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1. Informacje wstępne

Niniejsze  sprawozdanie  stanowi  realizację  obowiązków  Wykonawcy  dokumentacji 
planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego 
(SPN),  z  uwzględnieniem zakresu  planów ochrony  dla  obszarów Natura  2000:  Ostoja  Słowińska 
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach 
Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-
0026/17/10/2018/2019  zawartą  w  dniu  19  lutego  2019  roku  w  Smołdzinie  pomiędzy:  Słowińskim 
Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca). 
Umowa  ta  w  §  7  określa  podstawowe  obowiązki  Wykonawcy;  jednym  z  nich  jest,  zdefiniowany 
w pkt. 9) przywołanego § 7, przekazywanie Zamawiającemu po upływie każdego kwartału sprawozdań 
i informacji związanych z realizacją umowy. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie tego obowiązku 
za trzeci kwartał roku 2019.

Niniejszy dokument zawiera komplet wymaganych informacji, tj.:
1. sprawozdanie z postępów w realizacji zamówienia,
2. sprawozdanie ze spotkań z Komisją Planu oraz roboczych,
3. informacje dotyczące komunikacji ze społeczeństwem,
4. informacje na stronę internetową Projektu o przebiegu prac nad dokumentacja planistyczną.

2. Ogólna informacja dotycząca zaawansowania prac

W  okresie  którego  dotyczy  niniejsze  sprawozdanie  były  realizowane  prace  etapu 
2 skoncentrowane przede wszystkim na przygotowaniu i wykonywaniu niezbędnych terenowych prac 
inwentaryzacyjnych. W tym czasie zakończono prace nad inwentaryzacją terenową wybranych obcych 
i inwazyjnych gatunków roślin, uzupełniające prace terenowe związane z oceną zasobów oraz stanu 
ochrony  ryb  i  minogów,  a  także  prace  mające  na  celu  ocenę  stanu  ochrony  trzepli  zielonej 
(Ophiogomphus cecilia) w Ostoi Słowińskiej. Kontynuowano prace związane z charakterystyką flory 
i mykobioty  Parku,  opracowaniem  (kartowaniem)  map  roślinności  rzeczywistej  i  siedlisk 
przyrodniczych  Natura  2000,  a  także  określeniem roślinności  potencjalnej.  Prace  te  są  w  bardzo 
poważnym  stopniu  zaawansowane.  Równocześnie  z  tymi  pracami  dokonywano  wizji  terenowych 
mających na celu weryfikację danych dotyczących lnicy wonnej (Linaria Loeseli). Kontynuowano także 
inne prace etapu 2 zapoczątkowane w kwartale II. Szczegółowa relacja z wykonanych prac znajduje 
się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W sprawozdawanym  okresie  zapoczątkowano  przygotowania  do  zweryfikowania  danych 
dotyczących urządzeń wodnych, rozpoczęto prace inwentaryzacyjne gleb i siedlisk leśnych, a także 
inwentaryzację zasobów leśnych. Właśnie z uwagi na rozpoczęcie „prac leśnych” odbyło się drugie 
spotkanie Komisji Planu, a także trzecie spotkanie robocze. W tym czasie odbyły się także dodatkowe, 
robocze  spotkania  tematyczne  Zamawiającego  i  Wykonawcy  dotyczące:  kartowania  roślinności 
(2 objazdy  terenowe),  uszczegółowienia  zakresu  prac  do  wykonania  w  ekosystemach  wodnych 
oraz zakresu weryfikacji urządzeń wodnych (spotkanie połączone także z wizją terenową).

Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku szacowane jest  
na 46%.
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Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 30 września 2019 roku szacowane 
jest na 29%.

3. Kalendarium

1. 1 - 2 lipca 2019 roku odbyły  się  terenowe  konsultacje  przedstawicieli  Zamawiającego 
i Wykonawcy  dotyczące  sposobu  inwentaryzacji  zbiorowisk 
roślinnych w ramach dokumentacji projektowej dla SPN

2. 1 lipca 2019 roku złożenie  karty  badań  naukowych  dla  zespołu  inwentaryzującego 
wybrane  obce  i  inwazyjne  gatunki  roślin  (wykonawcy:  Aleksandra 
Góra, Krzysztof Liszka badania w okresie od 2 lipca 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r.)

3. 1 lipca 2019 roku przekazanie  przez  Zamawiającego  notatki  konserwatora  obwodu 
ochronnego Smołdziński Las w sprawie rdestowca ostrokończystego

4. 2 lipca 2019 roku wystosowanie  do  Ministerstwa  Środowiska  wniosku  o  wydanie 
zezwolenia  na  odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku  do  gatunków 
objętych ochroną oraz od zakazów na terenie parku narodowego - 
pismo znak: 703/19

5. 3 lipca 2019 roku spotkanie  przedstawicieli  Zamawiającego  (Dyrektor  SPN) 
i Wykonawcy  (Koordynator  prac)  z  Wicestarostą  Słupskim; 
omówienie  bieżących  spraw  związanych  z  opracowywaną 
dokumentacją i jej stykiem ze starostwem powiatowym (pozyskiwanie 
danych, informowanie o przebiegu prac, etc.)

6. 5 lipca 2019 roku złożenie  karty  badań naukowych dla  kolejnej  osoby uzupełniającej 
zespół  inwentaryzujący  wybrane  obce  i  inwazyjne  gatunki  roślin, 
a także dokumentujący zasoby roślinności rzeczywistej, potencjalnej 
i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (wykonawca: Łukasz Juszczak, 
badania w okresie od 8 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

7. 8 lipca 2019 roku przesłanie przez SPN wniosku PTTK do opracowywanego projektu 
planu ochrony

8. 8 lipca 2019 roku wpłynęły  z  RZGW  Gdańsk  dokumenty  niezbędne  do  opracowania 
dokumentacji planistycznej

9. 9 lipca 2019 roku wysłanie  do  SPN  protokołu  ze  spotkania  informacyjno-
konsultacyjnego  z  28  czerwca  2019  roku wraz  z  kompletem 
załączników

10. 9 lipca 2019 roku szczegółowe uzgodnienie z SPN zakresu powierzchniowego obszaru 
podlegającego  inwentaryzacji  terenowej  niecierpka  gruczołowatego 
oraz nawłoci późnej

11. 9 lipca 2019 roku wysłanie do SPN projektu wstępnej odpowiedzi w sprawie wniosku 
PTTK przesłanego 8 lipca 2019 roku

12. 9 lipca 2019 roku wpłynęła  z  GIOŚ zgoda  na  pozyskanie  danych  dot.  analiz  fizyko-
chemicznych wód podziemnych
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13. 10 lipca 2019 roku wystosowanie  do  Pomorskiego  Zespołu  Parków  Krajobrazowych 
wniosku  o  przekazanie  danych  i  informacji  dotyczących 
udostępnienia PK Dolina Słupi - pismo znak: 772/19

14. 11 lipca 2019 roku wysłanie  do  SPN  projektu  wystąpienia  do  IMGW-PIB  w  sprawie 
przekazania  informacji  o  lokalizacji  stacji  hydrologicznych  oraz 
rzędnych „0” wodowskazów

15. 12 lipca 2019 roku złożenie  karty  badań  naukowych  dla  zespołu  badającego  stan 
ilościowy  i  jakościowy wód  powierzchniowych  i  podziemnych  SPN 
(wykonawcy:  Bogumił  Nowak,  Kazimierz  Różkowski,  badania 
w okresie od 18 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

16. 15 lipca 2019 roku przekazanie Zamawiającemu sprawozdania za II kwartał roku 2019
17. 16 lipca 2019 roku wpłynęło  pismo  Ministra  Środowiska  do  Dyrektora  SPN  z  prośbą 

o opinię w sprawie wydania decyzji, w przedmiocie wyrażenia zgody 
na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych

18. 16 lipca 2019 roku wystosowano pismo do SPN z prośbą o udostępnienie skanów umów 
zawartych  pomiędzy  SPN a  firmami  prowadzącymi  obsługę  ruchu 
turystycznego – pismo znak: 785/19

19. 19 lipca 2019 roku uzgodnienie  z  SPN  rozmieszczenia  powierzchni  badawczych 
dotyczących ichtiofauny

20. 22 lipca 2019 roku w  siedzibie  SPN  w  Smołdzinie  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie 
uszczegółowienia  zakresu  prac  do  wykonania  w  ekosystemach 
wodnych w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej dla SPN

21. 23 lipca 2019 roku udostępnienie przez SPN kopii umów zawartych pomiędzy Parkiem 
a firmami  prowadzącymi  obsługę  ruchu  turystycznego  (odpowiedź 
na prośbę KRAMEKO z 16 lipca 2019 roku)

22. 24 lipca 2019 roku wpłynęła  z  SPN  informacja  dotycząca  usunięcia  niecierpka 
gruczołowatego przez Zespół Monitoringu (informacja istotna z uwagi 
na prowadzoną inwentaryzację tego gatunku inwazyjnego)

23. 26 lipca 2019 roku wpłynęły  wyniki  badania  próbek  wody  pobranych  w  trakcie  prac 
terenowych 18 - 21 lipca 2019 roku

24. 26 lipca 2019 roku przygotowanie  karty  badań  naukowych  dotyczącej  określenia 
zasobów i specyfiki siedlisk 3150 i 3160 na obszarze Słowińskiego 
Parku  Narodowego  (wykonawcy:  Krystian  Obolewski,  Paweł 
Napiórkowski, Monika Szymańska, badania w okresie od 1 sierpnia 
2019 r. do 30 listopada 2019 r.)

