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Wstêp
Rezerwat „Mecheliñskie £¹ki” chroni teren niskiej wydmy nadzatokowej
z psammofilnymi fitocenozami oraz nadmorskie mokrad³a z roœlinnoœci¹
³¹kow¹ i szuwarow¹, w tym halofiln¹, wraz z wystêpuj¹c¹ tam faun¹ i flor¹. Ma
on kluczowe znaczenie dla zachowania zbiorowisk unikatowych w skali po³udniowego Ba³tyku.
Omawiany obiekt po³o¿ony jest w gminie Kosakowo w województwie pomorskim. Obejmuje fragment nizin nadmorskich rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ zachodniego brzegu po³udniowej czêœci Zatoki Puckiej, u wylotu Pradoliny Kaszubskiej,
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pomiêdzy miejscowoœciami Mosty, Mechelinki i Rewa (ryc. 1). Wed³ug podzia³u
fizycznogeograficznego Polski (Kondracki 2002) obszar ten znajduje siê w mikroregionie Pradoliny Kaszubskiej, wchodz¹cej w sk³ad mezoregionu Pobrze¿a
Kaszubskiego. W podziale geobotaniczo-regionalnym Matusz- kiewicza (1993) stanowi on fragment podokrêgu Rumiñskiego, nale¿¹cego do Okrêgu Pobrze¿a
Kaszubskiego i Krainy Pobrze¿a Po³udniowoba³tyckiego. Ca³kowita powierzchnia rezerwatu wynosi 113,47 ha, przy czym rozci¹g³oœæ w kierunku po³udnikowym wynosi ponad 2 km, a w kierunku równole¿nikowym ok. 900 m.

Ryc. 1. Po³o¿enie rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”.
1 – teren rezerwatu, 2 – morze, 3 – obszar zmeliorowany, 4 – lasy, 5 – zwarta zabudowa,
6 – g³ówne cieki, 7 – g³ówne drogi.
Fig. 1. Location of ‘Mecheliñskie £¹ki’ reserve.
1 – area of the reserve, 2 – sea, 3 – drained area, 4 – forests, 5 – urbanized area, 6 – main
watercourses, 7 – main roads.
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Teren rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki” od wielu lat jest obiektem ró¿norodnym badañ, z uwagi na jego du¿e walory przyrodnicze. Pierwsze dane florystyczne z tego terenu pochodz¹ z prze³omu XIX i XX wieku (Abromeit i in.
1898-1940; Herweg 1914). Stopniowo by³y one uzupe³niane przez ró¿nych autorów, którzy szczególn¹ uwagê poœwiêcali gatunkom psammofilnym (Kulesza
1924a, b; Lubliner-Mianowska 1958; Banaœ 1977; Æwikliñski 1979; Stasiak 1988)
i halofilnym (Piotrowska 1974, 1976, 1980). W ostatnim 20-leciu teren ten by³
przedmiotem licznych opracowañ dotycz¹cych flory i zbiorowisk roœlinnych
(Machnikowski i in. 1982; Mieñko 1994; Herbich, Meissner 1997; Herbich i in. 1997;
Markowski, Meissner 1997), a tak¿e awifauny lêgowej i przelotnej (Meissner,
W³odarczak 1998; W³odarczak 1999; O¿arowski 2000) oraz hydrologii (m.in.
Cyberski, Nowicki 1993; Staszek, ¯ó³koœ 1999). Ochron¹ rezerwatow¹ obszar ten
objêty zosta³ stosunkowo niedawno, w 2000 roku (Zarz¹dzenie... 2000). W 2004
roku, na zlecenie Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, przygotowany zosta³
plan ochrony rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki” (Meissner i in. 2004).

