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Gdańsk, 30.03.2017 r. 

 
 

Sprawozdanie 

z realizacji projektu 
 

pt. Czynna ochrona halofitów astra solnego Aster tripolium L. i babki nadmorskiej Plantago 
maritima L. w województwie pomorskim. Etap I "Ocena kondycji gatunków w zależności od 
warunków siedliskowych i fitocenotycznych oraz ocena zróżnicowania genetycznego jako etap 
wyjściowy w planowaniu działań ochrony czynnej, w tym reintrodukcji". 

 
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (projekt 
nr WFOŚ/D/210/207/2014) w latach 2014-2017 w kwocie 150 000 zł. 
 
 
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Założeniem projektu było zebranie szczegółowych danych siedliskowych, populacyjnych, fitocenotycznych oraz 
molekularnych (zmienność genetyczna osobników) dla dwóch rzadkich gatunków krajowej flory solniskowej – astra 
solnego Aster tripolium L. i babki nadmorskiej Plantago maritima L.  

Babka nadmorska i aster solny są objęte w Polsce ochroną ścisłą (Rozporządzenie… 2014), zostały również 
uznane za gatunki narażone na wyginięcie w skali Pomorza Gdańskiego (Markowski & Buliński 2004) oraz 
Pomorza Zachodniego (Żukowski & Jackowiak 1995). Widnieją również na polskiej czerwonej liście paprotników  
i roślin kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016). 

Oba wymienione gatunki, będące halofitami, są składnikami solnisk i wymagają stosowania metod ochrony czynnej 
w postaci koszenia i/lub wypasu. Część stanowisk na których występują, objęta jest taką formą ochrony (przede 
wszystkim rezerwat „Beka”). Część jednak jest nieużytkowana lub użytkowana sporadycznie. 

Celem projektu było zebranie szerokich danych, które umożliwiłyby odpowiedzenie na pytanie jakie są szanse na 
zachowanie tych cennych składników flory krajowej. Uzyskane wyniki stanowią istotny przyczynek  
do opracowania skutecznych metod ochrony obu taksonów na obszarze województwa pomorskiego.  
 
 
OBSZAR BADAŃ 
 
Projekt został zrealizowany na obszarze Pomorza Gdańskiego, na wszystkich znanych w regionie stanowiskach 
astra solnego i babki nadmorskiej, co wynikało z konieczności uchwycenia możliwie pełnego zestawu kombinacji 
czynników abiotycznych i biotycznych wpływających na kondycję obu gatunków.  
 
Badania zostały przeprowadzone: 

 w trzech rezerwatach przyrody: "Słone Łąki", "Beka", "Mechelińskie Łąki" 

 na obrzeżach Zatoki Puckiej nieobjętych ochroną rezerwatową 

 na obrzeżach Wisły Martwej i Wisły Śmiałej 
 
 
MATERIAŁ I METODY 
 
Badania terenowe 
Badania terenowe wykonano w latach 2014 – 2016, w pełni sezonu wegetacyjnego dla obu gatunków, który 
przypada na miesiąc sierpień oraz w okresie owocowania (wrzesień). 
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A. Badania populacyjne i fitocenotyczne 

Dla obu gatunków badania przeprowadzono w obrębie losowo wybranych poletek badawczych o boku 1 m  
(1 m2). Wielkość poletka została zoptymalizowana przy uwzględnieniu biologii oraz pokroju (w tym wielkości) 
osobników obu badanych gatunków. Dla badanych poletek określono: aktualny sposób użytkowania lub jego brak 
(m.in. ślady i intensywność zgryzania, koszenia, wydeptywania przez bydło, buchtowania przez dziki), historię 
użytkowania, a także typ gleby/rodzaj podłoża. Dla każdego poletka odczytano współrzędne geograficzne jego 
punktu centralnego. Wykonano również dokumentację fotograficzną w postaci pionowego rzutu na powierzchnię 
gruntu przy użyciu specjalnie do tego celu skonstruowanej ramy projekcyjnej. Zebrana w ten sposób dokumentacja 
fotograficzna stanowi cenne źródło danych do długoterminowego monitoringu populacji badanych gatunków. 

Dla obu gatunków dokonano pomiarów wybranych cech morfologicznych osobników w obrębie poletek 
badawczych. 

W przypadku astra solnego Aster tripolium, były to:  
1. liczba poszczególnych osobników (cecha świadcząca o kondycji populacji) 
2. wysokość osobników (cecha świadcząca o kondycji osobników oraz/lub reakcji na obecność 

konkurentów/oddziaływanie) 
3. udział osobników generatywnych (wskazująca na strukturę wiekową populacji) 
4. liczba koszyczków produkowanych przez osobnika (cecha istotna ze względu na możliwości produkcji 

potomstwa) 
5. procent pokrycia powierzchni przez osobniki (cecha świadcząca o kondycji populacji) 
6. udział gatunków towarzyszących (zbiorowisko roślinne), w tym szczególnie udział Phragmites australis 

i/lub Agrostis stolonifera (są to główni konkurenci gatunków solniskowych) 
7. obserwacje odnośnie nekroz, chloroz itd… (liczba liści/pędów) (cecha świadcząca o kondycji osobników 

w populacji). 

Obserwacji i pomiarów dla astra solnego dokonano łącznie na 65 poletkach (12 w rezerwacie "Słone łąki", 20 na 
obrzeżach Zatoki Puckiej oraz 33 na obrzeżach Martwej Wisły). 

W przypadku babki nadmorskiej Plantago maritima, policzono lub zbadano:  
1. liczbę kęp/skupisk (świadczącą o kondycji populacji) 
2. liczbę pędów kwiatostanowych (cecha istotna ze względu na możliwości produkcji potomstwa) 
3. procent pokrycia powierzchni przez osobniki babki nadmorskiej (cecha świadcząca o kondycji populacji) 
4. udział gatunków towarzyszących (zbiorowisko roślinne), w tym szczególnie udział Phragmites australis 

i/lub Agrostis stolonifera, 
5. obecność nekroz, chloroz itd… (cecha świadcząca o kondycji osobników w populacji) 

Obserwacji i pomiarów dokonano łącznie na 77 poletkach (27 w rezerwacie "Słone łąki", 26 w rezerwacie "Beka" 
oraz 24 w rezerwacie "Mechelińskie Łąki"). 