25. 29 lipca 2019 roku wystosowanie  pisma  w  sprawie  uzupełnienia  zespołu 
opracowującego  dokumentację  planistyczną  (dotyczy  członków 
zespołu  prof.  K.  Obolewskiego:  Paweł  Napiórkowski,  Monika 
Szymańska) – pismo znak: 821/19

26. 29 lipca 2019 roku wpłynęły  informacje  dotyczące  lokalizacji  wybranych  stacji 
hydrologicznych oraz rzędnych „0” wodowskazów

27. 29 lipca 2019 roku złożenie  karty  badań  naukowych  dotyczącej  rozpoznania  miejsc, 
obszarów  i  obiektów  infrastruktury  SPN  udostępnionych  na  cele 
turystyczne,  rekreacyjne,  sportowe  i  edukacyjne  (wykonawcy: 
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Aleksandra  Graboś,  Paulina  Żurowska,  badania  w  okresie 
od 5 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

28. 1 sierpnia 2019 roku wystosowanie  do  Ministerstwa  Środowiska  wniosku  o  wydanie 
zezwolenia  na  odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku  do  gatunków 
objętych ochroną oraz od zakazów na terenie parku narodowego - 
pismo znak: 834/19

29. 5 sierpnia 2019 roku złożenie karty badań naukowych dla zespołu badającego zasoby gleb 
SPN  (wykonawcy:  Marcin  Bielecki,  Grzegorz  Leśniański,  Tadeusz 
Szmalec,  Piotr  Myjak,  Łukasz  Juszczak,  badania  w  okresie 
od 19 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

30. 5 sierpnia 2019 roku wpłynęły od Zamawiającego dane uzupełniające - dokument powstały 
w  ramach  realizowanego  w  SPN  projektu  „Ochrona  wybranych 
siedlisk  i  gatunków  priorytetowych  Ostoi  Słowińskiej  PLH220023 
i Pobrzeża  Słowińskiego  PLB  220003”  (LIFENaturaSlowinskaPL): 
„Plan  zarządzania  wodą  oraz  utrzymania  i  konserwacji 
modernizowanego  systemu  melioracyjnego  na  obszarze  polderów 
Gardna IX i X”

31. 5 sierpnia 2019 roku wpłynęły  od  Zamawiającego  dane  uzupełniające  -  opracowanie 
dotyczące  drewna  martwych  drzew  w  Parku  wykonane  siłami 
pracowników SPN wraz z danymi źródłowymi

32. 5 sierpnia 2019 roku wpłynęły  od Zamawiającego 2  pisma adresowane do Ministerstwa 
Środowiska (do wiadomości KRAMEKO) w sprawie opinii Dyrektora 
SPN  w  przedmiocie  wyrażenia  zgody  na  odstępstwo  od  zakazu 
obowiązującego  w  parkach  narodowych  na  wykonanie  odłowów 
kontrolnych ryb na potrzeby opracowania dokumentacji  do projektu 
planu  ochrony Słowińskiego  Parku Narodowego (pisma z  26 lipca
2019  roku znak:  ZM.611.08-9.1.2019.GK  oraz  ZM.611.08-
9.2.2019.GK)

33. 7 sierpnia 2019 roku wystosowano  pismo  do  SPN  z  prośbą  o  udostępnienie  danych 
dotyczących natężenia ruchu turystycznego – pismo znak: 843/19

34. 7 sierpnia 2019 roku odbyły  się  terenowe  konsultacje  przedstawicieli  Zamawiającego 
i Wykonawcy  dotyczące  inwentaryzacji  zbiorowisk  roślinnych 
w ramach  dokumentacji  projektowej  dla  SPN  –  weryfikacja 
poprawności dotychczas wykonanych prac

35. 8 sierpnia 2019 roku złożenie karty badań naukowych dla zespołu badającego zasoby ryb 
i minogów  (wykonawcy:  Roman  Żurek,  Marcin  Czerny,  Grzegorz 
Szewczyk,  Marcin  Kołodziej,  Marcin  Bielecki,  Aleksandra  Graboś, 
Michał Bobrowski,  Karol  Ciężak,  badania w okresie od 1 września 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

36. 8 sierpnia 2019 roku wystosowanie  pisma  w  sprawie  uzupełnienia  zespołu 
opracowującego  dokumentację  planistyczną  (dotyczy  członka 
zespołu badającego zasoby ryb i minogów - Karola Ciężaka) – pismo 
znak: 860/19

37. 9 sierpnia 2019 roku przekazanie  Zamawiającemu  wstępnych  wyników  inwentaryzacji 
wybranych inwazyjnych gatunków roślin (zadanie 3.2.5. wg OPZ) – 
3 z 4 inwentaryzowanych gatunków
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38. 13 sierpnia 2019 roku przesłanie  Zamawiającemu  wstępnej  listy  punktów  widokowych 
(w postaci warstwy w formacie Esri shapefile) z prośbą o akceptację

39. 13 sierpnia 2019 roku wpłynęło  od  Zamawiającego  zaproszenie  na  drugie  posiedzenie 
Komisji Planu Ochrony SPN dotyczące zagadnień leśnych

40. 14 sierpnia 2019 roku wpłynęło  pismo  Ministra  Środowiska  z  7  sierpnia  20196  r. 
do Dyrektora SPN z prośbą o opinię w sprawie wniosku KRAMEKO 
o wydanie  zezwolenia  na  odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku 
do gatunków objętych  ochroną  oraz  od  zakazów na  terenie  parku 
narodowego

41. 19 sierpnia 2019 roku złożenie karty badań naukowych dotyczącej charakterystyki walorów 
krajobrazowych  Parku  (wykonawca:  Dominika  Makarska,  badania 
w okresie od 26 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

42. 19 sierpnia 2019 roku wpłynęły  od  Zamawiającego  dane  dotyczące  natężenia  ruchu 
turystycznego – odpowiedź na pismo znak: 843/19 z 7 sierpnia 2019
roku

43. 21 sierpnia 2019 roku przesłanie Zamawiającemu Referatu na spotkanie z Komisją Planu 
w sprawie przygotowania prac związanych z inwentaryzacją zasobów 
leśnych

44. 21 sierpnia 2019 roku wpłynęły  od Zamawiającego 2 pisma adresowane do Ministerstwa 
Środowiska (do wiadomości KRAMEKO) w sprawie opinii Dyrektora 
SPN  w  przedmiocie  wyrażenia  zgody  na  odstępstwo  od  zakazu 
obowiązującego  w  parkach  narodowych  na  wykonanie  odłowów 
kontrolnych makrozoobentosu, peryfitonu oraz planktonu na jeziorach 
Dołgie Małe i  Smołdzińskie na potrzeby opracowania dokumentacji 
do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego (pisma z 
21  sierpnia  2019  roku znak:  ZM.611.08-16.1.2019.GK  oraz 
ZM.611.08-16.2.2019.GK)

45. 21 sierpnia 2019 roku wpłynęła  od Zamawiającego informacja  o  akceptacji  wstępnej  listy 
punktów widokowych wg prośby z 13 sierpnia 2019 roku

46. 26 sierpnia 2019 roku złożenie karty badań naukowych dla zespołu, który będzie wykonywał 
prace  inwentaryzacyjne  zasobów  leśnych  (wykonawcy:  Andrzej 
Krawiec, Krzysztof Mroczek, Karol Krzak, Zygmunt Krzak, Małgorzata 
Galarowicz,  Joanna  Lomber,  Krzysztof  Liszka,  Aleksandra  Góra, 
badania w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

47. 27 sierpnia 2019 roku wpłynęła  od  Zamawiającego  informacja  dotycząca  ukazania  się 
w najnowszym  Przeglądzie  Przyrodniczym  notatki  Małgorzaty  Goc 
na temat występowania popielicy w SPN

48. 28 sierpnia 2019 roku wpłynęła z Ministerstwa Środowiska decyzja w sprawie zezwolenia 
na  odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku  do  gatunków  objętych 
ochroną oraz od zakazów na terenie parku narodowego dotycząca 
wykonania  odłowów  kontrolnych  ryb  na  potrzeby  opracowania 
dokumentacji  do  projektu  planu  ochrony  Słowińskiego  Parku 
Narodowego

49. 29 sierpnia 2019 roku spotkanie  robocze  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy 
dotyczące inwentaryzacji zasobów leśnych
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50. 29 sierpnia 2019 roku wystosowanie do PGW Wody Polskie,  Nadzór Wodny Słupsk oraz 
Nadzór  Wodny  Lębork  prośby  w  sprawie  udostępnienia  danych 
dotyczących urządzeń wodnych usytuowanych w granicach SPN – 
pisma znak: 952/19 (NW Słupsk) oraz 953/19 (NW Lębork)

51. 29 sierpnia 2019 roku wystosowanie  do  Starostwa  Powiatowego  w  Słupsku  prośby 
o udostępnienie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki 
leśnej – pisma znak: 955/19

52. 30 sierpnia 2019 roku posiedzenie Komisji Planu dotyczące inwentaryzacji zasobów leśnych
53. 30 sierpnia 2019 roku wpłynęła z Ministerstwa Środowiska decyzja w sprawie zezwolenia 

na odstępstwa od zakazu  obowiązującego w parkach narodowych 
dotycząca  zgodny  na  wykonanie  odłowów  kontrolnych 
makrozoobentosu,  peryfitonu  oraz  planktonu  na  jeziorach  Dołgie 
Małe  i  Smołdzińskie  na  potrzeby  opracowania  dokumentacji  do 
projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego

54. 2 września 2019 roku wpłynęły  od  Zamawiającego  uwagi  do  referatu  w  sprawie 
przygotowania prac związanych z inwentaryzacją zasobów leśnych, 
przedstawionego  Komisji  Planu,  przesłane  przez  p.  Pawła 
Pawlaczyka - Konsultanta SPN

55. 5 września 2019 roku wpłynęły  od  Zamawiającego  dokumenty  dotyczące  udostępniania 
oraz informacja w sprawie lokalizacji i kontroli pułapek feromonowych 
na pachnicę dębową

56. 5 września 2019 roku wpłynął od Zamawiającego projekt zadań ochronnych SPN na lata 
2020-2022

57. 9 września 2019 roku wpłynęły  z  PGW  Wody Polskie,  Nadzór  Wodny Słupsk  informacje 
i dane dotyczące urządzeń wodnych usytuowanych w granicach SPN

58. 12 września 2019 roku przekazanie  Zamawiającemu  kompletnych  wyników  inwentaryzacji 
wybranych inwazyjnych gatunków roślin (zadanie 3.2.5. wg OPZ) – 
uzupełnienie danych przekazanych 9 sierpnia br.

