ZAŁĄCZNIK II

Operat z wizji terenowej obszaru
Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044

Tab.1 Wyniki wizji terenowej dla obszaru Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044
L.p

1

Miejsce

Górki
Wschodniewejście na plażę
nr 19

Data

Współrzędna X
przy podstawie
wydmy/klifu

Współrzędna Y
przy podstawie
wydmy/klifu

Szerokość
plaży

54021,453’

18049,466’

36 m

54021,685’

18039,082’

34 m

28.08.2012
54 21,698’

18 48,667’

38

54021,864’

18048,057’

46 m

Wydmy białe porośnięte trawą

54021,925’

18047,829’

35-37 m

Brak wydmy

40-50 m u
podstawy
wydmy, a przy
narzucie brak
plaży (plaża
wyklinowuje się)

W pierwszej linii pagórki
wydmowe podcięte,
poprzecinane płaskimi polami
przechodzą w ciągłą wydmę ze
śladami podcięcia, o wysokości
3-4 m.

0

Górki Zachodnie

18.09.2012

0

0

54 22,029

18 47,335’

54022,231’

18046,200’

54022,234’

18046,598’

54022,221’

18046,549’

24 m

Opis brzegu

Niska, podcięta wydma obłożona
chrustem. Płotki wydmotwórcze
z odrostami wierzby.
W odległości około 100 m od
ujścia wydma wyższa, podcięta.
W odległości około 50 m od
ujścia na zapleczu brak wydm.
Ślady transportu eolicznego
(przewiewanie piasku). W
kierunku falochronu pnie drzew,
uschnięte drzewa, wydma
szczątkowa, lekko podcięta
porośnięta trawą. Dalej wydmy
białe, ułożone poprzecznie do
linii brzegowej i pola wydmowe
sięgające aż po Jezioro Ptasi Raj.
Podstawa wydmy podcięta,
płotek faszynowy u podstawy.
Na zapleczu las.

0

2

Opis siedliska

Podcięta wydma
Wydmy płaskie, porośnięte
wydmuchrzycą piaskową,
przedeptane. Trudno określić

Plaża płaska, średniej
szerokości. Na linii
nabiegania fali okruchy
muszli.
Dawna linia lasupozostałości drzew na plaży
Lasek na zapleczu, dalej
wydmy białe podcięte.
W kierunku falochronu
odsłonięta opaska
przechodząca w narzut
kamienny.
Plaża o wysokości 2 m
u podstawy wydmy i narzutu
Na zapleczu stary barak

54022,215’

18046,459’

podstawę wydmy. Ślady podcięć,
a obok widoczne ślady
nawiewania piasku (eoliki),
zmarszczek.
Wydma niska, silnie podcięta ze
śladami przewiewania piasku
(eoliki) i nadbudowywania.
Porośnięta wierzbą, brzozą, dziką
różą. Trudno określić podstawę
wydmy.

Plaża o wysokości 2 m

3

Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej obszaru Natura 2000
Ostoja w Ujściu Wisły (PLH 220044) (fot. ZHM)

Fot.1 Pas plażowo-wydmowy na wschód od rezerwatu Ptasi Raj

Fot.2 Zniszczona podstawa wydmy na wschód od rezerwatu Ptasi Raj

Fot.3 Rozwój roślinności wydmowej i wydmy w rejonie Mierzei Messyńskiej

Fot.4 Podcięta wydma na zakończeniu opaski brzegowej w rejonie ujścia
(Górki Wschodnie)

Fot.5 Zwężająca się plaża na zakończeniu opaski narzutowej w rejonie ujścia

Fot.6 Plaża w Górkach Zachodnich z widocznymi pniami drzew
5

Fot.7 Zaplecze brzegu w rejonie ujścia w Górkach Zachodnich

Fot.8 Zafalowanie linii brzegowej w rejonie Górek Zachodnich

Fot.9 Wydma wraz z porastającą ją roślinnością w rejonie Górek Zachodnich
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Fot.10 Drzewa rosnące na środku plaży (Górki Zachodnie)

Fot.11 Zatoka erozyjna w rejonie Górek Zachodnich

Fot.12 Fragment umocnienia brzegu w rejonie ujścia Wisły Śmiałej
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