1. Materia³ i metody
Opracowanie wykonano w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
terenu rezerwatu, przeprowadzonej w latach 2003-2004, a tak¿e dostêpnych
danych publikowanych i niepublikowanych (por. Meissner i in. 2004). W trakcie
badañ terenowych zebrano dokumentacjê fitosocjologiczn¹ ogólnie przyjêt¹
metod¹ Braun-Blanqueta, a tak¿e wykonano spisy florystyczne. Dla zobrazowania rozmieszczenia stwierdzonych syntaksonów wykonano mapê roœlinnoœci
rzeczywistej. Ujêcia syntaksonomiczne zbiorowisk roœlinnych przyjêto za Matuszkiewiczem (2001), nazwy taksonów roœlin naczyniowych za Mirkiem i in. (2002).

2. Wyniki
2.1. Flora rezerwatu
W obrêbie rezerwatu notowano dotychczas 288 gatunków roœlin naczyniowych, co stanowi ponad 14% flory Pomorza Gdañskiego, przy czym 68 taksonów
nie zosta³o potwierdzonych w trakcie badañ. Jest to wynikiem zarówno przemian sukcesyjnych i antropogenicznych, jakie nastêpowa³y na terenie obecnego
rezerwatu w ci¹gu ostatnich 30 lat, jak równie¿ ró¿nic w przyjmowaniu granic
terenu badañ w poszczególnych opracowaniach.
Przewa¿aj¹c¹ czêœæ flory (blisko 95%) stanowi¹ gatunki zbiorowisk nieleœnych. Wœród nich najwiêkszy udzia³ (39%) maj¹ roœliny o szerokiej amplitudzie
socjologiczno-ekologicznej, a tak¿e roœliny zbiorowisk ³¹k i muraw na pod³o¿u
mineralnym (32,5%). Spory udzia³ (24,5%) maj¹ równie¿ gatunki nitrofilnych
zbiorowisk ruderalnych, okrajków i ubogich muraw. Nieco mniej liczn¹ grupê
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(22,7%) tworz¹ przedstawiciele uk³adów bagiennych: szuwarów i s³onych ³¹k,
a tak¿e torfowiskowych i wodnych. Roœliny zbiorowisk leœnych i zaroœlowych
stanowi¹ jedynie 5,4% ca³ej flory.
Flora badanego rezerwatu charakteryzuje siê stosunkowo wysokim stopniem naturalnoœci. Notowano tu jedynie 17 gatunków antropofitów (* – taksony
nienotowane ostatnio): Acorus calamus*, Amaranthus retroflexus*, Anthemis arvensis*,
Ballota nigra*, Capsella bursa-pastoris, Chamomilla suaveolens*, Conyza canadensis,
Descurainia sophia*, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora*, Lamium album*,
Lycopersicon esculentum, Matricaria maritima subsp. inodora, Prunus cerasifera, Rosa
rugosa, Senecio vulgaris i Sisymbrium officinale.
Spoœród 221 gatunków wystêpuj¹cych obecnie na terenie rezerwatu, 36 nale¿y do tzw. gatunków szczególnej troski ze wzglêdu na przynale¿noœæ do grupy
roœlin zagro¿onych w skali regionu czy kraju, b¹dŸ z uwagi na status ochrony
prawnej. Nale¿y do nich a¿ 29 gatunków zaliczanych do ró¿nych kategorii
zagro¿enia, 8 podlegaj¹cych ochronie œcis³ej i 6 ochronie czêœciowej (tab. 1).
Trzy gatunki: Blysmus rufus, Centaurium littorale i Elymus farctus subsp. borealiatlanticus maj¹ status taksonów wymieraj¹cych (EN) w skali regionu gdañskiego. Nale¿¹ one jednoczeœnie do grupy wymieraj¹cych b¹dŸ nara¿onych (V)
w skali Pomorza Zachodniego oraz kraju. W trakcie badañ potwierdzono obecnoœæ tylko dwóch z nich – ostrzewu rudego i perzu sitowego. Z terenu rezerwatu podawana by³a równie¿ Viola epipsila (Machnikowski i in. 1982), nale¿¹ca do
tej samej grupy gatunków szczególnej troski, brak jest jednak okazów zielnikowych, pozwalaj¹cych na potwierdzenie jej obecnoœci.
Kolejn¹ grupê stanowi 12 gatunków nara¿onych (VU) w skali regionu.
Nale¿¹ do niej: Aster tripolium, Centaurium pulchellum, Ceratophyllum submersum,
Glaux maritima, Hippuris vulgaris, Juncus gerardi, Lathyrus palustris, Plantago maritima, Salsola kali subsp. kali, Sanguisorba officinalis, Spergularia salina i Triglochin
maritimum. Dziewiêæ z nich jest nara¿onych w skali Pomorza Zachodniego,
a trzy równie¿ w skali kraju. Spoœród wszystkich gatunków nara¿onych najczêstsze w rezerwacie s¹ trzy: Glaux maritima, Plantago maritima i Triglochin maritimum. Dwu gatunków, Centaurium pulchellum i Sanguisorba officinalis, nie odnaleziono w trakcie niniejszych badañ (por. tab. 1).
We florze rezerwatu reprezentowana jest równie¿ grupa gatunków bliskich
zagro¿enia (NT) w skali Pomorza Gdañskiego. Nale¿y do niej 10 taksonów:
Cakile maritima, Carex disticha, Eleocharis uniglumis, Eryngium maritimum, Juncus
ranarius, Rumex palustris, Stellaria uliginosa, Thalictrum flavum, Trifolium fragiferum
i T. montanum. Cztery z nich zaliczane s¹ do gatunków nara¿onych (V), a jeden
do grupy rzadkich (R) w skali Pomorza Zachodniego. Szczególnie licznie wystêpuj¹ 3 gatunki: Eleocharis uniglumis, Eryngium maritimum a tak¿e Trifolium fragiferum.
Ponadto jeden gatunek, Plantago winteri, ma status taksonu o nieznanym
stopniu zagro¿enia (DD) na Pomorzu Gdañskim. Kolejny, Ononis repens, jest
niezagro¿ony w skali regionu, natomiast w skali Pomorza Zachodniego ma status gatunku nara¿onego (V).
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Tabela 1. Wykaz gatunków roœlin szczególnej troski odnotowanych dotychczas na terenie rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”.
Table 1. List of the special treatment plant species ever noted in the ‘Mecheliñskie £¹ki’
reserve.