59. 13 września 2019 roku złożenie  karty  badań  naukowych  dotyczącej  oceny  stanu  ochrony 
populacji  bobra i  wydry (wykonawca: Grzegorz Szewczyk,  badania 
w okresie od 20 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

60. 13 września 2019 roku informacja Zamawiającego o braku zastrzeżeń do przekazanych  12
września 2019 roku wyników inwentaryzacji wybranych inwazyjnych 
gatunków roślin (zadanie 3.2.5. wg OPZ)

61. 18 września 2019 roku wpłynęła  do  Wykonawcy  prośba  Zamawiającego  o  przekazanie 
informacji  na  temat  wyników  przeprowadzonych  badań  ichtiofauny 
wraz  z  wnioskami  dotyczącymi  dalszych  prac  w  świetle  nabytej 
wiedzy/doświadczenia

62. 18 września 2019 roku przesłanie  Zamawiającemu  opisu  proponowanego  sposobu 
weryfikacji  danych  dotyczących  urządzeń  wodnych  w  ramach 
sporządzanej  dokumentacji  projektowej  dla  SPN  (zadanie  3.2.28. 
wg oznaczeń  OPZ)  jako  materiał  do  omówienia  na  spotkaniu 
roboczym w dniu 24 września br.

63. 20 września 2019 roku przesłanie Zamawiającemu projektów wniosków wraz z załącznikami 
do obu starostw powiatowych (Lębork i Słupsk) w sprawie pozyskania 

Strona 8



zbioru  danych  dotyczący  podmiotów  wykazanych  w  EGiB  –  dane 
niezbędne do uzupełnienia listy interesariuszy

64. 23 września 2019 roku przekazanie przez Zamawiającego lokalizacji wierceń profili torfowych 
wykonywanych przez Klub Przyrodników w ramach realizacji projektu 
LifePeatRestore (warstwa w formacie Esri shapefile)

65. 24 września 2019 roku w  siedzibie  SPN  w  Smołdzinie  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie 
proponowanego  przez  Wykonawcę  sposobu  weryfikacji  danych 
dotyczących  urządzeń  wodnych  w  ramach  sporządzanej 
dokumentacji  projektowej;  w  ramach  spotkania  dokonano  wizji 
terenowej  mającej  na  celu  sprawdzenie  w  terenie  układów gęstej 
sieci płytkich rowów (bruzd) w rejonie miejscowości Kluki

66. 25 września 2019 roku przesłanie przez Zamawiającego uwag konsultantów do przesłanego 
18  września  2019 roku opisu  proponowanego  sposobu  weryfikacji 
danych  dotyczących  urządzeń  wodnych  w  ramach  sporządzanej 
dokumentacji projektowej dla SPN

67. 25 września 2019 roku przesłanie  przez  Zamawiającego  protokółu  z  posiedzenia  Rady 
Naukowej SPN z dniu 6 lipca 2019 r. wraz z materiałami

68. 25 września 2019 roku w  siedzibie  SPN  w  Smołdzinie  przedstawiciele  Wykonawcy 
i Zamawiającego  dokonali  wyboru  5  punktów  monitoringowych  do 
oceny stanu ochrony siedliska przyrodniczego N2000 91D0

69. 27 września 2019 roku przesłano  Zamawiającemu  zbiorczą  informację  o  przeprowadzonej 
inwentaryzacji  ichtiofauny wraz z  uzyskanymi  wynikami,  lokalizacją 
stanowisk  badawczych  oraz  wstępną  analizą  stanu  badań 
ichtiologicznych  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Słowińska,  a  także 
wynikającą z analizy propozycją prac uzupełniających (odpowiedź na 
prośbę Zamawiającego z 18 września 2019 roku)

70. 30 września 2019 roku wystosowanie  do  Zamawiającego  prośby  o  informację  w  sprawie 
stanowiska  SPN  dotyczącego  sposobów  weryfikacji  wieku  drzew 
z uwagi  na  sygnalizowane  przez  pracowników  terenowych 
(Taksatorów) rozbieżności; prośba zawiera także propozycje sposobu 
dokonania weryfikacji

4. Informacja o pozyskanych danych źródłowych

Pomimo  zakończenia  wykonywania  prac  etapu  1  w  dalszym  ciągu,  w  miarę  potrzeb 
i pojawiających  się  nowych  informacji  pozyskiwane  są  dane,  materiały  i  informacje  źródłowe 
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

W  zamieszczonej  poniżej   tabeli  nr  1 zestawiono  wszystkie  materiały  pozyskane  w  III 
kwartale 2019 roku.
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Tabela 1: Zestawienie pozyskanych w III kwartale 2019 roku przez Wykonawcę materiałów źródłowych

Lp. Opis danych Data pozyskania Źródło
1. 2. 3. 4.

1 Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko:  Koncepcja 
przebudowy  prawego  wału  przeciwpowodziowego  rzeki  Łupawy  w  km 
13+700  –  16+070  na  terenie  Słowińskiego  Parku  Narodowego.  Raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. ZMiUW Gdańsk, Lębork-
Słupsk-Smołdzino

8 lipca 2019

PGW  Wody 
Polskie  -  Nadzór 
Wodny Lębork

2 Wyniki  analiz  fizyko-chemicznych  wód  podziemnych:  zgoda  GIOŚ 
na udostępnienie  wyników  analiz  fizyko-chemicznych  wód  podziemnych 
z punktów  pomiarowych  krajowej  sieci  monitoringu  jakości  wód 
podziemnych

9 lipca 2019

GIOŚ

3 Raport końcowy projektu SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic 
Sea Harbour Porpoise) 1 sierpnia 2019 www

4 Warstwa geometryczna obwodów łowieckich województwa pomorskiego

1 sierpnia 2019

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego

5 Dane dotyczące urządzeń wodnych położonych w SPN
9 września 2019

PGW  Wody 
Polskie  -  Nadzór 
Wodny Słupsk

5. Drugie posiedzenie Komisji Planu

Komisja  Planu  jest  organem  doradczym  Zamawiającego  powołanym  w  celu  weryfikacji 
poprawności opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

Zgodnie  z  harmonogramem  realizacji  zamówienia  oraz  warunkami  jego  wykonywania 
określonymi w OPZ, przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych zasobów leśnych winno odbyć się 
spotkanie z Komisją Planu, tak aby Komisja mogła zapoznać się z wynikami prac przygotowawczych 
zrealizowanych  zgodnie  z  zapisami  §§:  7,  8,  10  Instrukcji  Urządzania  Lasu  -  część 
1 (z uwzględnieniem specyfiki Parku).

W związku  z  powyższym spotkanie  takie  odbyło  się  30  sierpnia  2019  roku w  Muzeum 
Przyrodniczym  w  Smołdzinie.  Przed  spotkaniem,  21  sierpnia  2019  roku,  Wykonawca  przesłał 
Zamawiającemu wyniki realizacji prac przygotowawczych w postaci referatu na spotkanie z Komisją 
Planu w sprawie przygotowania prac związanych z inwentaryzacją zasobów leśnych.

Po otwarciu posiedzenia i przywitaniu obecnych przez Dyrektora SPN, koordynator projektu 
ze  strony  Wykonawcy  zaprezentował  zespół,  który  realizować  będzie  prace  inwentaryzacyjne 
zasobów  leśnych.  Następnie  kierownik  zespołu  wykonawczego  zaprezentował  referat  w  którym 
poruszył następujące kwestie:

1. zrelacjonował  wyniki  prac  przygotowawczych,  w  tym  analizę  stanu  posiadania  (dane 
z ewidencji gruntów),

2. omówił zasady tworzenia opisów taksacyjnych,
3. przedstawił  podstawowe  założenia  dotyczące  prowadzenia  ochrony  ekosystemów  leśnych 

i zaroślowych  oraz  planowania  zadań  ochronnych,  w  ramach  których  omówił  zagadnienia 
związane z podziałem powierzchniowym, podziałem na obszary ochronne, gospodarstwa, fazy 
rozwojowe  oraz  zasady  kwalifikowania  drzewostanów  do  klas  odnowienia  (KO)  i  klas 
do odnowienia  (KDO),  wiekiem  rozpoczęcia  przebudowy  oraz  sposobu  kwalifikowania 
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drzewostanów  do  przebudowy,  występującymi  w  Parku  typami  siedliskowymi  lasu 
w powiązaniu z zespołami (zbiorowiskami) roślinnymi, siedliskami przyrodniczymi i zalecanymi 
składami gatunkowymi,

4. omówił sposób zinwentaryzowania zasobów drzewnych,
5. przedstawił sposób określania jakości drzewostanów i młodego pokolenia,
6. zaproponował  wstępne  wytyczne  w  sprawie  projektowania  zadań  ochronnych  dzieląc 

je na zadania  z  zakresu  przebudowy  intensywnej  oraz  zadania  dotyczące  zabiegów 
o charakterze  cięć  rębnych,  zadania  z  zakresu  przebudowy  ekstensywnej  oraz  zadania 
dotyczące zabiegów o charakterze cięć pielęgnacyjnych,

7. omówił wytyczne w sprawie projektowania rozmiaru prac z zakresu hodowli lasu,
8. przedstawił wytyczne z zakresu ochrony lasu, w tym w szczególności omawiając zagadnienia 

dotyczące  ochrony  przed  szkodami  wyrządzanymi  przez  czynniki  biotyczne,  abiotyczne 
i antropogeniczne oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Zakres  zaprezentowanej  tematyki  odpowiadał  wymogom  procedury  sporządzania  planu 
urządzenia lasu dla lasów Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe określonych 
w obowiązującej  Instrukcji  Urządzania  Lasu.  Taką  metodykę  prac,  uwzględniającą  konieczne 
modyfikacje wynikające z faktu ich wykonywania w parku narodowym, przyjęto zgodnie z umową nr 
POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 do sporządzenia  „części  leśnej”  opracowywanej  dla  SPN 
dokumentacji planistycznej.

