WIADOMOŒCI OGÓLNE
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiœlana” (PKMW) obejmuje fragment Mierzei Wiœlanej od granicy
z Rosj¹ na wschodzie po okolice Sztutowa na zachodzie. Mierzeja oddziela Zalew Wiœlany od Zatoki Gdañskiej. W otulinie znajduj¹ siê: czêœæ Mierzei pomiêdzy ujœciem Wis³y a Sztutowem, fragment ¯u³aw Wiœlanych pomiêdzy Szkarpaw¹ a wybrze¿em Zatoki i pas wód Zalewu Wiœlanego (o szerokoœci 1–7 km).
Park wraz z otulin¹ le¿y w obrêbie makroregionu fizycznogeograficznego Pobrze¿e Gdañskie
i mezoregionu Mierzeja Wiœlana, w województwie pomorskim, na terenie powiatu nowodworskiego (gmin: Krynica Morska, Sztutowo i Stegna). Powierzchnia PKMW wynosi 44,1 km2,
a otuliny – 227,0 km2. Park zosta³ utworzony
26. kwietnia 1985 r. w celu zachowania unikatowych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych wschodniej czêœci polskiego wybrze¿a.
PKMW wraz z otulin¹ zosta³ w³¹czony do
miêdzynarodowego systemu Obszarów Chronionych Morza Ba³tyckiego (Baltic Sea Protected Areas – HELCOM BSPA), jako jeden z cenniejszych fragmentów polskiego wybrze¿a. Na
Mierzeja Wiœlana (fot. M. Ostrowski)
terenie Parku i jego otuliny s¹ zlokalizowane
fragmenty piêciu obszarów Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 – obszary specjalnej ochrony ptaków: Zalew Wiœlany (PLB 280010), Ujœcie Wis³y
(PLB 220004), Dolina Dolnej Wis³y (PLB 040003) i obszary specjalnej ochrony siedlisk: Zalew Wiœlany
i Mierzeja Wiœlana (PLH 280007) oraz Ostoja w Ujœciu Wis³y (PLH 220044). Celem ochrony tych obszarów
jest zachowanie okreœlonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uwa¿a siê za cenne
i zagro¿one w skali ca³ej Europy.
Najwa¿niejszymi elementami krajobrazowymi Parku s¹ szerokie pla¿e oraz potê¿ne wa³y
wydmowe, rozdzielone wilgotnymi zag³êbieniami. Istotnym sk³adnikiem krajobrazu jest
tak¿e zró¿nicowane morfologicznie wybrze¿e
Zalewu Wiœlanego – od niskich brzegów poroœniêtych szuwarami po wysokie, strome brzegi
wydmowe, z których mo¿na podziwiaæ Zalew
i Wysoczyznê Elbl¹sk¹. Urozmaicenie rzeŸby
znajduje odzwierciedlenie w ró¿norodnoœci
siedlisk oraz w bogactwie flory i fauny.
Warunki klimatyczne Mierzei Wiœlanej wyniWidok na Jantar (fot. Archiwum Urzêdu Gminy Stegna)
kaj¹ w znacznej mierze z s¹siedztwa dwóch du¿ych zbiorników – Zatoki Gdañskiej i Zalewu
Wiœlanego. Przejawia siê to wzglêdnie, w stosunku do regionów s¹siednich, ma³ymi rocznymi amplitudami
temperatur powietrza. Okres zimowy jest stosunkowo krótki i ³agodny, natomiast letnio-jesienny jest
wyd³u¿ony i charakteryzuje siê wy¿szymi ni¿ na obszarach s¹siednich temperaturami.
Obok walorów przyrodniczych PKMW ochronie podlega równie¿ krajobraz kulturowy. Park usytuowany
jest w rejonie dwóch krain geograficzno-historycznych: Mierzei Wiœlanej i ¯u³aw Wiœlanych. Znajduje siê
tu wiele ró¿norodnych obiektów zabytkowych, niektórych bardzo cennych i unikatowych w skali regionu
i Polski.
Obecnie Park wchodzi w sk³ad Pomorskiego Zespo³u Parków Krajobrazowych z siedzib¹ w S³upsku
(ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 S³upsk). Siedziba Oddzia³u Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiœlana”
znajduje siê w Stegnie (ul. Gdañska 2, 82-103 Stegna; tel./fax 55 247 71 06; www.parkmierzeja.pl)

WALORY PRZYRODNICZE
Najwiêkszymi walorami Parku s¹ piaszczyste pla¿e oraz wystêpuj¹ce na ich zapleczu ci¹gi wydm. Wa³y
wydmowe ³¹cz¹ siê w pasma wielokilometrowej d³ugoœci, pomiêdzy którymi wystêpuj¹ zag³êbienia deflacyjne, niejednokrotnie zabagnione i zajête przez torfowiska. W¹ski pas zalesionych wydm oddziela strefê
wybrze¿a Morza Ba³tyckiego (piaszczyste pla¿e z wydmami bia³ymi) od Zalewu Wiœlanego (strefa szuwarowa, miejscami piaszczysty, osypuj¹cy siê stromy brzeg). Tak znaczne zró¿nicowanie krajobrazu jest
œciœle powi¹zane z ró¿norodnoœci¹ przyrodnicz¹ przejawiaj¹c¹ siê bogactwem flory i fauny. Na niewielkiej
przestrzeni s¹siaduj¹ ze sob¹ œrodowiska: morskie, strefy brzegowej z wydmami, p³ytkiego Zalewu Wiœlanego oraz ¯u³aw Wiœlanych (równiny aluwialnej) z licznymi naturalnymi i sztucznymi ciekami.
Szata roœlinna. Budowa geologiczna Mierzei Wiœlanej znajduje odzwierciedlenie w charakterystycznym, strefowym uk³adzie siedlisk i zbiorowisk roœlinnych. Wyró¿nia siê tu (zaczynaj¹c od wybrze¿a morskiego): kidzinê – nagromadzenie szcz¹tków
organicznych wyrzuconych na brzeg przez morze, pas piaszczystej pla¿y, przedwydmie, wydmê bia³¹, wydmê ¿ó³t¹, pas zalesieñ (w tym
p³aty ba¿ynowego boru sosnowego, brzeziny
bagiennej i olsów), wilgotne zag³êbienia miêdzywydmowe (zajête przewa¿nie przez torfowiska przejœciowe lub torfowiska wysokie zdegradowane), szuwary nad Zalewem Wiœlanym
oraz Zalew Wiœlany.
Szczególnie trudne warunki siedliskowe panuj¹ na wydmach. Piaski stanowi¹ ja³owe pod³o¿e, na szczytach wydm s¹ silnie przesuszone, a w g³êbokich obni¿eniach miêdzywydLas w rezerwacie Buki Mierzei Wiœlanej
(fot. W. Woch)
mowych podmok³e. WyraŸny jest te¿ wp³yw
czêstych i silnych wiatrów zachodnich, czego
efektem jest krêpa sylwetka drzew z asymetryczn¹ koron¹, bardziej rozwiniêt¹ po stronie zawietrznej.
W Parku oraz otulinie ró¿norodnoœæ siedlisk jest przyczyn¹ wystêpowania kilkuset taksonów roœlin naczyniowych, ponad 200 gatunków porostów oraz kilkudziesiêciu gatunków mszaków.
G³ównym elementem œwiata roœlinnego Parku s¹
lasy, które pokrywaj¹ oko³o 80% jego powierzchni.
Szczególnie intensywne zalesianie ruchomych piasków by³o prowadzone w XIX w.
Sk³ad gatunkowy drzewostanu PKMW jest bogaty. Liczy 63 gatunki drzew i krzewów. Dominuj¹cym gatunkiem drzew jest sosna zwyczajna, stanowi¹ca 90% drzewostanu. Niewielki udzia³ maj¹: œwierk pospolity, brzoza
brodawkowata, brzoza omszona, d¹b szypu³kowy i buk
zwyczajny. Rosn¹ tu m.in. gatunki egzotyczne: daglezja,
sosna Banksa, sosna czarna, sosna wejmutka, d¹b czerwony, klon jesionolistny, kasztanowiec bia³y, czeremcha
amerykañska, kosodrzewina i modrzew europejski.
W runie wystêpuj¹ m.in.: wid³ak ja³owcowaty, wid³ak goŸdzisty, paprotka zwyczajna, marzanka wonna, kocanki
piaskowe i turówka wonna. Roœliny zagro¿one wyginiêciem stwierdzono g³ównie: w okolicy ujœcia (przekopu)
Wis³y, na niskich obszarach nadzalewowych, w obrêbie
obni¿eñ miêdzywydmowych i na przybrze¿nych wydmach Zatoki Gdañskiej. W zag³êbieniach miêdzywydmowych wystêpuj¹ roœliny torfowisk wysokich i torfowisk
Sosny na wydmach Mierzei Wiœlanej
przejœciowych: gnidosz b³otny, ba¿yna czarna, bagno
(fot. G. Uœcinowicz)

