


Mikołajek nadmorski jest jedną z najpiękniejszych roślin występujących 
na wybeżu Bayku, niestety coraz adszą w nadmorskim krajobrazie. 
Jest to wieloletnia roślina zielna (bylina) rosnąca na piaszystych 
wydmach nadmorskich, doskonale pystosowana do życia 
w nieyjających warunkach jakie panują na wydmowym begu 
morskim. Podłoże jest tu skrajnie ubogie w sole mineralne i bardzo słabo 
ustabilizowane, dlatego mikołajek nadmorski wytwaa bardzo długi 
system koeniowy zapewniający mu doskonałe umocowanie 
w podłożu i skutene zaopatenie w wodę. Liście i łodygi mikołajka 
pokryte są woskowym nalotem chroniącym ped nadmierną utrata 
wody i zgoelą słoneną. Nadaje on roślinie charakterystyny 
srebysto-zielony kolor. Na szycie łodygi wyrastają jasnoniebieskie 
kwiaty, a liście są twarde, kolaste z wyraźnym białym unerwieniem. 
Łodyga mikołajka posiada line rozgałęzienia, nadając roślinie pokrój 
półkolistej kępy osiągającej do 70 cm wysokości.
Gatunek ten najęściej rozmnaża się wegetatywnie popez zdrewniałe i 
silnie rozgałęzione kłąe, z którego po fragmentacji wyrastają nowe 
osobniki. Mikołajek adko rozmnaża się z nasion, ponieważ jednorone, 
słabo ukoenione siewki mają nikłe szanse na petrwanie w trudnych 
wydmowych warunkach.

W Polsce mikołajek nadmorski występuje wyłąnie wąskim pasie 
wybeży wydmowych, wzdłuż całej linii begowej Bayku.
Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszenie jego naturalnych 
siedlisk w wyniku sztunej stabilizacji wydm, wprowadzaniu 
techninych umocnień begu oraz nasadzeń obcych gatunków dew 
i kewów. Zmniejszanie jego liebności związane jest również 
z olbymią presją turystyną, na jaką narażone są miejscowości 
nadmorskie. Zrywanie i wydeptywanie znanie pyyniło się do zaniku 
stanowisk tego gatunku. Mikołajek, ze względu na swój dekoracyjny 
wygląd, jest ęsto zrywany pez turystów jako kolejna „pamiątka znad 
moa”.  W efekc ie  mikoła jek  nadmorsk i  z  roś l iny  ęstej 
i rozpowszechnionej, w niedługim asie, stał się gatunkiem zagrożonym 
wyginięciem i obecnie objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. 
Mikołajek nadmorski zasługuje na szególną troskę ze względu na bardzo 
dużą waość pyrodnią, jaką stanowi dla terenów nadmorskich oraz 
naszej rodzimej ory. Wao także pamiętać, że jest on na stałe wpisany 
w obyaje i świadomość mieszkańców oraz miłośników polskiego 
wybeża, dlatego nie można pozwolić by zniknął z naszego krajobrazu.
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