Po zaprezentowaniu referatu odbyła się dyskusja, w trakcie której omówiono następujące 
zagadnienia:

1. sprawy  dotyczące  stanu  posiadana  ze  szczególnym  uwzględnieniem  sposobu  określenia 
i przyjęcia do dokumentacji planistycznej granic Parku,

2. sposób kwalifikacji gatunków obcych ekologicznie i geograficznie,
3. sposób określania faz rozwojowych drzewostanów,
4. szeroko  omówiono  zagadnienia  dotyczące  koncepcji  podejścia  do  projektowania  zabiegów 

ochronnych,
5. poruszono  sprawy  dotyczące  ujęcia  w  opracowywanej  dokumentacji  innych  (poza  lasami) 

zasobów Parku,
6. szczegółowo  odnoszono  się  do  zamieszczonej  w  referacie  tabeli  hodowlanej  w  której 

zaproponowano docelowe typy lasu, zalecane orientacyjne skład gatunkowe odnowień oraz 
zalecane  orientacyjne  docelowe  składy  gatunkowe  lasu  (drzewostanu)  dla  poszczególnych 
typów  siedliskowych  lasu,  ze  wskazaniem  występujących  w  nich  zespołów  (zbiorowisk) 
roślinnych,  a także leśnych siedlisk  przyrodniczych;  jednocześnie wyraźnie stwierdzono,  że 
dane w tabeli odnoszą się do aktualnego rozpoznania tych zagadnień i w miarę postępu prac, 
dane w tabeli będą aktualizowane,

7. odniesiono  się  do  zaprezentowanych  w  referacie  propozycji  dotyczących  typowania 
drzewostanów do KO i KDO oraz sposobu określania jakości podrostów,

8. podkreślono wagę inwentaryzacji drewna martwych drzew,
9. omówiono problematykę i sposób podejścia do zarośli kosodrzewiny,
10. wskazano na potrzebę określania czy siedliska bagienne i łęgowe znajdują się pod wpływem 

urządzeń melioracyjnych,
11. omówiono sposób inwentaryzacji, klasyfikacji i podejścia do drzew biocenotycznych.
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Syntetycznym  podsumowaniem  spotkania  będzie  ustosunkowanie  się  przez  Park  do 
propozycji Wykonawcy zaprezentowanej w referacie.

Przebieg  spotkania  był  rejestrowany  (nagrywany)  oraz  w  sposób  szczegółowy  został 
zrelacjonowany w sporządzonej przez Park notatce ze spotkania Komisji Planu Ochrony Słowińskiego 
Parku Narodowego (30 sierpnia 2019 r, Budynek Administracyjny SPN, Smołdzino).

6. Spotkania robocze

W sprawozdawanym okresie odbyło się jedno podstawowe spotkanie robocze oraz kilka 
spotkań  Zamawiającego  z  Wykonawcą,  w  trakcie  których  poruszano  zagadnienia  dotyczące 
mniejszych wycinków realizowanych prac.

Podstawowe  spotkanie  robocze  zostało  zorganizowane  jako  wstęp  do  rozpoczęcia  prac 
inwentaryzacyjnych  zasobów  leśnych.  Spotkanie  odbyło  się  w  dniu  poprzedzającym  spotkanie 
z Komisją Planu, czyli  29 sierpnia 2019 roku Spotkanie zorganizowano w Muzeum Przyrodniczym 
w Smołdzinie. Głównym powodem zorganizowania spotkania było przedstawienie przedstawicielom 
Zamawiającego  bezpośrednich  wykonawców  prac  taksacyjnych  oraz  zaprezentowanie  założeń 
i wytycznych  do  przeprowadzenia  taksacji.  Podstawą  do  dyskusji  (podobnie  jak  na  spotkaniu 
z Komisją Planu) był przesłany Zamawiającemu referat.

Na wstępie koordynator projektu ze strony Wykonawcy zaprezentował zespół, który będzie 
wykonywał  prace inwentaryzacyjne zasobów leśnych. Następnie kierownik  zespołu wykonawczego 
szczegółowo zaprezentował referat, po którym przeprowadzono dyskusję. W jej trakcie:

1. uzyskano potwierdzenie, że pracami będą objęte wyłącznie działki położone w granicach Parku 
(SPN  jest  użytkownikiem  wieczystym  8  działek  Skarbu  Państwa  położonych  w  otulinie  – 
przylegają  one  do  granicy  SPN –  zgodnie  z  umową  te  działki  nie  będą  objęte  aktualnie 
prowadzonymi pracami),

2. ustalono, że opisy taksacyjne będą sporządzane wg stanu na 1 stycznia 2021 roku,
3. padł wniosek SPN, aby w ramach inwentaryzacji drzew biocenotycznych inwentaryzować także 

drzewa z gniazdami (bez rozpoznawania jakiego gatunku ptaka jest dane gniazdo),
4. uzgodniono, że przy numeracji oddziałów przejętych z Urzędu Morskiego należy przyjąć numer 

najbliższego oddziału i dodać literę,
5. stwierdzono, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania korekt podziału 

powierzchniowego (podziału na oddziały), przy czym zaznaczono, że w takim przypadku należy 
starać się prowadzić granice oddziałów po granicach działek ewidencyjnych,

6. przedstawiciel Zamawiającego zadeklarował, że Park poda zaktualizowany podział na obszary 
ochronne,

7. padł wniosek Konserwatora Obrębu Ochronnego Lądowego, aby w tabeli hodowlanej podawać 
orientacyjne składy gatunkowe z możliwie szerokimi przedziałami.

Poza omówionym powyżej spotkaniem roboczym odbyło się szereg spotkań przedstawicieli  
Zamawiającego i Wykonawcy, w trakcie których szczegółowo omawiano zagadnienia jakie pojawiały 
się w trakcie realizacji prac. Najważniejszymi z nich były:

1. objazd  terenowy w dniach  1 –  2  lipca  2019 roku,  którego  przedmiotem było  szczegółowe 
uzgodnienie  sposobu  inwentaryzacji  zbiorowisk  roślinnych;  podstawą  do  dyskusji  było 
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przedstawienie przez Wykonawcę dotychczas wykonanych prac inwentaryzacyjnych; ustalenia 
i wnioski podjęte w trakcie terenowych konsultacji zostały spisane w notatce służbowej,

2. spotkanie w sprawie uszczegółowienia zakresu prac do wykonania w ekosystemach wodnych; 
spotkanie odbyło się w siedzibie SPN w dniu 22 lipca 2019 roku; przedmiotem spotkania było 
doprecyzowanie ustaleń podjętych na spotkaniu roboczym, jakie odbyło się 12 czerwca 2019 
roku,  w  części  dotyczącej  szczegółowego omówienia  i  uzgodnienia,  w kontekście  zapisów 
OPZ,  zakresu  prac  do wykonania  w ekosystemach wodnych;  przebieg spotkania  i  podjęte 
ustalenia zostały spisane w notatce służbowej,

3. kolejne  konsultacje  terenowe  dotyczące  sposobu  inwentaryzacji  zbiorowisk  roślinnych; 
konsultacje odbyły się z inicjatywy Wykonawcy; zostały przeprowadzone 7 sierpnia 2019 roku; 
w  ich  trakcie  Wykonawca  zaprezentował  wyniki  dotychczas  wykonanych  prac 
inwentaryzacyjnych  zbiorowisk  roślinnych,  a  także  przedstawił  wynikające  z  nich  swoje 
spostrzeżenia,  wnioski  i  wątpliwości;  przebieg konsultacji  i  podjęte  wnioski  zostały  spisane 
w notatce służbowej,

4. spotkanie w sprawie omówienia zakresu i sposobu weryfikacji danych dotyczących urządzeń 
wodnych; spotkanie odbyło się 24 września 2019 roku w siedzibie SPN; spotkanie odbyło się 
z inicjatywy  Wykonawcy;  podstawą  do  dyskusji  na  spotkaniu  był  opracowany  przez 
Wykonawcę opis proponowanego sposobu weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych 
w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej dla SPN, który został przesłany do Parku 
w dniu 18 września 2019 roku; w trakcie spotkania Zamawiający przekazał Wykonawcy uwagi 
do  przesłanego  opisu,  jakie  otrzymał  od  swoich  konsultantów,  które  następnie  były 
przedmiotem dyskusji; końcowym elementem spotkania była wizja terenowa przeprowadzona 
w rejonie miejscowości Kluki – w obszarze występowania gęstej sieci płytkich rowów (bruzd),

5. spotkanie dotyczące wyboru 5 punktów monitoringowych do oceny stanu ochrony siedliska 
przyrodniczego Natura 2000 91D0 - bory i lasy bagienne; spotkanie odbyło się 25 września 
2019  roku  w  siedzibie  SPN;  w  jego  trakcie  wytypowano  płaty  siedliska  przyrodniczego 
w których należy w terenie wykonać, zgodnie z OPZ, ocenę stanu ochrony siedliska 91D0.

7. Informacja o przebiegu prac etapu 2

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie kontynuowano prace zapoczątkowane 
we  wcześniejszych  okresach.  Prace  skoncentrowane  były  przede  wszystkim  na  przygotowaniu 
i wykonywaniu  niezbędnych  terenowych  prac  inwentaryzacyjnych,  a  także  na  opracowywaniu 
zbieranych danych i informacji (w tym danych inwentaryzacyjnych).

Niniejszy  rozdział  stanowi  sprawozdanie  z  realizacji  prac  etapu  2  wykonanych 
w sprawozdawanym okresie. Opis przebiegu prac koreluje z ich podziałem określonym w OPZ.

7.1. Część  1.  Stan  prawny  i  administracyjny  (zadanie  3.2.1. 
Charakterystyka stanu prawnego i administracyjnego Parku)

Podstawowym zadaniem realizowanym w omawianym zakresie w III kwartale roku 2019 była 
kontynuacja opracowania spójnych dla całego projektu danych dotyczących ewidencji gruntów. 

W sprawozdawanym okresie zostały opracowane dane z obszaru Parku i otuliny położone 
w powiecie  słupskim.  Podstawą do ich opracowania były  dane pozyskane z powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w Słupsku w dwóch pierwszych kwartałach roku 2019.
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Zasadniczym elementem było zbudowanie warstwy poligonowej w której każdy obiekt jest 
jednorodny  pod  względem  położenia  administracyjnego,  przynależności  do  działki  ewidencyjnej 
oraz określenia  rodzaju  użytku  gruntowego  i  jego  klasy.  Warstwa  ta  została  utworzona  poprzez 
przecięcie  warstwy  działek  ewidencyjnych  danymi  z  warstw  użytków  gruntowych  i  konturów 
klasyfikacyjnych z przepisaniem atrybutów z każdej z warstw. Warstwa wynikowa została najpierw 
zweryfikowana pod kątem poprawności topologicznej, a następnie w aspekcie zgodności z danymi 
opisowymi  bazy  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków.  W  rezultacie  tych  prac  powstał  wykaz 
rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
na obszarze SPN, obejmujący 172 pozycje i dotyczący 3 rodzajów rozbieżności:

1. braku  uwidocznienia  na  mapie  użytku,  który  znajduje  się  w  rejestrze;  w  udostępnionych 
przez starostwo danych, na obszarze SPN, odnotowano 28 takich przypadków,

2. braku  w  rejestrze  użytku,  który  znajduje  się  na  mapie;  rozbieżność  taka  wystąpiła 
na 2 działkach,

3. szczególnie istotnych różnic powierzchni użytków/klasoużytków pomiędzy danymi opisowymi 
i geometrycznymi bazy danych EGiB; łącznie przypadki takie zestawiono dla 142 działek.