  

Fot. 1. i 2. Przykłady poletek badawczych w różny sposób użytkowanych (fot. M. Lazarus). 
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B. Badania siedliskowe 

Równolegle z opisanymi wyżej badaniami populacyjnymi oraz fitocenotycznymi, dokonano w terenie pomiaru 
wybranych parametrów siedliskowych. Do tego celu dla każdego poletka badawczego wykonano odwiert przy 
użyciu świdra glebowego, który umożliwił określenie głębokości zalegania wód glebowo-gruntowych, ich pH oraz 
przewodność elektryczną (mówiącą w sposób pośredni o zasoleniu). Dodatkowo, w celu określenia parametrów 
chemicznych podłoża, pobrano próbki do szczegółowych analiz laboratoryjnych z głębokości 0-25 cm (strefa 
korzenienia się roślin). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. i 4. Badania terenowe – analiza właściwości chemicznych wód glebowo-gruntowych oraz dokonywanie 
odwiertu (fot. M. Lazarus). 

C.  Pobór prób do badań nad kiełkowaniem 

Do badań nad potencjałem reprodukcyjnym, z poletek badawczych pobrano po 5 losowo wybranych owocostanów 
badanych gatunków. Owocostany zostały zapakowane do papierowych torebek  
i przewiezione do laboratorium. Poboru prób dokonano w okresie owocowania (wrzesień).  
 

D. Pobór prób do badań molekularnych  

W trakcie badań terenowych został pobrany również materiał do badań molekularnych w postaci niewielkiego 
fragmentu liścia o powierzchni ok. 2 cm2 z losowo wybranych 30-50 osobników na populacje  
(co uzależnione było od jej wielkości). Materiał roślinny został wysuszony w żelu krzemionkowym (Chase & Hills 
1991) i przewieziony do laboratorium.  

 

Badania kameralne 
 
A. Badania populacyjne i fitocenotyczne 

Wszystkie zebrane dane zostały zestawione w elektronicznej bazie danych, a następnie poddane odpowiednim 
analizom. 
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B. Badania siedliskowe 

Próbki gleb poddano suszeniu w temperaturze pokojowej, a następnie przesiano je przez sito o średnicy oczka 
2 mm, aby usunąć części szkieletowe. Z otrzymanych ziemistych części gleby wykonano pastę nasyconą, dla której 
określono wilgotność (SP) metodą suszarkowo-wagową oraz określono straty prażenia w 550 ˚C.  
Po przefiltrowaniu pasty, otrzymany ekstrakt glebowo-wodny poddano badaniom pod kątem: 

1. odczynu (pHe) metodą potencjometryczną, 
2. przewodność elektryczna właściwa (ECe) metodą konduktometryczną, 
3. stężenia soli w ekstrakcie oraz glebie, 
4. zawartości sodu, wapnia, potasu i magnezu [mg·dm-3] metodami spektrometrii, 
5. zawartości anionów: Cl-, SO4

2-, HCO3
-,  

Próbki gleb zbadano również na zawartość: wody higroskopijnej (Wh%), węgla organicznego (Corg) i azotu ogółem 
(Nt). 

 
C.  Badania nad kiełkowaniem 

W przypadku astra solnego, nie przeprowadzono eksperymentu związanego z kiełkowaniem i hodowlą osobników 
z nasion.  

W przypadku babki nadmorskiej, wysuszone powietrznie owocostany zostały zmierzone, policzono również liczbę 
poszczególnych owoców. Z każdego kwiatostanu wybrano po 30 dobrze wykształconych nasion (w sposób 
losowy), które zważono za pomocą wagi RADWAG XA 82/220/2Xz dokładnością do 1/100 grama. Nasiona zostały 
następnie umieszczone w temperaturze + 4ºC na okres 60 dni. Po ty czasie nasiona zostały wysiane na bibule 
zwilżonej wodą dejonizowaną w specjalnie przygotowanych szklanych kiełkownicach.  

 

Fot. 5 i 6. Owocostan babki nadmorskiej podczas badań kameralnych oraz kiełkownice, w których prowadzono 
eksperyment (fot. M. Lazarus). 
 

Nasiona kiełkowały przez 14 dni w komorze hodowlanej, w której  utrzymywana była stała temperatura powietrza 
w wysokości 28 stopni Celsjusza, wysoka wilgotność oraz sztuczne oświetlenie między godziną 6.00 a 22.00. 
Ubytki wody uzupełniano nie dopuszczając do wyschnięcia bibuły. Efekty kiełkowania - liczbę wschodzących 
siewek oraz kondycję młodych osobników sprawdzano codziennie o tej samej porze. Wyniki notowano  
w specjalnie do tego przygotowanym formularzu. Do nasion skiełkowanych zaliczano te, które wytworzyły kiełek 
oraz dwa liścienie. Dane zestawiono w elektroniczną bazę, a następnie poddano je analizie statystycznej.  

Dodatkowo, odpowiednią część skiełkowanych nasion przeniesiono do doniczek wypełnionych glebą torfową  
i kontynuowano ich hodowlę przez 60 dni. Po tym czasie rośliny delikatnie wykopano oraz opłukano z gleby, a 
następnie wysuszono w 105 ˚C do uzyskania suchej masy. Tak przygotowane rośliny zważono z podziałem na 
część nadziemną i podziemną. 
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D. Badania nad zmiennością genetyczną osobników – izolacja i charakterystyka jądrowych loci 
mikrosatelitarnych dla Plantago marittima i Aster tripolium z zastosowaniem sekwencjonowania nowej 
generacji metodą MiSeq 

 

W 2015 zebrano fragmenty liści z osobników astra solnego (populacje: Półwysep Helski, obrzeża Martwej Wisły, 
rezerwat „Słone Łąki” – łącznie 120 prób) oraz babki nadmorskiej (populacje: „Beka”, „Słone Łąki”, „Mechelińskie 
Łąki” – łącznie 120 prób). Wykonano izolację DNA metodą Bekesjowa in. (1999), uzyskano duże ilości DNA  
o wysokiej jakości. W przypadku astra solnego do badań włączone również 4 próby z populacji w Wielkiej Brytanii 
i na Ukrainie w celu zbadania zmienności markerów.   