Kategorie zagro¿enia Ochrona prawna Czêstoæ*
Treat categories
Law protection Abundance*
PG
PZ
PL
O
OC
1. Angelica archangelica subsp. litoralis
.
.
.
.
I
·
2. Aster tripolium
VU
V
V
.
I
·
3. Blysmus rufus
EN
E
V/EN
.
II
·
4. Cakile maritima
NT
.
.
.
.
I
5. Carex arenaria
.
.
.
.
IV
·
6. Carex disticha
NT
V
.
.
.
III
7. Centaurium erythraea
.
.
.
.
II
·
8. Centaurium littorale
EN
V
V/VU
.

·
9. Centaurium pulchellum
VU
.
.
.

·
10. Ceratophyllum submersum
VU
V
.
.
.
I
11. Eleocharis uniglumis
NT
.
.
.
.
III
12. Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus
EN
E
E/CR
.
.
I
13. Eryngium maritimum
NT
V
.
.
III
·
14. Frangula alnus
.
.
.
.
II
·
15. Glaux maritima
VU
V
.
.
II
·
16. Helichrysum arenarium
.
.
.
.
III
·
17. Hippophaë rhamnoides
.
.
.
.
I
·
18. Hippuris vulgaris
VU
.
.
.
.
II
19. Juncus gerardi
VU
V
.
.
.
III
20. Juncus ranarius
NT
R
.
.
.
I
21. Lathyrus palustris
VU
V
V
.
.
I
22. Menyanthes trifoliata
.
.
.
.
II
·
23. Ononis repens
.
V
.
.
II
·
24. Ononis spinosa
.
.
.
.
II
·
25. Plantago maritima
VU
V
VU
.
III
·
26. Plantago winteri
DD
.
.
.
.
II
27. Rumex palustris
NT
V
.
.
.
I
28. Salsola kali subsp. kali
VU
V
V
.
.
II
29. Sanguisorba officinalis
VU
.
.
.
.

