WIADOMOŒCI OGÓLNE
Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK) jest jednym z pierwszych parków krajobrazowych powsta³ych
w Polsce. Zosta³ utworzony w 1978 r. w celu ochrony unikatowych wartoœci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Pó³wyspu Helskiego, w¹skiego pasa wybrze¿a morskiego od nasady Pó³wyspu
do Bia³ogóry, zachodniego pasa wybrze¿a Zatoki Puckiej (od miejscowoœci Rewa na po³udniu do
W³adys³awowa na pó³nocy) oraz wód Zatoki Puckiej Wewnêtrznej (czêœæ Zatoki oddzielonej piaszczystym wa³em zwanym Rybitwi¹ Mielizn¹ lub Ryfem Mew). Powierzchnia Parku obejmuje obszar 188 km2
(74,5 km2 – czêœæ l¹dowa, 113,5 km2 – wody morskie Zatoki Puckiej), powierzchnia otuliny wynosi
175,4 km2. Do NPK nale¿¹ tak¿e przymorskie fragmenty Kêpy Swarzewskiej i Kêpy Puckiej oraz pradolinne obni¿enia rzek P³utnicy i Redy. Administracyjnie obszar Parku i otuliny jest po³o¿ony w województwie pomorskim, na terenie powiatu puckiego (gminy: Puck, W³adys³awowo, Jastarnia, Hel, Krokowa,
Kosakowo).
Siedziba oddzia³u Zespo³u Pomorskich Parków
Krajobrazowych – Nadmorski Park Krajobrazowy
ul. Merkleina 1, 84-120 W³adys³awowo
tel./fax: 58 674 06 85
www.npk.org.pl; e-mail: npk@pomorskieparki.pl
Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z otulin¹ zosta³ w³¹czony do miêdzynarodowego systemu Ba³tyckich Obszarów Chronionych (Baltic Sea Protected
Areas – HELCOM BSPA) jako jeden z cenniejszych
fragmentów polskiego wybrze¿a. W celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze
NPK i jego otuliny utworzono 13 rezerwatów przyroWybrze¿e ba³tyckie na Pó³wyspie Helskim
dy, 4 u¿ytki ekologiczne i 1 stanowisko dokumenta(fot. M. Kowalska)
cyjne przyrody nieo¿ywionej. Na terenie Parku i jego
otuliny wydzielono 8 obszarów, które wchodz¹ w sk³ad europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000: obszary
specjalnej ochrony ptaków – Zatoka Pucka (PLB220005) i Bielawskie B³ota (PLB220010) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk – Bielawa i Bory Ba¿ynowe (PLH220063), Bia³ogóra (PLH220003), Kaszubskie Klify
(PLH220072), Piaœnickie £¹ki (PLH220021), Widowo (PLH220054) oraz Zatoka Pucka i Pó³wysep Helski
(PLH220032). Celem programu Natura 2000 jest zachowanie okreœlonych typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków, które s¹ uwa¿ane za cenne i zagro¿one w skali europejskiej.

WALORY PRZYRODNICZE
Wed³ug regionalizacji fizycznogeograficznej obszar NPK nale¿y do podprowincji Pobrze¿y Po³udniowoba³tyckich, makroregionów Pobrze¿a Koszaliñskiego i Pobrze¿a Gdañskiego, mezoregionów Wybrze¿a
S³owiñskiego, Pobrze¿a Kaszubskiego i Mierzei Helskiej.
W Parku wystêpuj¹ trzy typy wybrze¿y morskich. Wybrze¿a klifowe, powsta³e w krawêdziowej czêœci
wysoczyzn morenowych, s¹ zwi¹zane z niszcz¹c¹ dzia³alnoœci¹ morza, które podmywa wysokie brzegi.
Wybrze¿a mierzejowe (wydmowe) s¹ kszta³towane w wyniku akumulacyjnej dzia³alnoœci morza i wiatru.
Niskie wybrze¿a zalewowe (wetland) s¹ zwi¹zane z wystêpowaniem przybrze¿nych równin torfowych
oraz równin organogeniczno-mineralnych na Pó³wyspie Helskim.
Znaczne zró¿nicowanie krajobrazu jest œciœle zwi¹zane z bogactwem gatunkowym flory i fauny. Wystêpuj¹ tu rzadko spotykane zespo³y roœlin s³onolubnych (halofilnych), charakterystycznych dla piasków
wydmowych (psammofilnych) oraz torfowiskowych na wysokich torfowiskach typu ba³tyckiego i w zag³êbieniach miêdzywydmowych.
Szata roœlinna. W granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego szata roœlinna wzd³u¿ wybrze¿a
charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem, bêd¹cym efektem naturalnej zmiennoœci warunków abiotycznych œrodowiska, w tym geologicznych, jak równie¿ ró¿norodnej formy dzia³alnoœci cz³owieka. Krajobraz
Parku jest zdominowany przez roœlinnoœæ nadmorsk¹. O jej specyfice decyduje przede wszystkim bezpoœrednie oddzia³ywanie klimatu morskiego. Wa¿nymi czynnikami s¹ tak¿e inne procesy zwi¹zane z bliskoœci¹

morza, takie jak: abrazja, akumulacja morska, wlewy wód s³onych na obszary l¹dowe, a tak¿e procesy eoliczne. Do charakterystycznych cech Parku nale¿y wystêpowanie nadmorskich borów sosnowych, w tym przede wszystkim nadmorskiego boru ba¿ynowego, nadmorskich zbiorowisk napiaskowych (zbiorowisk murawowych wydm bia³ych i szarych) oraz
zbiorowisk inicjalnych i zaroœlowych na klifach.
Lasy pokrywaj¹ ponad 40% powierzchni Parku. S¹ to
g³ównie nadmorskie bory ba¿ynowe z charakterystyczn¹
krzewink¹ – ba¿yn¹ czarn¹. Do unikatowych nale¿y zaliczyæ:
roœlinnoœæ torfowisk wysokich typu ba³tyckiego (Bielawskie
B³ota, torfowiska k. Bia³ogóry), buczynê na klifach (Rozewie), d¹browy (okolice Dêbek), a tak¿e halofilne ³¹ki i pó³halofilne szuwary oczeretowe (Beka, W³adys³awowo, Mechelniki)
oraz wilgotne ³¹ki (Piaœnickie £¹ki).

Nadmorski bór sosnowy w okolicach Helu
(fot. G. Uœcinowicz)

Flora naczyniowa Parku liczy ponad 700 gatunków
roœlin kwiatowych i paprotników. Jest to w przybli¿eniu 50% gatunków flory naczyniowej Pomorza Gdañskiego. Na obszarze Parku stwierdzono oko³o 80 gatunków roœlin podlegaj¹cych ochronie gatunkowej,
wiêkszoœæ z nich jest zwi¹zana z obszarami nadmorskimi i solniskami. Dla NPK najbardziej charakterystyczna jest roœlinnoœæ wydmowa z gatunkami piasTorfowiska ko³o Bia³ogóry
kolubnymi. Wystêpuj¹ tu psammofilne roœliny, m.in.
(fot. G. Uœcinowicz)
szczotlicha siwa, rukwiel nadmorska, groszek nadmorski, turzyca piaskowa, oraz piaskolubne trawy – piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa.
Na uwagê zas³uguje miko³ajek nadmorski. Szczególnie nara¿one na wyginiêcie s¹ roœliny torfowisk przejœciowych i wysokich, kwaœnych i eutroficznych m³ak turzycowych, ³¹k s³onolubnych, nadmorskich muraw
psammofilnych, zbiorników wodnych, borów nadmorskich, gr¹dów i olsów.
Œwiat zwierzêcy. Na terenie NPK najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ bezkrêgowce. W zbiornikach wodnych i wilgotnych œrodowiskach l¹dowych wystêpuj¹ nicienie, pierœcienice i sk¹poszczety. Miêczaki s¹
reprezentowane przez œlimaki i ma³¿e. Wœród œlimaków odnotowano przedstawicieli rodzin l¹dowych
i wodnych. Najliczniejszy typ bezkrêgowców stanowi¹ stawonogi. Wystêpuj¹ tu gatunki charakterystyczne dla wydm i nadmorskich borów sosnowych. Oprócz pajêczaków nale¿y wyró¿niæ tak¿e motyle,
chrz¹szcze i wa¿ki.
Na obszarze Parku stwierdzono wystêpowanie ponad 300 gatunków krêgowców. Odnotowano 13 gatunków p³azów, w tym typowo nizinnych: traszkê grzebieniast¹, kumaka nizinnego, grzebiuszkê ziemn¹,
rzekotkê drzewn¹, ropuchê paskówkê, ¿aby (moczarow¹, jeziorkow¹, wodn¹ i œmieszkê) oraz gatunki nizinne i czêœciowo wystêpuj¹ce w górach – traszkê zwyczajn¹, ropuchê zwyczajn¹ i zielon¹ oraz ¿abê trawn¹.
Wœród gadów stwierdzono 5 gatunków (zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny,
¿mija zygzakowata i jaszczurka ¿yworódka).
Na terenie NPK wystêpuje bardzo du¿o ptaków bytuj¹cych i migruj¹cych. Odnotowano tu 333 gatunki, na ponad 400 stwierdzonych w ca³ej Polsce. Najbardziej charakterystyczne dla Parku s¹ niezwykle
liczne gatunki ptaków wodnych i wodno-b³otnych. Pó³wysep Helski jest miejscem przelotów ptaków
podczas wiosennych i jesiennych migracji (po³udniowoba³tycki szlak wêdrówek ptaków). Na obszarze
NPK znajduj¹ siê równie¿ miejsca lêgowe bardzo rzadkich ptaków w skali kraju – ³êczaka, biegusa zmiennego i ostrygojada.

