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Użytki ekologiczne 
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W Ustawie o ochronie przyrody użytki ekologiczne defi-
niuje się jako „zasługujące na ochronę pozostałości ekosys-
temów mających znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śród-
leśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowi-
ska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, 
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze 
oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 
miejsca sezonowego przebywania”.

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze 
uchwały rady gminy.

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do 
końca 2020 roku utworzono trzynaście użytków ekologicz-
nych. Trzy z nich zlokalizowane są w kompleksie południo-
wym Parku, są to (wyliczając od południa): „Dolina Czystej 
Wody”, „Salwinia w Owczarni” oraz „Konwaliowe Wzgórze”. 
Pozostałe dziesięć, położone w kompleksie północnym, to 
(wyliczając od wschodu): „Łąka nad Zagórską Strugą”, „Wy-
spowska Łąka”, „Szuwary Jeziora Wyspowskiego”, „Nowiń-
ski Moczar”, „Miętowe Bagienko”, „Okoniewko”, „Okuniew-

Użytek ekologiczny „Borowe Oczko” fot: D.O.
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skie Łąki”, „Borowe Oczko”, „Żabno” oraz „Sopieszyńska 
Młaka”.

Trudno jest w tak niewielkim wydawnictwie, jakim jest 
ten folder, omówić wszystkie z wyżej wymienionych użytków 
ekologicznych. Przedstawimy kilka wybranych – te najcie-
kawsze, łatwo dostępne do zwiedzania, oraz te, na których 
realizujemy zabiegi ochrony czynnej.

Dolina Czystej Wody

Ten nieduży powierzchniowo użytek (zaledwie około  
2,7 ha) położony u wylotu Doliny Zgniłych Mostów (zwanej 
również Doliną Czystej Wody) w Lasach Oliwskich ustanowio-
ny został uchwałą Rady Miasta Gdańska w 2006 roku.

Celem jego utworzenia jest ochrona cennych siedlisk 
hydrogenicznych (czyli miejsc silnie uwodnionych ze specy-
ficzną florą i fauną przystosowaną do nadmiaru wody) oraz 
zbiorowisk roślinnych, związanych z płynącym tu ciekiem – 
potokiem o nazwie: Czysta Woda.

Na obszarze użytku stwierdzono występowanie situ tępo-
kwiatowego Juncus subnodulosus – jest to najdalej na wschód 
wysunięte stanowisko tego gatunku situ w Polsce i jednocześnie 
w Europie (czyli gatunek ten osiąga tu swoją wschodnią gra-
nicę zasięgu). Na chronionych w użytku siedliskach łąkowych  

Użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody”  fot: D.O.
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w maju i czerwcu kwitną 
objęte ochroną gatun-
kową storczyki, w tym 
między innymi kukułka 
szerokolistna Dactylorhi-
za majalis – gatunek 
umieszczony na Czerwo-
nej Liście Roślin Pomorza 
Gdańskiego. Z gatunków 
liczniej występujących 
na podmokłej łące moż-
na zobaczyć m.in.: rdest 
wężownik Polygonum 
bistorta, wiązówkę błotną 
Filipendula ulmaria, fir-
letkę poszarpaną Lychnis 
flos-cuculi oraz ostroże-
nia warzywnego Cirsium 
oleraceum. W rejonach 
źródliskowych spotkamy 

górskie gatunki roślin (czyli gatunki typowe dla terenów gór-
skich): kozłka bzowego Valeriana sambucifolia, tojeść gajową Li-
symachia nemorum, oraz dwa  gatunki umieszczone na Czerwo-
nej Liście Roślin Pomorza Gdańskiego: mannę gajową Glyceria 
nemoralis oraz przetacznika górskiego Veronica montana.

Sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus  
fot: R. A-C.

Kępa rdestowców Reynourtia sp.  fot: D.O.
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W środkowej i zachodniej części użytku, wzdłuż potoku, 
wykształcił się pas lasu łęgowego. Jest to tak zwany łęg je-
sionowo-olszowy – zbiorowisko roślinne zbudowane głównie  
z dwóch gatunków drzew: jesiona wyniosłego Fraxinus excel-
sior oraz olszy czarnej Alnus glutinosa.