Opracowanie danych dla powiatu słupskiego pozwoliło na połączenie ich z przygotowanymi 
w  II  kwartale  danymi  dla  powiatu  lęborskiego  czego  wynikiem  jest  spójna,  wektorowa  mapa 
ewidencyjna dla obszaru SPN oraz jego otuliny.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymaliśmy z powiatowego zasobu 
geodezyjnego  i  kartograficznego  w  Lęborku  żadnych  wyjaśnień  w  sprawie  wykazu  rozbieżności 
przekazanego w II kwartale br.

7.2. Część 2. Charakterystyka przyrodnicza

W  tej  zasadniczej  części  prac  dotyczących  etapu  2  kontynuowano  zapoczątkowane 
wcześniej  działania  mające  na  celu  zrealizowanie  poszczególnych  tematów.  Wykonywane  prace 
można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

1. prace zrealizowane – dotyczy to zadań:
• prace nad inwentaryzacją terenową wybranych obcych i inwazyjnych gatunków roślin,

• uzupełniające  prace  terenowe  związane  z  oceną  zasobów  oraz  stanu  ochrony  ryb 
i minogów,

• prace mające na celu ocenę stanu ochrony trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) w Ostoi 
Słowińskiej;

2. prace bardzo mocno zaawansowane:
• prace związane z charakterystyką flory i mykobioty Parku,

• opracowanie  (kartowanie)  map  roślinności  rzeczywistej  i  siedlisk  przyrodniczych  Natura 
2000,

• określenie roślinności potencjalnej,

• wizje  terenowe  mające  na  celu  weryfikację  danych  dotyczących  lnicy  wonnej  (Linaria 
Loeseli);

3. prace rozpoczęte:
• rozpoznanie  warunków  hydrologicznych  (w  tym  wykonano  pierwszą  serię  badań 

terenowych)
• prace inwentaryzacyjne gleb i siedlisk leśnych,
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• dokumentacja  stanu  zachowania  siedlisk:  3150  -  Starorzecza  i  naturalne  eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z  Nympheion,  Potamion;  3160 – zbiorniki dystroficzne, 
3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników

• prace terenowe mające na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra (Castor fiber) i wydry 
(Lutra lutra),

4. prace  kontynuowane  w  średnim  stopniu  zaawansowane  –  pozostałe  prace  realizowane 
w III kwartale roku 2019.

Poniżej przedstawiono relację z wykonanych w sprawozdawanym okresie prac.

7.2.1. Rozpoznanie gleb i typów siedliskowych lasu
1. Wykonawcy  : Piotr Myjak, Łukasz Juszczak
2. Termin wykonania prac  : od 24 września 2019 roku do 26 września 2019 roku
3. Miejsce prac  : Grunty  leśne  i  nieleśne  w  granicach  SPN,  obwód  ochronny 

Smołdziński Las.
4. Cel prac  : Inwentaryzacja gleb (wszystkie typy ekosystemów lądowych) i typów 

siedliskowych lasu (ekosystemy leśne).
5. Przebieg prac  : W obwodzie ochronnym Smołdziński Las wykonano prace glebowo-

siedliskowe  na  powierzchni  około  500  ha,  tym  założono 
22 podstawowe  powierzchnie  typologiczne.  Z  każdego  z  profili 
glebowych  wykopanych  na  podstawowych  powierzchniach 
typologicznych  pobrano  próbki  gleb  przeznaczone  do  analiz 
laboratoryjnych.

6. Materiały wynikowe  : Wypełnione  raptularze  terenowe  zawierające  niezbędne  informacje 
zebrane  na  podstawowych  i  pomocniczych  powierzchniach 
typologicznych.  Wyniki  kartowania  gleb  siedlisk  leśnych  w  postaci 
map z podkładem ortofotomapy. Pobrane próbki gleb. Dokumentacja 
fotograficzna.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  1 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 1: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób wykonujących rozpoznanie gleb i typów siedliskowych lasu



7.2.2. Rozpoznanie warunków hydrologicznych (I seria badań)
1. Wykonawcy  : Bogumił Nowak, Kazimierz Różkowski
2. Termin wykonania prac  : od 18 lipca 2019 roku do 21 lipca 2019 roku
3. Miejsce prac  : obwody  ochronne:  Rowy,  Smołdziński  Las,  Kluki,  Żarnowska, 

Smołdzino, wodny
4. Cel prac  : Rozpoznanie warunków hydrologicznych Parku; pomiary temperatury, 

przewodności  elektrolitycznej właściwej oraz pH wody w wybranych 
punktach  sieci  rzecznej;  pobór  prób  wody  do  analizy  wybranych 
parametrów fizyko-chemicznych; pomiary natężenia przepływu wody 
wytypowanych  cieków  i  kanałów  doprowadzających 
i odprowadzających wodę z jezior Gardno i Łebsko.

5. Przebieg prac  : 18.07.2019  -  Łupawa  (rejon  Gardna  Wielka,  Człuchy):  pomiar 
natężenia przepływu rzeki przed ujściem do jeziora Gardno, kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody,  pobór  próbki  wody 
do analizy;  kanał  Gardno  -  Łebsko  -  kontrola  wizualna;  jezioro 
Smołdzińskie:  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych  wody 
z dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka 
Secchiego,  pobór  próbki  wody  do  analizy  wybranych  parametrów 
fizyko-chemicznych; Rowy (odpływ Łupawy z jeziora Gardno): pomiar 
natężenia  przepływu  rzeki  na  wypływie  z  jeziora  Gardno,  kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody,  pobór  próbki  wody  do 
analizy;
19.07.2019  -  Bagienica  (ujście  do  jeziora  Gardno,  Rowy):  kontrola 
wizualna,  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych  wody,  pobór 
próbki wody do analizy; Grabownica (ujście do jeziora Gardno, rejon 
Bałamątek  -  Retowo):  kontrola  wizualna,  kontrola  wybranych 
parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody do analizy; Brodna 
(ujście do jeziora Gardno, rejon Retowo): kontrola wizualna, kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody;  jezioro  Gardno  (Gardna 
Mała,  Surfcamp):  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych  wody 
z dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka 
Secchiego,  pobór  próbki  wody  do  analizy  wybranych  parametrów 
fizyko-chemicznych;  jezioro  Dołgie  Małe:  kontrola  wybranych 
parametrów fizycznych wody z dodatkowym pomiarem przejrzystości 
przy zastosowaniu krążka Secchiego, pobór próbki wody do analizy; 
jezioro  Dołgie  Wielkie:  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych 
wody  z  dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu 
krążka  Secchiego,  pobór  próbki  wody  do  analizy  wybranych 
parametrów  fizyko-chemicznych;  jezioro  Łebsko  (cały  zbiornik, 
transport  -  ponton  Straży  Parku):  kontrola  wybranych  parametrów 
fizycznych  wody  z  dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy 
zastosowaniu krążka Secchiego w czterech odrębnych lokalizacjach, 
pobór  próbek  wody  do  analizy  wybranych  parametrów  fizyko-
chemicznych;  kanał  Gardno  -  Łebsko  (Smołdziński  Las):  kontrola 
wizualna;  kanał  Łupawa  -  Łebsko:  kontrola  wizualna,  kontrola 
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wybranych  parametrów  fizycznych  wody,  pobór  próbki  wody  do 
analizy;
20.07.2019 - Łeba (wypływ rzeki z jeziora Łebsko, miejscowość Łeba): 
pomiar  natężenia  przepływu  rzeki  na  wypływie  z  jeziora  Łebsko, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy; Krzywy kanał Zachodni (na N od wsi Żarnowska): kontrola 
wizualna;  kanał  Żarnowski  (wieś  Żarnowska):  kontrola  wizualna, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do  analizy;  Wielkie  Bagno  (pomost  widokowy):  kontrola  wizualna, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody; Łeba (ujście rzeki 
do  jeziora  Łebsko,  Gać):  pomiar  natężenia  przepływu  rzeki  przed 
ujściem do jeziora Łebsko, kontrola wybranych parametrów fizycznych 
wody,  pobór  próbki  wody  do  analizy;  Stara  Łeba  (Izbica)  kontrola 
wizualna;  Pustynka  (Klukówka,  ujście  do  jeziora  Łebsko,  Kluki): 
pomiar natężenia przepływu rzeki przed ujściem do jeziora Łebsko, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
21.07.2019  -  jezioro  Gardno  (zbiornik  wodny,  Rowy):  kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody  z  dodatkowym  pomiarem 
przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka  Secchiego,  pobór  próbki 
wody do analizy wybranych parametrów fizyko-chemicznych;

6. Materiały wynikowe  : W  wyniku  przeprowadzonej  pierwszej  z  planowanych  serii 
pomiarowych  zgromadzone  zostały  dane  ilościowe  i  jakościowe 
charakteryzujące wody powierzchniowe w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezior Gardno i Łebsko. W ramach badań jakościowych oznaczono: 
przewodność  elektrolityczną  właściwą,  odczyn,  temperaturę,  azot 
azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor ogólny, 
oraz  fosforany  w  dwunastu  próbkach  pobranych  w  następujących 
lokalizacjach:  Brodna,  kanał  Żarnowski,  Łupawa  wypływ,  Łupawa 
dopływ,  Pustynka,  Bagienica,  kanał  Łupawa-Łebsko,  Łeba  dopływ, 
Grabownica,  jezioro  Łebsko  E,  jezioro  Łebsko  S,  Łeba  wypływ. 
W siedmiu  kolejnych  próbkach:  jezioro  Dołgie  Wielkie,  jezioro 
Smołdzińskie,  jezioro  Łebsko W, jezioro Gardno W, jezioro  Gardno 
Surfcamp,  jezioro  Dołgie  Małe,  jezioro  Łebsko  głęboczek  obok 
wymienionych  parametrów  oznaczono  dodatkowo  zawartość 
chlorofilu.
W zakresie  badań  ilościowych  przeprowadzono  pomiary  natężenia 
przepływu  na  głównych  dopływach  i  wypływach  z  jezior  Gardno 
i Łebsko, prowadzących wodę w okresie badań. Pozostałe poddano 
inspekcji (kontroli wizyjnej) odnotowując aktualne warunki.