Izolaty DNA kilku osobników zmieszano i wykonano sekwencjonowanie genomowe z użyciem MiSeqNext-
Generation Sequencer (Illumina) na 1/10 MiSeq w trybie 2x250 zasad. Odczyty połączono za pomocą programu 
ABySS 1.3.0. (Simpson i in. 2009). Program QDD 2.1 Beta (Meglecz i in. 2010) zastosowano w celu selekcji 
sekwencji z mikrosatelitarnymi powtórzeniami przy ustawieniach domyślnych programu. Pary starterów 
zaprojektowano z programem Primer 3 (Rozeni  Skaletsky 2000). 

Do startera F dołączono sekwencję uniwersalną M13 w celu obniżenia kosztów procedury (Schuelke 2000). 
Reakcje PCR prowadzono w 10ul buforu reakcyjnego zawierającego: 4,5ul MyTaq kit (Bioline), po 4pM obu 
starterów oraz 2 pM fluorescencyjnie znakowanego startera M13, 0,3ul DMSO, 1ul H2O i 1ul DNA (~30ng). 
Zastosowano następujące parametry touch-down PCR: wstępna denaturacja przez 2min w 96oC, a następnie: 96oC 
– 30s, 63oC /53oC - 30s, (10 cykli),  53oC – 30s (20 cykli), z wydłużaniem w 72oC przez 45s. Następnie program 
wstrzymywano w 72oC na czas dodania do reakcji znakowanego (6-FAM, VIC, PET lub NED) startera M13 i 
kontynuowano PCR przez kolejnych 10 cykli z 10 min wydłużaniem końcowym w 72oC. Próby następnie poddano 
genotypowaniu na ABI 3730 DNA Analyzer z wzorcem masowym Liz 500 i analizowano w programie GeneMarker 
2.2.0 (SoftGenetics). Liczba alleli na locus i heterozygotyczność były liczone w programie GenAlEx (Pekala & 
Smouse 2006).  

Aster solny: po przetestowaniu 48 par starterów uzyskano 10 zmiennych markerów. 

Tabela 1. Charakterystyka 10 jądrowych loci mikrosatelitarnych uzyskanych dla Aster tripolium. Dla każdego locus 
podano motyw powtórzenia, zakres długości (bp) produktów amplifikacji, liczbę alleli (Na) oraz sekwencje 
starterów. 
 

Nazwa 
Motyw 

powtórzenia 
Zakres 

(bp) 
Na Starter F Starter R 

A_trip-6 (AT)14 238-246 3 GTTCATGCAAGCTCATCCAA ACC GGT ATC CAG CAA TGA AG 

A_trip-13 (CCA)10 194-203 3 CCACATCTTCTCGACCAACA CTT GAG GTT GCC TTC GTT TC 

A_trip-17 (TCA)11 188-199 3 CCACCCATTCATTTCCCATT CAA ATG AAC TGA TTG ATG ATG GA 

A_trip-20 (CA)11 162-168 3 TCATTCTCACATCAACACACATT TTT TTG AGA GGA TCA AAA TGG TA 

A_trip-21 (AGA)11 150-159 3 GATTGGGACTAACAGCCATTG CCC TTC ATT TAC TTC TTT CCT TCA  

A_trip-26 (TC)13 174-180 3 TGCATATAAAGGCACATTAAGC GCT TTT CAT GCT GAT ATC GTG T 

A_trip-32 (AC)11 170-176 3 CCATACTGGGGCGAAAATAA TCT TTT GAG GGG CTT CTT CA 

A_trip-35 (TCA)8 187-196 3 ATTTTGAGTGCCTGGAGGTG GAT CAG GGA GCT TGG AAT GA 

A_trip-36 (ACC)8 177-186 3 TGGGAGGAGTTTGTGAATGA GCC GCT CAG CAA ATG ACT AC 

A_trip-37 (AC)8(AT)4 163-169 3 AAAATCTGCCTGCCACAAGT CGA GGT CCT CTC AGA CAA GC 
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Babka nadmorska: po przetestowaniu 18 par starterów uzyskano 6 zmiennych markerów. Do analizy zmienności 
wykorzystano również trzy opublikowane startery: Pmar7, Pmar11, Pmar16 (Nilsson & Gyllenstrand 2006). 
 
Tabela 2. Charakterystyka 9 jądrowych loci mikrosatelitarnych dla Plantago marittima. Dla każdego locus podano 
motyw powtórzenia, zakres długości (bp) produktów amplifikacji, liczbę alleli (Na) oraz sekwencje starterów. 
 

Nazwa 
Motyw 

powtórzenia 
Zakres 

(bp) 
Na Starter F Starter R 

Pmar7 (CA)11 127-133 3 CACTCCACTTCCGTTCCTTT GGGAGCTTCTTTGGAGGTCT 

Pmar11 
(TG)2 
TT(TG)12 

207-227 8 AGGTCAGCTGCTAGCGTGTT GATGGTCCCATGCACACATA 

Pmar16 (TC)13 174-222 6 AAACACCCGACCAAACAAAG TGGGAATCCCTAGCTGTCTT 

Pmill_3 (ATGT)11 145-177 7 CAGCTCCTCCAGCTCATACC CCACGCATAGATTCCACCTT 

Pmill _5 (TCA)14 177-210 12 CCACATCTCTCCAGCTGCTT CCTAGTAATGAAGGCTGTGACAA 

Pmill _6 (ATC)12 146-167 6 TTC GGA AAA TAG CAG TCG AT GGG CGG CCT AGG TAG ATA GT 

Pmill _9 (TCT)10 218-236 7 CCTCTTCCCCACGTAAACAG TGCAGCGATTACAGTGAACC 

Pmill _11 (ATC)10 160-172 4 CACCTTGTCTCCCCCTTGTA TCTGATCAAAAACCCTGAGGA 

Pmill 17 (AGT)14 179-203 10 
GACAGACTTCAGAAGCACAGT 
AGT 

GCA CGT CCA ACA ACA TTG AC 

 

WYNIKI 

Aster tripolium 
 

A. Analizy populacyjne i fitocenotyczne 
Aster solny jest gatunkiem, który na obszarze województwa pomorskiego występuje przede wszystkim w dwóch 
miejscach: wzdłuż linii brzegowej Zatoki Puckiej oraz na obrzeżach Martwej Wisły. 
 