30. Spergularia salina
VU
V
.
.
.
II
31. Stellaria uliginosa
NT
V
.
.
.
II
32. Thalictrum flavum
NT
.
.
.
.

33. Trifolium fragiferum
NT
.
.
.
.
III
34. Trifolium montanum
NT
.
.
.
.
II
35. Triglochin maritimum
VU
V
.
.
.
III
Objanienia: PG  Pomorze Gdañskie (Markowski, Buliñski 2004); PZ  Pomorze Zachodnie (¯ukowski,
Jackowiak 1995); PL  Polska (Zarzycki, Szel¹g 1992; Kamierczakowa, Zarzycki 2001); O  ochrona
cis³a (Rozporz¹dzenie 2004); OC  ochrona czêciowa (Rozporz¹dzenie 2004); *  czêstoæ wystêpowania gatunku na terenie rezerwatu w latach 2003-2004, wg skali: I  pojedynczo (1-100 osobników), II  rzadko (101-1 000), III  czêsto (1 001-10 000), IV  pospolicie (10 000).
Explanations: PG  Gdañsk Pomerania (Markowski, Buliñski 2004); PZ  Western Pomerania (¯ukowski,
Jackowiak 1995); PL  Poland (Zarzycki, Szel¹g 1992; Kamierczakowa, Zarzycki 2001); O  strict law
protection (Rozporz¹dzenie 2004); OC  part law protection (Rozporz¹dzenie 2004); *  abundance of the species within the area of the reserve in 2003-2004, according to the scale: I  several
(1-100 individuals), II  rare (101-1 000), III  frequent (1 001-10 000), IV  common (10 000).
Lp.

Gatunek szczególnej troski
Special treatment species
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Wœród gatunków szczególnej troski podawanych z tego obszaru, 4 zamieszczone zosta³y w „Polskiej czerwonej ksiêdze roœlin naczyniowych” (KaŸmierczakowa, Zarzycki 2001). Jeden z nich, Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus, ma
w niej status gatunku krytycznie zagro¿onego (CR), drugi, Blysmus rufus, zaliczony zosta³ do grupy taksonów zagro¿onych (EN), a dwa kolejne, Centaurium
litorale i Plantago maritima, s¹ nara¿one (VU) w skali kraju.
Gatunki podlegaj¹ce œcis³ej ochronie prawnej reprezentowane s¹ przez 10
taksonów. S¹ to: Angelica archangelica subsp. litoralis, Aster tripolium, Blysmus rufus,
Centaurium erythraea, Centaurium littorale, C. pulchellum, Eryngium maritimum,
Glaux maritima, Hippophaë rhamnoides i Plantago maritima. Dwa spoœród nich: Centaurium littorale i C. pulchellum nie zosta³y odnalezione w latach 2003-04.
Ochronie czêœciowej podlega 6 sk³adników flory rezerwatu. S¹ to: Carex arenaria, Frangula alnus, Helichrysum arenarium, Menyanthes trifoliata, Ononis repens
i O. spinosa.