7. Wnioski  : Przeprowadzona  seria  pomiarowa  jest  pierwszą  z  zaplanowanych. 
Realizacja  podstawowego,  zakładanego celu  prowadzonych  badań, 
w postaci  próby  bilansu  biogenów  w  jeziorach  Gardno  i  Łebsko, 
a także  charakterystyki  stosunków  wodnych  na  terenie  Parku, 
z metodycznego  punktu  widzenia  nie  mogą  zostać  zrealizowane 
na podstawie dotychczas zgromadzonych cząstkowych wyników.
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Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  2 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe, a także lokalizację miejsc poboru prób wody do analiz.
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Ilustracja 2: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób wykonujących rozpoznanie warunków hydrologicznych (I seria badań) wraz z lokalizacją miejsc  
poboru prób wody do analiz



7.2.3. Inwentaryzacja terenowa wybranych obcych i  inwazyjnych gatunków 
roślin (czeremcha amerykańska oraz olsza pomarszczona)
1. Wykonawcy  : Aleksandra Góra, Krzysztof Liszka
2. Termin wykonania prac  : od 3 lipca 2019 roku do 18 lipca 2019 roku
3. Miejsce prac  : Zbiorowiska  leśne  obwodów  ochronnych  Smołdzino  (czeremcha 

amerykańska) oraz Smołdziński Las (oba gatunki).
4. Cel prac  : Inwentaryzacja  występowania  czeremchy  amerykańskiej  i  olszy 

pomarszczonej  na  terenie  zbiorowisk  leśnych  Słowińskiego  Parku 
Narodowego  na  obszarze  obwodów  ochronnych  Smołdzino 
i Smołdziński Las.

5. Przebieg prac  : W okresie realizacji prac terenowych przeprowadzono inwentaryzację 
na  obszarze  wskazanym  w  OPZ.  Oznaczono  występujące  gatunki 
inwazyjne  za  pomocą  GPSu  jako  punkty  (płaty  o  powierzchni  nie 
przekraczającej 25 m²) i poligony (płaty o powierzchni przekraczającej 
25 m²).  Dla  stanowisk  większych  (oznaczanych  jako  poligony) 
wykonano  niezbędną  dokumentację  fotograficzną  oraz  zebrano 
informacje  wskazane  w  OPZ.  Wyniki  prac  przedstawiono 
i skonsultowano z właściwymi konserwatorami obwodów ochronnych. 
Ostatecznie  zinwentaryzowano  151  stanowisk  dwu 
inwentaryzowanych gatunków; 140 – czeremchy amerykańskiej oraz 
11  –  olszy  pomarszczonej.  Na  5  stanowiskach  Alnus  rugosa 
stwierdzono  występowanie  poza  tym  gatunkiem,  także  mieszańce 
olszy pomarszczonej.  Zgodnie  z  bieżącymi ustaleniami  podjętymi  z 
Zamawiającym także mieszańce Alnus rugosa były inwentaryzowane.

6. Materiały wynikowe  : Pierworysy  map  terenowych  (z  podkładem  ortofotomapy) 
z naniesionymi  stanowiskami  inwentaryzowanych  gatunków 
(w zależności  od  wielkości  płatu  –  punkty  lub  poligony)  oraz 
wypełnione  raptularze  terenowe  zawierające  niezbędne  informacje 
o inwentaryzowanych stanowiskach.
Warstwy wynikowe oraz dokumentacja fotograficzna będące wynikiem 
inwentaryzacji  omawianych  gatunków  zostały  przekazane 
Zamawiającemu, który nie wniósł do nich żadnych zastrzeżeń.

7. Wnioski  : W trakcie inwentaryzacji stwierdzono liczne stanowiska występowania 
czeremchy  amerykańskiej  na  terenie  obu  obwodów  ochronnych 
wskazanych do przeprowadzenia przedmiotowych prac.  Czeremcha 
amerykańska  występuje  głownie  na  skrajach  lasu,  prześwietlonych 
częściach  drzewostanów  i  terenie  byłego  poligonu.  Płaty  olszy 
pomarszczonej  wykazano  (zgodnie  z  OPZ)  na  obszarze  obwodu 
ochronnego Smołdziński  Las.  Największe  ich  skupisko  zanotowano 
w obniżeniu pod ruchomą wydmą na zachód od szlaku prowadzącym 
w kierunku latarni w Czołpinie.
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7.2.4. Inwentaryzacja terenowa wybranych obcych i  inwazyjnych gatunków 
roślin (nawłoć późna, nawłoć kanadyjska oraz niecierpek gruczołowaty)
1. Wykonawcy  : Łukasz Juszczak, Tadeusz Szmalec
2. Termin wykonania prac  : od  9 lipca 2019 roku do  28 lipca 2019 roku oraz  10 sierpnia 2019

roku,  12 sierpnia 2019 roku i  13 sierpnia 2019 roku - uzupełniająca 
inwentaryzacja niecierpka

3. Miejsce prac  : Wytypowane obszary inwentaryzacji  określone w OPZ; szczegółowy 
zasięg inwentaryzacji uzgodniony z SPN.

4. Cel prac  : Inwentaryzacja  nawłoci  późnej  oraz  dodatkowo  kanadyjskiej 
i niecierpka  gruczołowatego  na  wytypowanych  obszarach 
obejmujących dolinę rzeki Łupawy oraz brzegi jezior Gardno i Łebsko. 
Sprawdzenie miejsc, gdzie w czerwcu i lipcu 2019 zespół Monitoringu 
SPN usuwał gatunek inwazyjny – niecierpek gruczołowaty.

5. Przebieg prac  : W dniach 09.07.2019 – 12.07.2019 przeprowadzono inwentaryzację 
nawłoci  późnej  oraz  niecierpka  gruczołowatego  w  wytypowanych 
obszarach doliny rzeki Łupawy. Stwierdzono obecność występowania 
15 płatów nawłoci  później,  w tym na 2 płatach współwystępowanie 
nawłoci późnej oraz kanadyjskiej. W dniach 13.07.2019 – 17.07.2019 
przeprowadzono  inwentaryzację  nawłoci  późnej  oraz  niecierpka 
gruczołowatego  w  wytypowanych  obszarach  przy  brzegach  jeziora 
Gardno  oraz  brzegach  rzeki  Łupawy  do  miejscowości  Człuchy. 
Stwierdzono obecność występowania 12 płatów nawłoci później oraz 
2  płatów  niecierpka  gruczołowatego.  W  dniu  23.07.2019 
przeprowadzono  inwentaryzację  niecierpka  gruczołowatego 
w wytypowanych  obszarach  przy  brzegach  jeziora  Łebsko.  Nie 
stwierdzono obecności występowania tego gatunku.
W  dniach  28.07.2019  oraz  10.08.2019  -  13.08.2019  wykonano 
dodatkową inwentaryzację niecierpka gruczołowatego przy brzegach 
jeziora  Gardno.  Stwierdzono  obecność  występowania  5  nowych 
płatów  niecierpka  gruczołowatego,  których  obecność  nie  została 
wykazana  podczas  wcześniejszego  przejścia  ze  względu 
na nierozwinięty  kwiatostan.  Obecność  nowych  płatów  stwierdzono 
w miejscowościach Gardna Wielka oraz Rowy.
Niezależnie  od  powyższego  10.08.2019  dokonano  uzupełniającej 
inwentaryzacji  niecierpka  w  okresie  jego  kwitnienia  (lepszej 
widoczności)  występującego  w  obszarze  usuwania  tego  gatunku 
w szuwarach  na  południowych  brzegach  jeziora  Gardno.  W  tym 
obszarze zinwentaryzowano łącznie 36 płatów tego gatunku.

6. Materiały wynikowe  : Pierworysy  map  terenowych  (z  podkładem  ortofotomapy) 
z zaznaczonymi  granicami  płatów  (ewentualnie  pkt.)  występowania 
inwentaryzowanych  gatunków oraz  wypełnione  raptularze  terenowe 
zawierające  niezbędne  informacje  o  inwentaryzowanych 
stanowiskach, a także dokumentacja fotograficzna.
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Warstwy wynikowe oraz dokumentacja fotograficzna będące wynikiem 
inwentaryzacji  omawianych  gatunków  zostały  przekazane 
Zamawiającemu, który nie wniósł do nich żadnych zastrzeżeń.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  3 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
inwentaryzacyjne  wszystkich  gatunków  obcych  i  inwazyjnych  wskazanych  w  zadaniu  3.2.5  wg 
oznaczeń OPZ (dotyczy prac omówionych w rozdziałach: 7.2.3 oraz 7.2.4). Na mapie zamieszczono 
także obszary w których zgodnie z OPZ przeprowadzono inwentaryzację. W przypadku inwentaryzacji 
nawłoci i niecierpka szczegółowy obszar prowadzenia prac uzgodniono z Zamawiającym).
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Ilustracja  3: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób inwentaryzujących wybrane obce i inwazyjne gatunki roślin wraz z zaznaczeniem obszarów  
inwentaryzacji



7.2.5. Dokumentacja  zasobów  roślinności  rzeczywistej,  roślinności 
potencjalnej oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin Natura 2000
1. Wykonawcy  : Marcin  Bielecki,  Tadeusz  Szmalec,  Piotr  Myjak,  Łukasz  Juszczak, 

Grzegorz Piątek, Grzegorz Leśniański
2. Termin wykonania prac  : od 1 lipca 2019 roku do  13 sierpnia 2019 roku, od 19 sierpnia 2019

roku do  6  września  2019  roku,  od  17  września  2019  roku do  30
września 2019 roku

3. Miejsce prac  : Grunty leśne i nieleśne w granicach Słowińskiego PN, jeziora: Dołgie 
Wielkie, Dołgie Małe, Łebsko, Gardno.

