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Skarby sopockiej przyrody

Ecological use “Wąwozy Grodowe”

Probably it's one of the most precious treasures
of the Sopot nature. In 2004 City Council
established there the protected area – an ecological
use “Wąwozy Grodowe” with area 0.9 ha, named
after Grodzisko the nearby remains of early
medieval fortress. The whole area is very marshy.
Hundreds of cold and clean springs gush here,
creating the torrents and then join to make
unnamed stream – the inflow of Kamienny Potok.
The area is overgrown by the natural forest formed
with alder ( ) – so called alder-ash
streamside forest in a well-head variant. Sopot
riverside carr is rich with dead wood – fallen
trunks, logs, branches in amount uncommon in
most of the managed forests. Removing of the
dead wood, when caring for mistakenly
understood “order in forest”, caused the
disappearance of many rare species of plants,
animals or fungus which need some dead wood to
grow and to reproduce.

This small area appears the home for diverse
fauna and flora. Among the plants, one grass is
worth noticing: sweet-grass ( )
placed in Red Data Book of Gdańsk-Pomerania as
a near threatened species. It creates its own plant
community called sweet-grass rushes (

). This community is rare on
lowlands and typical for cold well-heads. In foots
of old alders, oaks, hornbeams and hazels grow
tufts of inflorescences of toothwort (

) – non-green plant parasitizing tree
roots. The fauna of insects in this area is very
interesting. One of the most valuable is

– a soldier fly (family ),
which larvae develop in clear, unpolluted waters.
This species is classified in Polish Red Data List as
endangered, however it found cosy refuge in the
center of city agglomeration. The one and only
strictly protected caddish-fly in Poland,

, occurs here as well. This species
reproduces in cold forest springs. The larvae of this
insect forage in clear
water, hiding in
characteristic,
quadrilateral houses.
Larves of slim and
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our country and it is met almost only in marshy
meadow; in Polish Red Data List is classified as
a near threatened species.

Insects, which larvae develop in dead wood,
deserve our special care. These are, among others:
grotesque rhinoceros beetle (

) and longhorn beetle
. Rich undergrowth, underbush

and numerous hollow trees enable dozen species
of birds to nest here. Besides blackbirds (

), blue tits ( ), great tits
( ), starlings ( ) or very
common chaffinches ( ), we can see
here also wren ( ) fliting on
the ground here. Nesting tawny owl ( )
was also observed in the ravine.
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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)

Stoimy przed jednym z najcenniejszych
zakątków sopockiej przyrody. Fakt zachowania się
tego niewielkiego wąwozu w samym środku
ludnego miasta sam w sobie jest tak interesujący,
że Rada Miasta Sopotu w 2004 roku objęła go
ochroną prawną, właśnie jako użytek ekologiczny
„Wąwozy Grodowe”. Cały teren jest silnie
zabagniony, biją tu setki zimnych i czystych
źródełek, tworzących wartkie „podgórskie”
potoczki. Łączą się one w bezimienny strumień –
dopływ Kamiennego Potoku. Obszar porośnięty
jest przez naturalny las, budowany głównie przez

( ) – tzw.
w odmianie źródliskowej

( ). Dolną
warstwę drzew tworzą również liczne

olszę czarną łęg
jesionowo-olszowy

wiązy
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górskie

manna gajowa

szuwar manny gajowej

cisa

łuskiewnika
różowego

( ) – drzewa w całej
Europie silnie przetrzebione przez holenderską
chorobę wiązów, choć tutaj znakomicie się odna-
wiające. Sopocki łęg jest bogaty w martwe drewno
– zwalone pnie, kłody i konary – i to w stopniu
niespotykanym w przeciętnych lasach gospodar-
czych. Jego usuwanie w trosce o mylnie rozumiany
„porządek” stało się przyczyną zaniku wielu
rzadkich roślin, zwierząt czy grzybów, które bez
martwego drewna nie mogą żyć ani rozmnażać się.

Ten niewielki zakątek okazał się być domem
dla bogatej flory i fauny. Wśród roślin na uwagę
zasługuje jedna z traw – (

), umieszczona na Czerwonej Liście
Roślin Pomorza Gdańskiego jako gatunek bliski
zagrożenia. Tworzy ona własne zbiorowisko
roślinne – (

); są to jasnozielone „trawniczki”
porastające tereny zimnych, śródleśnych źródlisk.
Ów szuwar jest zespołem górskim, spotykanym
bardzo rzadko w nizinnej części kraju. Wśród
bujnego runa w suchszych miejscach znaleźć
można siewki ściśle chronionego drzewa –
( ). U podnóża wielu starych olch
wyrastają wiosną kępy kwiatostanów

( ). Ta oryginalna
bezieleniowa roślina, pasożytuje na korzeniach
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drzew pod którymi rośnie, zapuszczając swe
ssawki w drewno żywiciela.

Interesująca okazała się też fauna owadów
badanego terenu. Do najcenniejszych należy
zaliczyć tu muchówkę , której
larwy rozwijają się w wolnych od zanieczyszczeń
wodach. Gatunek ten – umieszczony na Polskiej
Czerwonej Liście Zwierząt jako zagrożony wyginię-
ciem – znalazł przytulną ostoję w środku miejskiej
aglomeracji. Zimne i czyste źródła są miejscem
rozrodu jedynego chruścika objętego w Polsce
ścisłą ochroną – (

). Jego larwy żerują w czystej wodzie,
chroniąc się w charakterystycznych, czworościen-
nych domkach z, okrojonych w kształcie kwadra-
cików, fragmentów roślin, natomiast dorosłe
owady przypominają niewielkie, brunatne motylki.
Muchówka ( ) jest
gatunkiem górskim, rzadko spotykanym w nizinnej
części kraju, niemal wyłącznie w lasach łęgowych;
na Polskiej Czerwonej Liście sklasyfikowana jest
jako bliska zagrożenia. Na szczególną troskę
zasługują owady, których larwy rozwijają się
w martwym drewnie, m.in. chrząszcze: groteskowy

( ) i
( ). Bujne runo,

podszyt i liczne drzewa z dziuplami umożliwiają
gnieżdżenie się kilkunastu gatunków ptaków, m.in.
malutkiego ( ),

( ) a nawet okazałej sowy
– ( ).
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