
1 

27 czerwca 2018 

 

Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG 

 

Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski 

 

 

 

Opinia dotycząca  

zagrożeń dla krajobrazu powodowanych przekopem przez Mierzeję Wiślaną 

 

 

 

Mierzeja Wiślana cechuje się wyjątkowym w skali kraju i Europy krajobrazem. Pasmowy układ 

szerokiej piaszczystej plaży, wydm, garbu porośniętego lasem i szuwarów tworzą jedność wizualną 

Mierzei, położonej między dwoma akwenami wodnymi, decydując o jej unikatowości i uroku. 

Ważną cechą decydującą o percepcji tego krajobrazu jest niczym nie przerwana ciągłość układu 

przyrodniczo-przestrzennego, harmonia form i niezakłócony charakter - w widokach z plaż w 

zasięgu wzroku nie występują obiekty inżynierskie ani antropogeniczne linie proste. Wyjątkowe w 

kraju są właściwości ekspozycyjne Mierzei, w tym dalekie widoki na otoczenie: Zatokę Gdańską 

obramowaną Półwyspem Helskim i Zalew Wiślany obramowany Wysoczyzną Elbląską. Krajobraz 

wzbogacają elementy dynamiczne, jak zmieniające się kształty plaż, zjawiska sztormowe i 

pogodowe, barwy różnych pór roku oraz przeloty ptaków (Zalew Wiślany jest ostoją ptaków rangi 

europejskiej). Krajobraz cechuje się wysoką jakością wizualną, pięknem niezniszczonej przestrzeni 

rozległej postrzeganej z plaży, siłą wyrazu. Wszystko to znalazło swój wyraz w objęciu Mierzei i jej 

otoczenia licznymi formami ochrony prawnej (Obszar Natura 2000, Park Krajobrazowy „Mierzeja 

Wiślana”, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, rezerwaty przyrody, strefy ochrony 

uzdrowiskowej A, B, C). Mierzeja Wiślana jest intensywnie użytkowana turystycznie jako niezwykle 

popularne miejsce rekreacji, wypoczynku i sportów o randze krajowej.  

 

Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną wraz z inwestycjami towarzyszącymi (tzw. „Budowa 

drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym – lokalizacja Skowronki”) jest 

inwestycją wielkoskalarną, silnie ingerującą w krajobraz zarówno w trakcie budowy jak i 

funkcjonowania. Najbardziej szkodliwe dla krajobrazu będą: 

 kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wraz ze 

śluzą (oraz związane z tym wylesienia o pow. ok. 32 ha i prace makroniwelacyjne), o gł. 5 m, 

szer. 120-120 m, długości ok. 1350 m; kanał będzie obudowany pieszo-jezdnym ciągiem 

technicznym o szer. 7 m.  

 port osłonowy od strony Zatoki Gdańskiej (długość falochronów wychodzących w Zatokę 

Gdańską zaplanowano na 1050 m i 620 m, wys. ok. 2,5 m) 

 sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym (pow. 190 ha, rzędna 3 m n.p.m.). 

 

Większość skutków w krajobrazie powstanie już na etapie budowy, jednak będzie miała charakter 

trwały, czyli pozostanie przez cały okres istnienia i funkcjonowania inwestycji. Będą to głównie 

zmiany w rzeźbie terenu, wylesienia, pojawienie się nowych wielkogabarytowych budowli 

technicznych, fragmentacja unikatowej w kraju struktury mierzejowej (jednorodnej obecnie 

jednostki fizyczno-geograficznej i krajobrazowej), oraz przerwanie ciągłości eksponowanych z 

daleka plaż i wydm nadmorskich, będących podstawowym zasobem krajobrazu Mierzei Wiślanej. 

Najgroźniejsze dla krajobrazu będzie oddziaływanie wizualne doskonale eksponowanych z dalekich 
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odległości falochronów portu osłonowego na użytkowników obleganych latem plaż od strony Zatoki 

Gdańskiej. Falochrony staną się techniczną barierą widokową w dotychczas otwartym krajobrazie. 

Niezależnie od wariantu, negatywne skutki pojawienia się w krajobrazie nowej dominanty 

technicznej, obcej w tym miejscu pod względem formy i treści, będą widoczne z odległości ok. 8 km 

w każdą stronę (zależnie od warunków atmosferycznych), czyli wystąpią na długości ok. połowy 

polskiego odcinka Mierzei. Nie ma żadnych możliwości ukrycia planowanych obiektów w płaskim 

otwartym krajobrazie piaszczystych nadmorskich plaż. Ponadto nastąpi zmiana ukształtowania linii 

brzegowej plaż na odcinku ok. 1,5 - 2 km po obu stronach falochronów, w wyniku zaburzenia 

hydrodynamiki brzegów. Negatywne zmiany w krajobrazie powodowane przekopem będą 

trwałe i nieodwracalne, nie będzie możliwe uniknięcie ich wystąpienia ani zminimalizowanie 

czy kompensata. Charakterystyczne cechy Mierzei Wiślanej, czyli nie zakłócona ciągłość 

piaszczystej plaży oraz dalekie widoki, budujące jej wizerunek i tożsamość oraz będące głównym 

walorem turystycznym - zostaną bezpowrotnie utracone. Na percepcję krajobrazu i jego 

wykorzystywanie turystyczne będą ponadto negatywnie wpływały oddziaływania towarzyszące, jak 

hałas sygnałów dźwiękowych i światła związane z ruchem statków. Niektóre formy turystyki i 

rekreacji wzdłuż plaży (marsze, biegi, jazda rowerem) będą zakłócone. Bezpowrotna utrata i 

zakłócenie podstawowych walorów Mierzei Wiślanej (naturalny charakter krajobrazu, dzikość, 

malowniczość) może w konsekwencji obniżyć przydatność dla użytkowania turystycznego. Z tego 

powodu skutki dla krajobrazu i użytkowania turystycznego ocenia się jako nieakceptowane. 

 

Ułatwiony napływ dużej ilości turystów może zwiększyć niekorzystną już dziś presję na środowisko. 

Nowe potencjalne obiekty, jak parkingi, kampingi, pola namiotowe, zajazdy, urządzenia sportowe, 

wieże widokowe, usługi gastronomiczne, będą wywoływać dalszą degradację walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych Mierzei.  

 

Przewidywana znacząca i nieodwracalna zmiana charakteru krajobrazu i obniżenie jego jakości 

powinny być argumentem za rezygnacją z planowanego przekopu, gdyż to właśnie piękno obecnego 

krajobrazu decyduje o wartości turystycznej i symbolicznej Mierzei Wiślanej. Z punktu widzenia 

ochrony krajobrazu inwestycja nie jest akceptowalna w żadnym z wariantów. 

 

 

 