4. Cel prac  : Weryfikacja  i  rozpoznanie  zbiorowisk  roślinnych  w  granicach  SPN, 
wizje  terenowe  dotyczące  charakterystyki  populacji  i  oceny  stanu 
ochrony lnicy wonnej (Linaria loeselii)

5. Przebieg prac  : W  granicach  Słowińskiego  PN  dokonano  weryfikacji  roślinności 
rzeczywistej SPN z wykorzystaniem map z podkładem ortofotomapy 
z naniesionymi  granicami  zbiorowisk  roślinnych  uwidocznionych  na 
warstwie  przekazanej  przez  SPN (produkt  projektu  „Teledetekcja”). 
W trakcie  prac,  szczególnie  na  gruntach  nieleśnych,  dokonywano 
powtórnego  kartowania  terenowego  zbiorowisk  roślinnych.
W sprawozdawanym okresie zorganizowano dwa terenowe spotkania 
konsultacyjne  (w  dniach  1  -  2  lipca  oraz  7  sierpnia  2019  r.) 
z przedstawicielami  SPN,  Wykonawcy  i  konsultantów.  Z  obu  tych 
konsultacji  sporządzono  notatki  służbowe  podsumowujące  podjęte 
ustalenia.  W  trakcie  konsultacji  Wykonawca  przedstawił  sposób 
i szczegółowość  kartowania  roślinności  rzeczywistej  oraz  wyniki 
porównania dotychczas uzyskanych prac z warstwą „teledetekcyjną”. 
Stwierdzono,  że  „mapa  teledetekcyjna”  w  istotnym  stopniu  nie 
pokrywa  się  ze  stanem  rzeczywistym  zarówno  pod  względem 
identyfikacji zbiorowisk jak i zasięgów wyróżnionych płatów. Ponadto 
uzgodniono  sposób  wykonania  prac  terenowych  (kartowania 
zbiorowisk) w przypadkach szczególnych opisanych w notatkach.
W  ramach  prac  terenowych  wykonanych  w  sierpniu  dokonano 
weryfikacji  roślinności  wodnej wynurzonej na jeziorach Dołgie Małe, 
Dołgie Wielkie, Łebsko i Gardno.
W  trakcie  prac  terenowych  inwentaryzowano  stanowiska  roślin 
chronionych.
Ponadto inwentaryzowano stanowiska lnicy wonnej (Linaria loeselii), 
gdzie  dokonywano  oceny  wybranych  wskaźników  i  parametrów 
zgodnie z metodyką PMŚ.

6. Materiały wynikowe  : Wyniki kartowania zbiorowisk roślinnych w postaci map z podkładem 
ortofotomapy  i  granicami  zbiorowisk  określonymi  podczas 
„teledetekcji” skorygowane o stan rzeczywisty na gruncie. Skartowano 
około  90% zbiorowisk  roślinnych leśnych  i  nieleśnych  (z  wyjątkiem 
zbiorowisk wodnych).
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Stanowiska  lnicy  wonnej  (Linaria loeselii)  wraz  z  określeniem 
liczebności  gatunku  na  stanowisku  z  uwzględnieniem  osobników 
generatywnych i wegetatywnych.
W ramach prac  związanych  z  oceną stanu  siedlisk  przyrodniczych 
Natura  2000  wykonano  w  terenie  ocenę  stanu  ochrony  na  20 
stanowiskach w obrębie 10 typów siedlisk przyrodniczych.

7. Wnioski  : W  trakcie  wizji  potwierdzono,  że  mapa  roślinności  rzeczywistej 
opracowana w ramach teledetekcji, będąca podstawą do weryfikacji 
terenowej  roślinności  rzeczywistej  Parku  w  istotny  sposób  nie 
odpowiada  stanowi  faktycznemu  na  gruncie.  Stwierdzono  liczne 
rozbieżności  w  „interpretacji”  zarówno  roślinności  nieleśnej,  jak 
i leśnej.
Skartowano około 98% zbiorowisk roślinnych leśnych i nieleśnych.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  4 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja  4:  Zobrazowanie ścieżek przejścia  osób wykonujących prace terenowe z zakresu dokumentacji  zasobów roślinności  rzeczywistej,  
roślinności potencjalnej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000



7.2.6. Dokumentacja  stanu  zachowania  siedlisk:  3150  -  Starorzecza 
i naturalne  eutroficzne  zbiorniki  wodne  ze  zbiorowiskami  z  Nympheion,  Potamion; 
3160  –  zbiorniki  dystroficzne,  3260  -  Nizinne  i  podgórskie  rzeki  ze  zbiorowiskami 
włosieniczników
1. Wykonawcy  : Krystian Obolewski, Monika Szymańska, Paweł Napiórkowski
2. Termin wykonania prac  : od  18 sierpnia 2019 roku do  20 sierpnia 2019 roku oraz  3 września

2019 roku 
3. Miejsce prac  : obwody ochronne: Smołdzino, Żarnowska, Rowy
4. Cel prac  : wstępne rozpoznanie stanu zachowania siedlisk zbiorników wodnych 

SPN, wstępne rozpoznanie stopnia prawidłowej klasyfikacji badanych 
siedlisk  SPN  otrzymanej  w  wyniku  wizji  terenowych,  wstępne 
określenie  zakresu  i  stopnia  trudności  prac  weryfikacyjnych,  pobór 
prób do analiz hydrobiologicznych i hydrochemicznych

5. Przebieg prac  : W  dniu  19  sierpnia  przeprowadzono  wizję  terenową  na  obszarze 
jeziora  Dołgie  Małe,  który  jest  objęty  badaniami  w  celu  zdobycia 
niezbędnej wiedzy o stanie zachowania siedliska 3160. Wykorzystując 
jednostkę pływającą SPN dokonano wizji terenowej i zebrano próbki 
fitoplanktonu,  zooplanktonu  i  zoobentosu  oraz  wykonano  pomiary 
podstawowych  parametrów  fizykochemicznych  wód.  Dodatkowo 
pobrano  próbki  wody  do  analiz  laboratoryjnych.  Ustalono  również 
strukturę roślinności brzegowej.
W dniach 19-20 dokonano wizji  terenowej i wstępnego rozpoznania 
stanu  zachowania  siedlisk  3150  w  dolinie  rzeki  Łeby  w  okolicach 
miejscowości Gać oraz w dolinie rzeki Łupawy poniżej miejscowości 
Smołdzino.
W dniu 3 września dokonano oceny stanu zachowania siedliska 3150 
jezioro  Smołdzińskie  w  obrębie  ochronnym  Rowy.  Pobrano  próby 
fitoplanktonu,  zooplanktonu  i  zoobentosu  oraz  wykonano  pomiary 
podstawowych  parametrów  fizykochemicznych  wód.  Dodatkowo 
pobrano  próbki  wody  do  analiz  laboratoryjnych.  Ustalono  również 
strukturę roślinności. W tym samym dniu dokonano także wizji lokalnej 
lokalizacji  siedlisk  3260  wraz  z  potwierdzeniem  obecności 
włosieniczników.

6. Materiały wynikowe  : Wyniki  wstępnej  oceny  wskazują  na  brak  siedliska  o  kodzie  3160 
na obszarze SPN. Wskazują na to wyniki fizykochemiczne wód jeziora 
Dołgie Małe. Również stan zachowania siedlisk 3150 w dolinie Łeby 
należy  uznać  za  zły,  a  stan  ten  jest  pogłębiany  występującymi 
okresami  suszy.  Dokonana  inwentaryzacja  stanowisk 
włościeniczników w korycie Łupawy (3260) wskazała na prawidłowe 
zakwalifikowanie siedliska.

7. Wnioski  : W trakcie wizji stwierdzono, że klasyfikacja siedliska 3160 w istotny 
sposób nie odpowiada stanowi faktycznemu. Zostanie to dodatkowo 
potwierdzone  szczegółowymi  badaniami  w  celu  wykrycia  gatunków 
wskaźnikowych dla danego siedliska. Równocześnie niezbędne jest 
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potwierdzenie  poprawności  klasyfikacji  jeziora  Smołdzińskiego 
do siedliska 3150.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  5 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 5: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób dokumentujących stan zachowania siedlisk: 3150, 3160, 3260



7.2.7. Rozpoznanie entomofauny SPN, w tym badania z zakresu oceny stanu 
ochrony trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia)
1. Wykonawca  : Andrzej Oleksa (z udziałem Grzegorza Jędro – 17 lipca 2019 roku)
2. Termin wykonania prac  : od 15 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku
3. Miejsce prac  : obwody ochronne Smołdzino, Kluki i Żarnowska

rzeki Łupawa i Łeba w granicach SPN
4. Cel prac  : rozpoznanie  występowania  pachnicy  dębowej  (Osmoderma eremita 

s.l.) przy pomocy pułapek feromonowych;
rozpoznanie  stanu  ochrony  trzepli  zielonej  (Ophiogomphus  cecilia) 
w SPN;
rozpoznanie faunistyczne wybranych grup owadów (motyle dzienne, 
pszczoły, chrząszcze);

5. Przebieg prac  : Przeprowadzono  drugą  kontrolę  na  rzekach  będących  siedliskiem 
trzepli  zielonej  (Ophiogomphus  cecilia).  Tak  jak  poprzednio,  prace 
polegały  na  inwentaryzacji  wylinek  trzepli  z  kajaka.  Inwentaryzację 
przeprowadzono  na  całej  długości  obydwu  rzek  w  granicach  SPN 
na odcinkach do ich ujścia do jezior przymorskich Gardno i Łebsko 
w dniach 16 lipca (Łupawa) i 17 lipca (Łeba). Mimo późnego terminu 
kontroli,  na  obydwu  rzekach  odnotowano  liczne  świeże  wylinki 
i osobniki teneralne trzepli. Na obydwu jeziorach i powiązanych z nimi 
rzekach  występowało  w  dniu  prowadzenia  badań  zjawisko  cofki. 
Szczególnie  nasilone  było  ono  na  ujściowym  odcinku  rzeki  Łeba, 
gdzie poziom wody podniósł się o ok. ¾ m w stosunku do czerwcowej 
kontroli.  Z  całą  pewnością  wyższy  stan  wody  zaniżył  liczbę 
odnalezionych wylinek.
15  lipca  wywieszono  pułapki  feromonowe  do  odłowu  pachnicy 
dębowej  (Osmoderma  eremita s.l.)  w  zaplanowanych  wcześniej 
lokalizacjach.  Kontrolę  pułapek  i  wywieszenie  dalszych  pułapek 
przeprowadzono w godzinach wieczornych 17 lipca w towarzystwie 
st. specjalisty  ds.  ochrony  przyrody  SPN,  mgr  Grzegorza  Jędro. 
Wywieszone pułapki były następnie kontrolowane co dwa dni aż do 27 
sierpnia  przez  mgr  G.  Jędro.  Odłowy  przyniosły  wynik  negatywny. 
Szczegółowy  raport  z  odłowów  prezentuje  notatka  służbowa 
autorstwa G. Jędro z dn. 2 września 2019 r.
Oprócz opisanych powyżej prac,  w dniach 16-17 lipca prowadzono 
obserwacje  motyli  dziennych  i  innych  owadów,  mające  na  celu 
wzbogacenie  wiedzy  o  faunie  bezkręgowców  (sporządzenie  listy 
owadów SPN).

