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Skarby sopockiej przyrody

Swelinia Canyon

Boundary between Sopot and Gdynia proceeds
through wild and craggy ravine, which is created
by the rapid alpine-like stream – Swelinia. It
creates a great number of cascades in deep canyon
and crashes on great erratic blocks. Contrary to the
other Sopot streams, Swelinia wasn't regulated.
Picturesque landscape and unique vegetation
caused that Governor of Pomerania district
established here the protected area - an ecological
use “Jar Swelini” in 1996.

The forest growing in the ravine, consist mainly
of stitchwort oak-hornbeam forest (

) or lowland fertile beech forest (
). It is formed by the magnificent

beeches ( ), with
some addition of pedunculate
oaks ( ) and
Norway maple (

). In early spring the
forest bottom looks like a floral
carpet made of wood anemone
( ), yellow
anemone (Anemone
ranunculoides), yellow star of
bethlehem ( ) and
lesser celandine ( ).
Strictly protected orchis –
common twayblade (

) has it one and only place
of occurrence in the area of
commune and city of Sopot. A
lot of garlands formed by the
repent shoots of protected
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common ivy ( ) could be admired on
the slopes of ravine. Also, the numerous popula-
tion of baneberry ( ), placed in Red
Data Book of Gdańsk Pomerania is growing there.

Fauna of Swelinia canyon” is poorly known.
Amongs the birds, one – typical for large forest
complex woodcock ( ) was
observed here. The mountain character of the
stream is emphasized by the animals living here.
These are river trout ( ) and
the representative of the turbellarian worms –
Alpine flatworm ( ), which is the
relict of the last glaciation on Polish lowlands.
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„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę
pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej – naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne,
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, 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” (Art. 42 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Znajdujemy się na samej granicy Sopotu i jego
północnego sąsiada – Gdyni. Oba miasta są tu
oddzielone od siebie dzikim, urwistym wąwozem,
utworzonym przez wartki potok o górskim
charakterze – . W głębokim jarze tworzy
ona liczne kaskady, rozbija się o wielkie głazy,
przyniesione tu kiedyś przez skandynawski
lodowiec. W przeciwieństwie do pozostałych
sopockich potoków, Swelinia nie została
uregulowana przez człowieka, więc swobodnie
kształtuje brzegi swojego koryta. Malowniczy
krajobraz oraz unikalna szata roślinna sprawiły,
że w 1996 roku Wojewoda Pomorski objął ten
zakątek ochroną prawną jako tzw. użytek
ekologiczny o nazwie „Jar Swelini”. To co stanowi

Swelinię

o jego wartości przyrodniczej, to właśnie naturalne,
nieujarzmione dotąd procesy kształtowania rzeźby
terenu. Kaskady w korycie potoku pojawiają się
i znikają po latach, gdy woda ostatecznie rozetnie
progi, brzegi i skarpy są stale podmywane
i obrywają się, zaś drzewa – przewracają się,
tworząc nieraz „mosty” nad wąwozem. Wszystkie
te procesy tworzą wciąż miejsce dla nowych
zespołów roślinnych, także tych pionierskich, które
później ustępują, w miarę jak zamyka się zielone
sklepienie odnawiającego się lasu.

Las porastający wąwóz i jego otoczenie to
głównie (

) i (
). Tworzą go okazałe (

), z pewną domieszką
( ) czy

( ). Wczesną wiosną dno lasu
przybiera wygląd kwietnego kobierca, co
zawdzięcza masowo kwitnącym

( ),
( ),

( ) i
( ). Wśród najcenniejszych roślin
należy wymienić tu przede wszystkim

( )

grąd gwiazdnicowy

żyzna buczyna niżowa

buki

dębu

szypułkowego olszy czarnej

zawilcom

gajowym zawilcom

żółtym złoci żółtej

ziarnopłonowi wiosennemu
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i ściśle chronionego storczyka –
( ). Na terenie użytku mają one swoje
jedyne, współczesne stanowiska występowania na
obszarze miasta i gminy Sopot. Na zboczach
wąwozu można zaobserwować również całe
girlandy płożących się pędów chronionego

( ). Rośnie tam
również liczna populacja
( ), umieszczonego na Czerwonej
Liście Roślin Pomorza Gdańskiego. Późnym latem
przyciągaja uwagę jego błyszczące, czarne owoce
(trujące!).

Fauna „Jaru Swelini” jest słabo poznana.
Z ptaków łatwo można zobaczyć tu m.in. pospolite
sikory: ( ) i
( ), choć w grudniu 2002 roku
obserwowano tu nawet typową dla dużych
kompleksów lesnych ( ),
ostatnio coraz mniej liczną i umieszczoną na
polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących
i Zagrożonych. Górski charakter cieku, wartkiego,
zimnego i czystego, podkreślają zamieszkujące go
zwierzęta. Należy do nich
( ) oraz kryjący się pod
kamieniami przedstawiciel wirków –

( ). To niewielkie
stworzonko o galaretowatym ciele jest na polskim
niżu reliktem ostatniego zlodowacenia.
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Kokoryczka wielokwiatowa Czerniec gronkowy


