetum, suboceaniczny świeży Leucobryo-Pinetum, subkonty-
nentalny świeży Peucedano-Pinetum, śródlądowy wilgotny Molinio-Pinetum, bagien-
ny Vaccinio uliginosi-Pinetum oraz brzezinę bagienną Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis. Oprócz wymienionych zbiorowisk borowych występują monokultury 
sosny zwyczajnej na siedliskach lasów liściastych. Ważną grupę stanowią w Borach 
Tucholskich zbiorowiska roślin wodnych, torfowiskowych i łąkowych, Zbiorowiska 
wodne reprezentowane są przez zespoły rdestnic połyskującej Potametum lucentis 
i przeszytej P. perfoliati, zespół grążela i grzybieni białych – lilii wodnych Nupharo-
Nymphaeeteum oraz żabiścieku i osoki aloesowatej Hydrocharitetum morsus-ranae. 
Zbiorowiska torfowiskowe należą do niskich turzycowych i wysokich mszarnych. 
Zbiorowiska łąkowe mają charakter antropogeniczny. Są to łąki świeże (najczęściej 
rajgrasowe Arrhenathereum elatioris i wyczyńcowe Alopecuretum pratensis) oraz 
łąki wilgotne trzęślicowe Molinietum caeruleae (Boiński 1992). Środowisko przyrod-
nicze Borów Tucholskich na tle innych mezoregionów Kaszub jest najlepiej zacho-
wane. Antropogeniczny wpływ człowieka jest umiarkowany, jedynie w przypadku 
gospodarki leśnej i związane z nią sztuczne nasadzenia drzewostanów sosnowych. 
W trakcie burzy połączonej z huraganowym wiatrem w nocy z 11 na 12 sierpnia 
2017 roku tysiące hektarów borów sosnowych zostały zniszczone. Największe straty 
w drzewostanach wystąpiły w Nadleśnictwie Lipusz. Jedną z przyczyn, oprócz glo-
balnych zmian klimatu, było osłabienie ekologiczne monokulturowych drzewosta-
nów gospodarczych. Skrajną formą przekształcenia środowiska i krajobrazu są wy-
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robiska poeksploatacyjne kruszywa budowlanego – największe w północnej części 
regionu w okolicy osady Rybaki w gminie Kościerzyna.

Potwierdzenie regionalizacji fizycznogegraficznej Kaszub stanowi podział Polski 
na regiony geobotaniczne (Matuszkiewicz 1993). Okręgi geobotaniczne odpowiada-
ją rangą mezoregionom fizycznogeograficznym. Podział ten ustalono od jednostek 
pierwszego rzędu, reprezentowanych m.in. przez działy i poddziały, poprzez jed-
nostki drugiego rzędu – krainy i podkrainy, do jednostek trzeciego rzędu – okręgów 
i podokręgów (ryc. 3):

A. Dział Pomorski

A.1. Kraina Brzegu Bałtyku

A.1.2. Okręg Środkowy, podokręgi – część wschodnia: c – Mierzei Łebskiej, d – Smoł-
dzińsko-Gacki, e – Jastrzębiogórski.

A.1.3. Okręg Wschodni, podokręgi: a – Mierzei Helskiej.

A.2. Kraina Pobrzeża Południowobałtyckiego

A.2.3. Okręg Słupski, podokręgi – część wschodnia: e – Damnicki, f – Głobiński,  
g – Łupawski.

A.2.4. Okręg Pobrzeża Kaszubskiego, podokręgi: a – Doliny Dolnej Łeby, b – Cho-
czewski, c – Saliński, e – Piaśnicki, g –Władysławowski, h – Rumiński, i – Kępy 
Oksywskiej.

A.4. Kraina Pojezierzy Środkowopomorskich

A.4.4. Okręg Bytowski, podokręgi: a – Kępicki, b – Barciński, c – Dębnicko-Kaszub-
ski, d – Unichowski, e – Jasieński, f – Bytowski, g – Trzebieliński, h – Miastkowski.

A.4.5. Okręg Pojerzierza Kaszubskiego, podokręgi: a – Rozłaziński, b – Luziński, 
c – Puzdrowski, d – Kartuski, e – Pomieczyński, f – Gdyński, g – Gdański, h – Ło-
stowicki, i – Wzniesienia Wieżycy, j – Kościerski, k – Garczyński, l – Skarszewski.