zwyczajne, we³nianka pochwowata, rosiczka
okr¹g³olistna, fio³ek b³otny i turzyce. Na mokrad³ach, w pobli¿u Zalewu Wiœlanego, wystêpuj¹ roœliny solniskowe. Najbardziej charakterystyczna na terenie Parku jest roœlinnoœæ wydmowa z gatunkami psammofilnymi (piaskolubnymi), np.: miko³ajek nadmorski, szczotlicha siwa, rukwiel nadmorska, groszek nadmorski i turzyca piaskowa. Psammofilne trawy
reprezentuj¹ piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa. Ponadto, o szczególnych
walorach œwiata roœlinnego PKMW œwiadcz¹
liczne gatunki chronione, zagro¿one i rzadkie.
Miko³ajek nadmorski
Oko³o stu taksonów zosta³o umieszczonych na
(fot. L. Jurys)
czerwonej liœcie roœlin naczyniowych Pomorza
Gdañskiego. 45 gatunków roœlin naczyniowych, 40 gatunków porostów, 7 gatunków glonów nale¿y do
roœlin zagro¿onych w Polsce. Oko³o 20 gatunków roœlin naczyniowych podlega ochronie.
Odmiennie przedstawia siê sytuacja szaty roœlinnej w otulinie Parku. Otulina le¿y w wiêkszoœci w obrêbie
¯u³aw Wiœlanych, niegdyœ gêsto poroœniêtych lasem. By³y to lasy charakterystyczne dla terenów podmok³ych,
g³ównie olsy i ³êgi. W czasach wspó³czesnych, dziêki melioracji, obszar ten jest wykorzystywany rolniczo.
Œwiat roœlinny Mierzei Wiœlanej ulega wzbogacaniu. W ostatnich latach notuje siê znaczny wzrost
liczebnoœci gatunków obcych, wczeœniej tu nie wystêpuj¹cych. Prawdopodobnie zwi¹zane jest to z intensyfikacj¹ ruchu turystycznego i osiedlaniem siê nowych roœlin wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych.
Œwiat zwierzêcy. W Parku i w otulinie mo¿na
spotkaæ liczne gatunki krêgowców. Znaczna ich
liczba jest chroniona (g³ównie ptaki). Wystêpuje
tu osiem gatunków p³azów, w tym dwa gatunki
ropuch – szara i paskówka, piêæ gatunków ¿ab,
a na brzegach Zalewu traszka zwyczajna. Gady
reprezentowane s¹ przez kilka gatunków jaszczurek: zwinkê, ¿yworodn¹ i padalca oraz ¿mijê
zygzakowat¹ i zaskroñca zwyczajnego. Osobliwoœci¹ herpetofauny (œwiata p³azów i gadów)
Parku jest padalec turkusowy. W Zalewie Wiœlanym, oprócz licznie wystêpuj¹cych ryb s³odkowodnych, wystêpuje gatunek zagro¿ony – miCzapla siwa w rezerwacie K¹ty Rybackie
nóg rzeczny.
(fot. W. Woch)
Ptaki stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê zwierz¹t
wystêpuj¹cych i bytuj¹cych na terenie Parku i jego otuliny. Mierzeja Wiœlana, zasobna w liczne atrakcyjne
dla ptaków siedliska, znajduje siê na jednym
z wa¿niejszych europejskich szlaków ptasich
wêdrówek – ze Skandynawii do Afryki (skandynawsko-iberyjski szlak wêdrówek). Tu odpoczywaj¹ kaczki, gêsi oraz ptaki siewkowe. Mo¿na równie¿ spotkaæ brodŸce i biegusy. Ptaki
œpiewaj¹ce, drapie¿ne i wodno-b³otne upodoba³y sobie jako tereny gniazdowania i ¿erowania okolice Zalewu Wiœlanego oraz ujœcia Wis³y.
W Parku i jego otulinie wystêpuje 41 gatunków ssaków, w tym 19 podlegaj¹cych ochronie. Mo¿na tu spotkaæ: borsuka, bobra europejskiego, dzika, gronostaja, je¿a zachodniego,
kreta europejskiego, sarnê europejsk¹, ³osia,
Biegus rdzawy (fot. M. Kowalska)

daniela, jenota, kuny – domow¹ i leœn¹, lisa, ³asicê, ryjówki, wiewiórkê pospolit¹, wydrê i zaj¹ca szaraka.
W wodach Zatoki Gdañskiej wystêpuje foka szara i foka pospolita. Spoœród drobniejszych ssaków stwierdzono tu dziewiêæ gatunków nietoperzy, m.in. najczêœciej wystêpuj¹cego na Mierzei Wiœlanej karlika wiêkszego.
Bezkrêgowce Parku (miêczaki, skorupiaki, owady), mimo ¿e liczne, nie zosta³y dotychczas wystarczaj¹co zbadane i opisane. Wystêpuj¹ tu zarówno gatunki powszechne na terenie kraju, typowe dla wybrze¿a ba³tyckiego, jak i gatunki rzadkie. Na pla¿y mo¿na znaleŸæ muszle m.in. ma³gwi piasko³aza, rogowca
ba³tyckiego oraz sercówki pospolitej.
Hydrografia i hydrogeologia. O wyj¹tkowym krajobrazie Parku decyduje obecnoœæ wód, z jednej strony
morskich, a z drugiej – zalewowych. Zalew Wiœlany ³¹czy siê z Morzem Ba³tyckim Cieœnin¹ Pi³awsk¹
(w Obwodzie Kaliningradzkim). Zasolenie wód Zalewu jest nieco wy¿sze ni¿ zbiorników s³odkowodnych
i nie jest równomierne. Zale¿y od dop³ywu wód
morskich i s³odkich, zmienia siê tak¿e wraz
z g³êbokoœci¹. W polskiej czêœci Zalewu zasolenie wód wynosi oko³o 1,5–3,0‰.
Mierzeja Wiœlana w granicach PKMW jest
prawie pozbawiona naturalnych cieków. Wody
powierzchniowe wystêpuj¹ jedynie w podmok³ych dnach zag³êbieñ bezodp³ywowych oraz
w rowach melioracyjnych.
Charakterystyczne dla krajobrazu ¯u³aw Wiœlanych s¹ naturalne krête rzeki i prostolinijne
kana³y. Tylko tu mo¿na zobaczyæ tak gêst¹ i zró¿nicowan¹ sieæ cieków oraz liczne urz¹dzenia
hydrotechniczne o oryginalnej konstrukcji,
m.in.: mosty zwodzone, obrotowe i pontonoMost zwodzony nad Wis³¹ Królewieck¹
we, zapory oraz wiatraki pompowe.
(fot. G. Uœcinowicz)
Na terenie Parku rozpoznano trzy piêtra wodonoœne w utworach: triasu, kredy i czwartorzêdu.
Piêtro triasowe zosta³o stwierdzone w otworze w Krynicy Morskiej, w piaskowcach drobno- i œrednioziarnistych le¿¹cych na g³êbokoœci 854,0–894,0 m. Wody tego piêtra s¹ silnie zmineralizowane.
Piêtro kredowe rozpoznano w obrêbie piasków drobnoziarnistych. Stanowi ono czêœæ tzw. gdañskiego
kredowego basenu artezyjskiego. Wody tego piêtra s¹ s³odkie i nadaj¹ siê do wykorzystania jako pitne.
Pod wp³ywem ró¿nicy ciœnieñ hydrostatycznych w utworach wodonoœnych wody tego piêtra przemieszczaj¹ siê ku powierzchni terenu – zjawisko to nosi nazwê ascenzji. Dziêki temu wody podziemne s¹ nara¿one na zanieczyszczenia w nieznacznym stopniu.
Wody s³odkie czwartorzêdowego (najp³ytszego) piêtra wodonoœnego stwierdzono w piaskach plejstoceñskich i holoceñskich. Poziom wodonoœny w obrêbie tego piêtra jest nieci¹g³y. Tworz¹ce go osady
wodnolodowcowe wystêpuj¹ w obni¿eniach stropu glin zwa³owych. Utwory te ³¹cz¹ siê z holoceñsk¹
seri¹ piasków deltowych i stanowi¹ plejstoceñsko-holoceñski poziom wodonoœny. Miejscami,
w obrêbie piasków holoceñskich, wystêpuje przypowierzchniowy poziom wodonoœny.
Piêtro czwartorzêdowe jest g³ównym Ÿród³em
wody s³odkiej na opisywanym obszarze. Mineralizacja wody waha siê od 150 do 300 mg/dm3, zawartoœæ jonu chlorkowego od kilku do 30 mg/dm3,
a jonu siarczanowego od 10 do 20 mg/dm3.
Wody te zalicza siê do wód miêkkich i œrednio
twardych. Charakteryzuj¹ siê one tak¿e podwy¿szon¹ zawartoœci¹ zwi¹zków ¿elaza oraz manganu i wymagaj¹ prostego uzdatniania. G³ówne
ujêcia wód piêtra czwartorzêdowego znajduj¹
Szuwary nad Zalewem Wiœlanym
(fot. J. Rychel)
siê w Krynicy Morskiej.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Cokó³ krystaliczny (krystalinik). Obszar Parku le¿y w obrêbie syneklizy peryba³tyckiej zbudowanej
z granitoidów wieku archaicznego i proterozoicznego, która jest zachodni¹ czêœci¹ platformy wschodnioeuropejskiej (fig. 1). Wiadomoœci o budowie geologicznej pod³o¿a tego rejonu, czyli o najstarszych
ska³ach krystalicznych, dostarczy³y dwa otwory badawcze: w Jantarze (g³êbokoœæ 3530,3 m) i w Krynicy
Morskiej (g³êbokoœæ 1800,0 m).
Pokrywa osadowa. Na krystalicznych ska³ach proterozoicznych i archaicznych le¿¹ osady ery paleozoicznej, reprezentowane przez utwory kambru, ordowiku i syluru. Osady kambru maj¹ mi¹¿szoœæ (gruboœæ) oko³o 350 m. Kompleks ten tworz¹ przewarstwiaj¹ce siê piaskowce (miejscami kwarcytyczne lub