Łąki na obszarze użytku wykształciły się w wyniku prowa-
dzonej w przeszłości tradycyjnej gospodarki człowieka, przede 
wszystkim regularnego koszenia. Dlatego też w celu zachowa-
nia bogatej flory i fauny tych łąk Służba Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego prowadzi tu działania ochrony czynnej, polega-
jące na koszeniu obszarów łąkowych połączonym z usuwaniem 
pokosu. Realizacja tych zabiegów powstrzymuje zarastanie ob-
szarów łąkowych i tym samym zapobiega zanikaniu cennej flo-
ry i fauny. W ramach ochrony wartości przyrodniczych użytku 
usuwa się rośliny inwazyjne tj. kępy rdestowców Reynoutria sp. 
oraz niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera.

Łąka nad Zagórską Strugą

Użytek ten, ustanowiony uchwałą Rady Gminy Wejherowo 
w 2012 roku, położony jest na dnie Doliny Zagórskiej Strugi  
w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe-
go. W bezpośrednim sąsiedztwie użytku przebiega czarny szlak 
turystyczny PTTK.

Użytek ekologiczny „Łąka nad Zagórską Strugą” fot: D.O.
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Większość obszaru 
użytku zajmują siedliska 
łąkowe (przede wszyst-
kim łąka zmiennowilgot-
na), które przy wysokich 
stanach wody w Zagór-
skiej Strudze mogą być 
częściowo zalewane.

Na obszarze użytku 
zanotowano występowa-
nie 102 gatunków roślin 
naczyniowych Stosunko-
wo licznie bytuje na tym 
obszarze jeden z gatun-
ków storczyków – ku-
kułka szerokolistna, ob-
jęty częściową ochroną 
gatunkową. Zanotowano 
tu również częściowo 
chronionego bobrka 

trójlistkowego Menyanthes trifoliata. W północnej części użyt-
ku zlokalizowana jest niewielka murawa porośnięta częściowo 
wrzosem pospolitym Calluna vulgaris.

W nurcie Zagórskiej Strugi zanotowano występowanie 
podlegającego częściowej ochronie gatunkowej minoga stru-
mieniowego Lampetra planeri.

W celu utrzymania w odpowiednim stanie siedliska wy-
stępowania kukułki szerokolistnej oraz różnorodności ga-
tunkowej flory i fauny tego obszaru niezbędne jest prowa-
dzenie okresowego koszenia oraz usuwania nalotu drzew  
i krzewów z terenu łąk. Prace takie prowadzone są od 2015 roku.

Szuwary Jeziora Wyspowskiego

Użytek powołany został Rozporządzeniem Nr 49/06 Woje-
wody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 r.  i zajmuje powierzch-
nię 0,53 ha. Położony jest na obszarze Nadleśnictwa Gdańsk 
w oddziale 178j leśnictwa Wyspowo przy południowym brzegu 
Jezioro Wyspowo w pobliżu Nowego Dworu Wejherowskiego.

Celem powołania użytku jest zachowanie torfowiska niskiego 

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis  
fot: D.O.
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z bogatą roślinnością mokrych łąk i szuwarów. Niestety siedliska 
łąkowe na obszarze użytku ulegają szybkiej sukcesji naturalnej za-
rastając roślinnością wysoką. Dodatkowym zagrożeniem dla flory 
użytku jest obecność licznej populacji niecierpka gruczołowatego 
– inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia.

Służba Parku Krajobrazowego od kilku lat prowadzi na ob-
szarze użytku działania ochrony czynnej. Na całym jego obsza-
rze przeprowadza się raz w sezonie koszenie połączone z usu-

Użytek ekologiczny „Szuwary Jeziora Wyspowskiego”   fot: D.O.

Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera fot: D.O.
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waniem pokosu (w tym również niecierpka gruczułowatego). 
Odrastający niecierpek  usuwany jest ręcznie również przez 
współpracujących z TPK członków Naukowego Studenckiego 
Koła Botanicznego „Zioło” Uniwersytetu Gdańskiego oraz pra-
cowników Parku.