A.5. Kraina Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich

A.5.c. Podkraina Tucholska

A.5.c 6. Okręg Borów Tucholskich, podokręgi – część centralna: b – Swornigacki, 
c – Lipuski, d – Bruski, e – Wdzydzki, f – Czersko-Wielewski.

Kraina Brzegu Bałtyku odznacza się występowaniem zbiorowisk związanych 
z bezpośrednim oddziaływaniem morza. Specyficzny jest dla tej krainy krajobraz 
sosnowych borów nadmorskich zespołu Empetro nigri-Pinetum, ciągnący się pasem 
wzdłuż wybrzeża.

Kraina Pobrzeża Południowobałtyckiego odznacza się dominacją krajobrazu 
pomorskich buczyn, w pierwszej kolejności żyznych zbiorowisk Melico-Fagetum, 
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a w mniejszym stopniu ubogich Luzulo pilosae-Fagetum. O specyfice geobotanicznej 
tej krainy stanowi występowanie wyraźnie atlantyckiego zbiorowiska acidofilnego 
lasu brzozowo-dębowego zespołu Betulo-Quercetum.

Kraina Pojezierzy Środkowopomorskich obejmuje typowe krajobrazy pojezierne. 
Wykształciły się tu różne krajobrazy roślinne, w zależności od ukształtowania tere-
nu, ale najbardziej typowy jest krajobraz pomorskich buczyn i acidofilnych dąbrów 
z klasy Quercetea robori-petraeae.

Kraina Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich ma przejściowy 
charakter między działem Pomorskim a przylegającym od południa działem Bran-
denbursko-Wielkopolskim. Duże obszary zajmują tu równiny sandrowe, na których 
wykształca się krajobraz borów i borów mieszanych należących do związku Dicra-
no-Pinion.

Ryc. 3. Regiony geobotaniczne Kaszub (Matuszkiewicz 1993)
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Do negatywnego wpływu działalności człowieka na funkcjonowanie procesów 
przyrodniczych prowadzących do znaczących zmian środowiskowych nawiązuje 
koncepcja antropocenu. Termin antropocen rozumiany jako nowa epoka geologicz-
na, równoprawna z holocenem i plejstocenem, następująca po holocenie wprowa-
dzony został do języka naukowego przez noblistę, chemika Paula Crutzena i ekologa 
Eugene’a Stoermera w 2000 roku. Jednym z niechlubnych efektów rozwoju naszej 
cywilizacji jest postępująca degradacja środowiska przyrodniczego z całym jego bo-
gactwem siedlisk. Zmiany dokonywane przez ludzi wiążą się bezpośrednio z całym 
szeregiem procesów antropogenicznych, takich jak: kolonizacja, rolnictwo, urbani-
zacja, globalne ocieplenie. Działalność człowieka przyczynia się do zmian widocz-
nych w biosferze, m.in. wymieranie gatunków, inwazja zwierząt i roślin.

Za wymarłe na Pomorzu Gdańskim uważa się taksony: łoboda zdobna Atriplex 
calotheca, obione szypułkowa Halimione pedunculata, sodówka nadmorska Suaeda 
nadmorska, mannica nadmorska Puccinellia maritima, babka pierzasta Plantago co-
ronopus wyblin jednolistny Malaxis monophyllos i mieczyk błotny Gladiolus paluster.

W obrębie roślin zagrożonych w skali całego kraju najliczniejszą grupę w regio-
nie gdańskim (w tym na Kaszubach) stanowią gatunki torfowisk przejściowych i eu-
troficznych młak. Wiele z nich rośnie na pojedynczych stanowiskach, m.in. turzyca 
strunowa Carex chordorrhiza, skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, gwiazdni-
ca grubolistna Stellaria crassifolia, turzyca Buxbauma Carex buxbaumii, przygiełka 
brunatna Rhynchospora fusca, wątlik błotny Hammarbya, lipiennik Loesela Liparis 
loeselii, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata. Nieco częściej spotykane są stor-
czyki: kruszczyk błotny Epiactis palustris związany z kredowymi młakami oraz cza-
sem licznie rosnące na mokrych łąkach gatunki z rodzaju Dactylorhiza: kukułka 
plamista Dactylorhiza maculata, kukułka bałtycka D. baltica, kukułka Traunsteine-
ra D. traunsterneri, kukułka Russowa D. russowii i kukułka zaniedbana D. praeter-
missa (Szlachetko 2001). Listę rzadziej spotykanych uzupełniają rosiczki: długolistna 

O ZMI A N ACh  
ŚR OD OW ISK A 
P R Z Y R ODNICZEGO 
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Drosera anglica, pośrednia D. intermedia i owalna D. ×obovata, turzyce: pchla Caex 
pulicaris i skąpokwiatowa Carex pauciflora oraz wełnianeczka darniowa Baeothryon 
cespitosum. Na szczególną uwagę zasługują ponikło wielołodygowe Eleocharis multi-
caulis i salwinia pływająca Salvinia natans, które mają tylko po jednym stanowisku 
w regionie.