Z du¿ych ssaków l¹dowych na omawianym terenie wystêpuj¹ m.in. dzik, sarna, jeleñ i ³oœ. Wœród drapie¿ników odnotowano 9 gatunków, z których naj³atwiej spotkaæ lisa.
Do szczególnej grupy zwierz¹t zamieszkuj¹cych wody s¹siaduj¹ce z NPK nale¿y zaliczyæ ssaki morskie.
Na brzegach i w wodach przyleg³ych do Parku wystêpuj¹ dwa rodzime gatunki ssaków morskich, tj. foka
szara i morœwin zwyczajny. Ponadto sporadycznie pojawiaj¹ siê inne gatunki (foka obr¹czkowana i foka
pospolita). Widywano tak¿e walenie – bia³uchê, delfina butlonosego i bia³onosego.
Hydrografia. Nadmorski Park Krajobrazowy le¿y w dorzeczu rzek Przymorza, uchodz¹cych bezpoœrednio do otwartego morza lub Zatoki Puckiej. Sieæ hydrograficzna Parku zosta³a w znacznym stopniu
przekszta³cona przez dzia³alnoœæ cz³owieka, która polega³a na regulowaniu ujœæ rzek, budowie obwa³owañ
i melioracji niektórych obszarów. Do najwiêkszych rzek NPK nale¿¹ Reda, której dorzecze obejmuje obszar
oko³o 485 km2 oraz Piaœnica, z dorzeczem przekraczaj¹cym powierzchniê 300 km2. Ponadto przez teren Parku i jego otuliny przep³ywaj¹ rzeki Czarna
Woda, P³utnica, Karwianka oraz inne mniejsze cieki.
Przebieg koryta i ujœcie rzek Redy i Zagórskiej Strugi
do Zatoki Puckiej by³y w przesz³oœci poddawane
licznym modyfikacjom. Aktualny wygl¹d sieci koryt
i kana³ów jest wynikiem silnej antropopresji (regulacji rzeki Redy oraz jej ramion ujœciowych, budowy
obwa³owañ oraz systemu sztucznych odwodnieñ
terenu). Rzeka Piaœnica dzieli siê na dwa zasadnicze
odcinki – górny i dolny. Piaœnica górna, o d³ugoœci
oko³o 17 km, odwadnia czêœæ Kêpy Puckiej oraz
zatorfione dno rynny ¿arnowieckiej, wp³ywaj¹c do
Ujœcie Piaœnicy do morza (fot. G. Uœcinowicz)
Jeziora ¯arnowieckiego. Piaœnica dolna, o d³ugoœci
oko³o 5 km, odp³ywa z Jeziora ¯arnowieckiego i wpada bezpoœrednio do morza. Rzeka Karwianka to ciek o d³ugoœci oko³o 6 km odwadniaj¹cy pó³nocn¹ czêœæ
wysoczyzny i wpadaj¹cy do morza w okolicach miejscowoœci Karwia. Rzeka Czarna Woda rozci¹ga siê na
d³ugoœci oko³o 13 km. Odprowadza wody z pó³nocno-wschodniego sk³onu wysoczyzny, wschodniej czêœci
Bielawskich B³ot oraz zachodniej czêœci Kêpy Swarzewskiej. Czarna Woda p³ynie p³ask¹, zatorfion¹ dolin¹
i wpada bezpoœrednio do morza. Rzeka P³utnica odprowadza wody z po³udniowej czêœci Kêpy Swarzewskiej
oraz czêœciowo z zachodnich stoków Kêpy Puckiej, uchodz¹c do Zatoki Puckiej. Jej d³ugoœæ wynosi oko³o
7 km. Sieæ hydrograficzn¹ rzeki tworz¹ liczne kana³y melioracyjne i rowy. Ponadto do Zatoki Puckiej
uchodz¹ dwa mniejsze cieki – Gizdepka o d³ugoœci oko³o 12 km oraz B³¹dzikowski Potok o d³ugoœci 8 km.
Na Pó³wyspie Helskim nie ma zorganizowanego odp³ywu powierzchniowego wód z wyj¹tkiem sztucznie
wykonanego rowu na zachód od Jastarni. Najwiêkszym zbiornikiem wodnym po³o¿onym w pobli¿u Parku
jest Jezioro ¯arnowieckie, którego pó³nocny brzeg graniczy z otulin¹ Parku. Ma ono powierzchniê 1432 ha.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Cokó³ krystaliczny. Obszar Parku le¿y w obrêbie dwóch du¿ych jednostek tektonicznych – syneklizy
peryba³tyckiej (obni¿enia) i wyniesienia £eby. Pod³o¿e krystaliczne obni¿enia peryba³tyckiego wystêpuje
tu na g³êbokoœci oko³o 4000 m, natomiast na wyniesieniu £eby – co najmniej kilkaset metrów wy¿ej. Buduj¹ je stare, archaiczne lub proterozoiczne gnejsy, datowane na 3200–542 mln lat (fig. 1).
Pokrywa osadowa. Na pod³o¿u krystalicznym znajduj¹ siê ska³y paleozoiczne, m.in. piaskowce kambru, margle ordowiku i i³owce margliste syluru. £upkowe ska³y starszego paleozoiku s¹ kolektorami gazu
z ³upków i wed³ug najnowszych badañ potencjalnymi perspektywicznymi miejscami jego pozyskiwania.
Nad nimi le¿¹ ska³y wieku permo-mezozoicznego. Utwory permu osi¹gaj¹ tu znaczne mi¹¿szoœci dochodz¹ce do 300 m. W ich obrêbie stwierdzono z³o¿a soli kamiennych i potasowo-magnezowych o nagromadzeniu z³o¿owym mo¿liwym do eksploatacji (fig. 1).
Powy¿ej w profilu wystêpuj¹ m.in. piaskowce i i³owce triasu oraz piaskowce jury i kredy.
Mi¹¿szoœæ utworów mezozoicznych w obrêbie wyniesienia £eby jest mniejsza w stosunku do obni¿enia
peryba³tyckiego. Utwory jury wystêpuj¹ jedynie w pod³o¿u pó³nocnej czêœci Jeziora ¯arnowieckiego

Fig. 1. Schematyczny profil
litologiczno-stratygraficzny
z rejonu NPK (stratygrafia
wg Wagnera, red., 2008; zmieniona;
zestawi³ G. Uœcinowicz)

i w okolicach Jastarni, ska³y górnokredowe – g³ównie w pod³o¿u obszarów mierzejowych i równin akumulacji organogenicznej. Utwory mezozoiku przykrywaj¹ m.in. piaski glaukonitowe i mu³ki piaszczyste
z domieszk¹ wêgla brunatnego miocenu (fig. 1).
Osady czwartorzêdowe. Na obszarze NPK utwory czwartorzêdowe odznaczaj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem w profilu pionowym. Najwiêksze mi¹¿szoœci osi¹gaj¹ osady zlodowacenia Wis³y. Na obszarach
po³o¿onych nisko, np. w rejonie tzw. B³ot Przymorskich, dominuj¹ utwory piaszczyste o znacznej
mi¹¿szoœci. S¹ to g³ównie piaski i piaski ze ¿wirami, lodowcowe lub wodnolodowcowe. W obrêbie wysoczyzn morenowych (kêp), warstwê utworów powierzchniowych tworz¹ gliny zwa³owe o mi¹¿szoœci
20–30 m. S¹ one reprezentowane g³ównie przez gliny zwa³owe ostatniego zlodowacenia. Wœród utworów
czwartorzêdowych wystêpuje niewiele mu³ków i i³ów. Osady te stwierdzono jednak w ods³oniêciach w obrêbie wybrze¿y klifowych.
W obrêbie wysoczyzn morenowych, w klifach, ods³aniaj¹ siê utwory miocenu – piaski zawêglone
i wêgiel brunatny.
Na terenie NPK wystêpuj¹ tak¿e osady najm³odsze, holoceñskie. Dominuj¹ one w strefie po³o¿onej na
zapleczu wybrze¿a o charakterze mierzejowym i obejmuj¹ Wierzchuciñskie, Karwieñskie i Bielawskie
B³ota, wype³niaj¹ tak¿e dna obni¿eñ pradolinnych. S¹ to g³ównie utwory organiczne i organiczno-mineralne
wykszta³cone jako torfy, gytie i namu³y. Jedynie na obszarach pradolinnych oraz równin lagunowych i jeziornych ich mi¹¿szoœæ dochodzi do 6 m, w pozosta³ych miejscach nie przekracza 2 m.

