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SKARBY CIECHOCINKA,
KTÓRYCH JESZCZE NIE ZNACIE

NATURA W CIECHOCINKUNATURA W CIECHOCINKU

Za t´˝nià nr III (najkrótsza t´˝nia ciechociƒska),
zaraz przy wale z rowem odprowadzajàcym wody po-
burzowe z t´˝ni, znajduje si´ ma∏a ∏àczka. Gdy pada
deszcz, nadmiar wody jest odprowadzany tym w∏aÊnie
rowem. Woda znajdujàca si´ w nim, po sp∏yni´ciu po
t´˝niach jest s∏ona, tak jak gleba na ∏àce i wokó∏ t´˝ni.
Tutaj w∏aÊnie spotkaç mo˝na: soliród zielny - Salicornia
europaea, muchotrzew solniskowy - Spergularia sa-
lina, mlecznik nadmorski - Glaux maritima, ∏obod´
oszczepowatà, odmian´ solniskowà - Atriplex prostrata
ssp. prostrata, Êwibk´ morskà - Triglochin maritima,
aster solny - Aster tripolium, mannic´ odstajàcà - Puc-
cinellia distanas.  To nasze ciechociƒskie halofity,
czyli roÊliny przystosowane do ̋ ycia na silnie zasolonym
pod∏o˝u. Rosnà zarówno w rezerwacie halofitów „Cie-
chocinek”, który istnieje ju˝ od 1963 roku, jak i na
trawnikach, które znajdujà si´ pomi´dzy d´bowymi
balami podpierajàcymi konstrukcj´ t´˝ni. Nasze s∏one
pere∏ki sà chronione nie tylko dzi´ki temu, ˝e znajdujà
si´ w rezerwacie, ale tak˝e dlatego, ˝e zosta∏y wpisane
do obszarów ochrony Natura 2000. Ale jak to mo˝liwe,
˝e tak ma∏o o nich wiemy, skoro w∏aÊciwie rosnà tu
od zawsze. Jak to od zawsze? To proste, pod Ciechocin-
kiem mamy êród∏a wody s∏onej. Cz´sto dochodzi∏o
do tak zwanych wysi´ków - s∏ona woda znajdujàca si´
pod ziemià przesiàka∏a na zewnàtrz w wyniku wyso-
kiego ciÊnienia. Resztà zajà∏ si´ wiatr, który potrafi
przenieÊç drobne ziarenka wiele tysi´cy kilometrów.
Halofity, trafiwszy na nasz teren, znalaz∏y idealny grunt
do ˝ycia, w koƒcu nigdzie nie jest tak cudownie jak
w Ciechocinku, potwierdzi to ka˝dy z naszych kura-
cjuszy. Idàc dalej tym tropem mo˝na stwierdziç, ˝e
ca∏y teren miasta Ciechocinka powinien byç pokryty
halofitami. Jednak nie wsz´dzie mamy êród∏a s∏one,
t´˝nie ciechociƒskie nie obejmujà ca∏ego miasta swoim
mikroklimatem, mam tu na myÊli to najsilniejsze od-
dzia∏ywanie, które czujemy, spacerujàc pod t´˝niami
w upalne dni, gdy czuç na twarzy solankowà bryz´.
Dociekliwy cz∏owiek zapyta∏by jednak: „Dlaczego na
terenie wokó∏ t´˝ni rosnà te˝ inne roÊliny, które nie
sà halofitami? Przecie˝ ka˝dy chyba wie, ˝e jeÊli chce
si´ zaszkodziç roÊlinie i jà zasuszyç, nale˝y podlewaç
jà s∏onà wodà. Jak to zatem mo˝liwe, ˝e roÊliny nieha-
lofilne te˝ sobie tam dobrze radzà?”. Otó˝ roÊliny
potrafià stopniowo dostosowywaç si´ do panujàcych
warunków, nie mówi´ ˝e nast´puje to od razu, ale z
czasem. Pomaga im w tym ciÊnienie osmotyczne oraz
zmniejszenie swojej powierzchni cia∏a.