 Kolejną grupę stanowią najrzadsze i zagrożone rośliny charakterystyczne 
dla ekstensywnie użytkowanych łąk zmiennowilgotnych okresowo zalewanych 
lub podtopionych. Należą do nich znane z kilku stanowisk: kosaciec syberyjski Iris 
sibirica, selernica żyłkowana Cnidium dubium, fiołek mokradłowy Viola stagnina, 
goździk pyszny Dianthus superbus. Na kilku stanowiskach rosną na stale mokrych 
łąkach sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus, turówka wonna Hierochloë odorata, 
groszek błotny Lathyrus palustris.

 Do grupy, w której zanotowano nieliczne stanowiska, należą gatunki halofilne 
(słonolubne): aster solny Aster tripolium, centuria nadbrzeżna Centaurium litorale, 
jarnik solankowy Samolus valerandii, ostrzew rudy Blysmus rufus, solanka kolczy-
sta Salsola kali, babka nadmorska Plantago maritima.

 Wśród zagrożonych roślin wodnych wyróżnia się grupa roślin charaktery-
stycznych dla mezo- i oligotroficznych jezior lobeliowych. Oprócz zanotowanych już 
wcześniej gatunków wymienić należy: elisma wodna Luronium natans, sit drobny 
Juncus bulbosus, rdestnica podługowata Potamogeton polygonifolius, jeżogłówka po-
krewna Sparganium angustifolius i wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alternifo-
lium.

Najbardziej spektakularne i przemawiające do każdego są zmiany klimatyczne, 
których nasilenie obserwuje się w ostatnich latach. Aspektem tych przemian jest 
niekontrolowane rozprzestrzenianie się gatunków roślin, które człowiek zaczął 
przenosić poza granice ich naturalnego występowania. Zaczęły się szybko zadoma-
wiać na obszarze pierwotnie obcym, wytwarzając diaspory (nasiona, zarodniki, 
owoce, rozmnóżki) i w krótkim czasie kolonizować duże obszary. Gatunki te określa 
się mianem roślin inwazyjnych (Tokarska-Guzik i in. 2012). Wiele z nich w nowych 
warunkach zagraża miejscowym, rodzimym gatunkom, zmienia charakter siedlisk, 
przyczynia się do wymiernych strat gospodarczych, a nawet zagraża zdrowiu ludzi 
i zwierząt. Obecnie skutki rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych 
uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przy-
czyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej. Dlatego też w ostatnich la-
tach coraz częściej podejmuje się działania zmierzające do inwentaryzacji stanowisk 
roślin inwazyjnych i bezpośredniej ich eliminacji. Na Kaszubach badania nad cho-
rologią tych taksonów prowadzono od lat 70. ubiegłego wieku (Bloch-Orłowska, Żół-
koś 2012). Poniżej podano listę wybranych roślin inwazyjnych z terenu Kaszub. 
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bA R S ZC Z S O SNOW SK IEGO 
H er acleu m  s o s n ows k yi 
(r yc.  4)

Do Polski barszcz Sosnowskiego został celowo sprowadzony pod koniec lat 50. 
ubiegłego wieku z terenów byłego ZSRR z zamiarem wykorzystania go jako rośliny 
paszowej. Badania nad jego biologią były prowadzone od 1958 roku, a duży przyrost 
biomasy i małe wymagania siedliskowe zadecydowały, że wprowadzono go do upra-
wy w gospodarstwach rolnych na początku lat 70. XX wieku. Mimo obiecujących 
rezultatów pierwszych zbiorów, z powodu trudności związanych ze zbiorem (duże 
rozmiary, parzące liście), uprawy zaniechano w latach 80. ubiegłego wieku (Sobisz 
2007). Notowany m.in. w Bargędzinie, Charbrowie, Komoszewie i Krępie Kaszub-
skiej – gmina Wicko, Bochówku – gmina Czarna Dabrówka, Lędziechowie – gmina 
Nowa Wieś Lęborska, Dolinie Jadwigi – gmina Sierakowice, Rzepnicy – gmina Bytów.
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NIECIER P EK  GR uC ZO ŁOWAT Y 
i m pati en s  g l an d u li f er a 
(r yc.  5)