RZEBA TERENU
Teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo zró¿nicowany pod wzglêdem morfologicznym.
Wynika to z budowy geologicznej tego obszaru oraz z dzia³alnoœci procesów morfotwórczych. Zachodni
fragment Parku, od Jastrzêbiej Góry do Bia³ogóry, obejmuje czêœæ brzegu mierzejowego pokrytego wydmami. Od strony morza s¹ wykszta³cone szerokie pla¿e, a w miejscach silnie abradowanych – klify w utworach
piaszczystych. Na zapleczu pla¿y dominuj¹ formy wydmowe, w szczególnoœci wydmy paraboliczne o orientacji SW–NE. Po po³udniowej stronie mierzei rozci¹ga siê pas równin lagunowych i jeziornych, a dalej obszar wysoczyzny morenowej (kêpy).
Centralna (w okolicach W³adys³awowa) i po³udniowa (w rejonie Pucka i Redy) czêœæ Parku to zespó³
powi¹zanych ze sob¹ form kêp wysoczyznowych i pradolin. Formy te s¹ charakterystyczne dla Pobrze¿a
Kaszubskiego. Dnem pradoliny kaszubskiej p³yn¹ rzeki Reda i Zagórska Struga, a pradoliny P³utnicy –
rzeka P³utnica. W obrêbie Parku le¿¹ tylko ujœciowe
fragmenty tych rzek. Pradoliny zosta³y utworzone
A
przez p³yn¹ce w du¿ej iloœci wody roztopowe z topniej¹cego l¹dolodu. Nie jest znany dok³adny czas
ich powstania. Wiadomo, ¿e niektóre z nich istnia³y
przed wkroczeniem najm³odszego l¹dolodu zlodowacenia Wis³y. Wody pochodz¹ce z jego topnienia
przemodelowa³y jedynie pradoliny. Dna pradolin s¹
wype³nione g³ównie holoceñskimi osadami organogenicznymi.
Zespó³ kêp wysoczyznowych tworz¹: Kêpa Swarzewska z przyl¹dkiem Rozewie w pó³nocnej czêœci
Parku, po³o¿ona nieco na po³udnie Kêpa Pucka oraz
Kêpa Oksywska, ograniczaj¹ca od po³udniowego
B
wschodu obszar Parku. W obrêbie kêp wystêpuj¹
najwiêksze wysokoœci bezwzglêdne, przekraczaj¹ce
50 m n.p.m. Wierzchowiny kêp wysoczyznowych
cechuj¹ siê wyrównan¹ powierzchni¹, typow¹ dla
wysoczyzn morenowych p³askich, miejscami falistych. Bardziej urozmaicone morfologicznie s¹ strefy
krawêdziowe wysoczyzn, zw³aszcza s¹siaduj¹ce
z formami pradolinnymi i dolinnymi, szczególnie
po³udniowy sk³on Kêpy Puckiej na granicy z pradolin¹ kaszubsk¹. Najwiêksze wysokoœci wzglêdne wykazuj¹ krawêdzie wysoczyzn s¹siaduj¹ce z wodami
Ba³tyku, tworz¹c charakterystyczny, klifowy typ wyC
brze¿a. Kêpa Swarzewska (wzd³u¿ odcinka Jastrzêbia Góra–W³adys³awowo–Cetniewo) tworzy jeden
z ³adniejszych i drugi co do wysokoœci (po klifie woliñskim) odcinek wybrze¿a klifowego w Polsce.
Brzeg klifowy mo¿na podzieliæ na dwa zasadnicze
typy – klif aktywny, czêœciej po³o¿ony od strony
otwartego morza oraz klif martwy, bêd¹cy poza zasiêgiem niszcz¹cych fal morskich.
Najbardziej wysuniêt¹ na wschód czêœci¹ omawianego obszaru jest Pó³wysep Helski (Mierzeja
Helska). Pó³wysep ten jest charakterystyczn¹ form¹
akumulacji morskiej nadbudowan¹ osadami eolicznymi. Powstanie pó³wyspu by³o mo¿liwe dziêki warun- Metody zabezpieczania brzegu: A – p³otek faszynowy,
kom hydrodynamicznym panuj¹cym w fazie Morza AnB – refulacja, C – opaska gabionowa
cylusowego (patrz Historia powstania Ba³tyku), gdy
(fot. G. Uœcinowicz, D. Kaulbarsz, L. Jurys)

przemieszczane rumowisko przybrze¿ne utworzy³o podwodn¹ podstawê pó³wyspu. W póŸniejszych okresach podstawa ta by³a sukcesywnie
nadbudowywana, tak¿e formami eolicznymi. Od
Jastarni w kierunku Helu wydmy tworz¹ wzniesienia osi¹gaj¹ce oko³o 20 m n.p.m. W czêœci zachodniej pó³wyspu s¹ to natomiast niewielkie pagórki i wa³y piaszczyste.
Od strony Zatoki Puckiej rozci¹ga siê pas
p³askiej, czêœciowo podmok³ej, równiny akumulacji organiczno-mineralnej.
W miejscach gdzie brzeg morski jest niszczony przez abrazjê, stosuje siê ró¿ne sposoby
jego ochrony, m.in. odbudowywuje siê pla¿ê
przez refulacjê (namywanie) piasków. Brzegi
klifowe chroni siê g³ównie przez budowê ciê¿kiej opaski gabionowej lub innej. Brzegi mierzejowe s¹ natomiast chronione przed wywiewaniem piasków g³ównie za pomoc¹ p³otków
faszynowych i nasadzeñ roœlinnoœci.

Wydmy i pla¿a w okolicach Bia³ogóry
(fot. G. Uœcinowicz)

HISTORIA POWSTANIA BA£TYKU
Ba³tyk jest jednym z najm³odszych mórz na Ziemi. Powsta³ on dziêki przekszta³ceniu jego obszaru
przez nasuwaj¹ce siê l¹dolody, które w ci¹gu ostatniego miliona lat pokrywa³y teren Europy Pó³nocnej,
intensywnie go niszcz¹c. W rezultacie powsta³o rozleg³e obni¿enie, zajmowane obecnie przez Ba³tyk. Na
kszta³t i g³êbokoœæ morza wp³ynê³o równie¿ podnoszenie siê Skandynawii uwolnionej od ciê¿aru ostatniego l¹dolodu. Ró¿nice miêdzy tempem tego podnoszenia, a tempem wzrostu poziomu oceanów s¹ g³ównym czynnikiem rozwoju Ba³tyku. W ci¹gu swojej historii morze przesz³o kilka wyraŸnych faz rozwojowych. Okresowo odizolowane od oceanu by³o zbiornikiem s³odkowodnym, a po uzyskaniu po³¹czenia,
przekszta³ci³o siê w typowe morze wewn¹trzkontynentalne.
Faza Ba³tyckiego Jeziora Lodowego. Pocz¹tki Morza Ba³tyckiego s¹ zwi¹zane z zanikiem ostatniego
l¹dolodu skandynawskiego. L¹dolód zacz¹³ zanikaæ na obszarze pó³nocnej Polski oko³o 15 500 lat temu,
a oko³o 14 500 lat temu jego krawêdŸ znalaz³a siê w odleg³oœci 70–100 km na pó³noc od obecnego wybrze¿a
polskiego. Wody z topniej¹cego l¹dolodu gromadzi³y siê przed jego krawêdzi¹, tworz¹c coraz wiêksze rozlewiska. Z po³¹czenia rozlewisk po³udniowoba³tyckich powsta³ obszerny zbiornik wodny, rozci¹gaj¹cy siê od
wybrze¿y litewskich na wschodzie po Daniê na zachodzie. Jezioro to, ograniczone od pó³nocy krawêdzi¹
l¹dolodu, przez znaczn¹ czêœæ roku by³o zamarzniête. Nazwa Ba³tyckiego Jeziora Lodowego (fig. 2A) jest
zwi¹zana z wystêpuj¹cymi w nim, w czasie krótkiego lata, górami lodowymi. Istnia³o ono przez oko³o 3000
lat, stale powiêkszaj¹c sw¹ powierzchniê w miarê topnienia l¹dolodu skandynawskiego.
Faza Morza Yoldiowego. Oko³o 11 700–11 500 lat temu, na skutek zaniku l¹dolodu, na obszarze centralnej Szwecji dosz³o do po³¹czenia Ba³tyckiego Jeziora Lodowego z oceanem. Pojawi³ siê wtedy
w Ba³tyku ma³¿ morski Yoldia arctica, od którego nazwano tê fazê rozwoju Morzem Yoldiowym (fig. 2B).
Postêpuj¹cy zanik l¹dolodu powodowa³ dŸwiganie siê ugiêtej wczeœniej pod ciê¿arem lodu skorupy ziemskiej. Tempo podnoszenia siê uwalnianej spod lodu Skandynawii by³o wówczas szybsze ni¿ wzrost poziomu oceanu, co doprowadzi³o do zamkniêcia siê cieœniny w centralnej Szwecji oko³o 10 800 lat temu.
Faza Jeziora Ancylusowego. Izolowane od oceanu Morze Yoldiowe szybko przekszta³ci³o siê w s³odkowodne jezioro, w którym ¿y³ œlimak Ancylus fluviatilis, dlatego tê fazê rozwoju Ba³tyku nazwano Jeziorem Ancylusowym (fig. 2C). Dalsze podnoszenie siê Skandynawii spowodowa³o zmniejszanie pó³nocnego i zwiêkszanie po³udniowego zasiêgu Morza Yoldiowego i Jeziora Ancylusowego.
Faza Morza Litorynowego i Politorynowego. Oko³o 9800 lat temu dosz³o do ostatecznego po³¹czenia
Morza Ba³tyckiego z oceanem poprzez Cieœniny Duñskie. Do Ba³tyku zaczê³y przenikaæ s³one wody z Morza Pó³nocnego. Pocz¹tkowo wymiana wód by³a s³aba, gdy¿ cieœniny te by³y wê¿sze i p³ytsze ni¿ dziœ.
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Fig. 2. Fazy rozwoju Morza Ba³tyckiego (S. Uœcinowicz, 2003)