2.2. Roœlinnoœæ rezerwatu
W trakcie badañ na terenie rezerwatu stwierdzono wystêpowanie 16 jednostek roœlinnoœci (zespo³ów i lokalnych zbiorowisk roœlinnych) nale¿¹cych do 9
klas (tab. 2).
Tabela 2. Wykaz syntaksonów stwierdzonych na terenie rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”
w latach 2003-2004
Table 2. List of syntaxons noted in the ‘Mecheliñskie £¹ki’ reserve in 2003-2004

AMMOPHILETEA Br.Bl. et R.Tx.1943
Ammophiletalia Br.-Bl. 1933
Ammophilion borealis Br.-Bl. 1933 em. R.Tx.1955
Elymo-Ammophiletum Br.-Bl. et De Leeuw 1936
KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika et Novak 1941
Corynephoretalia canescentis R.Tx. 1937
Koelerion albescentis R.Tx 1937
zbiorowisko z Carex arenaria i Festuca rubra

ASTERETEA TRIPOLIUM Westh. at Beeft. ap. Beeft 1962
Glauco-Puccinellietalia Beef. et Westh. ap. Beef. 1962
Puccinellion maritimae (Christ. 1927) R. Tx. 1937
Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936
Juncetum gerardi Nordh. 1923
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937
zbiorowisko z Carex arenaria

zbiorowisko z Agrostis capillaris

Molinietalia caeruleae W.Koch 1926
Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957
Scirpetum sylvatici Ralski 1931
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE (Nordh. 1937) R.Tx 1937
Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937
Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934
zbiorowisko z Carex nigra
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PHRAGMITETEA R.Tx. et Prsg.1942
Phragmitetalia Koch 1926
Magnocaricion Koch 1926
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Sb. 1931
Caricetum distichae (Nowiñski 1928) Jonas 1933
Phragmition Koch 1926
Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939
Typhetum latifoliae Soó 1927
Glycerietum maximae Hueck 1931
Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937
POTAMETEA R.Tx. et Prsg.
Potametalia Koch 1926
Hottonion Segal 1964
Hottonietum palustris R.Tx. 1937
LEMNETEA R. Tx. 1955
Lemnetalia R.Tx, 1955
zbiorowisko z Lemna gibba i L. minor

ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R.Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
W rezerwacie „Mecheliñskie £¹ki” wyró¿niæ mo¿na trzy obszary o odmiennym charakterze i tendencjach dynamicznych roœlinnoœci. Pierwszym z nich jest
strefa wystêpowania zbiorowisk psammofilnych, zwi¹zanych ze skrajem pla¿y
i wa³em wydmowym, w czêœci wschodniej rezerwatu (ryc. 2). S¹ to fitocenozy
ustabilizowane, niepodlegaj¹ce obecnie intensywnym przemianom. Miejscami
obserwuje siê jedynie niszczenie p³atów zbiorowisk na skutek nasilaj¹cej siê
antropopresji, g³ównie poprzez wydeptywanie.
Drugim obszarem jest strefa wystêpowania ró¿norodnych zbiorowisk ³¹kowych, szuwarów w³aœciwych i wielkoturzycowych oraz kwaœnych m³aki niskoturzycowej, zwi¹zanych z pod³o¿em organicznym. Zajmuj¹ one przewa¿aj¹c¹
czêœæ rezerwatu i podlegaj¹ intensywnym przemianom, które polegaj¹ na
ekspansywnym rozprzestrzenianiu siê trzciny. Proces ten zwi¹zany jest z zaprzestaniem ekstensywnego u¿ytkowania oraz obni¿eniem poziomu wody
gruntowej. W przypadku braku zabiegów czynnej ochrony, polegaj¹cych na koszeniu i wypasie oraz podniesieniu poziomu wód gruntowych, ca³y omawiany
teren zajêty zostanie przez zbiorowiska z dominacj¹ trzciny. W konsekwencji
znacznie zubo¿ony zostanie sk³ad gatunkowy zbiorowisk, a w koñcu ich zanik.
Dotyczyæ to bêdzie zw³aszcza fitocenoz halofilnych, które s¹ jednymi z najcenniejszych sk³adników szaty roœlinnej „Mecheliñskich £¹k”. W przypadku zastosowania zabiegów ochrony czynnej, na obszarze tym ma szanse utrzymywaæ siê
kompleks muraw i szuwarów pó³halofilnych oraz zbiorowisk turzycowych
m.in. z turzyc¹ dwustronn¹.
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Ryc. 2. Mapa roœlinnoœci rzeczywistej rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki”.
Fig. 2. Map of real plant cover of the ‘Mecheliñskie £¹ki’ reserve.