Występuje naturalnie w zachodniej części Himalajów. Introdukowany został 
do innych krajów Azji, do Europy i Ameryki Północnej, gdzie stał się uciążliwym ga-
tunkiem inwazyjnym, także w Polsce. Rosnąc masowo, zwłaszcza na terenach alu-
wialnych w dolinach rzek, przyczynia się do ograniczenia ich różnorodności bio-
logicznej. Rozpowszechniony został i wciąż uprawiany jest jako roślina ozdobna 
i miododajna. Jest najwyższą w Europie rośliną jednoroczną. Notowany m.in. w Kar-
wieńskich Błotach, Karwi – gmina Krokowa, w Mechowie, Połczynie – gmina Puck, 
w Budowie, Jaworach – gmina Dębnica Kaszubska.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_jednoroczna
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RD E S TOW IEC  O S T R OKOńC Z YS T Y 
r e yn o utr ia  jap o n i ca 
(r yc.  6)

Gatunek pochodzi ze wschodniej Azji. Został introdukowany w Ameryce Północ-
nej. W Polsce jest to gatunek obcego pochodzenia, notowany od 1882 roku, należy 
do najgroźniejszych obcych roślin inwazyjnych – przyczynia się do zmniejszania 
bioróżnorodności, zwłaszcza w ekosystemach dolin rzecznych oraz do strat ekono-
micznych. Rdestowiec ostrokończysty jest gatunkiem światłolubnym. Rośnie nad 
rzekami, przy drogach, na kolejowych nasypach, skrajach lasów. Osiąga wysokość 
do 300 cm. Notowany m.in. w portach w Łebie i Władysławowie, w Sarbsku, Łe-
bieńcu, Roszczycach – gmina Wicko, w Darżlubiu, Domatowie, Mechowie – gmina 
Puck, w Koleczkowie – gmina Szemud, w Łebieńskiej Hucie – gmina Wejherowo, 
w Tuchomku – gmina Tuchomie, w Łupawsku – gmina Czarna Dąbrówka.
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RD E S TOW IEC S ACh A L IńSK I 
r e yn o utr ia  sacHali n en s i s 
(r yc.  7 )

Pochodzi z wschodniej części Azji (Kuryle, Sachalin, Honsiu, Hokkaido). W Euro-
pie pojawił się niedawno, bo dopiero w latach 1890‒1940. Sprowadzony został przez 
ogrodników, a następnie samorzutnie rozprzestrzenił się w środowisku. Źródłem 
inwazji są szybko rosnące i regenerujące się kłącza oraz pędy. Kolonizuje szczególnie 
siedliska nadrzeczne (w tym lasy łęgowe), także ruderalne, gdzie występuje na przy-
drożach i nieużytkach, a także w miejscach dawnej uprawy, m.in. w dawnych par-
kach dworskich, ogrodach miejskich i przydomowych, cmentarzach; coraz częściej 
pojawia się na terenach rolniczych. Notowany m.in. w portach w Gdyni, Gdańsku 
i Helu, w Kobysewie – gmina Przodkowo, w Niestępowie i Starej Pile – gmina Żuko-
wo, w Hornikach Górnych, Kamionach i Lubieszynku – gmina Nowa Karczma, w Lu-
blewie Gdańskim – gmina Kolbudy, w Warznie – gmina Szemud, w Egiertowie – gmi-
na Somonino.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Kurylskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sachalin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honsiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hokkaido
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R Óż A P OM A R S ZC ZON A   
ro sa  ru g o sa 
(r yc.  8)

Krzew z rodziny różowatych o gęsto owłosionych młodych pędach i wyprostowa-
nym pokroju. Na pędach występują szydlaste kolce. To także roślina lecznicza i ogro-
dowa. Róża pomarszczona pochodzi z Dalekiego Wschodu. Występuje niemal w całej 
Europie. Nie ma dużych wymagań glebowych. Znosi zasolenie gleby, zanieczyszcze-
nia i ostre mrozy. Na obszarach, gdzie dokonuje inwazji, zwłaszcza na wybrzeżach, 
stanowi problem dla różnorodności biologicznej i ogranicza dostępność terenu. Róża 
pomarszczona jest łatwa w uprawie i jest wykorzystywana jako roślina ozdobna, 
jadalna i lecznicza. Stosowana do nasadzeń biotechnicznych, m.in. w Czołpinie – 
gmina Smołdzino, w Łebie, w Osetniku, Słajszewie i Lubiatowie – gmina Choczewo, 
w Białogórze – gmina Krokowa, w Chałupach, Jastrzębiej Górze, Karwi i Ostrowie – 
gmina Władysławowo, w Kuźnicy i Juracie – gmina Jastarnia.
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N AWŁO ć P ÓźN A 
s o li dag o  g i gante a 
(r yc.  9)