Fig. 1. Profil litologicznostratygraficzny z rejonu PKMW (stratygrafia wg Wagnera, red, 2008; zmieniona;
zestawi³ – G. Uœcinowicz)

krzemionkowe i hematytowe), mu³owce i i³owce, o mi¹¿szoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów. S¹ to
osady p³ytkich mórz epikontynentalnych. Powstawa³y one oko³o 511 mln lat temu. Na nich le¿¹ margle,
wapienie i i³owce ordowiku. Ich mi¹¿szoœæ wynosi oko³o 50 m. I³owce, mu³owce, ³upki i wapienie syluru
stwierdzono na g³êbokoœci od 1644,0 do 3085,0 m. I³owce ciemnoszare i czarne tworz¹ jednolite serie
o bardzo du¿ej mi¹¿szoœci. W stropowej czêœci osadów syluru wystêpuj¹ czarne ³upki miedzionoœne.
Ska³y ³upkowe starszego paleozoiku (w tym rejonie g³ównie syluru) s¹ kolektorami gazu z ³upków
i wed³ug najnowszych badañ potencjalnymi perspektywicznymi miejscami jego pozyskania. Na opisywanych osadach zalegaj¹ mu³owce, anhydryty i sole kamienne (hality o nagromadzeniu z³o¿owym mo¿liwym do eksploatacji) permu. Mi¹¿szoœæ utworów permskich osi¹ga 379,0 m. £¹cznie kompleks ska³
archaicznych, proterozoicznych i paleozoicznych ma mi¹¿szoœæ ponad 2000 m. Sekwencjê osadów
mezozoicznych rozpoczynaj¹ i³y, mu³owce i piaskowce triasu. Na nich zalegaj¹ niezgodnie mu³owce margliste i mu³owce dolomityczne z wk³adkami piasków oraz i³ów szarych i ciemnoszarych jury. Kreda reprezentowana jest przez i³y, mu³ki, piaski i margle z wk³adkami gez i skamienia³oœciami fauny morskiej kredy
górnej. Profil tych osadów jest dwudzielny: czêœæ doln¹ tworz¹ piaski kwarcowo-glaukonitowe, zaœ górn¹
– margle, miejscami zailone, z glaukonitem i czertami. Opisywane ska³y paleozoiczne i mezozoiczne to
osady morskie, w wiêkszoœci akumulowane w strefach wód p³ytkich i przybrze¿nych. By³y to morza wiêksze
i cieplejsze od obecnych.
Osady paleogenu (paleocenu, eocenu i oligocenu) wystêpuj¹ w obrêbie ¯u³aw Wiœlanych jedynie w formie izolowanych p³atów. S¹ to osady morskie: piaski, piaskowce
i mu³owce. Znajduj¹ siê one w okolicach Jazowej i Kazimierzowa. Na Mierzei Wiœlanej rozpoznano je w otworze
w Krynicy Morskiej. Osadów neogenu (miocenu i pliocenu) nie stwierdzono na prezentowanym obszarze. Najprawdopodobniej zosta³y one usuniête na skutek niszcz¹cej dzia³alnoœci kolejnych l¹dolodów, wkraczaj¹cych
w plejstocenie na teren dzisiejszych ¯u³aw.
Najstarsze zachowane utwory czwartorzêdu to osady plejstocenu: interglacjalne piaski i ¿wiry rzeczne.
Wystêpuj¹ one w sp¹gu serii glin zwa³owych oraz i³ów
i mu³ków z przewarstwieniami piasków zlodowaceñ
kompleksu po³udniowopolskiego – zlodowaceñ Sanu 1
i Sanu 2 (fig. 2). Powy¿ej, na g³êbokoœci oko³o 80–100 m,
wystêpuj¹ piaski rzeczne interglacja³u mazowieckiego.
Na nich zalegaj¹ gliny zwa³owe zlodowaceñ kompleksu
œrodkowopolskiego, których strop wystêpuje na g³êbokoœci oko³o 60 m. Osadów zlodowaceñ kompleksu
pó³nocnopolskiego nie stwierdzono. Utwory plejstoceñskie przykryte s¹ piaskami, piaskami ze ¿wirami,
i³ami, mu³kami rzecznymi i jeziornymi, miejscami torfiastymi, oraz mu³kami morskimi, holoceñskimi. Osady tej serii by³y akumulowane od fazy preborealnej do
fazy atlantyckiej. Sedymentacja i³ów i mu³ków jeziornych (Zalewu Wiœlanego) oraz piasków mierzei i piasków eolicznych zachodzi³a od fazy atlantyckiej do fazy
subatlantyckiej. Miejscami na powierzchni wystêpuj¹
namu³y i torfy. W rejonie ¯u³aw Wiœlanych powszechne s¹ osady rzeczne, wykszta³cone jako mu³ki, miejscami z domieszk¹ piasków, i³y na piaskach humusowych oraz torfy na piaskach humusowych. Osadów
holoceñskich o tak znacznej ca³kowitej mi¹¿szoœci
i zró¿nicowaniu genetycznym, jak na terenie PKMW
Fig. 2. Podzia³ stratygraficzny czwartorzêdu
i okolic, nie spotyka siê nigdzie indziej w Polsce.
(wg Lindnera, Marksa, 2012; uzupe³niony)

£¹czna mi¹¿szoœæ osadów rzecznych, deltowych, eolicznych, morskich, jeziornych i bagiennych przekracza
50 m. Na powierzchni terenu ods³aniaj¹ siê: piaski morskie pla¿, piaski rzeczne i deltowe ujœcia Wis³y,
mady ¯u³aw (u¿ytkowane rolniczo) i piaski eoliczne wydm.
Mierzeja Wiœlana jest jednym z niewielu fragmentów polskiego wybrze¿a, gdzie procesy akumulacji
przewa¿aj¹ nad procesami erozji. Pla¿e niszczone przez sztormy jesienno-zimowe s¹ szybko odbudowywane wiosn¹ i latem. Usypywanie sto¿ka nap³ywowego przez Wis³ê, usypywanie wydm przez wiatry oraz
morska akumulacja osadów i erozja brzegów to procesy geologiczne, które mo¿na obserwowaæ na
obszarze Parku i otuliny.

RZEBA TERENU
Mierzeja – forma, której œrodkowym fragmentem jest Mierzeja Wiœlana, ma d³ugoœæ oko³o 100 km
i rozci¹ga siê od Sopotu na zachodzie do Pó³wyspu Sambijskiego na wschodzie. Park obejmuje odcinek
Mierzei o d³ugoœci oko³o 48 km i szerokoœci od kilkuset metrów do oko³o 2 km. Od po³udniowego zachodu
Park graniczy z równinnym obszarem ¯u³aw, od pó³nocy – z Zatok¹ Gdañsk¹, a od po³udnia – z Zalewem
Wiœlanym.
Ukszta³towanie terenu Parku i jego otuliny jest wynikiem ró¿nych procesów geologicznych zachodz¹cych przez ostatnich kilka–kilkanaœcie tysiêcy lat. Powstanie i przeobra¿anie Mierzei jest zwi¹zane
z akumulacj¹ i erozj¹ morsk¹, eoliczn¹ i rzeczn¹ (g³ównie w obrêbie ¯u³aw) oraz dzia³alnoœci¹ cz³owieka.
Pocz¹tki Mierzei Wiœlanej siêgaj¹ fazy atlantyckiej. Oko³o 8000 lat temu poziom wody w Zatoce Gdañskiej
by³ ni¿szy o oko³o 15–14 m od obecnego. Mierzeja Wiœlana by³a wówczas nisk¹ i w¹sk¹ barier¹, czêsto
przerywan¹ w czasie sztormów, migruj¹c¹ w kierunku l¹du w miarê podnoszenia siê poziomu wody.
8000–7000 lat temu poziom wód Morza Ba³tyckiego (u po³udniowych wybrze¿y) podnosi³ siê doœæ szybko, oko³o 6 mm rocznie. W tym czasie Mierzeja Wiœlana przesz³a z fazy bariery migruj¹cej w fazê bariery
stacjonarnej i osi¹gnê³a swoje obecne po³o¿enie. Œwiadcz¹ o tym najstarsze wydmy, zwane brunatnymi,
po³o¿one nad brzegami Zalewu Wiœlanego oraz na granicy Mierzei i ¯u³aw. Ich wiek okreœlono na od 7000
do 6000 lat. W tym czasie tempo podnoszenia siê poziomu morza zmala³o do oko³o 4 mm/rok,
a w ci¹gu nastêpnego tysi¹clecia (6000–5000 lat temu) zmniejszy³o siê jeszcze bardziej – do oko³o
1,5 mm/rok. WyraŸne spowolnienie tempa transgresji, po³¹czone z dostaw¹ piasków z wybrze¿y Pó³wyspu Sambijskiego, zachodnich wybrze¿y Zatoki Gdañskiej oraz z ujœcia Wis³y sprawi³o, ¿e Mierzeja
przesz³a z fazy bariery stacjonarnej w fazê bariery prograduj¹cej (przyrastaj¹cej) i zaczê³a poszerzaæ siê
w kierunku morza. Wraz ze stabilizacj¹ najstarszych
wydm i poszerzaniem siê Mierzei, oko³o 5000 lat temu,
w zag³êbieniach miedzywydmowych zaczê³y powstawaæ
torfowiska. Znaczna akumulacja piasków w podwodnej
strefie brzegowej i na pla¿ach powodowa³a intensywny
rozwój wa³ów wydmowych. 5000–2000 lat temu wysokoœæ wydm ¿ó³tych zwiêksza³a siê i obecnie miejscami
wynosi 20–30 m n.p.m., osi¹gaj¹c maksymalnie 49,5 m
n.p.m. Najm³odsze wydmy (wydmy bia³e), po³o¿one najbli¿ej morza, powstawa³y w ci¹gu ostatnich 2000 lat.
Wydmy bia³e i wy¿sze partie wydm ¿ó³tych by³y w tym
czasie okresowo przewiewane i zmienia³y swój kszta³t.
Uaktywnianiu siê procesów eolicznych mog³y sprzyjaæ
po¿ary wywo³ywane przez cz³owieka, o czym œwiadcz¹
du¿e iloœci okruchów wêgla drzewnego, wystêpuj¹ce
w profilach gleb kopalnych.
Najwiêksz¹ wysokoœæ na Mierzei osi¹ga wydma Wielb³¹dzi Garb (49,5 m n.p.m.), natomiast najni¿ej po³o¿ony
punkt znajduje siê w obrêbie ¯u³aw Wiœlanych (oko³o
0,4 m n.p.m.).
Morfologicznie teren Mierzei Wiœlanej mo¿na podzieliæ
Gleba kopalna (zaznaczona strza³k¹)
w okolicy Jantaru (fot. Sz. Uœcinowicz)
na cztery strefy: strefê piaszczystej pla¿y nadmorskiej