Fot. 7 i 8. Aster tripolium na obrzeżach Martwej Wisły –na 
kamienistych umocnieniach oraz w szuwarze trzcinowym (fot. M. 
Lazarus). 
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Tabela 3. Zestawienie danych dla astra solnego zebranych w ramach badań populacyjnych i fitocenotycznych. W poszczególnych komórkach podano wartości średnie, które 
odnoszą się do poletek badawczych 1x1 m. 

Stanowisko Siedlisko/zbiorowisko 
Liczba 

poletek 

Dane dla poletka Dane dla Aster tripolium 

Zwarcie 

warstwy 

zielnej 

(w%) 

Gatunki dominujące Liczba 
gatunków 

Pokrycie 

pow. przez 

osobniki 

(w%) 

Liczba 

osobników 

generatywnych 

Liczba 

osobników 

juwenilnych 

(rozetek) 

Średnia 

wysokość 

osobników 

Łączna 

liczba 

koszyczków 

O
br

ze
ża

 Z
at

ok
i 

P
uc

ki
ej

 

przybrzeżny szuwar 

trzcinowy 
9 80 Phragmites australis 5,9 19,4 7,5 15 94,3 1294 

kamienne umocnienia  7 38,1 
Calystegia sepium, Elymus 

repens, Festuca 

rubra,Sonchus sp. 

4,1 24,4 4,4 5,1 44,8 3093 

O
br

ze
ża

 M
ar

tw
ej

 W
is

ły
 

przybrzeżny szuwar 

trzcinowy 
8 73,1 Phragmites australis 6,3 15,6 6 9,4 115,1 835,5 

zbiorowiska łąkowo-

ziołoroślowe 
14 69,6 

Agrostis stolonifera, Atriple 

xhastata, Cirsium arvense, 

Festuca arundinacea, 

Glaux maritima, Potentilla 

anserina 

8 19,3 11,9 19,1 47,1 1162 

kamienne i płytowe 

umocnienia 
9 35,5 

Glaux maritima, Juncus 

compressus, Juncus 

gerardii 

5,2 9,9 2,1 4,6 38,7 644,4 

S
ło

ne
 Ł

ąk
i 

zbiorowiska łąkowo-

ziołoroślowe 
12 90,8 

Agrostis stolonifera, 

Atriplex hastata, Centaurea 

jacea, Eleocharis palustris, 

Festuca arundinacea, 

Festuca rubra, Juncus 

gerardi, Plantago maritima, 

Potentilla anserina 

10,2 12,1 4,2 14,7 24,6 334,6 
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W tabeli 3 zestawiono dane odnoszące się do cech osobników w populacji w obrębie badanych poletek 

badawczych. Z uzyskanych danych wynika, że: 

a) na obrzeżach Zatoki Puckiej aster rosnący w obrębie płatów szuwaru trzcinowego osiąga  
w tych fitocenozach znaczne pokrywanie oraz wysokość. Również znaczna jest liczba osobników 
generatywnych, wykształcających kwiaty i nasiona oraz osobników młodych (rozetek, bez wykształconego 
jeszcze pędu głównego). Łączna liczba produkowanych przez osobniki koszyczków (kwiatostanów) jest 
również duża. 

b) na obrzeżach Zatoki Puckiej aster solny występuje również na umocnieniach brzegowych wyłożonych 
kamieniami. Jest to specyficzne siedlisko, niekorzystne do zasiedlenia dla większości gatunków roślin 
kwiatowych (średnia liczba gatunków w poletku wynosi tu zaledwie około 4!). W warunkach takich aster 
solny jednak występuje obficie, jego osobniki zajmują znaczną powierzchnię poletek (prawie 25%) 
pomimo niewielkiej liczby pędów generatywnych oraz liczby rozetek. Wynika to z faktu, iż pojedyncze 
osobniki osiągają znaczące rozmiary i są rozłożyste. Brak lub znikomy udział innych wysokich gatunków, 
jak trzcina pospolita, konkurujących o światło powoduje, że aster osiąga nieznaczne rozmiary (średnio 
niecałe pół metra wysokości), natomiast obficie kwitnie i owocuje (ponad 3000 kwiatostanów na 1m2). 

c) w szuwarze trzcinowym na obrzeżach Martwej Wisły badany gatunek osiąga przeciętne wartości co do 
pokrywania (około 15%), liczby osobników juwenilnych i maturalnych oraz liczby produkowanych 
kwiatostanów. Ze względu na obecność trzciny, w siedlisku tym aster osiąga znaczne rozmiary ze średnią 
wysokością 115 cm. 

d) w zbiorowiskach łąkowo-ziołoroślowych zdominowanych przez trawy lub wysokie byliny, na obrzeżach 
Martwej Wisły aster osiąga najwyższe wartości pod względem badanych cech z wyjątkiem wysokości 
osobników oraz liczby produkowanych kwiatostanów. 

e) na obrzeżach Martwej Wisły aster solny rośnie również w obrębie umocnień brzegowych (w szczelinach 
płyt lub między kamieniami). Jego udział w poletkach badawczych jest nieduży (niecałe 10%), Liczba 
osobników oraz produkowanych kwiatostanów jest niewielka w porównaniu z pozostałymi wyżej 
opisanymi siedliskami. 

f) w przypadku rezerwatu przyrody „Słone Łąki”, aster solny jest składnikiem zbiorowisk łąkowych oraz 
ziołoroślowych. Ze względu na obecność znacznej liczby konkurentów, udział badanego gatunku  
w poletkach jest względnie niski (12%), nieduża jest również liczba osobników generatywnych (z czym 
skorelowana jest również niewielka liczba produkowanych kwiatostanów), natomiast zaskakująco wysoka 
jest jednak liczb osobników młodych, juwenilnych. 
 

 
B. Analizy siedliskowe 

 
W tabeli 4 przedstawiono zestawienie badanych cech siedliskowych dla poletek z astrem solnym. Z uzyskanych 
wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 
 

1. w odniesieniu do wszystkich badanych siedlisk, najbardziej „odstającą” grupą są poletka badane  
w obrębie rezerwatu „Słone Łąki”. Charakteryzują się one najniższym poziomem wód gruntowo-
glebowych (aster występuje tu w obrębie zbiorowisk łąkowych i ziołoroślowych, nie szuwarowych), 
najwyższym zasoleniem gleby (zarówno wysokim przewodnictwem, jak i dużym udziałem chlorków  
i siarczanów), wysoką żyznością, wysoką zawartością wody higroskopijnej (co jest związane m.in. 
 z wysoką zawartością węgla organicznego w glebie), względnie niskim odczynem. 