Ostatnim z obszarów jest niewielki fragment w po³udniowej czêœci rezerwatu, zajêty przez fitocenozy olsu porzeczkowego. Zbiorowisko to jest prawdopodobnie pochodzenia antropogenicznego i powsta³o wskutek nasadzenia
w przesz³oœci olszy na siedliskach szuwarów i wilgotnych ³¹k. Fitocenozy olsu
unaturalniaj¹ siê, o czym œwiadczyæ mo¿e wykszta³caj¹ca siê w wielu p³atach
struktura kêpkowo-dolinkowa. Ponadto obserwuje siê nieliczny obsiew olszy na
obrze¿ach terenu zajmowanego przez ols. Zbiorowisko to jest jednak ma³o ekspansywne i potencjalnie zajmowaæ mo¿e obszar niewiele wiêkszy ni¿ obecnie.
Na terenie ca³ego rezerwatu gatunki drzew i krzewów s¹ s³abo ekspansywne.
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3. Podsumowanie wyników i dyskusja
Du¿y stopieñ naturalnoœci flory rezerwatu, liczny udzia³ gatunków szczególnej troski oraz stosunkowo ma³y udzia³ antropofitów œwiadcz¹ o jego du¿ych
walorach przyrodniczych, które utrzymuj¹ siê pomimo niekorzystnych oddzia³ywañ antropogenicznych. Antropofity wystêpuj¹ce obecnie w rezerwacie
zwi¹zane s¹ z jego obrze¿ami oraz z dawn¹ drog¹ gruntow¹, przebiegaj¹c¹
pomiêdzy wa³em wydmowym a obni¿eniami poroœniêtymi przez s³onawy.
Wiêkszoœæ z tych gatunków wystêpuje tu sporadycznie, a jedynie Rosa rugosa,
rosn¹ca w strefie przymorskiej rezerwatu, odgrywa znacz¹c¹ rolê przestrzenn¹.
Wœród 29 gatunków szczególnej troski, aktualnie wystêpuj¹cych na terenie
rezerwatu, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ gatunki halofilne, takie jak: Aster tripolium, Blysmus rufus, Glaux maritima, Juncus gerardi, Plantago maritima, Salsola kali
subsp. kali i Triglochin maritimum, a tak¿e psammofilne: Elymus farctus subsp.
boreo-atlanticus i Eryngium maritimum. Czêœæ z nich wystêpuje licznie na terenie
„Mecheliñskich £¹k”, a populacja miko³ajka nadmorskiego jest najliczniejsza na
polskim wybrze¿u.
Roœlinnoœæ rezerwatu „Mecheliñskie £¹ki” tworz¹ zbiorowiska naturalne
i pó³naturalne. Do uk³adów naturalnych nale¿¹ nadmorskie murawy psammofilne oraz czêœæ szuwarów w³aœciwych i halofilnych. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ obszaru
rezerwatu zajmuj¹ natomiast zbiorowiska pó³naturalne. Nale¿¹ do nich fitocenozy s³onaw, szuwarów trawiastych i wielkoturzycowych, a tak¿e fragmenty
szuwarów w³aœciwych, które wykszta³ci³y siê w wyniku ekspansji trzciny. Do tej
samej grupy zbiorowisk nale¿¹ równie¿ niewielkie p³aty olsu porzeczkowego,
które powsta³y w efekcie nasadzenia olszy w po³udniowo-wschodnim krañcu
rezerwatu (por. ryc. 2).
Do najcenniejszych fitocenoz nale¿¹ s³onawy Juncetum gerardi oraz pó³halofilny szuwar oczeretowy Scirpetum maritimi. Na uwagê zas³uguje równie¿ interesuj¹ce zbiorowisko ze zwi¹zku Magnocaricion – szuwar turzycy dwustronnej
Caricetum distichae. Ponadto piêæ typów fitocenoz o ró¿nej pozycji syntaksonomicznej: Elymo-Ammophiletum, zbiorowisko z Carex arenaria i Festuca rubra (z Koelerion albescentis), Juncetum gerardi, Caricetum distichae oraz Ribeso nigri-Alnetum nale¿y do siedlisk przyrodniczych podlegaj¹cych ochronie (Rozporz¹dzenie… 2001).
Obecnie jednym z najwiêkszych zagro¿eñ szaty roœlinnej jest zaniechanie od
po³owy lat 90. ekstensywnego u¿ytkowania roœlinnoœci w postaci wypasu i koszenia. Konsekwencj¹ tego stanu jest nasilaj¹ca siê ekspansja trzciny pospolitej,
prowadz¹ca do ubo¿enia flory, a tak¿e unifikacji zbiorowisk szuwarowych oraz