Okuniewskie Łąki

Ten największy w granicach Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego użytek ekologiczny, zajmujący  powierzchnię oko-

Ochrona czynna na obszarze użytku fot: D.O.

Użytek ekologiczny „Okuniewskie Łąki” fot: D.O.
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ło 4,8 ha został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Szemud  
w 2011 roku. Położony jest, na obszarze Nadleśnictwa Gdańsk 
w oddziale 265 leśnictwa Kamień, na tzw. Polanie Okuniewo, 
na północ od miejscowości Kamień.

Obszar użytku obejmuje w dużej części siedliska bar-
dzo podmokłe. Teren odwadniany jest przez stary, zaro-
śnięty rów przechodzący przez centralną część użytku.  
W jego centrum znajdują się stare wyrobiska po wydobyciu 
torfu zarastające płem mchów torfowców – ten fragment 
użytku podlega procesowi naturalnej sukcesji i porasta sosną 
pospolitą.

W części północno-wschodniej użytku znajduje się lekko 
wyniesiony obszar murawy porośniętej wrzosem zwyczaj-
nym. Płaty tego niewielkiego wrzosowiska odwiedzane są  
w poszukiwaniu pokarmu przez liczne gatunki owadów,  
w tym wiele gatunków trzmieli i motyli. Cechą charaktery-
styczną tego fragmentu użytku jest obecność licznych, nie-
wielkich głazów, będących siedliskiem życia różnych gatun-
ków porostów.

Na obszarze użytku stwierdzono 157 gatunków roślin na-
czyniowych. Jeden z  gatunków – bagno zwyczajne Ledum pa-
lustre pozostaje pod częściową ochroną gatunkową. Ochroną 
częściową objętych jest również osiem (z 26 zanotowanych na 
obszarze użytku) gatunków mszaków.

Obszar użytku porośnięty wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris fot: D.O. 
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Na obszarze użytku stwierdzono 22 gatunki ptaków,  
w tym 12 gatunków lęgowych. Z rzadszych na obszarze 
TPK gatunków zaobserwowano tu: samotnika Tringa ochro-
pus, uszatkę Asio otus, lerkę Lullula arborea, pokląskwę  
Saxicola rubetra, gąsiorka Lanius collurio oraz orzechówkę 

Nucifraga caryocatac-
tes. Łąki na obszarze 
użytku to siedlisko życia 
jednego z naszych naj-
ładniejszych pająków – 
tygrzyka paskowanego 
Argiope bruennichi, wy-
platającego charakte-
rystyczną sieć z białym 
zygzakiem.

Siedliska łąkowe 
użytku wymagają pro-
wadzenia okresowych 
działań ochrony czynnej 
– koszenia z usuwaniem 
pokosu. Zabiegi takie 
wykonywane są przez 
Służbę Parku Krajobra-
zowego oraz Nadleśnic-
two Gdańsk. W 2014 

Samiec gąsiorka Lanius collurio fot: D.O.

Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi  
fot: D.O.
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roku przeprowadzono również usuwanie nalotu sosny zwy-
czajnej zacieniającej obszar wrzosowiska.

Tworzenie użytków ekologicznych to chętnie wykorzysty-
wany sposób obejmowania ochroną prawną fragmentów inte-
resujących i cennych ekosystemów. Zawsze jednak trzeba pa-
miętać o tym, że w celu utrzymania ich wartości przyrodniczej 
stosunkowo często niezbędne staje się prowadzenie działań 
ochrony czynnej.

Tekst: Dariusz Ożarowski
Fotografie:

R.A-C - Renata Afranowicz-Cieślak
D.O. - Dariusz Ożarowski

Zdjęcia na okładce: 
Na użytku „Łąka nad Zagórską Strugą”  

oraz Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
fot. Dariusz Ożarowski

Gdańsk 2021
Nakład 7400 egz.

Użytek ekologiczny „Żabno” fot: D.O.




