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Zagro¿enia w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

PRZYRODA
JESZCZE TU ¯YJE, ALE...
Aldona Zyœk
Do W³adys³awowa i okolicznych miejscowoœci nadmorskich przyje¿d¿amy tu¿ przed sezonem, wkrótce
zjawi¹ siê tu tysi¹ce ludzi, którzy chc¹ wypoczywaæ nad Morzem Ba³tyckim.
Jesteœmy na terenie utworzonego w 1978 roku Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego. To chroniony obszar l¹dowo-morski, ponad po³owê jego powierzchni stanowi¹ wody Zatoki Puckiej. Czêœæ
l¹dowa Parku obejmuje w¹ski pas

czêœci nie ma mo¿liwoœci wejœcia,
ogrodzenia wchodz¹ bowiem w
morze. Nie myœli siê o przysz³oœci,
nie bierze pod uwagê faktu, ¿e takie zabudowywanie, zagracanie
wrêcz brzegów morza i Zatoki, psuje
piêkny krajobraz, niszczy przyrodê,

Przyczepy kempingowe ustawiane s¹ zbyt blisko brzegów Zatoki.

wybrze¿a morskiego, ci¹gn¹cy siê
od Bia³ogóry po Pó³wysep Helski
oraz zachodnie brzegi Zatoki Puckiej od W³adys³awowa do Mechelinek.
Niestety, mimo ¿e tereny
wokó³ Zatoki Puckiej chroni nie
tylko status parku krajobrazowego,
a tak¿e sieæ Natura 2000 – i to zarówno z dyrektywy ptasiej, jak i siedliskowej – z ochron¹ cennych
walorów przyrodniczych jest Ÿle.
– Trwa zagospodarowanie i
zagradzanie pla¿, na niektóre ich
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najwiêksz¹ wartoœæ tego terenu.
Jeszcze wci¹¿ ta piêkna przyroda
¿yje, ale ostatnie lata to niesamowita jej degradacja – mówi Jaros³aw Jaszewski, dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Dyrektor Jaszewski musi w ostatnich latach wiele czasu poœwiêcaæ
na walkê z inwestorami, którzy delikatnie mówi¹c na tym chronionym
terenie dopuszczaj¹ siê wielu przestêpstw przeciwko œrodowisku, najwiêcej na sumieniu maj¹ w³aœciciele
i dzier¿awcy kempingów.

– Pomiêdzy W³adys³awowem
a Cha³upami znajduje siê osiem
kempingów, funkcjonuj¹ od lat 70.
Pocz¹tkowo tylko w niewielkim
stopniu obci¹¿a³y œrodowisko, niestety, od lat 90. nast¹pi³a ogromna
eskalacja ich dzia³alnoœci, a tym
samym wp³ywu na œrodowisko
przyrodnicze – mówi Ma³gorzata
Mizgalska z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska w Gdañsku,
wczeœniej pracownik Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Jak ju¿ wspomnia³am, teren
ten objêty jest te¿ ochron¹ w ramach sieci Natura 2000, znajduje
siê bowiem na liœcie (w ramach
dyrektywy siedliskowej) projektowanych obszarów Natura 2000
opracowanej przez ministra œrodowiska. Do czasu ostatecznego rozstrzygniêcia obowi¹zuj¹ tu przepisy takie jak dla siedliska naturowego. Zabrania siê wiêc podejmowania dzia³añ mog¹cych pogorszyæ
stan siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roœlin i zwierz¹t, dla których ochrony zosta³ wyznaczony
dany obszar Natura 2000. Na terenie kempingów wystêpuj¹ cenne
siedliska przyrodnicze chronione
na podstawie dyrektywy siedliskowej: du¿e p³ytkie zatoki, inicjalne
stadia nadmorskich wydm bia³ych,
kidzina na brzegu morskim (kidzina, czyli wyrzucane przez wodê
martwe szcz¹tki roœlinne, np. glony, roœliny naczyniowe, jest to miejsce bytowania dla wielu organi-

ŒRODOWISKO 12 (396)/2009

Â

35

30 czerwca 2009 r.

przyroda

Â

zmów), lasy mieszane na wydmach
nadmorskich, bagienne solniska
nadmorskie. Niestety, siedliska te s¹
systematycznie niszczone.
Wczeœniej brzegi wokó³ Zatoki mia³y charakter niski, zalewo-

gach Zatoki Puckiej. Obecnie brzeg
Zatoki Puckiej jest poroœniêty szuwarem trzcinowym jedynie na d³ugoœci nieco ponad 6 km – mówi
Ma³gorzata Mizgalska.
Niszczenie trzcinowisk to tak-