zanikania s³onaw i m³ak turzycowych. Du¿e znaczenie ma równie¿ zmiana stosunków wodnych, zarówno na terenie rezerwatu, jak i w jego otulinie. Najcenniejsze zbiorowiska tego obszaru – s³onawy i szuwary halofilne – wymagaj¹
wysokiego, stabilnego poziomu wody oraz przynajmniej okresowych zalewów
wodami s³onymi. Obserwowane obecnie obni¿enie poziomu wód gruntowych
oraz znacznie ograniczone dostawy wód s³onych powoduj¹ stopniowe zastêpo-
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wanie s³onaw przez roœlinnoœæ ³¹kow¹, a szuwarów halofilnych przez szuwary
trzcinowe. Zaniechanie u¿ytkowania rolniczego i obni¿enie poziomu wód gruntowych oddzia³uj¹ synergistycznie na szatê roœlinn¹ rezerwatu.
Dodatkowym zagro¿eniem dla szaty roœlinnej rezerwatu jest wzrastaj¹ca
w ostatnich latach presja turystyczna, zwi¹zana z usytuowaniem rezerwatu
w bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowañ Rewy, Mostów i Mechelinek, ponadto
w niedu¿ej odleg³oœci od trójmiejskiej aglomeracji i jednoczeœnie w miejscu
bardzo atrakcyjnym pod wzglêdem rekreacyjnym. Skutkiem wzmagaj¹cej siê
penetracji terenu rezerwatu jest niszczenie s¹siaduj¹cych z pla¿¹ muraw napiaskowych, g³ównie poprzez ich wydeptywanie i rozje¿d¿anie, zbieranie niektórych roœlin, zw³aszcza miko³ajka nadmorskiego, a tak¿e zaœmiecanie obrze¿y
rezerwatu. Kolejnym przejawem antropopresji jest u¿ytkowanie dawnej drogi
gruntowej, przebiegaj¹cej przez rezerwat na styku muraw psammofilnych oraz
zbiorowisk trawiasto-turzycowych i s³onaw, we wschodniej czêœci rezerwatu.
Nasilaj¹cy siê ruch pieszy, rowerowy, zmotoryzowany i konny powoduje niszczenie pokrywy roœlinnej s¹siaduj¹cych z drog¹ zbiorowisk, fragmentacjê
p³atów oraz pojawianie siê w uk³adach naturalnych gatunków geograficznie lub
siedliskowo obcych, takich jak: Rosa rugosa i Prunus cerasifera.
Nadrzêdnym celem ochrony powinno byæ odtworzenie na obszarze zajêtym
obecnie przez szuwar trzcinowy zbiorowisk halofilnych oraz utrzymanie istniej¹cych muraw napiaskowych i zbiorowisk halofilnych. Jest to niezbêdnym
warunkiem zachowania i restytucji unikalnej awifauny i herpetofauny rezerwatu.
Do dodatkowych przedmiotów ochrony zaliczyæ nale¿y utrzymanie fitocenoz
Caricetum distichae i kompleksu zwi¹zanych z nim szuwarów turzycowych i wilgotnych ³¹k oraz p³atów olsu. Obszar zajêty przez zbiorowiska halofilne i szuwary trzcinowe powinny zostaæ objête ochron¹ czêœciow¹ o charakterze ochrony
czynnej renaturalizacyjnej, a po osi¹gniêciu po¿¹danego stanu ochron¹ stabilizuj¹c¹. W stosunku do wa³u wydmowego niezbêdne jest bezterminowe stosowanie ochrony zachowawczej w celu zabezpieczenia licznej populacji miko³ajka
nadmorskiego. Kompleks szuwarów turzycowych i wilgotnych ³¹k z fitocenozami Caricetum distichae powinien podlegaæ ochronie czêœciowej o charakterze
czynnym stabilizuj¹cym, natomiast fragment m³odego olsu, który w przysz³oœci
mo¿e stanowiæ miejsce gniazdowania czapli siwych, nale¿y obj¹æ ochron¹
czêœciow¹ zachowawcz¹ (por. Meissner i in. 2004).
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Summary
‘Mecheliñskie £¹ki’ nature reserve covers a fragment of maritime lowlands, situated
on the Puck Bay shore, at the mouth of Cashubian Marginal Stream Valley, among three
villages: Mosty, Mechelinki and Rewa. The reserve protects the area of coastal dunes, salt
meadows and rushes with halophilous vegetation, altogether with their flora and fauna.