o œredniej szerokoœci do oko³o 70 m; strefê
wydm przednich (bia³ych) o szerokoœci
150–250 m; strefê wydm ¿ó³tych (szarych) –
najwy¿szych pagórków wydmowych o szerokoœci 300–800 m, charakteryzuj¹cych siê du¿ym
zró¿nicowaniem rzeŸby, w obrêbie których
wystêpuj¹ najwiêksze formy wydmowe oraz
zag³êbienia miêdzywydmowe, niecki i rynny
deflacyjne; strefê wydm brunatnych. Wydmy
brunatne po³o¿one s¹ nad brzegami Zalewu
Wiœlanego oraz na pograniczu Mierzei
i ¯u³aw. Tworz¹ one niskie wa³y wydmowe,
równoleg³e wzglêdem linii brzegowej. ChaWydma ¿ó³ta (szara) (fot. W. Woch)
rakterystyczn¹ cech¹ wydm brunatnych s¹
dobrze wykszta³cone gleby bielicowe i gleby kopalne.
Znajomoœæ budowy geologicznej PKMW i jego otuliny ma równie¿ znaczenie praktyczne. Piaski eoliczne
s¹ eksploatowane na potrzeby lokalnego budownictwa, lecz nigdzie nie wydobywa siê ich na wiêksz¹ skalê.
Dawniej wykorzystywano je tak¿e na podmok³ych ¯u³awach do budowy nasypów, na których wznoszono
domy i zabudowania gospodarskie oraz do budowy dróg. Piaski wydobywane by³y równie¿ z dna Zalewu
Wiœlanego. Wykorzystywano je g³ównie do budowy nabrze¿y portowych. W XIX wieku wydobywano z Zalewu równie¿ osady mu³owe, którymi u¿yŸniano zalesiane wydmy.

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Mierzeja Wiœlana
54°21'33"N; 19°17'04"E
Mierzeja to bariera nadbudowywana nad poziom morza w czasie transgresji, oddzielaj¹ca
zalew od otwartego morza.
Mierzeje powstaj¹, gdy dno morza jest piaszczyste i ³agodnie pochylone. W takich warunkach
fale zaczynaj¹ siê za³amywaæ daleko od brzegu.
Nadbiegaj¹ce fale podrywaj¹ piaski z dna i transportuj¹ je ku brzegowi. W miarê os³abiania si³y
transportowej fal piaski s¹ sk³adane w pewnej
odleg³oœci od brzegu i gromadz¹ siê, tworz¹c
barierê wystaj¹c¹ ponad powierzchniê wody
(fig. 3a). Wraz z podnoszeniem siê poziomu morza bariera narasta i przemieszcza siê w stronê
l¹du. Z czasem, gdy transgresja morska ustaje,
mierzeja zatrzymuje siê. Na skutek dzia³alnoœci
wiatru (procesów eolicznych) powstaj¹ na niej
wydmy. Tworzy siê charakterystyczny typ wyFig. 3. Schemat powstawania mierzei
(G. Uœcinowicz)
brze¿a – w¹ski pas l¹du oddzielaj¹cy otwarte
morze od zalewu (fig. 3b).
Mierzeja Wiœlana ma kszta³t szerokiego
³uku, pokrytego piaszczystymi wa³ami wydmowymi. Jej obszar jest poroœniêty lasem sosnowym,
dziêki czemu wydmy zosta³y unieruchomione.
Mierzeja powsta³a w holocenie (8000–2000 lat temu). Na starszych utworach morskich, miejscami
wodnolodowcowych (schy³ku plejstocenu) oraz lokalnie osadach rzecznych i jeziornych (póŸnego plejstocenu–œrodkowego holocenu), zalegaj¹ m³odsze piaski morskie (fig. 4). W œrodkowym i póŸnym holocenie z piasków eolicznych rozwinê³y siê wydmy, a w Zalewie Wiœlanym osadzi³y siê mu³ki.

Fig. 4. Uproszczony przekrój geologiczny przez Mierzejê Wiœlan¹ i Zalew Wiœlany
(wg Miotk-Szpiganowicz, Uœcinowicza, 2008; zmieniony)

2. Wydma Wielb³¹dzi Garb 54°23'24"N; 19°28'11"E
Na pó³nocny wschód od Krynicy Morskiej, przy drodze wojewódzkiej nr 501 znajduje siê Wielb³¹dzi
Garb – zespó³ wydm parabolicznych w kszta³cie wa³u o przebiegu po³udniowy zachód–pó³nocny wschód.
Jest to najwy¿sze na Mierzei Wiœlanej wzniesienie, osi¹gaj¹ce wysokoœæ 49,5 m n.p.m.
Wydma to wzniesienie usypane z piasków niesionych przez wiatr (transport eoliczny). Jej stoki
s¹ asymetryczne. Stok dowietrzny (proksymalny –
wystawiony na dzia³anie wiatru) jest d³u¿szy i po³ogi, zaœ zawietrzny (dystalny) jest krótszy i bardziej
stromy (fig. 5). Przy odpowiedniej sile wiatru ziarna
piasku zaczynaj¹ siê przesuwaæ. Ich ruch odbywa siê
po ³agodnym stoku wydmy. Ziarna piasku, zderzaj¹c
siê ze sob¹, wybijaj¹ siê w powietrze i podlegaj¹ ruchowi skokowemu (saltacji). W saltacji przemieszcza
siê tylko czêœæ ziaren. Opadaj¹c, uderzaj¹ w inne
ziarna i powoduj¹ ich przesuwanie siê (pe³zniêcie)
o kilka milimetrów w górê stoku (trakcjê). Po przekroczeniu grzbietu wydmy ziarna piasku osypuj¹ siê
grawitacyjnie.
Wielb³¹dzi Garb jest zbudowany g³ównie z dobrze
wysortowanych piasków kwarcowych, drobno- i œrednioziarnistych.
Najczêœciej wystêpuj¹cym typem wydm na polskim wybrze¿u Morza Ba³tyckiego s¹ wydmy paraboliczne. Wydmy te, w zwi¹zku z szybszym przemieszczaniem siê czêœci œrodkowej, wynikaj¹cym
z umocnienia ramion przez roœlinnoœæ lub wilgoæ, s¹
zwrócone stron¹ wklês³¹ do wiatru (fig. 6).
Wielb³¹dzi Garb zaliczany jest do morfologicznej
strefy wydm ¿ó³tych. Charakteryzuje siê ona du¿ym

Fig. 5. Schemat transportu piasków w wydmie
(G. Uœcinowicz)

Fig. 6. Wydma paraboliczna w planie i przekroju
(wg Jaroszewskiego i in., 1985)

zró¿nicowaniem rzeŸby – grupuje najwiêksze formy wydmowe oraz towarzysz¹ce im zag³êbienia.
Wiêkszoœæ wydm w tej strefie porastaj¹ lasy, co
uniemo¿liwia dzia³anie procesów eolicznych,
czyni¹c je wydmami sta³ymi. Wielb³¹dzi Garb
jest najprawdopodobniej najwy¿sz¹ wydm¹
sta³¹ w Europie.
Na szczyt Wielb³¹dziego Garbu prowadzi
otwarta w 2002 r. œcie¿ka przyrodnicza o tej
samej nazwie. W s¹siedztwie biegnie pieszy
szlak turystyczny (szlak Jantarowy). Z wie¿y
po³o¿onej w najwy¿szym punkcie wydmy
mo¿na podziwiaæ Morze Ba³tyckie (Zatokê
Gdañsk¹) i Zalew Wiœlany oraz Wysoczyznê
Elbl¹sk¹.

Widok z Wielb³¹dziego Garbu w kierunku Wysoczyzny
Elbl¹skiej (fot. G. Uœcinowicz)

3. Strome brzegi Mierzei Wiœlanej
54°25'16"N; 19°34'43"E
W okolicy Piasków (Nowej Karczmy) znajduje siê wysoki, urwisty brzeg, rzadko spotykany na Mierzei Wiœlanej. Jest to klif aktywny
(podlegaj¹cy ci¹g³ym przekszta³ceniom). Powsta³ on w wyniku podciêcia stromych stoków
wydm wznosz¹cych siê na Mierzei przez wody
Zalewu Wiœlanego. W naturalnych ods³oniêciach piasków wydmowych wyraŸnie widaæ
poziomy gleb kopalnych, wskazuj¹ce na cykliczne zamieranie i wznawianie procesów wydmotwórczych.