Nawłoć została introdukowana do Europy w XVIII wieku jako roślina ozdob-
na. Pierwsze dane o tym gatunku pochodzą z roku 1758, kiedy to roślina została 
sprowadzona do ogrodu botanicznego w Londynie, prawdopodobnie przez szkoc-
kiego botanika Williama Aitona. W pierwszej połowie XIX w. została odnotowana 
we Francji, a 50 lat później w Szwajcarii i Niemczech. W latach 1850‒1880 zapisa-
no wielokrotnie pojawianie się gatunku w środkowej Europie. W roku 1950 zasięg 
występowania nawłoci był zbliżony do obecnego, tj. obejmował obszar od północ-
nych Włoch do południowej Skandynawii oraz od zachodniego wybrzeża Francji 
do zachodniej Rosji. Nawłoć późna występuje do wysokości 1200 m n.p.m. Notowa-
na m.in. w Borzęcinie, Brzezińcu, Krzywaniu, Starnicach i Skarszowie Dolnym – 
gmina Dębnica Kaszubska, w Barnowcu, Raduszu i Wierszynie – gmina Kołczygło-
wy, w Karwicy, Maszewie Lęborskim, Oskowie i Siemirowicach – gmina Cewice, 
w Jamnie i Gołczewie – gmina Parchowo, w Bukowej Górze, Kołodziejach, Suchej 
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i Węsiorach – gmina Sulęczyno, w Garczynie, Kornem, Łubianie, Owśnicach i Wie-
prznicy – gmina Kościerzyna, w Połchówku, Radoszewie, Starzynie i Starzyńskim 
Dworze – gmina Puck, w Mechelinkach, Mostach, Pierwoszynie i Rewie – gmina 
Kosakowo.
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Ob JAŚNIENI A D O RYCINY 2

1 – wysoczyzny morenowe Pobrzeża Kaszubskiego 
2 – Pojezierze Kaszubskie 
3 – mierzeje 
4 – pradoliny, doliny, rynny 
5 – granica b. województwa gdańskiego

W y S OcZ y ZN y:

I – wyspy wysoczyznowe: 
1 – Kępa Redłowska, 2 – Kępa Oksywska, 3 – Kępa Swarzewska, 4 – Kępa Ostrow-
ska,

II – Wysoczyzna Pucka: 
1 – Kępa Pucka, 2 – Kępa Rekowska, 3 – Kępa Sławoszyńska, 4 – Kępa Żarnowiecka, 
5 – Wznisienia Warszkowskie,

III – Wysoczyzna Lęborska: 
1 – Kępa Gniewinowska, 2 – Kępa Osiecka, 3 – Kępa Salińska, 4 – Kępa Tawęcińska, 
5 – Kępa Łebienicka, 6 – Kępa Redkowicka

OBNIŻENIA:

A – Pradolina Kaszubska: 
1 – Terasa Nadmorska Oliwsko-Sopocka, 2 – Obniżenie Redłowskie, 3 – Meander 
Kaszubski, 4 – Dolina Płutnicy, 5 – Dolina Błot Przymorskich,

B – Pradolina Łeby-Redy: 
1 – Dolina Redy, 2 – Dolina Łeby, 3 – Niecka Jeziora Łebsko,

C – rynny i doliny: 
1 – Rynna Jeziora Żarnowieckiego, 2 – Rynna Jeziora Dobrego, 3 – Rynna Krokow-
ska, 4 – Rynna Gizdepki, 5 – Rynna Słuszewska, 6 – Rynna Choczewska, 7 – Dolina 
Bychowskiej Strugi, 8 – Obniżenie Rynny Zwartowskiej i Kiszewskiej Strugi, 9 – 
Obniżenie Charbrowsko-Ciekocińskie, 10 – Dolina Reknicy,

MIERZEJE:

1 – Półwysep Helski 
2 – Mierzeja Kaszubska 
3 – Mierzeja Wiślana
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