2. na obrzeżach Zatoki Puckiej, podłoże występujące w obrębie szuwaru trzcinowego charakteryzuje się 
dużym udziałem kidziny i martwych pędów roślinnych na powierzchni, w podłożu występują również 
fragmenty tkanek roślinnych (m.in. glonów morskich), stąd też w przypadku tych prób stwierdzono dużą 
zawartość węgla oraz duży udział wody higroskopijnej, podłoże to charakteryzuje się również względnie 
wysokim zasoleniem (ze względu na znaczną zawartość siarczanów). 

3. w obrębie kamiennych umocnień Zatoki Puckiej, podłoże w którym rośnie aster solny odznacza się niskim 
zasoleniem (niewielka zawartość anionów), niedużym udziałem kationów, węgla, azotu i wody 
higroskopijnej, a więc i niewielką żyznością – wynika to z obecności w tym miejscu podłoża piaszczystego, 
łatwo przepuszczalnego o niskich możliwościach sorpcyjnych. Względnie duża zawartość węglanu 
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wapnia natomiast może wynikać z jego sztucznego wprowadzenia razem z zakładaniem umocnień lub  
z obecności rozkruszonych fragmentów muszelek wyrzucanych przez morze. 

4. w przypadku zbiorowisk szuwarowych i łąkowo-ziołoroślowych występujących na obrzeżach Martwej 
Wisły, warunki glebowe tu panujące są zbliżone względem badanych cech z wyłączeniem poziomu wód 
glebowo-gruntowych (w przypadku szuwaru, poziom wód jest najczęściej wysoki). Pozostałe badane 
cechy odznaczają się przeciętnymi wartościami. Zaznacza się jedynie względnie wysoka zawartość 
anionów wodorowęglanowych, nieduża żyzność i niska zawartość wody higroskopijnej. 

5. jeżeli chodzi o umocnienia brzegowe Martwej Wisły – stosunkowo wysokie zasolenie podłoża można 
tłumaczyć występowaniem badanych poletek bliżej ujścia rzeki, z czym związane jest silniejsze 
oddziaływanie cofki. Wysoką żyzność oraz zawartość węglanu wapnia natomiast trudno wytłumaczyć na 
tym etapie. 

 
 
C. Analizy molekularne – zróżnicowanie genetyczne populacji astra solnego w pomorskich populacjach 

 
Na podstawie opracowanych markerów mikrosatelitarnych (Tab.1) posługując się wyżej opisanymi metodami 
przeprowadzono genotypowanie 96 osobników astra solnego z populacji występujących wzdłuż Zatoki Puckiej oraz 
Martwej Wisły. Wykonano również genotypowanie 50 prób z populacji z rezerwatu „Słone Łąki” - obecnie jest ono 
analizowane. 
 

W przeciwieństwie do babki nadmorskiej, aster solny wykazuje bardzo małą zmienność genetyczną (Ho=0,132)  
w badanych populacjach. Badane osobniki z populacji z centrum zasięgu tego gatunku (Ukraina, Wielka Brytania) 
pokazują obecność również innych alleli w badanych loci, tam gdzie pomorskie populacje nie wykazują zmienności. 
 

Zróżnicowanie międzypopulacyjne jest bardzo niskie między badanymi populacjami, co może wskazywać na duży  
przepływ genów, ale należy wziąć pod uwagę, że ze względu na niską zmienność genetyczną analizy mają niski 
poziom wsparcia statystycznego. Proporcja homozygot do heterozygot w zmiennych loci pokazuje, że badane 
populacje znajdują się w równowadze Hardziego-Weinberga co świadczy o dominacji krzyżowego zapylenia. Niska 
zmienność jest więc najprawdopodobniej efektem związanym z położeniem badanych populacji na skraju 
zasięgowym gatunku. Zubożenie genetyczne gatunku w kierunku granic zasięgu jest zjawiskiem powszechnym  
w naturalnych populacjach. 
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Tabela 4. Zestawienie danych dla astra solnego zebranych w ramach badań siedliskowych. W poszczególnych komórkach podano wartości średnie, które odnoszą się do poletek 

badawczych 1x1 m. 
 

Stanowisko Siedlisko/zbiorowisko 

Gł. 

zaleg

ania 

wód 

grunt. 

pHe ECe 
SP 

Stęże

nie 

soli w 

ekstra

kcie 

Stęże

nie 

soli w 

glebie 

Na K Ca  Mg Cl- SO4
2- HCO3- Wh CaCO3 

Cor

g 
Nt 

cm  
dS·c

m-1 
% mg·dm-3 % 

O
br

ze
ża

 

Z
at

ok
i 

P
uc

ki
ej

 

przybrzeżny szuwar 

trzcinowy 41,7 7,24 8,32 95,7 0,53 0,99 
1529,

4 
109,

7 
172,5 147,7 2525,3 756,9 108,9 7,0 0 9,2 0,4 

kamienne umocnienia  
26,7 7,52 5,22 24,6 0,33 0,08 868,1 65,2 108,2 56,6 1441,0 309,8 101,7 0,2 3,5 0,5 0,0 

O
br

ze
ża

 M
ar

tw
ej

 W
is

ły
 przybrzeżny szuwar 

trzcinowy 6,9 7,36 10,85 25,4 0,69 0,18 
1832,

5 
91,0 232,0 137,2 3420,7 440,4 179,8 0,5 6,8 0,4 0,0 

zbiorowiska łąkowo-

ziołoroślowe 40,1 7,51 11,52 26,1 0,74 0,20 
2099,

0 
106,

8 
242,4 149,2 3735,2 530,0 232,2 0,8 0,6 0,7 0,1 

kamienne i płytowe 

umocnienia 10,0 7,46 13,43 25,7 0,86 0,21 
2455,

2 
147,

4 
287,6 169,9 4165,5 604,8 145,9 0,3 6,8 0,8 0,0 

S
ło

ne
 

Łą
ki

 zbiorowiska łąkowo-

ziołoroślowe 73,5 5,85 12,99 - 0,83 1,57 
2431,

1 
79,5 226,1 210,1 4057,9 861,5 37,4 6,6 0 15,8 1,1 
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Plantago maritima 