Wraz ze wzrostem poziomu wód w oceanie, intensywnoœæ dop³ywu wód s³onych do Ba³tyku wzrasta³a.
Wp³ywy morskie zaznaczy³y siê najwczeœniej w zachodniej i po³udniowej czêœci Ba³tyku, stopniowo rozprzestrzeniaj¹c siê w kierunku pó³nocnym. Proces przekszta³cania siê zbiornika s³odkowodnego w s³onawowodne morze trwa³ oko³o 1000–1300 lat. Ten przejœciowy okres nazywamy Morzem Mastogloia, od
charakterystycznych dla tej fazy okrzemek z rodzaju Mastogloia. Oko³o 8500 lat temu wody sta³y siê na
tyle s³one, ¿e pojawi³ siê w nich œlimak Littorina littorea, od którego nastêpn¹ fazê rozwoju Ba³tyku nazwano
Morzem Litorynowym (fig. 2D). By³o to morze cieplejsze i bardziej s³one ni¿ dzisiejszy Ba³tyk. W tym okresie wybrze¿a Ba³tyku w czêœci pó³nocnej i po³udniowej zmienia³y siê podobnie jak w Morzu Yoldiowym i
Jeziorze Ancylusowym. W czêœci pó³nocnej zachodzi³o, trwaj¹ce do dzisiaj, szybkie podnoszenie skorupy
ziemskiej (szybsze ni¿ wzrost poziomu morza). W czêœci po³udniowej, gdzie ruchy skorupy ziemskiej ju¿
zanik³y, morze wkroczy³o na obszary, które wczeœniej pozostawa³y l¹dem. Oko³o 6000–5000 lat temu, w re-

jonie Cieœnin Duñskich, na skutek nieznacznego podniesienia skorupy ziemskiej, wymiana wód z Morzem
Pó³nocnym stopniowo zmniejsza³a siê, a Ba³tyk sta³ siê morzem mniej s³onym. Fazê tê nazywamy Morzem Politorynowym. Oko³o 1000 lat temu w Morzu Ba³tyckim pojawi³ siê ma³¿ Mya arenaria.

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Torfowisko wysokie Bielawskie B³ota 54°47'55"N; 18°15'40"E
Na po³udnie od Kêpy Ostrowskiej, która jest niewielkim wyniesieniem terenu zbudowanym z osadów
plejstoceñskich, w pobli¿u miejscowoœci Mieroszyno i Ostrowo w otulinie NPK, znajduje siê rezerwat torfowiskowo-faunistyczny (ptaków) Bielawa, utworzony w 2005 r. przez po³¹czenie rezerwatów: Woskownica
Bielawskiego B³ota, Moroszka Bielawskiego B³ota oraz Bielawa. Ca³kowita powierzchnia rezerwatu wynosi
721,41 ha. Ochronie podlega tu rozleg³e torfowisko wysokie typu ba³tyckiego (powsta³e w zasiêgu mokrego, ch³odnego klimatu) zwane Bielawskimi B³otami (fig. 3). Obszar rezerwatu obejmuje sp³aszczon¹, na
skutek wydobycia torfów i po¿arów, kopu³ê torfowiska poroœniêtego w wiêkszoœci lasem brzozowym. Jest
to torfowisko w³aœciwe, które wytworzy³o siê w bezodp³ywowym zag³êbieniu terenu, gdzie wczeœniej funkcjonowa³o jezioro. Gdy poziom wód gruntowych by³ niski, jezioro zaczê³o zarastaæ od brzegów stref¹ szuwarów. Tworzy³ siê wówczas ko¿uch roœlinny na powierzchni wody (p³ywaj¹ce p³o). Centralna czêœæ torfowiska podnosi³a siê, tworz¹c wyraŸn¹ kopu³ê, a przy brzegu powsta³a w¹ska strefa zasilana wodami opadowymi, zanikaj¹ca w okresach suchych (okrajek wodny). Rozrastaj¹ce siê p³o pokrywa³o coraz wiêksz¹ czêœæ
jeziora. Torfowisko jest pociête kana³ami i czêœciowo zdegradowane w wyniku prowadzonej tu kiedyœ eksploatacji torfów. Niew¹tpliwymi walorami przyrodniczymi rezerwatu Bielawa s¹ cenne gatunki flory, takie
jak woskownica europejska, malina moroszka i przygie³ka brunatna. Ponadto obszar rezerwatu jest ostoj¹
ptaków wodno-b³otnych, a tak¿e miejscem odpoczynku ¿urawi podczas ich sezonowych lotów.

Fig. 3. Schemat torfowiska nadmorskiego (G. Uœcinowicz, L. Jurys)

2. Pó³wysep Helski 54º35'36"N; 18º48'45"E
Na wschód od W³adys³awowa rozci¹ga siê, na odcinku kilkudziesiêciu kilometrów, d³ugi i w¹ski
pó³wysep. Zamyka on od pó³nocy Zatokê Puck¹. Pó³wysep to l¹dowa czêœæ powierzchni wysuniêta
w stronê akwenu. Jest ona otoczona z trzech stron przez wodê. Miejsce styku pó³wyspu z g³ówn¹ czêœci¹ l¹du jest nazywane nasad¹, a miejsce najdalej wysuniête w wodê to przyl¹dek. Pó³wysep Helski stanowi ciekawostkê krajobrazow¹ i przyrodnicz¹. Jego d³ugoœæ wynosi oko³o 34 km, szerokoœæ w najwê¿szym miejscu – oko³o 150 m, w najszerszym – oko³o 3 km. Pó³wysep (mierzeja) to charakterystyczna
dla polskiego wybrze¿a maczugowata forma akumulacyjna, zwan¹ kos¹. Zosta³ uformowany w wyniku
procesów transportu materia³u piaszczystego i oscylacji (wahañ) poziomu morza. Pó³wysep od zachodu graniczy z wysoczyzn¹ morenow¹, od pó³nocy i wschodu jest ograniczony Morzem Ba³tyckim, natomiast od po³udnia – wodami Zatoki Puckiej. Zewnêtrzna (pó³nocna) linia brzegowa pó³wyspu jest wyrównana, w przybrze¿u wystêpuj¹ dwie rewy, a dalej w kierunku pó³nocno-wschodnim dno obni¿a siê
³agodnie. Od strony wewnêtrznej (po³udniowej) charakter linii brzegowej jest nieco bardziej urozmaicony. Pó³wysep Helski, w swojej nad- i podwodnej czêœci wykazuje dwudzielnoœæ. Czêœæ zachodnia jest
wê¿sza, ni¿sza i ma ma³o skomplikowan¹ rzeŸbê w porównaniu do czêœci wschodniej, gdzie pocz¹wszy
od Jastarni wzrasta szerokoœæ pó³wyspu. Zwiêksza siê równie¿ urozmaicenie rzeŸby, a wysokoœæ wydm
w wielu miejscach dochodzi do 15 m n.p.m., maksymalnie do 22 m n.p.m. Ma to odzwierciedlenie w budowie geologicznej. Czêœæ nadwodna pó³wyspu jest znacznie mniejsza ni¿ zasadniczy cokó³ podwodny.

Fig. 4. Przekrój geologiczny przez Pó³wysep Helski (J. Zachowicz, 2007; zmieniony)

U nasady pó³wysep jest nadbudowany plejstoceñskimi osadami wodnolodowcowymi i holoceñskimi
osadami organogenicznymi. W swojej dalszej czêœci w podstawie wystêpuj¹ mi¹¿sze serie holoceñskich piasków (fig. 4). Na Pó³wyspie Helskim znajduje siê równie¿ rezerwat florystyczny Helskie Wydmy utworzony w 2006 r. Jego powierzchnia wynosi 108,48 ha.
3. Klif i osuwisko w Jastrzêbiej Górze 54º50'6"N; 18º18'46"E
Klif (faleza) w Jastrzêbiej Górze ma d³ugoœæ kilku kilometrów, a jego wysokoœæ dochodzi do oko³o
30 m. Jest to stromy, urwisty brzeg powsta³y przez podcinanie falami dolnej czêœci stoku i odrywanie jego
czêœci górnej. Czêœæ materia³u pochodz¹ca z oderwania jest usuwana przez fale morskie. Na skutek podcinania faleza cofa siê tak d³ugo i na tak¹ odleg³oœæ, na jak¹ siêgaj¹ fale. Klif podcinany przez fale morskie
jest nazywany klifem ¿ywym lub aktywnym. Natomiast klif znajduj¹cy siê poza zasiêgiem falowania, ustabilizowany i przeobra¿any tylko przez procesy stokowe, jest nazywany klifem martwym.