Strome brzegi Mierzei Wiœlanej (fot. G. Uœcinowicz)

4. Pla¿e Mierzei Wiœlanej 54°20'55"N; 19°09'11"E
Pla¿e o szerokoœci siêgaj¹cej nawet kilkudziesiêciu metrów, rozci¹gaj¹ siê na ca³ej d³ugoœci Mierzei
Wiœlanej. Od strony Zatoki Gdañskiej s¹ szersze, zaœ od strony Zalewu Wiœlanego – zdecydowanie wê¿sze
i ograniczone stref¹ szuwarów.
Pla¿a sk³ada siê z trzech stref (fig. 7). Pierwsza to pla¿a wewnêtrzna zalewana tylko podczas najwiêkszych sztormów. Jest ograniczona wa³em burzowym, który wyznacza zasiêg fal sztormowych. Druga,
nazywana pla¿¹ zewnêtrzn¹, sk³ada siê z wa³u brzegowego i stoku pla¿owego nachylonego w stronê
morza. Ostatnia strefa to przybrze¿e z rewami – podwodnymi piaszczystymi wa³ami ci¹gn¹cymi siê
równolegle do brzegu, tworz¹cymi p³ycizny i wyznaczaj¹cymi linie ³amania siê fal.

Fig. 7. Uproszczony przekrój poprzeczny przez pla¿ê i przybrze¿e
(wg Jaroszewskiego i in., 1985; zmieniony)

Pla¿e Mierzei Wiœlanej s¹ zbudowane przewa¿nie z piasków drobnoziarnistych i s³yn¹
z wystêpowania okruchów bursztynu. Mierzeja
Wiœlana jest wa¿nym fragmentem Polskiego
Bursztynowego Wybrze¿a.
Bursztyn ba³tycki (sukcynit) jest ¿ywic¹
kopaln¹ drzew iglastych, która powsta³a co
najmniej przed 30 mln lat. Jako kopalina na
Mierzei wystêpuje na g³êbokoœci kilku metrów
w osadach morskich, zwykle przykrytych piaskami wydmowymi. Pozyskiwanie bursztynu
ma tu d³ug¹ tradycjê. Interesowano siê nim ju¿
w neolicie. Pocz¹tkowo zbierano go g³ównie na
pla¿y, w kolejnych wiekach wprowadzono bardziej efektywne metody jego pozyskiwania.
Najstarsze znane zapiski na ten temat pochodz¹ z XVI wieku. Sukcynit by³ g³ównie pozyskiwany z Morza Ba³tyckiego, w mniejszym
stopniu wydobywany na l¹dzie. Najwiêcej
bursztynu znajdowano po sztormach jesienno-zimowych. Ca³e rodziny gromadzi³y siê wówczas na pla¿ach. Mê¿czyŸni, ubrani w grube
skórzane stroje, zaopatrzeni w kaszorki (d³ugie
sosnowe dr¹gi, na koñcu których znajdowa³a
siê obrêcz z siatk¹ jak w wêdkarskim podbieraku), wychodzili g³êboko w morze. Wy³owiony
kaszorkami tzw. œmieæ bursztynowy (detrytus
z wodorostami i bry³kami bursztynu) wyrzucali
na pla¿ê, gdzie kobiety i dzieci wybiera³y z niego okruchy bursztynu. Stosowano równie¿
metodê okreœlan¹ jako szperanie (fig. 8). Wymaga³a ona pracy zespo³owej po³awiaczy – polega³a na podwa¿aniu ska³ przy pomocy ¿erdzi,
tyczek i dwuzêbnych wide³ oraz wy³awianiu
wyp³ywaj¹cego bursztynu kaszorkami. Zamiast
kaszorków stosowano niekiedy drewniane obcêgi. Bursztyn pozyskiwano z morza w ci¹gu
ca³ego roku, zarówno w czasie dnia, jak i noc¹.
W XVI wieku do wydobycia bursztynu stosowano oryginaln¹ metodê eksploatacji, póŸniej porzucon¹ i zapomnian¹. Kopacze wykonywali szerokie, czworok¹tne, p³ytkie wkopy.
W celu zmniejszenia spójnoœci gruntu wielokrotnie wbijali w dno wkopu pog³êbiacze (ostro
zakoñczone ¿elaznymi nak³adkami dr¹gi). Do
rozluŸnionego gruntu nap³ywa³a p³ytko wystêpuj¹ca woda, która wype³nia³a odkrywkê. Dziêki
niewielkiemu ciê¿arowi w³aœciwemu bursztyn
wyp³ywa³ na powierzchniê i by³ po³awiany siatkami. W kolejnych wiekach bursztyn by³ wydobywany g³ównie metodami po³awiania i szperania, a w niewielkim stopniu wykopywany na
l¹dzie.

Pla¿e Mierzei Wiœlanej
(fot. G. Uœcinowicz)

Fig. 8. Po³awianie bursztynu z ³odzi
(Klebs, 1883)

Bursztyn ba³tycki
(fot. G. Gier³owska)

W drugiej po³owie XIX wieku eksploatacji
bursztynu w rejonie Stegny podjê³a siê firma
Stantien & Becker. Wydobycie prowadzono
w oszalowanej kopalni szybikowej z g³êbokoœci
oko³o 5 m.
Z³o¿ami bursztynu na Mierzei Wiœlanej ponownie zainteresowano siê w ubieg³ym stuleciu. W latach 70. XX wieku przeprowadzono
prace geologiczno-poszukiwawcze w Krynicy
Morskiej, wskazuj¹c perspektywicznoœæ tego
rejonu. W 2004 r. udokumentowano z³o¿a w rejonie Stegny i Sztutowa o sumarycznych zasoPo³awianie bursztynu wspó³czeœnie
bach 20 ton.
(fot. M. Kosior)
Obecnie ze wzglêdu na ochronê œrodowiska
eksploatacja na terenie Parku jest zabroniona,
ci¹gle jednak zdarzaj¹ siê próby nielegalnego wydobycia. Dozwolone jest wy³¹cznie zbieranie bursztynu
bezinwazyjnymi metodami tradycyjnymi (kaszorkami).
5. Torfowisko wysokie
54º20’41"N; 19º13'02"E
Na pó³noc od K¹tów Rybackich, w podmok³ych zag³êbieniach miêdzy wydmami wystêpuj¹ torfowiska wysokie (fig. 9). Torfowisko
jest miejscem akumulacji torfów o mi¹¿szoœci
co najmniej kilkudziesiêciu centymetrów. Torfowiska wysokie rozwijaj¹ siê g³ównie w kwaœnym œrodowisku oligotroficznym (ubogim
w substancje od¿ywcze). Egzystencja torfowisk tego typu, zasilanych g³ównie przez wody
opadowe, jest mo¿liwa dziêki wysokiej pojemnoœci wodnej torfów, wynikaj¹cej z ich poroFig. 9. Torfowisko w zag³êbieniu miêdzywydmowym
watej struktury.
(G. Uœcinowicz)
Torfowisko porastaj¹ jedynie roœliny o ma³ych wymaganiach siedliskowych, odporne na
zakwaszenie, niedobór azotu i innych sk³adników od¿ywczych. S¹ to g³ównie mchy torfowce, rosiczki,
bagno zwyczajne, borówka bagienna, ¿urawina b³otna, wrzosiec bagienny.
6. ¯u³awy Wiœlane (delta Wis³y)
54º18'47"N; 19º06'13"E
¯u³awy Wiœlane to rozleg³y, p³aski obszar o powierzchni
oko³o 2500 km2, ograniczony od pó³nocy przez Mierzejê
Wiœlan¹, a od po³udnia przez rozwidlenie Wis³y i Nogatu.
Znaczna czêœæ ¯u³aw jest po³o¿ona poni¿ej poziomu morza. Najni¿szy punkt (1,8 m p.p.m.) znajduje siê w Raczkach Elbl¹skich, poza Parkiem i otulin¹, w pobli¿u drogi krajowej nr 22, ³¹cz¹cej Elbl¹g z Malborkiem.
¯u³awy Wiœlane powsta³y w wyniku akumulacyjnej
dzia³alnoœci Wis³y, w miejscu jej ujœcia do morza. Obejmuj¹ obszar po³ogiej równiny deltowej.

Starorzecze na ¯u³awach w okolicach miejscowoœci £aszka
(fot. W. Woch)

Ujœcie rzeki typu deltowego powstaje, gdy wody
rzeczne odprowadzane s¹ do zbiornika o nieznacznych
wahaniach poziomu wody. Wraz ze zmniejszeniem
spadku rzeki, w jej dolnym biegu, maleje prêdkoœæ nurtu i akumulacja materia³u drobnoziarnistego (mu³ów)
jest bardziej intensywna – tworzy siê równina aluwialna.
Sukcesywne narastanie osadów w ujœciu prowadzi do
zasypywania przybrze¿nych partii zbiornika i wysuniêcia linii brzegowej. Powstaje w ten sposób równina
deltowa, na której rozwijaj¹ siê efemeryczne, silnie
rozga³êzione koryta rzeczne, rozprowadzaj¹ce osady
w g³¹b akwenu (np. zalewu, morza) (fig. 10a). W miejscach kontaktu wód rzeki i zbiornika dochodzi do
gwa³towanego zmniejszenia prêdkoœci wody i zdeponowania wiêkszoœci niesionego materia³u – tworzy siê
podwodny sk³on delty (czo³o delty), narastaj¹cy w g³¹b
zbiornika. S³abo nachylone podnó¿e tego stoku jest
nazywane prodelt¹ (fig. 10b).
¯u³awy Wiœlane historycznie dziel¹ siê na ¯u³awy
Wielkie (miêdzy Wis³¹ a Nogatem), ¯u³awy Gdañskie
(na zachód od Wis³y) oraz ¯u³awy Elbl¹skie (na
wschód od Nogatu). Obecnie s¹ one przeobra¿ane nie
tylko przez procesy naturalne, ale równie¿ przez cz³owieka. W wyniku intensywnej melioracji równinny teren
¯u³aw zyska³ znaczenie rolnicze. Odwodnienie i zagospodarowanie ¯u³aw przyœpiesza proces osiadania terenu, którego bezpoœredni¹ przyczyn¹ jest zagêszczanie
siê osadów rzecznych i deltowych.
Na powierzchni terenu wystêpuj¹ mady – rzeczne
osady drobnoziarniste. Przez wieki mady by³y powszechnie wykorzystywan¹ kopalin¹. Robiono z nich ceg³y. S³u¿y³y tak¿e, po zmieszaniu ze s³om¹ lub trzcin¹,
jako wype³nienie szachulcowej konstrukcji murów.