A. Analizy populacyjne i fitocenotyczne 
 

W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące cech osobników babki nadmorskiej w populacji w obrębie badanych 

poletek badawczych. Z uzyskanych danych wynika, że: 

1. w przypadku rezerwatu "Beka" występują duże różnice pod względem badanych cech między poletkami 

intensywnie i ekstensywnie użytkowanymi. W miejscach, które są chętnie i często wykorzystywane przez 

pasące się bydło, rośliny muszą dostosować się do ciągłego deptania, potrącania, zgryzania itp. Stanowi 

to z jednej strony element stresowy, z drugiej - ogranicza konkurencję, ponieważ część gatunków 

solniskowych nie jest w stanie rozwijać się w takich warunkach. Poletka intensywnie użytkowane 

charakteryzują się dużym pokryciem przez osobniki babki nadmorskiej, które wytwarzają dużą liczbę 

kwiatostanów. Osobniki te są bardzo drobne, w związku z czym średnia liczba kęp babki nadmorskiej 

występująca na 1 m2 wynosi aż 220! 

2. poletka użytkowane ekstensywnie w obrębie rezerwatu "Beka", w których występuje Plantago maritima, 

charakteryzują się zdecydowanie mniejszym pokryciem przez babkę nadmorską (aż trzykrotnie niższym 

w porównaniu do poletek użytkowanych intensywnie), dwukrotnie mniejszą liczbą kwiatostanów oraz 

średnią liczbą kęp wynoszącą 58 na 1 m2. 

3. zbliżone do opisanych w punkcie 2 wartości badanych cech zaobserwowano w przypadku poletek 

nieużytkowanych w obrębie słonawy w rezerwacie "Mechelińskie Łąki": względnie nieduże pokrycie przez 

osobniki badanego gatunku, niewielka średnia liczba kęp oraz niecałe 30 kwiatostanów na 1 m2.  

W omawianym rezerwacie zaobserwowano, że część osobników babki nadmorskiej jest zainfekowanych 

przez grzyb, co objawia się w postaci obecności sinego nalotu na liściach oraz pędach generatywnych. 

Zjawisko to powinno być monitorowane, ponieważ infekcja utrudnia w znaczny sposób funkcjonowanie 

osobników oraz ogranicza lub uniemożliwia wysianie nasion. 

4. w rezerwacie "Mechelińskie Łąki", babka nadmorska występuje również w miejscach piaszczystych, na 

skraju słonawy i wydm, przy czym jej udział w fitocenozach, liczba kwiatostanów oraz liczba kęp są 

zbliżone do wartości otrzymanych dla pozostałych poletek w obrębie tego rezerwatu. 

5. w przypadku rezerwatu "Słone Łąki", w obrębie którego analizowany gatunek występuje jako składnik 

nieużytkowanych słonaw, udział babki nadmorskiej w poletkach badawczych jest znaczny (prawie 25%), 

natomiast liczba samych kęp niewielka. Kępy osiągają jednak w wielu przypadkach pokaźne rozmiary, 

produkując również względnie dużą liczbę kwiatostanów - prawie 50 na 1 m2. 

 

 
Fot. 9 i 10. Zbiór danych w terenie oraz liście i pęd kwiatostanowy babki nadmorskiej zainfekowane grzybem (fot. 

M. Lazarus). 
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Tabela 5. Zestawienie danych dla babki nadmorskiej zebranych w ramach badań populacyjnych i fitocenotycznych. W poszczególnych komórkach podano wartości średnie, 
które odnoszą się do poletek badawczych 1x1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Siedlisko/zbiorowisko 
Liczba 

poletek 

Dane dla poletka 
Dane dla Plantago maritima 

Zwarcie 

warstwy 

zielnej 

(w%) 

Gatunki dominujące Liczba 
gatunków 

Pokrycie 

pow. przez 

osobniki 

(w%) 

Liczba 

kwiatostanów 
Liczba kęp 

R
ez

er
w

at
 B

ek
a

 

pastwisko intensywnie 

użytkowane 
11 90,9 

Agrostis stolonifera, Festuca 

rubra,  Juncus gerardii,  Potentila 

anserina, Triglochin maritima  

10,0 37,3 75,4 219,9 

pastwisko 

użytkowane 

ekstensywnie  

12 92,1 

Agrostis stolonifera, Festuca 

rubra, Juncus gerardi, 

Phragmites australis, Potentilla 

anserina 

10,0 13,9 35,1 57,8 

R
ez

er
w

at
 

M
ec

he
liń

sk
ie

 Ł
ąk

i 

słonawa na podłożu 

mineralno-

organicznym 

17 91,5 
Agrostis stolonifera, Carex nigra, 

Festuca rubra, Potentilla 

anserina 

13,0 14,9 28,9 52,3 

słonawa na podłożu  

mineralnym 

(piaszczystym) 

7 67,1 
Achillea millefolium Festuca 

rubra, Potentilla anserina 
18,0 14,3 39,1 74,4 

R
ez

er
w

at
 

S
ło

ne
 

Łą
ki

 

słonawa 27 97,0 
Agrostis stolonifera, Eleocharis 

palustris, Festuca rubra, Juncus 

gerardi, Potentilla anserina 

9,8 23,5 49,9 23,3 
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Tabela 6. Zestawienie danych dla babki nadmorskiej zebranych w ramach badań siedliskowych. W poszczególnych komórkach podano wartości średnie, które odnoszą się do 
poletek badawczych 1x1 m. 