Tak naturalnie ukszta³towany brzeg. poroœniêty szuwarem.
Zdarza siê coraz rzadziej...

wy, naturalnie obroœniêty szuwarem
trzcinowym. Takie brzegi by³y tu
powszechne jeszcze 10 lat temu,
teraz trudno je zauwa¿yæ.
– Nadzatokowy szuwar trzcinowy ze wzglêdu na przekszta³cenia brzegu, wynikaj¹ce g³ównie z
nadmiernego u¿ytkowania kempingów, jest obecnie zachowany fragmentarycznie. Tylko w okresie od
sierpnia 2004 r. (czyli w okresie
obowi¹zywania rygorów ochronnych obszarów Natura 2000) zniszczeniu uleg³y trzcinowiska na 200
m brzegu. Zniszczenia dotycz¹ kempingów Ekolaguna i Cha³upy VI –
mówi Jaros³aw Jaszewski.
Z danych zebranych przez
Park wynika, ¿e na kempingach w
okresie od 1997 r. do 2009 r. zniszczono trzcinowiska na 1,4 km d³ugoœci brzegu. Zniszczenia trzcinowisk dotycz¹ równie¿ brzegów pomiêdzy kempingami.
– Zniszczony szuwar trzcinowy stanowi oko³o 20% wszystkich
trzcinowisk wystêpuj¹cych na brze-
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¿e zubo¿anie przyrody o wiele gatunków. Naukowcy zajmuj¹cy siê
biologi¹ morza podkreœlaj¹, ¿e
trzcinowiska stanowi¹ wa¿ne miej-

przed abrazj¹ – rozmywaniem, a
tak¿e rozwiewaniem. Trzciny bardzo dobrze znosz¹ falowanie, a nawet trwa³e podtopienie. Zniszczone w znacznym stopniu s¹ zdolne
do samoodtwarzania. Dlatego te¿
trzcinowiska stanowi¹ idealn¹, naturaln¹ ochronê brzegów zatoki.
– Trzcinowiska nad Zatok¹
Puck¹ maj¹ charakter unikatowy w
skali kraju, s¹ jedynymi wystêpuj¹cymi nad akwenem morskim. S¹ to
zbiorowiska o innym charakterze
ni¿ trzcinowiska na akwenach s³odkich czy wys³odzonych, takich jak
Zalew Wiœlany czy Szczeciñski.
Ochrona ka¿dego fragmentu tego
zbiorowiska jest wa¿na – mówi Jaros³aw Jaszewski.
Niestety, mimo zawiadomieñ
o procederze niszczenia trzcinowisk spraw¹ nie zainteresowa³ siê
Urz¹d Morski w Gdyni, odpowiedzialny za te tereny.
Urz¹d ten nie wykazuje te¿
zainteresowania innym groŸnym
procederem uprawianym na tym
obszarze.
– W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat nast¹pi³o znaczne nadbudo-

...Zastêpuj¹ go sztucznie usypane piaszczyste pla¿e.

sce rozrodu nadmorskich zwierz¹t,
a tak¿e miejsce schronienia i ¿erowania narybku. W trzcinach bytuj¹
gatunki ryb chronionych, takie jak:
wê¿ynka, iglicznia, babka piaskowa. Zwarte k³¹cza i korzenie trzcin
wzmacniaj¹ brzeg, chroni¹c go

ŒRODOWISKO 12 (396)/2009

wanie strefy brzegowej, przy niektórych kempingach nadbudowano
brzeg nawet do szerokoœci 40 metrów. Dzia³ania zaczê³y siê praktycznie w latach 2000.
Dzier¿awcy kempingów twierdzili do tej pory, ¿e morze zabiera
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fragmenty dzier¿awionych tereÂ im
nów i aby nie byæ stratnymi, nadsypuj¹ brzegi. Z posiadanych przez
Park zdjêæ lotniczych i planów geodezyjnych wynika jednak niezbicie,
¿e mijaj¹ siê z prawd¹ i nie stracili
¿adnego terenu. Pocz¹tkowo brzeg
nadsypywano refulatem, który zosta³ wydobyty podczas pog³êbiania
toru wodnego prowadz¹cego do

i jest p³ytko, a wiêc stosunkowo
bezpiecznie. S¹ to ludzie, którzy nie
wymagaj¹ wysokiej jakoœci us³ug
turystycznych, mieszkaj¹ bardzo
czêsto w zdezelowanych przyczepach, których najwiêkszym atutem
jest ustawienie jak najbli¿ej brzegu,
i tu mamy do czynienia z kolejnym
przejawem ³amania prawa. Przyczepy czy te¿ inne obiekty nie mog¹

Piêkne nadmorskie klify s¹ zagro¿one.