Fig. 10. a. Schemat delty
(wg Jaroszewskiego i in., 1985; zmieniony);
b. Przekrój przez deltê
(wg Stanleya, 2002; zmieniony)

7. Przekop Wis³y 54º20'39"N; 18º56'48"E
Przekop Wis³y stanowi zachodni¹ granicê otuliny Parku. Jest to sztuczne ujœcie rzeki. Wykonano je
na prze³omie lat 1894–1895 w celu ochrony Gdañska i ¯u³aw Gdañskich przed powodziami – u³atwia³o
ono odp³yw wód powodziowych przez ¯u³awy do Zatoki Gdañskiej. Do jego wykonania pos³u¿y³a si³a
wiœlanej wody.
Najpierw wykonano rów o d³ugoœci
oko³o 6,5 km i szerokoœci 1,5 m, od œluzy
nazywanej Gdañsk¹ G³ow¹, zlokalizowanej w rozwidleniu Wis³y i Szkarpawy do
brzegu morza. Jesieni¹ 1894 r. wype³niono go wod¹, a 31. marca 1895 r. otwarto
przep³yw wód. W ci¹gu 45 minut wody
Wis³y poszerzy³y rów do szerokoœci 100 m,
a po 16 godzinach nowe ujœcie Wis³y
osi¹gnê³o szerokoœæ 300 m.
W ci¹gu ostatnich 120 lat, od otwarcia przekopu, Wis³a utworzy³a sto¿ek
deltowy, którego nadwodna czêœæ siêga
Fig. 11. Rozwój sto¿ka Wis³y
2,5 km w g³¹b morza (fig. 11). Mamy tu
(wg Koszki-Maroñ, 2009)

do czynienia z g³êbok¹ ingerencj¹ cz³owieka w œrodowisko naturalne. W tym przypadku antropopresja
doprowadzi³a do powstania niezwykle cennych
przyrodniczo obszarów objêtych obecnie rezerwatem Mewia £acha. Sto¿ek jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Przy odrobinie szczêœcia mo¿na tu
tak¿e zobaczyæ foki.
Choæ obszar ten jest sta³ym elementem krajobrazu, to ulega ci¹g³ym przeobra¿eniom w wyniku akumulacyjnej dzia³alnoœci rzeki, morza i cz³owieka.
Przekop Wis³y (fot. P. Domaradzki)

WALORY KRAJOZNAWCZE I TURYSTYKA
Informacje o najstarszych osadach na Mierzei Wiœlanej pochodz¹ z XIII wieku. Powstawa³y na pradawnym szlaku bursztynowym. Ich rozwój zwi¹zany by³ ze zbieraniem i po³awianiem bursztynu, zapewne tak¿e
z jego obróbk¹ i handlem nim. Na Zalewie Wiœlanym i w Zatoce Gdañskiej zajmowano siê rybo³ówstwem.
Tradycyjny charakter zwi¹zany z bursztynnictwem i rybo³ówstwem osady te zatraci³y na pocz¹tku XX wieku,
staj¹c siê miejscowoœciami turystycznymi. W przesz³oœci osiedla ludzkie by³y bardziej rozproszone i mniejsze. W miarê rozwoju ³¹czy³y siê, czêsto zachowuj¹c lokalne nazwy pomimo wspólnej przynale¿noœci administracyjnej, np. dzisiejszy Jantar powsta³ z po³¹czenia trzech miejscowoœci, a w granicach Krynicy Morskiej
znajduj¹ siê m.in. Przebrno i Piaski (Nowa Karczma). Obecna granica gmin Sztutowo i Krynica Morska ma
podstawy historyczne i odpowiada by³ej granicy pañstwowej pomiêdzy Wolnym Miastem Gdañskiem a Prusami Wschodnimi (przed II wojn¹ œwiatow¹ nale¿¹cymi do Niemiec). W okolicach Przebrna pozosta³y po
niej kamienie graniczne.
Charakterystyczna jest architektura i zdobnictwo starych, podcieniowych domów budowanych na
¯u³awach i Mierzei (m.in. w: ¯u³awkach, Nowakowie, Marzêcinie i Drewnicy). Liczne domy cechuje oryginalnoœæ bry³y i z³o¿onoœæ technologii konstrukcji opartej w du¿ej mierze na murze pruskim (rodzaju
œciany o drewnianym szkielecie z wype³nieniem z ceg³y) oraz bogate zdobnictwo elementami z drewna.
Domy te by³y malowane bardzo kolorowo. Niektóre z nich, odnowione, mog¹ wrêcz zdumiewaæ sw¹
barwnoœci¹ i zdobieniami.
O tym, ¿e ziemie ¯u³aw Wiœlanych s¹ bardzo ¿yzne, wiedziano ju¿ dawno temu, nie znano jednak metod
ich odwadniania. W po³owie XVI wieku sprowadzono wiêc Holendrów (kolonizacja olêderska). Byli to mennonici – anabaptyœci protestanccy. Z uwagi na przekonania odmawiali oni s³u¿by wojskowej, sprawowania
urzêdów i chrzczenia dzieci, za co byli przeœladowani w swojej ojczyŸnie. Mennonici przekszta³cili ziemie
¯u³aw w tereny rolnicze. Osuszyli bagna buduj¹c tamy, groble i kana³y, które chroni³y pola przed powodziami. Zak³adali wsie, sady, uprawiali pola i ³¹ki. Mennonici opuœcili ¯u³awy po I wojnie œwiatowej, aby
unikn¹æ powo³ania do armii pruskiej.

Wiatrak KoŸlak z 1717 r. w Drewnicy
(fot. W. Woch)

Urokliwa zabudowa na Mierzei Wiœlanej
(fot. K. Kamieñska)

Do dziœ na ¯u³awach zachowa³o siê wiele obiektów infrastruktury technicznej, m.in.: mosty zwodzone, obrotowe i pontonowe w Rybinie, Sztutowie, Drewnicy, Nowym
Dworze Gdañskim i Nowakowie oraz zapora z przepompowni¹ w Marzêcinie. Tamy i œluzy chroni¹ teren ¯u³aw
przed zalaniem wodami rzecznymi i morskimi, umo¿liwiaj¹c równoczeœnie ¿eglugê. Mosty zwodzone u³atwiaj¹
komunikacjê l¹dow¹ i ¿eglugê kana³ami oraz rzekami.
Wiêkszoœæ miejscowoœci znajduj¹cych siê na obszarze Parku pe³ni funkcje turystyczne. Ka¿da oferuje kilka
typów zakwaterowania – od hoteli przez pensjonaty
i oœrodki wypoczynkowe do kempingów i pól namiotowych. Zaplecze gastronomiczne stanowi¹ liczne restauracje, bary i uliczne stoiska z rybami.
We wszystkich miejscowoœciach dominuje turystyka
wczasowa (wypoczynkowa). Rozwija siê infrastruktura
s³u¿¹ca aktywnym formom turystyki. Tworzone s¹ kolejne
szlaki piesze, rowerowe, konne (np. Bursztynowy Szlak
Konny z Mikoszewa do Piasków) oraz przystanie jachtowe
Park linowy w Stegnie (fot. J. Rychel)
na Zalewie Wiœlanym. Znajduj¹ siê tu ró¿nego rodzaju parki rozrywki, np.: minizoo w Jantarze, parki linowe w Stegnie i Krynicy Morskiej oraz place zabaw dla dzieci.
Corocznie na pla¿ach Mierzei Wiœlanej odbywaj¹ siê Mistrzostwa Œwiata w Po³awianiu Bursztynu,
œci¹gaj¹ce amatorów po³awiania bursztynu nie tylko z Polski, ale i z odleg³ych zak¹tków Europy.
Przez Mierzejê prowadzi droga wojewódzka nr 501. Autobusy PKS doje¿d¿aj¹ do ka¿dej miejscowoœci
w Parku. Atrakcj¹ jest ¯u³awska Kolej Dojazdowa – kolej w¹skotorowa ³¹cz¹ca Nowy Dwór Gdañski ze
Stegn¹ oraz Sztutowo z Mikoszewem.
Krynica Morska. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych miejscowoœci wypoczynkowych na polskim wybrze¿u. Do dzisiaj zachowa³o siê tu wiele zabytkowych willi i pensjonatów z pocz¹tku XX wieku. Po
obu stronach Mierzei znajduj¹ siê dwa porty rybackie, a od strony Zalewu równie¿ port jachtowy oraz
przystañ ¿eglugi pasa¿erskiej z molem. W sezonie letnim oferta ¿eglugi pasa¿erskiej obejmuje po³¹czenia
z Krynicy do Elbl¹ga, Tolkmicka i Fromborka, a niekiedy tak¿e do Kaliningradu. Do atrakcji Krynicy Morskiej
nale¿¹: latarnia morska o wysokoœci 26,5 m (ul. ¯o³nierzy 1B, 82-120 Krynica Morska; tel. 55 247 60 47) oraz
u¿ytek ekologiczny „Starodrzew Krynicki” utworzony
w celu ochrony kilku gatunków roœlin, tak¿e tych wprowadzonych na Mierzejê przez cz³owieka.
W Krynicy Morskiej znajduj¹ siê ujêcia wód mineralnych
chlorkowo-siarczanowo-magnezowo-sodowych, bromkowych, jodkowych, borowych i hipotermalnych. Miasto
stara siê o status uzdrowiska. W zwi¹zku z du¿¹ zawartoœci¹ jodu w powietrzu funkcjonuj¹ tu oœrodki rehabilitacyjno-wypoczynkowe.
K¹ty Rybackie. Osada rybacka, o której najstarsze
zapisy pochodz¹ z 1643 r. Do dzisiaj zachowa³o siê tu
wiele zabytkowych domów murowanych, drewnianych
i szachulcowych z XIX i XX wieku. Obecnie jest to bardzo
popularna miejscowoœæ wczasowa. Znajduje siê tu port
rybacki oraz przystañ jachtowa. Bardzo dobrze rozwiniêta jest infrastruktura turystyczna oferuj¹ca pe³en zakres
i zró¿nicowany standard us³ug turystycznych i wczasowych. W miejscowoœci znajduje siê Muzeum Zalewu Latarnia morska w Krynicy Morskiej (fot. J. Rychel)