Fig. 5. Przekrój przez klif w Jastrzêbiej Górze (L. Jurys)

Ró¿ne etapy rozwoju osuwiska w Jastrzêbiej Górze: A – 2010 r., B – 2011 r. (fot. L. Jurys)

W zachodniej czêœci klifu w Jastrzêbiej Górze wyró¿niono trzy poziomy glin zwa³owych przewarstwionych osadami piaszczystymi i i³ami zastoiskowymi (fig. 5). We wschodniej czêœci, przed jej zabudow¹, by³y
widoczne zaburzenia glacitektoniczne. Najni¿ej w profilu wystêpuj¹ szare gliny uto¿samiane z glinami
zwa³owymi zlodowacenia Warty. W centralnej czêœci stwierdzono jednolity poziom glin zwa³owych o maksymalnej mi¹¿szoœci 20 m. Najwy¿szy trzeci poziom glin zwa³owych osi¹ga mi¹¿szoœæ 5–6 m. S¹ to gliny
silnie piaszczyste z niewielk¹ domieszk¹ ¿wirów. Lokalnie wystêpuj¹ osady zastoiskowe – mu³ki i i³y, które
ods³aniaj¹ siê w klifie w Jastrzêbiej Górze na wysokoœci od 2 m p.p.m. do 15 m n.p.m. Budowa geologiczna
i stosunki wodne w klifie maj¹ bezpoœredni wp³yw na rozwój osuwiska (fig. 6).
Fig. 6. Schematyczny przekrój przez osuwisko
w Jastrzêbiej Górze (L. Jurys)

4. Cypel rewski 54º38'6"N;18º30'52"E
Na pó³noc od miejscowoœci Mechelinki, w Rewie, znajduje
siê cypel rewski stanowi¹cy l¹dowy fragment mierzei, której
przed³u¿eniem jest Rybitwia Mielizna. Cypel to w¹ski pó³wysep, a najczêœciej jest to czêœæ, najdalej wysuniêta w stronê
morza. Wa³ ten wraz z podwodn¹ czêœci¹ mierzei oddziela
akwen Zalewu Puckiego od pozosta³ej czêœci Zatoki Puckiej.
Cypel ma zmienn¹ d³ugoœæ zale¿n¹ od warunków hydrodynamicznych, zwykle wynosi ona kilkaset metrów. Krajobraz cypla rewskiego zosta³ ukszta³towany w wyniku akumulacyjnej
dzia³alnoœci fal morskich i przybrze¿nych pr¹dów morskich.

Cypel rewski (fot. P. Domaradzki)

5. Delta Redy 54º38'27"N; 18º28'31"E
W po³udniowej czêœci Parku, w obrêbie pradoliny Redy, znajduje siê ujœciowy odcinek rzeki Redy
do wód Zatoki Puckiej, który jest ostatnim w Polsce naturalnym ekosystemem ujœcia rzeki na niskim
wybrze¿u Ba³tyku. Delta to nagromadzenie osadów niesionych przez rzekê w miejscu gdzie uchodzi
do morza lub jeziora. Ma ona budowê strefow¹
(fig. 7A). Pierwsza strefa to wysuniêta w kierunku
morza równia deltowa, górna powierzchnia delty.
Drug¹ strefê stanowi podwodne czo³o delty, czyli
górna czêœæ sk³onu, które ³agodnie przechodzi
w trzeci¹ strefê po³ogiej prodelty (fig. 7B). Obszar
delty jest miejscem podmok³ym. Jej czêœæ l¹dowa
wznosi siê tu ponad poziom morza na zaledwie kilkadziesi¹t centymetrów, dlatego podczas jesiennych i wiosennych sztormów teren wokó³ ujœcia
bywa zalewany s³onymi wodami morskimi. Rzeka
Reda p³ynie szerokim i p³askim dnem pradoliny,
która jest ograniczona od pó³nocy i po³udnia wysokimi na 50–60 m krawêdziami Kêpy Puckiej
i Kêpy Oksywskiej.

S³one ³¹ki rezerwatu Beka, rozwiniête na
równi deltowej (fot. G. Uœcinowicz)

Fig. 7. A – Schemat delty (W. Jaroszewski i in., 1985;
zmieniony), B – Schematyczny przekrój
przez deltê (S.M. Stanley, 2002; zmieniony)

6. Cypel rzucewski 54º41'40"N;
18º28'21"E
Na po³udnie od Pucka jest zlokalizowany cypel
rzucewski otoczony wodami Zatoki Puckiej. Pla¿a
znajduj¹ca siê u nasady tego cyplu przechodzi
w zalesiony klif Kêpy Puckiej. Jest to miejsce ciekawe nie tylko z geologicznego punktu widzenia,
ale tak¿e z przyczyn kulturowych. W rejonie Rzucewa znajduje siê stanowisko archeologiczne –
osada z epoki kamienia (III–II tys. p.n.e.) oraz
neogotycki zamek Jan III Sobieski z okaza³ymi
ogrodami, nale¿¹cy przed wojn¹ do rodu von
Below.

Cypel rzucewski
(fot. P. Domaradzki)

7. Skupisko g³azów „12 Aposto³ów” 54º43'5"N;
18º25'35"E
Nad brzegiem Zalewu Puckiego, na po³udniowy
wschód od Pucka w kierunku Rzucewa, znajduje siê
skupisko g³azów narzutowych o nazwie „12 Aposto³ów”. G³azy te, jako bloki skalne, zosta³y przetransportowane w l¹dolodzie podczas ostatniego
zlodowacenia. Gdy l¹dolód zanik³ fragmenty skalne
zosta³y zdeponowane (z³o¿one) razem z materia³em
piaszczysto-¿wirowatym i utworzy³y wzgórza morenowe. Dziêki procesowi wymywania tego materia³u z utworów morenowych przez wody morskie,
dosz³o do nagromadzenia na powierzchni terenu
ods³oniêtych g³azów. Proces ten trwa nieprzerwanie,
a w miarê erozji zboczy klifu roœnie liczba g³azów.
Przyci¹ga uwagê du¿e skupisko g³azów (ok. 50)
o obwodzie 1,5–2,0 m, wystêpuj¹ce na niewielkim
obszarze. Zosta³y one objête ochron¹ prawn¹ jako
pomnik przyrody nieo¿ywionej.
G³azy z grupy „12 Aposto³ów” (fot. G. Uœcinowicz)

8. Lisi Jar – dolina erozyjna 54º50'1"N;18º19'16"E
Po pó³nocnej stronie drogi z Rozewia do Jastrzêbiej Góry znajduje siê Lisi Jar. Jest to w¹ska, sucha dolina o stromych zboczach, w tym przypadku powsta³a w strefie krawêdziowej wysoczyzny morenowej
(Kêpy Swarzewskiej). D³ugoœæ doliny wynosi oko³o 350 m, a jej g³êbokoœæ dochodzi do 50 m. Dno jaru
sukcesywnie obni¿a siê do poziomu pla¿y, a dalej kontynuuje siê pod dnem morza. Podmorska czêœæ jaru
jest zasypana osadami wspó³czesnymi, dlatego te¿ mówimy, ¿e stanowi „paleokontynuacjê” czêœci widocznej na powierzchni terenu.
Zbocza doliny s¹ poroœniête lasem bukowym. Dodatkow¹ ciekawostkê stanowi umieszczony w pobli¿u
doliny obelisk upamiêtniaj¹cy miejsce zejœcia na l¹d powracaj¹cego z wyprawy wojennej króla Zygmunta
III Wazy.
9. Wychodnie utworów miocenu w klifie
ch³apowskim 54º49'2"N; 18º21'31"E
Od Jaru Ch³apowskiego, nazywanego przez Kaszubów „Rudnikiem” (od rudoczerwonej ziemi
symbolizuj¹cej krwawy atak na Szwedów), w kierunku pó³nocnym na odcinku oko³o 700 m, rozciaga siê klif ch³apowski. Jest tu widoczny kontakt
utworów miocenu i czwartorzêdu. W sp¹gowej czêœci skarpy wystêpuje kompleks mioceñskiej formacji
brunatnowêglowej, któr¹ tworz¹ g³ównie piaski
drobnoziarniste oraz mu³ki i i³y. Formacja ta osi¹ga
mi¹¿szoœæ oko³o 30 m, z prawie 2-metrowymi pok³adami wêgla brunatnego. Dziêki bogatej historii
badañ tego obszaru wiadomo, ¿e wczeœniej w klifie
mo¿na by³o obserwowaæ trzy pok³ady wêgla brunatnego, a jeden z nich (œrodkowy) by³ eksploatowany w 1859 r. Profil w tej czêœci klifu jest szczególnie ciekawy z uwagi na ods³aniaj¹cy siê kontakt osadów mioceñskich z piaskami i ¿wirami wodnolodowcowymi o mi¹¿szoœci kilkunastu metrów. Seria
ta zawiera w sp¹gu warstwê bruku morenowego.

Ods³oniêcie utworów miocenu (fot. G. Uœcinowicz)

W najwy¿szej czêœci skarpy, nale¿¹cej do niszy osuwiskowej, wystêpuje kilkumetrowa warstwa glin
zwa³owych powsta³ych w czasie deglacjacji ostatniego l¹dolodu zlodowacenia Wis³y.
Utworzony tu w 2000 r. rezerwat Dolina Ch³apowska, o powierzchni 24,83 ha, ma na celu zachowanie
walorów krajobrazowych dolinki erozyjnej powsta³ej w strefie brze¿nej wysoczyzny morenowej (Kêpy
Swarzewskiej) oraz towarzysz¹cych jej zespo³ów roœlinnych. Dolina ma d³ugoœæ oko³o 500 m, jej dno jest
wyraŸnie wciête i miejscami osi¹ga g³êbokoœæ ponad 40 m. Charakteryzuje siê du¿ym spadkiem – ró¿nica
poziomów miêdzy jej górnym odcinkiem a wylotem na pla¿y wynosi 50 m.
10. Klif gnie¿d¿ewski – klif aktywny 18º23'45"E; 54º44'33"N
Klif gnie¿d¿ewski znajduje siê w obrêbie Kêpy Swarzewskiej, oko³o 1 km na wschód od miejscowoœci
Gnie¿d¿ewo. Jest on charakterystyczny ze wzglêdu na licznie wystêpuj¹ce zerwy, obrywy i osuwiska. Klif
jest zbudowany z piasków i ¿wirów wodnolodowcowych, miejscami zaglinionych, wykazuj¹cych zdolnoœæ do wch³aniania wody, dlatego te¿ jest ma³o odporny na abrazjê. Powy¿ej pakietu piaszczysto-¿wirowatego wystêpuj¹ ¿ó³tobr¹zowe gliny, w górnej czêœci zwietrza³e.