 

 

Stanowisko Siedlisko/zbiorowisko 

Gł. 

zaleg

ania 

wód 

grunt. 

pHe ECe SP 

Stęże

nie 

soli w 

ekstra

kcie 

Stęże

nie 

soli w 

glebie 

Na K Ca  Mg Cl- SO42- HCO3- Wh CaCO3 Corg Nt 

cm  
dS·c

m-1 
% mg·dm-3 % 

R
ez

er
w

at
 

B
ek

a
 

pastwisko intensywnie 

użytkowane 71,64 6,23 9,32 260,56 0,60 1,56 1668,41 41,58 173,81 97,61 2995,73 379,16 54,71 11,48 0,00 25,60 1,94 

pastwisko użytkowane 

ekstensywnie 73,17 6,14 9,50 274,89 0,61 1,69 1695,82 39,81 192,27 103,74 2953,92 435,44 39,63 12,99 0,00 27,06 2,08 

R
ez

er
w

at
 

M
ec

he
liń

sk
ie

 Ł
ąk

i 

słonawa na podłożu 

mineralno-

organicznym 
68,71 5,99 1,36 38,35 0,09 0,03 238,00 22,16 29,32 9,49 413,48 93,44 42,93 0,63 0,00 2,35 0,19 

słonawa na podłożu 

mineralnym 

(piaszczystym) 
53,00 6,46 1,03 27,02 0,07 0,02 162,70 24,53 28,88 8,02 306,86 62,17 45,50 0,37 0,00 1,61 0,14 

S
ło

ne
 

Łą
ki

 

słonawa 
63,83 5,88 12,31 187,27 0,79 1,40 2296,79 78,28 191,31 188,67 3846,45 795,63 46,35 5,75 0,00 14,40 1,03 
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B. Analizy siedliskowe 
 

Wartości analizowanych cech fizyko-chemicznych podłoża dla poletek w obrębie których występowała babka 
nadmorska zestawiono w tabeli 6. 
 

W przypadku rezerwatu "Beka" otrzymane wartości dla poletek intensywnie i ekstensywnie użytkowanych są 
zbliżone. Podłoże charakteryzuje się względnie wysokim zasoleniem (przede wszystkim dzięki obecności chlorków 
i siarczanów) oraz żyznością i zawartością wody higroskopijnej, co związane jest z dużym udziałem węgla 
organicznego w glebie.  
 

W obrębie rezerwatu "Mechelińskie Łąki" panują inne warunki glebowe - zasolenie gleby jest niskie, niska jest 
również jej żyzność. Analizowane zmienne osiągają minimalne wartości szczególnie w przypadku poletek 
zlokalizowanych na piasku wydmowym, który jest podłożem o słabo wykształconej glebie, z którego związki 
odżywcze dla roślin są szybko i łatwy sposób wymywane. 
 

Gleby rezerwatu "Słone Łąki" na tle pozostałych analizowanych stanowisk, odznaczają się najwyższym zasoleniem 
oraz względnie wysoką żyznością. 
 

 
C. Analizy potencjału reprodukcyjnego 
 

Dane dotyczące badanych cech związanych z potencjałem reprodukcyjnym babki nadmorskiej zestawiono  
w tabeli 7. Wynika z nich, że na poletkach intensywnie użytkowanych (wypasanych), osobniki Plantago maritima 
produkują znacznie krótsze kwiatostany z mniejszą liczbą torebek (a więc i nasion) w porównaniu do poletek 
użytkowanych ekstensywnie lub nieużytkowanych. Babka nadmorska jednak, w miejscach gdzie jest intensywnie 
zgryzana, rekompensuje niewielką długość kwiatostanu/owocostanu, dużą liczbą pędów generatywnych 
„wyrównując” tym samym liczbę produkowanych nasion. Nasiona z poletek intensywnie użytkowanych,  
w porównaniu do pozostałych, są jednak lżejsze a więc charakteryzują się mniejszą ilością materiału zapasowego. 
Nie wpływa to jednak na ich energię kiełkowania wyrażoną współczynnikiem MGT. 
 
Tabela 7. Zestawienie danych dotyczących potencjału reprodukcyjnego babki nadmorskiej (w komórkach podano 
wartości średnie). 
 

Stanowisko 
Długość 

owocostanu 
w mm 

Liczba 
torebek w 

owocostanie 

Liczba 
owocostanów 

na m2 

Średnia masa 
1 nasiona 

MGT 

Mechelińskie Łąki 78,20 77,65 29,29 0,66 62,95 

Beka – poletka 
intensywnie użytkowane 

29,07 27,44 66,18 0,41 62,08 

Beka – poletka 
ekstensywnie 
użytkowane 

68,77 63,67 35,10 0,68 60,29 

Słone Łąki 90,47 74,57 50,45 0,64 64,38 

 
 

 
D. Analizy molekularne – zróżnicowanie genetyczne populacji babki nadmorskiej w pomorskich populacjach 

 
Na podstawie opracowanych markerów mikrosatelitarnych (tabela 2) przeprowadzono genotypowanie 96 
osobników babki nadmorskiej z dwóch populacji: w rezerwacie "Beka" (obszar ekstensywnie użytkowany 
gospodarczo) i "Mechelińskie Łąki" (brak użytkowania). Wykonano również genotypowanie 50 prób z populacji 
występującej w rezerwacie "Słone Łąki" - obecnie jest ono analizowane. Położenie każdego osobnika do badan 
mapowano. Badane osobniki wykazały znaczne zróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne (Ho=0,665). W żadnej 
populacji nie stwierdzono osobników o dwóch identycznych genotypach zarówno wśród prób pobieranych  
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w odległości do 0,5 m jak i dalej położonych. Świadczy to o dominacji rozmnażania generatywnego w obu 
populacjach. Nie stwierdzono, aby ekstensywne koszenie miało wpływ na sposób rozmnażania babki nadmorskiej. 
Najprawdopodobniej późne koszenie łąk w rezerwacie "Beka" nie zaburza procesu wytwarzania  
i rozsiewania nasion, sprzyjając jednocześnie tworzeniu nowych miejsc do kiełkowania. W miejscach 
nieużytkowanych ("Mechelińskie Łąki"), podobną rolę może spełniać intensywnie buchtowanie dzików. 
 
Mimo stosunkowo bliskiego położenia badanych populacji babki nadmorskiej, wartość międzypopulacyjnego 
zróżnicowania (FST=0,245) świadczy o tym, że w przepływie diaspor występują pewne ograniczenia. Frekwencja 
dominujących alleli jest zbliżona, ale różnią się one istotnie frekwencją pozostałych alleli, w tym również obecnością 
właściwych tylko dla danej populacji tzw. prywatnych alleli. Taki obraz znajduje wyjaśnienie w biologii gatunku. 
Babka nadmorska jest gatunkiem wiatropylnym, ale jej diaspory są relatywnie ciężkie i efektywność ich rozsiewania 
jest mała. Wieloletnie wiatropylne gatunki uważa się za najbardziej odporne na proces utraty zmienności 
genetycznej w wyniku fragmentacji, jednak duży wpływ ma w tym przypadku zagęszczenie populacji. Jeżeli jest 
ona niedostateczna, gatunki tracą zmienność genetyczną w wyniku fragmentacji. Na chwilę obecną populacje babki 
nadmorskiej nie wykazują genetycznego zubożenia, jednak wszelkie działania zmierzające do zachowanie 
istniejących populacji tego gatunku w rejonie pomorskim są kluczowe dla ochrony tego zagrożonego taksonu  
w Polsce. 
 