Wiœlanego (ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo; tel. 55 247 87 77; http://www.cmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego). Jest to nowy oddzia³ Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku. Muzeum zlokalizowano
w by³ych halach szkutniczych. Prezentowana jest w nim wystawa poœwiêcona dziedzictwu kulturowemu
tego regionu (rybo³ówstwu, szkutnictwu oraz ¿egludze morskiej i œródl¹dowej).
Stegna. Miejscowoœæ letniskowa, jedna
z najbardziej interesuj¹cych miejscowoœci Mierzei Wiœlanej. Jej najwa¿niejszym zabytkiem jest
koœció³ parafialny z XVII wieku, wybudowanym
na fundamentach starszej, gotyckiej œwi¹tyni.
Znajduje siê tu równie¿ prywatne muzeum
bursztynu (ul. Gdañska 64, 82-103 Stegna; tel.
55 247 42 09, 55 247 85 79; www.bursztynowakomnata.com). Zwiedzaj¹cy mog¹ w nim
obejrzeæ kolekcjê bry³ bursztynu ró¿nej wielkoœci i barwy, w tym szczególnie interesuj¹cych,
zawieraj¹cych zatopione owady i roœliny. Mog¹
tak¿e poznaæ historiê bursztynnictwa i zaginioTradycyjne budownictwo Mierzei Wiœlanej,
nej bursztynowej komnaty. Ze Stegny mo¿na siê
dom z XIX w., Stegna (fot. W. Woch)
wybraæ na przeja¿d¿kê kolejk¹ w¹skotorow¹ do
Nowego Dworu Gdañskiego.
Sztutowo. Miejscowoœæ otoczona wodami
Morza Ba³tyckiego od pó³nocy i Wis³y Królewieckiej od po³udnia. W czasie II wojny œwiatowej znajdowa³ siê tu hitlerowski obóz koncentracyjny „KL Stutthof”. Powsta³ na pocz¹tku
wojny, po wcieleniu obszaru Wolnego Miasta
Gdañska do Niemiec. Wprowadzenie w Gdañsku nazistowskich, represyjnych przepisów
i praktyk spowodowa³o liczne aresztowania
gdañszczan i osadzenie ich w „KL Stutthof”.
Wœród ofiar byli równie¿ dzia³acze polonijni.
Obecnie dzia³a tu Muzeum Stutthof (ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo; tel. 55 247 83 53;
Dawny obóz koncentracyjny „KL Stutthof”
www.stutthof.org).
(fot. J. Rychel)
Szlaki piesze
Szlak Jantarowy (znaki ¿ó³te, d³ugoœæ 52 km): Mikoszewo–Jantar (7 km)–Sztutowo (10 km)–Skowronki (11,5 km)–Przebrno (3,5 km)–Krynica Morska (20 km). Jest to fragment Europejskiego D³ugodystansowego Szlaku Pieszego o przebiegu: Atlantyk–Morze Pó³nocne–Morze Ba³tyckie (Œwinoujœcie–Ko³obrzeg–W³adys³awowo–Gdañsk–Krynica Morska–Elbl¹g–Frombork–Braniewo).
Szlak Nadwiœlañski (znaki niebieskie, d³ugoœæ 76 km): Mikoszewo–Drewnica (3 km)–¯u³awki
(1,5 km)–NiedŸwiedzica (4,5 km)–Nowa Koœcielna (2 km)–Ostaszewo (5,5 km)–Palczewo (9,5 km)–Lisewo
Malborskie (8 km)–M¹towy (11 km)–Piek³o (11 km)–Bia³a Góra (3 km)–Sztum (17 km).
Szlaki nordic walking
Nordic walking mo¿na uprawiaæ na specjalnie przygotowanych do tego szlakach w Krynicy Morskiej,
Sztutowie i K¹tach Rybackich. Trasy te w wiêkszoœci przebiegaj¹ przez tereny leœne.
Szlak zielony (d³ugoœæ 5,3 km) tworzy pêtlê pomiêdzy zabudowaniami Sztutowa a pla¿¹ nadmorsk¹.
Szlaki czerwony (d³ugoœæ 4,3 km) i niebieski (d³ugoœæ 5,3 km) rozpoczynaj¹ siê przy punkcie informacji
turystycznej w K¹tach Rybackich. Prowadz¹ w kierunku Zatoki Gdañskiej. Na skrzy¿owaniu ze Szlakiem
Jantarowym rozdzielaj¹ siê na dwie pêtle – zachodni¹ (szlak czerwony) i wschodni¹ (szlak niebieski).

Szlaki rowerowe
Transgraniczny Szlak Rowerowy R64 (znaki zielone, d³ugoœæ 187 km): Piaski–Krynica Morska–K¹ty
Rybackie–Rybina–Œwierznica–Tujsk–Sobiec–Marzêcino–Kêpiny Wielkie–Batorowo–Nowakowo–Rubno
Wielkie–Elbl¹g–Próchnik–£êcze–Suchacz–Pêklewo–Kadyny–Kiko³y–Bia³a Leœniczówka–Tolkmicko–Chojnowo–Frombork–Braniewo. Szlak wokó³ Zalewu Wiœlanego – prowadzi przez Mierzejê Wiœlan¹, ¯u³awy
Wiœlane, Wysoczyznê Elbl¹sk¹ i Nizinê Warmiñsk¹.
Miêdzynarodowy Szlak Rowerowy R1 (znaki zielone, d³ugoœæ na terenie Polski – 675,6 km): Kostrzyn nad
Odr¹–Oœno Lubuskie–Sulêcin–Lubniewice–Miêdzyrzecz–Miêdzychód–Drezdenko–Krzy¿–Wieleñ–Trzcianka–Pi³a–Miasteczko Krajeñskie–Bia³oœliwie–Wyrzysk–Mrocza–Bydgoszcz–Janowo–Koronowo–Che³mno–Grudzi¹dz–Kwidzyn–Sztum–Elbl¹g–Braniewo–Gronowo. Szlak od granicy polsko-niemieckiej do granicy polsko-rosyjskiej (z Obwodem Kaliningradzkim). Na obszarze objêtym map¹ przebiega przez ¯u³awy
Elbl¹skie i Wysoczyznê Elbl¹sk¹.
Ponadto w okolicy PKMW i jego otuliny wytyczono kilka gminnych szlaków rowerowych m.in. Szlak
Nadmorski (znaki czerwone), Ma³¹ Nadzalewow¹ Pêtlê ¯u³awsk¹ (znaki fioletowe) oraz Pêtlê ¯u³awsk¹
(znaki niebieskie).
Œcie¿ki dydaktyczne
Œcie¿ka przyrodnicza w Rezerwacie Mewia £acha ma oko³o 2,5 km d³ugoœci. Œcie¿ka przebiega przez
zalesion¹ czêœæ rezerwatu oraz w s¹siedztwie œródleœnego jeziora. Na 16 tablicach informacyjnych przedstawiono bogactwo zbiorowisk roœlinnych rezerwatu, fauny oraz procesów zwi¹zanych z formowaniem
siê sto¿ka ujœciowego Wis³y i wydm nadmorskich.
Utworzony w 1991 r. faunistyczny Rezerwat Mewia £acha, obejmuje rejon sztucznego ujœcia Wis³y
do Zatoki Gdañskiej. Ochron¹ objête s¹ siedliska rzadkich gatunków ptaków wodnych i b³otnych oraz
najwiêksze w kraju kolonie lêgowe rybitw. Wschodnia czêœæ Rezerwatu po³o¿ona jest w otulinie Parku
Krajobrazowego Mierzeja Wiœlana, zaœ czêœæ zachodnia — w granicach miasta Gdañska.
Œcie¿ka przyrodniczo-kulturowa Miko³ajkowe Wydmy ma oko³o 2 km d³ugoœci. Œcie¿ka rozpoczyna siê w Piaskach, prowadzi w poprzek wa³ów wydmowych w kierunku pla¿y nadmorskiej i koñczy
siê nad Zalewem Wiœlany. Na dziewiêciu tablicach przedstawiono: zbiorowiska roœlinne (nadmorskich pla¿, lasów liœciastych, nadmorskich borów sosnowych i siedlisk nad Zalewem Wiœlanym),
faunê PKMW, wydmy (ich rodzaje i powstawanie), genezê Mierzei Wiœlanej, gospodarkê leœn¹ oraz
historiê pobliskiej miejscowoœci Piaski (Nowa Karczma). Œcie¿ka zosta³a przygotowana przez Oœrodek Edukacji Ekologicznej.
W okolicy Piasków planowane jest utworzenie rezerwatu krajobrazowo-florystycznego Miko³ajkowe
Wydmy o powierzchni oko³o 1,03 km2, obejmuj¹cego piêciokilometrowy fragment brzegu morskiego
(z pla¿¹, wa³em wydmowym i lasem). Wystêpuje tu jedno z najwiêkszych na polskim wybrze¿u stanowisk
chronionego miko³ajka nadmorskiego.
Œcie¿ka Wielb³¹dzi Garb (ze wzglêdu na skalê mapy niemo¿liwa do zaznaczenia) rozpoczyna siê
2 km na pó³nocny wschód od Krynicy Morskiej, przy drodze wojewódzkiej nr 501. Na trasie znajduj¹ siê
cztery tablice informacyjne poœwiêcone wystêpuj¹cym tu roœlinom chronionym, ptakom Zalewu Wiœlanego i Mierzei Wiœlanej oraz sieci Natura 2000. Na szczycie wzniesienia zainstalowano drewnian¹ platformê widokow¹. Wykonano tak¿e kaskadowe umocnienie gruntu dopasowane do ukszta³towania terenu
i drzewostanu. Œcie¿ka zosta³a przygotowana przez Nadleœnictwo Elbl¹g przy wspó³pracy z gmin¹ Krynica
Morska oraz Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiœlana”.
Œcie¿ka Las wokó³ nas ma 1,9 km d³ugoœci. Znajduje siê w lasach na pó³noc od stacji kolei w¹skotorowej Stegna Morska (przy oczyszczalni œcieków w Stegnie). Na 14 tablicach przedstawiono podstawowe
informacje o: warstwowej budowie lasu, gatunkach drzew PKMW i cechach umo¿liwiaj¹cych ich rozpoznawanie, faunie Parku, grzybach, porostach oraz o specyfice prowadzonej tu gospodarki leœnej. Czêœæ
informacji dotyczy historii tego terenu z okresu II wojny œwiatowej. Œcie¿ka jest przygotowana przez Park
Krajobrazowy Mierzeja Wiœlana we wspó³pracy z Nadleœnictwem Elbl¹g i Muzeum Stutthof.
Œcie¿ka w rezerwacie K¹ty Rybackie ma oko³o 5 km d³ugoœci. Sk³ada siê z czêœci spacerowej biegn¹cej
brzegiem morza i czêœci w rejonie gniazdowania kormoranów. Pocz¹tek œcie¿ki znajduje siê przy leœniczówce