Klif gnie¿d¿ewski (fot. L. Zaleszkiewicz)

11. Klif rozewski – klif martwy 54º49'57"N;
18º20'10"E
Na pó³nocny zachód od W³adys³awowa i na wschód
od Jastrzêbiej Góry, na pó³nocnym krañcu Parku, znajduje siê przyl¹dek i klif rozewski. W 1959 r. w obrêbie
Rozewia utworzono rezerwat krajobrazowy Przyl¹dek
Rozewski, o powierzchni 12,15 ha, którego zadaniem
jest ochrona czêœci wybrze¿a klifowego wraz z wiekowym lasem mieszanym, a tak¿e wystêpuj¹cych tam
stanowisk jarzêbu szwedzkiego. Przyl¹dek Rozewie
jeszcze do niedawna by³ uwa¿any za najdalej wysuniêty
punkt na pó³nocy Polski, jednak straci³ ten tytu³ na
rzecz punktu na wybrze¿u w Jastrzêbiej Górze, który
obecnie jest nazywany Gwiazd¹ Pó³nocy.

Martwy klif w Rozewiu
(fot. S. Uœcinowicz)

12. Widowo – wybrze¿e wydmowe 54º49'53"N; 18º7'26"E
Pomiêdzy Karwi¹ a Dêbkami w pasie terenu oko³o 40–60 m na po³udnie od pla¿y, znajduje siê
utworzony w 1999 r. rezerwat Widowo, o powierzchni 97,10 ha. Wystêpuj¹ tu liczne wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne. Wydmy powstaj¹ w wyniku akumulacyjnej dzia³alnoœci wiatru, natomiast niecki i rynny w wyniku deflacji, czyli wywiewania osadów (piasków) na obszarach pozbawionych roœlinnoœci. Wydmy to wzniesienia o ró¿nych kszta³tach i rozmiarach. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest asymetria stoków. Stoki dowietrzne (proksymalne), wystawione na dzia³alnoœæ wiatrów,
s¹ d³u¿sze i s³abiej nachylone ni¿ stoki odwietrzne (dystalne). Wydmy paraboliczne maj¹ kszta³t
pó³ksiê¿yca, którego naro¿a s¹ utrwalane przez wilgoæ gruntow¹ i roœlinnoœæ. S¹ one zwrócone
wklês³¹ stron¹ pod wiatr (fig. 8).
Wœród zespo³ów leœnych porastaj¹cych wydmy Widowa dominuje nadmorski bór ba¿ynowy oraz kwaœna buczyna typu pomorskiego.

Fig. 8. Wydma paraboliczna w planie i przekroju
(W. Jaroszewski i in., 1985)

13. Torfowisko Wierzchuciñskie B³ota 54º48'16"N;18º3'51"E
Na pó³noc od Jeziora ¯arnowieckiego, w s¹siedztwie rzeki Piaœnicy, znajduje siê torfowisko wysokie Wierzchuciñskie B³ota, powsta³e w rozleg³ym zag³êbieniu bezodp³ywowym. W obrêbie
Wierzchuciñskich B³ot znajduj¹ siê dwa rezerwaty
florystyczne – rezerwat Piaœnickie £¹ki, o powierzchni 56,23 ha, utworzony w 1959 r., w celu
zachowania rzadkich zbiorowisk roœlinnych, i rezerwat D³ugosz Królewski w Wierzchucinie, o powierzchni 148,19 ha, utworzony w 2003 r., w celu
utrzymania jednego z dwóch najwiêkszych stanowisk wieloletniej paproci – d³ugosza królewskiego i najwiêkszej populacji wid³aka ja³owcowatego. Omawiany obszar jest otoczony zmeliorowanymi ³¹kami. Wiêkszoœæ terenu pokrywaj¹ po³acie
boru bagiennego i brzeziny bagiennej.

Rezerwat Widowo
(fot. G. Uœcinowicz)

Wierzchuciñskie B³ota
(fot. G. Uœcinowicz)

WALORY KRAJOZNAWCZE I TURYSTYKA
Z nadmorskim po³o¿eniem Parku s¹ zwi¹zane wysokie wartoœci kulturowe, tradycja gospodarki morskiej i folklor kaszubski. Najwiêkszymi atrakcjami przyrodniczymi Parku s¹ piaszczyste pla¿e i wystêpuj¹ce na ich zapleczu wydmy, niskie obszary zalewowe, a tak¿e wysokie i dynamicznie przeobra¿ane klify. Znajduj¹ siê tu cenne zabytki architektoniczne, np. pucka starówka, koœcio³y i domy rybackie w Helu,
latarnia morska w Rozewiu czy fortyfikacje obronne z pierwszej po³owy XX w. w Jastarni i Helu. Wybrze¿e
morskie w obrêbie Parku nale¿y do najbardziej popularnych rejonów letniego wypoczynku w Polsce.
Piaszczyste, szerokie pla¿e rozci¹gaj¹ siê na odcinku oko³o 130 km. Panuj¹ tu znakomite warunki do
uprawiania sportów wodnych, tj. windsurfingu, kitesurfingu i ¿eglarstwa przybrze¿nego. Wiêkszoœæ miejscowoœci znajduj¹cych siê na obszarze NPK to miejscowoœci wypoczynkowe. Ka¿da z nich oferuje kilka typów zakwaterowania, od hoteli przez pensjonaty, pokoje goœcinne, oœrodki wypoczynkowe i kempingi.
Bia³ogóra – wieœ po³o¿ona 1,5 km od Morza Ba³tyckiego, na skraju Wierzchuciñskich B³ot. Znajduje
siê tu stadnina koni z karczm¹, minigolf i wypo¿yczalnia rowerów. Na pó³nocny wschód od wsi jest zlokalizowana zalesiona wydma, od której pochodzi nazwa letniska.
Cha³upy – wieœ rybacka i miejscowoœæ letniskowa, po³o¿ona 7 km od nasady Mierzei Helskiej nad Zatok¹ Puck¹, pierwsza od strony W³adys³awowa. Jest to jedno z najlepszych miejsc w Europie do uprawiania windsurfingu.
Dêbki – popularna miejscowoœæ wczasowa z pla¿¹ naturystów. Najwa¿niejszym zabytkiem jest drewniana kaplica Ksiê¿y Zmartwychwstañców z 1935 r.
Hel – miasto po³o¿one na krañcu Pó³wyspu
Helskiego, stanowi¹ce wa¿ny oœrodek turystyczny, rybacki i wojskowy. Znajduje siê tu
port wojenny, przystañ rybacka, jachtowa i ¿eglugi pasa¿erskiej. Najokazalszym zabytkiem
jest latarnia morska, w obecnym kszta³cie od
1790 r. Znajduj¹ siê tu te¿ inne zabytki i muzea
takie jak: domy rybackie, Muzeum Rybo³ówstwa Morskiego z wie¿¹ widokow¹ w dawnym
koœciele gotyckim œw. Piotra i Paw³a z XIV w.,
Skansen Broni Morskiej, Muzeum Obrony Wybrze¿a oraz kamienne umocnienia falochronów i zatopione wraki statków. W mieœcie jest
wa¿ny oœrodek badawczy biologii morza, s³yn¹cy z jedynego w Polsce fokarium, nale¿¹cego
Helskie foki (fot. J. Rychel)
do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego.
W okolicach Helu znajduje siê prezydencki oœrodek wypoczynkowy oraz jedyna w Polsce pla¿a strze¿ona
przez ratowników z psami ras nowofundland i landseer.
Jastarnia – kolebka polskiego ¿eglarstwa morskiego, nadmorski kurort o walorach uzdrowiskowych (leczenie chorób uk³adu kr¹¿enia, oddechowego i narz¹dów ruchu). Znajduje siê tu du¿y port
rybacki. W mieœcie jest zlokalizowany ¿eglarski oœrodek sportowy i baza p³etwonurków. Do ciekawych zabytków nale¿y chata rybacka z 1881 r. zbudowana z wyrzuconych przez morze czêœci statków
i okrêtów, latarnia morska z 1950 r., Oœrodek Oporu Jastarnia oraz ruiny niemieckich instalacji przeciwlotniczych.
Jastrzêbia Góra – malowniczo po³o¿ona miejscowoœæ na wysokim (ponad 30 m n.p.m.) klifie, niszczonym podczas sztormów przez fale morskie. Wzd³u¿ klifu biegnie promenada, a na wschodnim krañcu
miejscowoœci znajduje siê dolina Lisi Jar.
Jurata – znany kurort wypoczynkowy za³o¿ony przez spó³kê akcyjn¹ po 1928 r., nazwany imieniem
córki króla mórz. Znajduj¹ siê tu m.in. atelier Wojciecha Kossaka, fontanna z figur¹ Juraty oraz drewniane
molo i deptak. Jurata oferuje turystyczne rejsy po zatoce starymi ³odziami ¿aglowymi, tzw. pomerankami.
W okolicach miejscowoœci s¹ zlokalizowane œcie¿ki przyrodnicze, a wysokoœci wydm mog¹ tu dochodziæ
nawet do 15 m n.p.m.