 

WNIOSKI 
 
W warunkach naszego kraju, jedną z grup najbardziej zagrożonych wymarciem, jest grupa gatunków solniskowych. 
Region Pomorza Gdańskiego stanowi jedno z niewielu miejsc w Polsce obfitujących w stanowiska tych gatunków. 
Zarówno babka nadmorska, jak i aster solny są narażone na wyginięcie m.in. wskutek niewłaściwego użytkowania 
ich siedlisk lub wręcz braku użytkowania, a także na skutek silnej presji człowieka  
w obszarach przymorskich. Obserwowane procesy prowadzą do kurczenia się wielkości populacji halofitów, a co 
za tym idzie również ubożenia ich zmienności genetycznej. Wszelkie działania związane z ochroną gatunkową in 
situ oraz ex situ wymagają szerokiej wiedzy odnośnie wymagań ekologicznych oraz zróżnicowania genetycznego 
populacji gatunków rzadkich i zagrożonych.  
 
Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku astra solnego, gatunek ten występuje najobficiej nie w obrębie 
typowych zbiorowisk słonawowych, ale jako składnik szuwarów rozwijających się na obrzeżach zarówno Zatoki 
Puckiej, jak i Martwej Wisły. Aster solny obficie występuje również (i owocuje) w obrębie umocnień brzegowych 
tych dwóch akwenów. Biorąc pod uwagę strukturę populacji, można uznać, że aster solny najlepsze warunki 
bytowania znajduje w zbiorowiskach łąkowo-ziołoroślwych wzdłuż brzegu Martwej Wisły oraz w obrębie szuwaru 
trzcinowego obrzeży Zatoki Puckiej, gdzie jego udział w fitocenozach (procent pokrycia powierzchni przez osobniki) 
jest znaczny, a liczba osobników juwenilnych i maturalnych jest największa (a więc miejsca takie są korzystne dla 
kiełkowania nasion, rozwoju siewek i osobników dojrzałych oraz do zawiązywania kwiatostanów). Należy zauważyć 
jednocześnie, że w opisywanych siedliskach warunki glebowe są przeciętne co do zasolenia oraz żyzności. 
Ciekawy wynik uzyskano również dla kamiennych umocnień Zatoki Puckiej, w których to choć możliwość 
kiełkowania nasion astra jest ograniczona, o czym świadczy niewielka liczba osobników juwenilnych, jednak 
osobniki, które dadzą radę przetrwać w takich warunkach, znajdują w tym siedlisku dobre możliwości rozwoju – są 
dorodne i obficie owocują. Najniższe wartości spośród mierzonych cech, osiągnęły osobniki występujące  
w rezerwacie „Słone Łąki”, gdzie poza wysoką liczbą osobników młodych, liczba osobników generatywnych oraz 
liczba produkowanych przez nie kwiatostanów są bardzo niskie. Panujące tu korzystne warunki siedliskowe dla 
gatunków słonawowych nie są wystarczającym czynnikiem, który powodowałby zwiększony udział astra solnego. 
Najprawdopodobniej wynika to ze znacznej konkurencji ze strony innych składników słonaw w tym miejscu.  
 
Nie zaskakuje fakt, iż aster solny charakteryzuje się bardzo niską zmiennością genetyczną w badanym regionie. 
Jest to zjawisko typowe dla populacji gatunków występujących na skraju zasięgu, a nie w jego centrum. Niskie 
zróżnicowanie międzypopulacyjne wskazuje na dobrą wymianę materiału genetycznego między populacjami, co 
jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia konieczności utrzymania tego zróżnicowania dla gatunku 
zagrożonego wyginięciem. 
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W przypadku babki nadmorskiej, gatunek ten występuje w zasadzie wyłącznie w obrębie słonaw na terenie trzech 
rezerwatów przyrody. Jego udział jednak i pokrój jest zależny od sposobu użytkowania słonaw. Na poletkach 
intensywnie spasanych, osobniki Plantago maritima charakteryzują się dużym pokryciem, drobnym pokrojem, dużą 
liczbą kęp, bardzo dużą liczbą kwiatostanów, które jednak są krótkie i produkują stosunkowo lekkie nasiona. Na 
poletkach użytkowanych ekstensywnie lub wyłączonych z użytkowania, udział osobników babki nadmorskiej w 
fitocenozach jest mniejszy, liczba kęp jest również niższa, jednak są one dorodniejsze, produkują mniejszą liczbę 
długich owocostanów z nasionami obfitującymi w materiał zapasowy. Można więc uznać, że omawiany gatunek 
dobrze radzi sobie w obu typach słonaw, choć wykazuje różne strategie życiowe, kompensując w ten sposób 
oddziaływanie czynników stresogennych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku użytkowania następuje 
rozwój glikofitów, które wyrastając ponad osobniki babki nadmorskiej i odbierając jej dostęp do  światła, powodują 
wypadanie tego cennego składnika słonaw z fitocenoz. 
 
Bardzo korzystnym zjawiskiem jest fakt, że babka nadmorska, nawet w przypadku poletek intensywnie 
użytkowanych, nie pomnaża się wegetatywnie, a rekrutuje nowe osobniki do populacji dzięki rozmnażaniu  
i kiełkowaniu nasion, co zapobiega ewentualnemu zubożeniu genetycznemu. Jednak, biorąc pod uwagę, że 
przepływ diaspor między populacjami jest ograniczony (świadczy o tym wartość międzypopulacyjnego 
zróżnicowania), bardzo ważnym w takiej sytuacji jest ochrona każdej z występujących w regionie populacji.  
 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wykonane badania umożliwiły rozpoznanie cech osobników, strategii, wymagań siedliskowych oraz zróżnicowania 
genetycznego dla populacji astra solnego Aster tripolium i babki nadmorskiej Plantago maritima występujących na 
Pomorzu Gdańskim. Uzyskane wyniki, po zestawieniu z wynikami innych badań, umożliwią zaproponowanie 
skutecznych metod ochrony tych dwóch gatunków. 
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