Szata rolinna terenu rezerwatu Mecheliñskie £¹ki w warunkach sta³ej antropopresji

119

The place plays an essential role in preserving communities that are unique on the scale
of the southern Baltic Sea area.
During the research carried in years 2003-2004, 288 vascular plant species have been
found, which makes 14% of the whole Gdañsk Pomerania flora. Among them 29 species
are of special concern, as they belong to the group of plants threatened on the scale of
the region or country, as well as are under law protection.
The vegetation of ‘Mecheliñskie £¹ki’ nature reserve consists of natural and seminatural communities, connected with two kinds of habitats: halophilous and psammophilous. Among them the most valuable are halophilous phytocoenoses of Juncetum
gerardi and the subhalophilous rushes of Scirpetum maritimi.
Plant communities of the reserve are under constant anthropopression, different in
each part of the reserve. The most threatened are sandy grass communities. Phytocoenoses of these communities have in the reserve typical floral composition and constant
representation of some species rare on scale of Poland. At the same time, symptoms of synanthropization of the dune flora can be observed, to name the existence of species from
alien habitats or geographic regions, like Rosa rugosa, Prunus cerasifera and Hippophaë
rhamnoides. The other problem is an easy access to the dune part of the reserve. this, results in intensive penetration of the area by people and, in consequence, destruction of
blossoming stems of Eryngium maritimum and the slightly stabile cover of sandy grasses,
as well as in rubbishing of the reserve.
In another, marshy part of the reserve, transformations in plant cover are connected
with discontinuing of the extensive farming in the 90-ties and lowering of ground water
level. Those changes caused rapid invasion of reed communities, which systematically
eliminate halophilous phytocoenoses, and the decreasing of the flora and vegetation
of the reserve.
The main aim of the protection in ‘Mecheliñskie £¹ki’ reserve should be restitution
of halophilous phytocoenoses occupied at present by reeds as well as preservation still
existing sandy grass and halophilous communities. Those actions are essential for preservation and restitution of unique avifauna and herpetofauna of the reserve.