Krokowa – jedna z najstarszych miejscowoœci na Pomorzu Gdañskim zwi¹zana z rodem von Krockow.
Do g³ównych atrakcji nale¿¹ pa³ac i park z 27 gatunkami drzew, w tym okaza³ymi klonami, dêbami, lipami
i platanami. Znajduje siê tu te¿ koœció³ œw. Katarzyny (XIX w.) z krypt¹ za³o¿ycielskiej rodziny oraz zabytkowy folwark ze stodo³¹, gorzelni¹, obor¹ i chlewem.
KuŸnica – wieœ zlokalizowana w najwê¿szym miejscu Pó³wyspu Helskiego (ok. 200 m), gdzie tory kolejowe s¹ po³o¿one najbli¿ej brzegu morskiego na ca³ym polskim wybrze¿u. Znajduje sie tu koœció³ z neogotyckim wyposa¿eniem z pocz¹tku lat 30. XX w. oraz wiele XIX-wiecznych parterowych domów rybackich
z czerwonej ceg³y. Nazwa wsi pochodzi od niemieckiego Kusfeld i oznacza Miejsce Poca³unku, co symbolizuje „dotykanie siê” morza z zatok¹ 2,5 km na wschód jest zlokalizowana 20-metrowa wydma Góra
Libek, na któr¹ prowadzi œcie¿ka przyrodnicza.
Puck – miasto portowe u ujœcia rzeki P³utnicy do Zatoki Puckiej, które uzyska³o prawa miejskie
w 1348 r. Do cennych zabytków nale¿y zespó³ z zachowanym uk³adem œredniowiecznego miasta, z rynkiem, koœcio³em œw. Piotra i Paw³a z 1293 r. oraz licznymi starymi domami. Godne uwagi s¹ zabytkowe
kamienice miejskie oraz drewniany szpital barokowy z oko³o 1720 r. z oddzia³em Muzeum Ziemi Puckiej.
Oprócz portu jachtowego z molem spacerowym, sk¹d wyruszaj¹ rejsy wycieczkowe po Zatoce Puckiej,
znajduje siê tu te¿ port rybacki. W XVI i XVII w. miasto by³o g³ówn¹ baz¹ floty królewskiej. To tu 10 lutego
1920 r. gen. Józef Haller dokona³ symbolicznych zaœlubin Polski z morzem. Do 1926 r. stacjonowa³y tu
okrêty Polskiej Marynarki Wojennej.
Rzucewo – pierwotnie osada rycerska po³o¿ona na
krawêdzi klifu. S³ynie z neogotyckiego pa³acu z XIX w.,
zbudowanego w formie zamku przez ostatnich w³aœcicieli (rodzinê von Belowów). Wczeœniej maj¹tek wraz
z pierwszym pa³acem nale¿a³ m.in. do rodu Radziwi³³ów i króla Jana III Sobieskiego. Obecnie mieœci siê
tu hotel „Zamek Jan III Sobieski”. Zabytkowa aleja lipowa z Os³onina do Rzucewa, rozci¹gaj¹ca siê wzd³u¿
brzegu zatoki, zosta³a nazwana Alej¹ Sobieskiego.
Król jeŸdzi³ ni¹ jeszcze gdy w³aœcicielk¹ maj¹tku by³a
jego siostra Katarzyna, ¿ona Micha³a Radziwi³³a.
2,5-kilometrowa aleja jest wysadzana lipami, grabami
i kasztanowcami. St¹d pochodz¹ pierwsze znaleziska
neolitycznej kultury rzucewskiej w postaci wyrobów
z bursztynu oraz tzw. osady ³owców fok.

Hotel „Zamek Jan III Sobieski”
(fot. G. Uœcinowicz)

Swarzewo – wieœ, w której podczas wykopalisk znaleziono groby skrzynkowe sprzed 2,5 tys. lat. Najwa¿niejsze zabytki to neogotycki koœció³ z 1880 r. z wyposa¿eniem z XV–XVIII w. i chata kaszubska. Godnym odwiedzenia jest miejsce kultu maryjnego, rzeŸba Madonny z XV w., sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskiego Morza i skansen rybacki. W okolicach Swarzewa wystêpuj¹ pozosta³oœci lasu zatopionego
w Zatoce Puckiej. Do kolejnych atrakcji nale¿y zaliczyæ klif swarzewski, nieeksploatowane jeszcze z³o¿a
soli kamiennych i potasowo-magnezowych oraz elektrowniê wiatrow¹.
W³adys³awowo – miasto portowe nad morzem i Zatok¹ Puck¹, powsta³e z po³¹czenia miejscowoœci
wczasowej Hallerowo z wioskami: Wielka Wieœ, Cetniewo i Poczernin. Pierwotnie nazwa miasta odnosi³a
siê do wybudowanego na polecenie króla W³adys³awa IV fortu obronnego w XVII w. Najwa¿niejsze atrakcje to wybudowany w latach 1932–1936 koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP, latarnia morska Rozewie
i Dom Rybaka – od lat 50. XX w. hotel dla rybaków, a obecnie siedziba Urzêdu Miasta z wie¿¹ widokow¹.
Szlaki piesze
Szlak Nadmorski (Rozewski) (znaki niebieskie, d³. ok. 28 km) – Krokowa–Ostrowo (11,1 km)–Jastrzêbia
Góra (4,6 km)–Rozewie (3,9 km)–W³adys³awowo (8,8 km).
Szlak jest poprowadzony przez trzy rezerwaty przyrody – torfowiskowy rezerwat Bielawa w okolicach
Ostrowa, rezerwat Przyl¹dek Rozewski na klifie i rezerwat Dolina Ch³apowska. W Rozewiu szlak ³¹czy siê
ze œcie¿k¹ przyrodnicz¹ Przez w¹wozy i klify Rozewia.

Szlak Nadmorski (Rybacki) (znaki niebieskie, d³. 26 km) – W³adys³awowo–Cha³upy (9 km)–KuŸnica
(5,4 km)–Jastarnia (8 km)–Jurata (3,6 km).
Szlak biegnie wzd³u¿ Pó³wyspu Helskiego i stanowi kontynuacjê niebieskiego szlaku Rozewskiego,
prowadzi przez miejscowoœci o tradycjach rybackich.
Szlak Krawêdzi¹ Kêpy Puckiej (znaki niebieskie, d³. ok. 32 km) – Wejherowo–Brzezino (17,4 km)–Os³onino (5,2 km)–Rzucewo (2 km)–Puck (7,3 km).
Szlak biegnie wzd³u¿ skraju Puszczy Dar¿lubskiej, brzegu pradoliny Redy i zachodniego wybrze¿a Zatoki Puckiej, przez posiad³oœæ Jana III Sobieskiego i osadê ³owców fok.
Szlak Nadmorski Ba³tycki (znaki czerwone, d³. 32 km) – ¯arnowiec–Dêbki (5,6 km)–Bia³ogóra
(7,4 km)–Lubiatowo (8 km)–Stilo (10,7 km) dalej do £eby.
Szlak stanowi fragment szlaku transeuropejskiego Braniewo–Brest (Francja). Na terenie NPK prowadzi
przez nadmorski bór ba¿ynowy, torfowisko wysokie w zag³êbieniach miêdzywydmowych oraz wydmy
bia³e i szare.
Szlak Grot Mechowskich (znaki czarne, d³. 29 km) – Puck–Po³czyno (5 km)–Dar¿lubie (3,2 km)–Mechowo (3,5 km)–Krokowa (17,3 km).
Szlak prowadzi do jednej z najwiêkszych atrakcji regionu – Grot Mechowskich utworzonych w piaskowcach (piaskach scementowanych kalcytem) i dwóch okaza³ych g³azów narzutowych Puszczy Dar¿lubskiej – Diabelskiego Kamienia i Bo¿ej Stopki.
Szlak Puszczy Dar¿lubskiej (znaki zielone, d³. 37 km) – Wejherowo–¯arnowiec (29,1 km)–Krokowa
(7,9 km).
Szlak biegnie zachodnim skrajem Puszczy Dar¿lubskiej, wzd³u¿ granicy rezerwatu przyrody Zielone
z chronionym wiciokrzewem pomorskim. Jedynie na ma³ym odcinku miêdzy ¯arnowcem i £êtowicami
prowadzi przez obszar otuliny NPK. W okolicach Odargowa znajduje siê g³az narzutowy Diabelski Kamieñ.
Szlak Swarzewskiego (znaki ¿ó³te, d³. 12 km) – W³adys³awowo–Swarzewo (5 km)–Puck (7 km).
Szlak biegnie wzd³u¿ zachodniego brzegu Zatoki Puckiej, przez dwa ró¿ne typy wybrze¿y morskich –
klifowego w okolicach Swarzewa, i niskiego, zalewowego, miêdzy Swarzewem a W³adys³awowem (rezerwat S³one £¹ki). Przy ujœciu rzeki P³utnicy, przy tzw. Kaczym Winklu, mo¿na obserwowaæ ró¿ne gatunki
ptaków wodnych i wodno-b³otnych, skupiaj¹cych siê tu licznie podczas przelotów.
Wybrane trasy rowerowe
Jastrzêbia Góra–Czarny M³yn–Kaczyniec–Parszkowo–Radoszewo
Wokó³ gminy Krokowa: Krokowa–Minkowice–S³awoszyno–Karwieñskie B³ota II–Widowo–Dêbki–¯arnowiec–£êtowice–Krokowa
Œcie¿ki dydaktyczne
Przez w¹wozy i klify Rozewia (d³. 4,5 km) – œcie¿ka rozpoczyna siê i koñczy przy latarni morskiej
w Rozewiu. Nieopodal pierwszego przystanku jest zlokalizowany parking samochodowy.
Po Torfowych K³ylach (d³. 2 km) – œcie¿ka prowadzi z po³udniowo-zachodniego krañca Jastarni, przez
kompleks ³¹k i dawnych pastwisk po³o¿onych nad Zatok¹ Puck¹ na obszar u¿ytku ekologicznego Torfowe
K³yle, chroni¹cego ¿erowiska i miejsca odpoczynku ptaków wêdrownych oraz zró¿nicowane nieleœne
zbiorowiska roœlinne zatorfionych wybrze¿y Pó³wyspu Helskiego (szuwar sitowca nadmorskiego, wilgotne
murawy z mietlic¹ roz³ogow¹).
Po uroczysku Ka¿a (d³. 1,1 km) – œcie¿ka na Pó³wyspie Helskim miêdzy Cha³upami a KuŸnic¹, gdzie
wystêpuj¹ dobrze zachowane zbiorowiska nieleœne i zaroœlowe zwi¹zane z piaszczystymi pla¿ami, pagórkami wydmowymi i podmok³ymi zag³êbieniami terenu.
Na Górê Libek (d³. 2,5 km) – œcie¿ka prowadzi z KuŸnicy na wydmê Góra Libek, nastêpnie pla¿¹ z powrotem do KuŸnicy. Góra Libek to najwy¿sze (12,5 m) wzniesienie w zachodniej czêœci Pó³wyspu Helskiego,
poroœniête borem sosnowym. Wystêpuje tu chroniony relikt glacjalny – zimozió³ bagienny. Nazwa góry
pochodzi od statku Luebeck z Lubeki, który tu zaton¹³ w I po³owie XVII w.