Mam nadziej´, ˝e po trosze wyjaÊni∏am, w jaki spo-
sób funkcjonuje nasz rezerwat halofitów. Chocia˝ py-
taƒ jest na pewno jeszcze wiele i nic dziwnego, w koƒ-

cu to bardzo ciekawe miejsce nie tylko dla naukowców,
którzy przybywajà tam co roku, aby sprawdziç jak si´
majà nasze halofity. Pi´knym widokiem i na pewno
niez∏à gratkà dla turystów i fotografów jest tak˝e widok
naszego soliroda w rezerwacie, kiedy na jesieni zmienia
swój kolor na czerwony, a woda w rowie odprowadza-
jàcym wody poburzowe zakwita od glonów i staje si´
zielonym bàbelkowym strumykiem. Na zdj´ciach wy-
glàda to wprost niesamowicie, jakbyÊmy odwiedzali
Marsa. To jednak nie wszystko! Na terenie rezerwatu
znaleêç mo˝na równie˝ glony s∏onolubne, które sà
niezwykle unikalne i niezwyk∏e. Pierwszy to gatunek
z rodzaju Dunaliella i jak dla mnie najciekawszy, wyst´-
puje w du˝ych iloÊciach na t´˝ni II, gdzie st´˝enie soli
wynosi 15% oraz t´˝ni III o st´˝eniu soli 25%. Jak mo˝-
na go dostrzec go∏ym okiem? Jest to niezwykle trud-
ne, ale mo˝na obejrzeç je na zdj´ciach z mikroskopu,
a na t´˝niach widaç je w wykrystalizowanej na zielono
lub czasem na ró˝owo soli, która gromadzi si´, two-
rzàc s∏one sople. Ciekawostkà jest fakt, i˝ Dunaliella
na Êwiecie jest hodowana do uzyskania biopaliwa!
W przysz∏oÊci mo˝e staç si´ jednym z alternatywnych
êróde∏ energii, a my w Ciechocinku mo˝emy obserwo-
waç te glony w ich naturalnym Êrodowisku. Drugi
w kolejnoÊci gatunek, ale nie ostatni to Chlorellales,
a dok∏adnie Chlorosarcinopsis arenicola Groover et
Bold. Ten rodzaj glonu jest koloru zielonego lub po-
maraƒczowego. Skàd ten pomaraƒcz, skoro tak jak
jego kolega powy˝ej jest to zielenica? Barwa jest wy-
nikiem wytwarzania przez komórki glicerolu, który
ekranuje, czyli chroni chlorofil przed nadmiernym
napromieniowaniem s∏onecznym. A gdzie tego szkra-
ba jeszcze widziano oprócz naszych niesamowitych
t´˝ni? Otó˝ spotkaç go mo˝na na pustyniach w Teksa-
sie i w Po∏udniowej Afryce oraz w Europie w Azovo-
Syvashskim Parku Narodowym na Ukrainie. Takich
pere∏ek w Ciechocinku jest wi´cej, na przyk∏ad ca∏a
litania Ulotrichales: Ulothrix subflaccida, Ulothrix
subflaccida, Ulothrix tenuissima, Cladophorales:
Rhizoclonium hieroglyphicum. Te skarby to nitkowa-
te zielenice ˝yjàce w rowie odprowadzajàcym wody
poburzowe z t´˝ni i tworzàce zielonà mat´, która daje
niesamowity kontrast do czerwonego soliroda jesienià.

Owe zjawiska natury warte sà obejrzenia. Polecam
Paƒstwu dok∏adne przyjrzenie si´ skarbom Ciechocin-
ka, bo to nie tylko t´˝nie, które zachwycajà swojà wiel-
koÊcià i funkcjà, pi´kne i kolorowe festiwale, ale te˝
cuda natury - ma∏e i niby niepozorne, ale pi´kne.

Serdeczne pozdrowienia z pi´knego, choç jeszcze
zimowego Ciechocinka.
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