W³adys³awowa. PóŸniej na brzegi
zatoki zaczê³a trafiaæ ziemia niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie z wykopów, przywieziono jej
ogromne iloœci. Niestety, Urz¹d
Morski nie zauwa¿a tych dzia³añ
mimo zg³oszeñ z NPK – mówi Jaros³aw Jaszewski.
Pracownicy Parku walcz¹ te¿
z prowadzon¹ przez dzer¿awców
kampingów rekultywacj¹ tego terenu. U¿ywany do tych dzia³añ
ciê¿ki sprzêt bezpowrotnie niszczy
siedliska wydmowe, niszczona jest
te¿ roœlinnoœæ rosn¹ca na brzegach.
Teren jest te¿ zaœmiecany przez wypoczywaj¹cych na kempingach, a
zarz¹dzaj¹cy nie kwapi¹ siê do
sprz¹tania.
Nad Zatokê przyje¿d¿aj¹ surferzy, g³ównie pocz¹tkuj¹cy, bo tu
bardzo czêsto wiej¹ wiatry odpowiednie dla amatorów tego sportu
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znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 20 metrów
od brzegu. Niestety, zakaz ten jest
nagminnie ³amany.
W Nadmorskim Parku Krajobrazowym znajduj¹ siê te¿ piêkne
klify nadmorskie, rozci¹gaj¹ce siê
od W³adys³awowa do Jastrzêbiej
Góry. W 2008 roku obszar ten zwany Kaszubskie Klify trafi³ na tzw.
Shadow List i nale¿y go chroniæ
jako obszar naturowy. Tym bardziej, ¿e wszystkie siedliska wystêpuj¹ce na terenie klifów s¹ unikalne w skali kraju. Nietypowe warunki, czyli nachylenia, nas³onecznienie, wystêpowanie osuwisk generuj¹ niespotykan¹ w Polsce roœlinnoœæ. Jest to z jednej strony bardzo
odporny ekosystem, bo wykszta³cony w ekstremalnych warunkach,
ale z drugiej bardzo wra¿liwy na
dzia³alnoœæ cz³owieka. Zagro¿eñ
dla klifów jest bardzo du¿o, s¹ za-

œmiecane, co powoduje przekszta³cenia siedliskowe.
Dla ochrony nadmorskich klifów wyznaczono pas ochronny o
szerokoœci 200 metrów wy³¹czony
z zabudowy. Od 1994 roku nie powinny tam powstaæ ¿adne obiekty
budowlane, bo ich budowa powoduje obsypywanie i osuwiska w
klifie. Mimo zakazu powsta³y dziesi¹tki obiektów, Park zg³osi³ wiêc
doniesienie o z³amaniu prawa przez
w³aœcicieli dzia³ek. Niestety, to nie
koniec zabudowy pasa ochronnego klifów. W ostatnim okresie jeden z inwestorów uzyska³ np. pozwolenie na budowê obiektu celu
publicznego na swojej prywatnej
dzia³ce w strefie ochronnej, pozwolenie to wydano nieprawnie, zosta³o te¿ zaskar¿one przez Park. Prowadzono te¿ wiele prac niweluj¹cych i wyrównuj¹cych teren pasa
ochronnego. Nasypywano ziemiê,
g³azy, a nawet materia³y odpadowe, tak¿e z naruszeniem przepisów.
– Te wszystkie dzia³ania
niszcz¹ klify, os³abiaj¹ ich strukturê, mog¹ tak¿e spowodowaæ zagro¿enie dla przebywaj¹cych na pla¿y
u stóp klifu – mówi Ma³gorzata
Mizgalska.
Pracownicy Parku ró¿nymi
metodami walcz¹ z niszczeniem
przyrody.
– Sk³adamy doniesienia do
nadzoru budowlanego, do prokuratury, do Urzêdu Morskiego w
Gdyni, zaskar¿amy te¿ decyzje
urzêdów wydawane naszym zdaniem nieprawid³owo. Przyk³adowo
w maju 2009 roku wszczête zosta³o
postêpowanie administracyjne dotycz¹ce szkody przyrodniczej, jakiej
dokonano na terenie kilku kempingów – mówi dyrektor parku.
Przed nami wakacje, urlopy,
chcemy je spêdzaæ w otoczeniu
piêknej przyrody, wypoczywaæ w
lasach, na pla¿ach naszego Ba³tyku. Wspierajmy dzia³ania tych, którzy tê przyrodê chroni¹.
Tekst i zdjêcia: Aldona Zyœk
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