¯yzne lasy z orlic¹ (d³. ok. 300 m) – œcie¿ka wiedzie przez Pó³wysep Helski w Juracie, gdzie wystêpuj¹ poprzeczne do osi pó³wyspu, wa³y wydmowe oraz pod³u¿ne, wilgotne zag³êbienia miêdzywydmowe,
które decyduj¹ o specyficznym typie wystêpuj¹cych tu zbiorowisk roœlinnych.
***
¯egluga. W sezonie letnim prawie ka¿da miejscowoœæ wczasowa oferuje rejsy wycieczkowe po wodach Zatoki Puckiej i otwartej czêœci Morza Ba³tyckiego. Wtedy te¿ kilka razy dziennie s¹ uruchamiane rejsy
z Gdañska, Sopotu i Gdyni na Hel. Ponadto z Gdyni do Juraty i Helu kursuje tramwaj wodny.
Pla¿e i k¹pieliska. Strze¿one k¹pieliska z zapleczem turystycznym, w tym gastronomi¹, wypo¿yczalniami sprzêtu i parkingami funkcjonuj¹ w sezonie letnim w pobli¿u wszystkich miejscowoœci wypoczynkowych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

CIEKAWOSTKI
Grota Mechowska – jaskinia znajduj¹ca siê nieopodal wsi Mechowo, ok. 9 km na zachód od Pucka, pomnik
przyrody nieo¿ywionej, osobliwoœæ geologiczna (geostanowisko), znana od 1818 r. Wykszta³cona w najm³odszych osadach plejstoceñskich, w zwartych piaskach zalegaj¹cych pod glinami. Jaskinia posiada kilka otworów, charakterystyczne s¹ tu kolumny. Jest w niej wykszta³cona szata naciekowa – stalaktyty, ¿ebra i polewy.
Marsz Œledzia – impreza cykliczna odbywaj¹ca siê corocznie od 2002 r. z inicjatywy Rados³awa Tyœlewicza. Szlak marszu ma d³ugoœæ 12 km i prowadzi Rybitwi¹ Mielizn¹ w Zatoce Puckiej, pomiêdzy KuŸnic¹
a Rew¹, gdzie przy sprzyjaj¹cych warunkach (koniec sierpnia) mo¿na przejœæ po morzu nie zanurzaj¹c siê
g³êbiej ni¿ na 1 m. Technika pokonywania trasy jest dowolna. Czas przejœcia wynosi oko³o 5 godzin.
W po³owie trasy odbywa siê pasowanie na œledzia – zjedzienie surowego œledzia, ostatni etap to pokonanie wp³aw kilkusetmetrowego przekopu. Tu mo¿liwe holowanie przez ³odzie.

S£OWNIK TERMINÓW
Abrazja – proces œcierania ska³ pod³o¿a i okruchów skalnych transportowanych przez wodê, lód lub wiatr, na skutek ich
tarcia o pod³o¿e i wzajemnych uderzeñ.
Antropopresja – dzia³alnoœæ cz³owieka maj¹ca wp³yw na œrodowisko przyrodnicze.
Bruk morenowy – warstwa g³azów i ¿wirów nagromadzona na skutek wyp³ukiwania przez wody drobniejszych ziaren
z osadów.
Koluwium – materia³ skalny przemieszczany w dó³ stoku podczas osuwania, tworz¹cy jêzor osuwiskowy.
Mierzeja – bariera nadbudowywana nad poziom morza, oddzielaj¹ca zalew b¹dŸ zatokê od otwartego akwenu.
Osuwisko – forma rzeŸby powsta³a w wyniku oderwania i przemieszczenia masy skalnej w dó³ stoku. W klasycznej formie
posiada niszê osuwiskow¹ z wyraŸn¹ skarp¹ osuwiskow¹, strefê transportu oraz strefê akumulacji w formie jêzora
osuwiskowego z czo³em. Osuwiska zachodz¹ wskutek dzia³ania si³y ciê¿koœci i mog¹ byæ inicjowane w ró¿ny sposób
przez – d³ugotrwa³e opady lub roztopy, zwiêkszenie iloœci wody w gruncie, podciêcie stoku w efekcie oddzia³ywania
czynników naturalnych (erozja, abrazja) lub dzia³alnoœæ cz³owieka (np. przy budowie drogi), nadmierne obci¹¿enie
stoku (np. przez budownictwo), wibracje (zwi¹zane np. z pracami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami),
trzêsienia ziemi, elementy budowy geologicznej, geometriê stoku.
Pradolina – dolina o rozleg³ym, p³askim dnie, powsta³a w czasie recesji l¹dolodu na jego przedpolu, mniej wiêcej równolegle do czo³a l¹dolodu. Pradolinami by³y odprowadzane wody p³yn¹ce z topniej¹cego lodowca (wody proglacjalne)
oraz wody p³yn¹ce z obszarów niezlodowaconych (wody ekstraglacjalne).
Torfowisko – miejsce gromadzenia siê torfów. Torfowiska tworz¹ siê wspó³czeœnie na obszarach niedawnych zlodowaceñ. Powstanie torfowiska zaczyna siê od wzrostu i stopniowego obumierania roœlinnoœci wodnej wzd³u¿ brzegu
jeziora. Proces ten odbywa siê strefowo. Najbli¿ej brzegu rosn¹ trzciny i sitowie, a w œrodku jeziora wystepuj¹ roœliny
planktoniczne. W miarê nagromadzania siê obumar³ych szcz¹tków roœlinnych strefa trzcin i sitowia przesuwa siê ku
centralnej czêœci jeziora. Natomiast na obumar³ej substancji roœlinnej rozwija siê flora l¹dowa – mchy, a za nimi wkraczaj¹ ma³e drzewa (brzozy, olchy). Wyró¿niamy torfowiska niskie, zasilane g³ównie przez wody gruntowe, oraz torfowiska wysokie, zasilane g³ównie przez wody opadowe. Formy poœrednie to torfowiska przejœciowe.
Wysoczyzna – rozleg³e wzniesienie ograniczone p³ytko wciêtymi dolinami. Szczególnym rodzajem wysoczyzny jest wysoczyzna morenowa (tu te¿ kêpa), czyli wyrównany obszar zbudowany z osadów lodowcowych, a miejscami tak¿e

wodnolodowcowych. Jej powierzchnia mo¿e byæ wzbogacona nieregularnie rozmieszczonymi pagórkami i zag³êbieniami bezodp³ywowymi, utworzonymi podczas nierównomiernego wytapiania materia³u morenowego z l¹dolodu.
Powierzchnia wysoczyzny mo¿e te¿ byæ p³aska, jeœli powsta³a w wyniku wytopienia jednolitych p³atów martwego lodu.
Zaburzenia glacitektoniczne – zespó³ deformacji pod³o¿a wywo³anych przez dzia³alnoœæ l¹dolodu (nacisk i tarcie lodu
o pod³o¿e).
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