K¹ty Rybackie, gdzie znajduje siê tablica zawieraj¹ca informacje o rodzaju i przedmiocie ochrony rezerwatu. W pobli¿u gniazd kormoranów
znajduj¹ siê tablice dydaktyczne omawiaj¹ce
m.in. zmiany liczebnoœci kormorana czarnego,
wp³yw kolonii na drzewostan, charakterystyczne cechy budowy i tryb ¿ycia kormorana oraz
czapli siwej. Œcie¿ka zosta³a przygotowana przez
Nadleœnictwo Elbl¹g.
Na pó³nocny zachód od K¹tów Rybackich
(1,5 km) znajduje siê rezerwat ornitologiczny,
utworzony w 1957 r., a powiêkszony w 2000 r.
Zosta³ on ustanowiony w celu ochrony kolonii
lêgowych kormorana czarnego i czapli siwej.
Obecnie przedmiotem ochrony jest tu tak¿e
fragment boru œwie¿ego (100–150-letni drzewostan sosnowy z domieszk¹ œwierka i brzozy)
porastaj¹cy silnie zwydmion¹ czêœæ Mierzei przylegaj¹c¹ do Morza Ba³tyckiego.

Kormorany w gnieŸdzie, K¹ty Rybackie
(fot. W. Woch)

Godnym odwiedzenia jest równie¿ rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiœlanej. Znajduje siê on miêdzy centrum Krynicy Morskiej a Przebrnem, jej zachodni¹ dzielnic¹. Zosta³ on utworzony w 1962 r. Ochron¹ objêto
siedliska ponad 100-letnich buków z domieszk¹ sosny zwyczajnej. W podszycie wystêpuj¹ jarz¹b pospolity
oraz brzoza brodawkowata i omszona. Drzewostan ten jest reliktem dawnego lasu mierzejowego.
Na obszarze Parku miêdzy Stegn¹ a Jantarem, w okolicy Junoszyna, planowane jest utworzenie rezerwatu torfowiskowo-leœnego Moczary. Ochron¹ zostan¹ tu objête najlepiej zachowane na Mierzei Wiœlanej
torfowiska przejœciowe, niewielkie zbiorniki dystroficzne oraz jednolite i mieszane starodrzewy sosny
i buka. Jest to równie¿ jedyne na Mierzei stanowisko rosiczki okr¹g³olistnej i lilii z³otog³ów.
Szlaki kajakowe
Turystykê kajakow¹ mo¿na uprawiaæ na Zalewie Wiœlanym oraz na rzekach i kana³ach ¯u³aw.
Powszechnie znane s¹ jedynie niektóre szlaki –
na Wiœle, Tudze, Nogacie i Szkarpawie. Trasy te
s¹ niezwykle atrakcyjne, jednak¿e ze wzglêdu na
wysoki stopieñ trudnoœci (trudno dostêpne brzegi, odcinki zaroœniête, skomplikowan¹ sieæ kana³ów) oraz brak odpowiedniej infrastruktury s¹
polecane wy³¹cznie doœwiadczonym kajakarzom.

Nogat w rejonie Wyspy Nowakowskiej
(fot. L. Jurys)

¯egluga
Przystanie jachtowe i porty znajduj¹ siê w: Piaskach (Nowej Karczmie), Krynicy Morskiej, K¹tach
Rybackich, Rybinie, Jagodnie, Kamienicy Elbl¹skiej, Nadbrze¿u, Kadynach i Tolkmicku. Zim¹ zamarzniête wody Zalewu Wiœlanego przyci¹gaj¹ mi³oœników ¿eglarstwa lodowego (bojerów). Latem na
wodach Zatoki Gdañskiej uprawiaæ mo¿na windsurfing.
Na Wiœle, pomiêdzy Œwibnem i Mikoszewem, od wiosny do jesieni dzia³a przeprawa promowa, pomiêdzy
Gdañskiem a miejscowoœciami Mierzei Wiœlanej.

Od kilku lat trwaj¹ prace nad utworzeniem (zamkniêciem) Pêtli ¯u³awskiej. Bêdzie to droga wodna
(czêœæ Miêdzynarodowej Drogi Wodnej E70) umo¿liwiaj¹ca przep³yniêcie z Gdañska przez Malbork
i Elbl¹g do Krynicy Morskiej.
Pla¿e i k¹pieliska
Pla¿e i k¹pieliska znajduj¹ siê nad Zatok¹ Gdañsk¹ w pobli¿u wszystkich miejscowoœci wypoczynkowych Mierzei Wiœlanej. K¹pieliska s¹ strze¿one wy³¹cznie w sezonie letnim. Na ich zapleczu s¹ zlokalizowane parkingi, wypo¿yczalnie sprzêtu pla¿owego oraz punkty gastronomiczne.

S£OWNIK TERMINÓW
Ascenzja – przes¹czanie pionowe, ruch wody podziemnej ku górze w wyniku dzia³ania ciœnienia hydrostatycznego lub
petrostatycznego.
Basen artezyjski (niecka artezyjska) – nieckowata struktura, w której utwory wodonoœne znajduj¹ siê pomiêdzy
ska³ami nieprzepuszczalnymi. Konsekwencj¹ takiego u³o¿enia warstw skalnych jest mo¿liwy samoczynny wyp³yw
wody podziemnej ze studni na powierzchniê.
Deflacja – dzia³alnoœæ wiatru polegaj¹ca na wywiewaniu drobnych ziaren osadów.
Procesy eoliczne – zespó³ procesów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wiatru, powoduj¹cych przekszta³canie powierzchni Ziemi.
Procesy te mog¹ mieæ charakter niszcz¹cy lub buduj¹cy. O ich przebiegu i rozmiarach decyduje si³a, czêstotliwoœæ
oraz kierunek wiatru, ale równie¿ charakter pod³o¿a.
Synekliza – wklês³a struktura tektoniczna o regionalnych rozmiarach. Nieckowate wgiêcie fundamentu krystalicznego
nadbudowane pokryw¹ osadow¹.
Transgresja morska – proces wkraczania morza na l¹d. Jego przyczyn¹ mo¿e byæ zapadanie siê (obni¿anie) l¹du
(co umo¿liwia nap³yw wód morskich na obszar l¹dowy) lub zwiêkszenie iloœci wody w zbiorniku morskim, a zatem
podniesienie jego poziomu.
Zag³êbienie miêdzywydmowe (deflacyjne) – zag³êbienie powsta³e w wyniku deflacji, wystêpuj¹ce pomiêdzy wydmami.
Jest ono czêsto podmok³e i zatorfione.
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