6. Materiały wynikowe  : Wyniki liczenia wylinek trzepli zielonej.
Lokalizacje miejsc umieszczenie pułapek do odłowu pachnicy.
Materiały do listy owadów SPN.
Dokumentacja fotograficzna.

7. Wnioski  : Uzyskane  wyniki  w  pełni  potwierdzają  wcześniejszy  wniosek, 
że trzepla  zielona  może  zasiedlać  obydwie  badane  rzeki  w  całej 
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ich długości  w granicach SPN, przy czym największe zagęszczenie 
wylinek  występuje  na  rzece  Łupawie  w  górę  od  Smołdzina, 
tj. na odcinku o najmniej przekształconym (wyprostowanym) korycie. 
Zdaje się to wskazywać na renaturalizcję koryta jako pożądany zabieg 
dla ochrony tego gatunku.
Stwierdzono,  że  wahania  poziomu  wody  w  rzece  mogą  mocno 
wpływać  na  wyniki  liczeń  wylinek  trzepli  i  zarazem zaniżać  ocenę 
stanu populacji gatunku. Podczas badań wahania takie wywołane były 
cofką,  ale  również  kilkudziesięciocentymetrowe  wezbranie  wody 
spowodowane  opadami  mogłoby  znacznie  zmniejszyć  liczbę 
odnalezionych wylinek.
Mimo  późnego,  lipcowego  terminu  kontroli  wciąż  obserwowano 
osobniki dorosłe trzepli wylęgające się z larw, co wskazuje, że termin 
pojawu  na  pomorskich  rzekach  jest  mocno  rozciągnięty  w  czasie 
i może być mocno opóźniony w stosunku do terminów podawanych 
w literaturze na podstawie obserwacji ze środkowej Polski.
Nie  potwierdzono  występowania  pachnicy  dębowej  w  Słowińskim 
Parku  Narodowym,  mimo  bardzo  długiej  ekspozycji  pułapek 
feromonowych w potencjalnych miejscach występowania.

Zamieszczona poniżej mapa nr 6 ilustruje ścieżki przejścia wykonawcy prac terenowych.
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Ilustracja 6: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy prac terenowych z zakresu rozpoznania entomofauny SPN, w tym badania z zakresu  
oceny stanu ochrony trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia)



7.2.8. Inwentaryzacja ryb i minogów
1. Wykonawcy  : Roman Żurek, Marcin Czerny, Marcin Kołodziej, Marcin Bielecki, Karol 

Ciężak
2. Termin wykonania prac  : od 31 sierpnia 2019 roku do 7 września 2019 roku
3. Miejsce prac  : stanowiska  badawcze  w  lokalizacji  uzgodnionej  z  Zamawiającym: 

Bagienica  (Rowy),  Grabownica  (Retowo),  kanał  (Łebsko-Gardno) 
Białynia, Łeba (Gać), Łupawa (Gardno), Łupawa (Rowokół), Łupawa 
(starorzecze),  Pustynka  (Kluki),  Pustynka  (ujście  kanału),  jezioro 
Dołgie Małe (4 stanowiska), jezioro Smołdzińskie (4 stanowiska)

4. Cel prac  : wykonanie  prac inwentaryzacyjnych w zakresie  określonym w OPZ 
z uwzględnieniem modyfikacji uzgodnionych z Zamawiającym, w tym 
uzupełnienie  wiedzy  o  rybach  i  minogach  SPN  oraz  uzupełnienie 
niektórych ocen stanu ochrony przedmiotów ochrony Ostoi Słowińskiej

5. Przebieg prac  : 31  sierpnia  2019  roku:  rozpoznanie  zabudowy  hydrotechnicznej 
na rzece  Łupawie;  rozpoznanie  warunków  do  wykonania  prac 
inwentaryzacyjnych;
1  września  2019 roku:  elektropołów na  stanowiskach  badawczych: 
Łupawa (Rowokół) i Łupawa (starorzecze), oraz nieudanie podejście 
do  zastawienia  wontonów  na  jeziorze  Dołgie  Małe  (przerwane 
gwałtowną burzą)
2  września  2019 roku:  elektropołów na  stanowiskach  badawczych: 
Bagienica (Rowy) i Grabownica (Retowo) oraz zastawienie wontonów 
na jeziorze Dołgie Małe
3 września 2019 roku: podniesienie wontonów na jeziorze Dołgie Małe 
oraz dokonanie pomiarów
4 września  2019 roku:  elektropołów na  stanowiskach  badawczych: 
Pustynka  (Kluki)  i  Pustynka  (ujście  kanału)  oraz  zastawienie 
wontonów na jeziorze Smołdzińskim
5  września  2019  roku:  podniesienie  wontonów  na  jeziorze 
Smołdzińskim oraz dokonanie pomiarów
6 września  2019 roku:  elektropołów na  stanowiskach  badawczych: 
Łupawa (Gardno) i kanał (Łebsko-Gardno) – Białynia
7 września 2019 roku: elektropołów na stanowisku badawczym Łeba 
(Gać)

6. Materiały wynikowe  : wypełnione  raptularze  terenowe  z  wynikami  prac,  dokumentacja 
fotograficzna i filmowa

7. Wnioski  : prace  wykonano  łącznie  na  9  stanowiskach  badawczych  -  cieki 
(w stosunku  do  uzgodnień  z  Zamawiającym  założono  jedno 
dodatkowe  stanowisko  na  rzece  Pustynce)  oraz  na  2  jeziorach 
(na każdym jeziorze po 4 wontony)
łącznie zinwentaryzowano 19 gatunków
wykonane badania umożliwiają ocenę znaczenia Ostoi Słowińskiej dla 
następujących gatunków, a także (w razie konieczności) ocenę stanu 
ochrony  gatunku  (w  ramach  wykonanych  badań  nie  odłowiono 
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żadnego  osobnika):  boleń,  koza  (dotyczy  rzek),  łosoś  atlantycki, 
piskorz (dotyczy rzek)
wykonane badania umożliwiają ocenę stanu ochrony następujących 
gatunków: różanka (dotyczy rzek), minóg strumieniowy

Zamieszczona poniżej  mapa nr  7 ilustruje ścieżki przejścia wykonawców prac terenowych 
oraz lokalizację stanowisk badawczych.
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Ilustracja 7: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób inwentaryzujących ryby i minogi



7.2.9. Dokumentacja zasobów ptaków i innych grup zwierząt
1. Wykonawca  : Grzegorz Szewczyk
2. Termin wykonania prac  : od 12 lipca 2019 roku do 18 lipca 2019 roku

od 20 sierpnia 2019 roku do 26 sierpnia 2019 roku
od 21 września 2019 roku do 26 września 2019 roku

3. Miejsce prac  : obszar lądowy SPN
4. Cel prac  : skontrolowanie  jak  największego  obszaru  Parku  i  notowanie 

wszystkich obserwacji faunistycznych
5. Przebieg prac  : 12 lipca 2019 roku: Kontrola w obwodzie ochronnym Smołdziński Las. 

Trasa objęła las od Wydmy Czołpińskiej po Sowie Góry. Obserwacje 
w  tym  rejonie  pozwoliła  stwierdzić  m.in.  dość  liczną  obecność 
bielików,  zarówno  osobników dorosłych  jak  i  młodych.  Szczególnie 
liczne w terenie zalegały pióra gatunku z różnego okresu, co świadczy 
o stałej obecności ptaków w tym rejonie. Poza tym stwierdzono m.in.  
gąsiorki,  dzięcioła  czarnego  oraz  szczątki  (oskub)  puszczyka 
zwyczajnego.
Na wydmach w tym rejonie odnotowano także wyjątkowo liczne ślady 
obecności  wilków,  w  postaci  tropów i odchodów (zarówno  starych, 
mocno  zleżałych  jak  i  bardzo  świeżych,  maksymalnie 
kilkugodzinnych).  Pozwala  to  przypuszczać,  że  rejon  ten  jest 
wyjątkowo ważnym miejscem dla tego drapieżnika.
W drodze powrotnej  skontrolowano kilkukilometrowy pas wybrzeża, 
gdzie  poza  wszędobylskimi  kormoranami  obserwowano  także 
sieweczki obrożne oraz biegusy zmienne, żerujące na plaży w małych 
grupkach.
13 lipca 2019 roku:  Wizja terenowa w obwodzie ochronnym Rowy. 
Głównym celem kontroli  były tzw. "Gardnieńskie Lęgi". Odnotowano 
tu głównie  małe  ptaki  wróblowe  m.in.  dziwonie,  strumieniówki, 
brzęczki, wąsatki oraz świergotki łąkowe. Poza tym stwierdzono kilka 
kszyków oraz krążącą kanię rudą i błotniaka stawowego. Następnie 
skontrolowano jezioro Dołgie Wielkie, obchodząc je dookoła, a także 
wydmy i zabagnienia w okolicy jeziora Dołgie Małe.  Nad większym 
z jezior obserwowano między innymi pojedyncze perkozy dwuczube 
oraz kilkadziesiąt kormoranów wraz z bezskutecznie polującym na nie 
bielikiem.  Na  wydmach  poza  pospolitymi,  drobnymi  ptakami 
śpiewającymi, zaobserwowano 2 lelki, samca oraz samicę. Oba ptaki 
przebywały  w niewielkim oddaleniu  od siebie.  Nad jeziorem Dołgie 
Małe obserwowano zimorodka, w tej samej lokalizacji co w czerwcu. 
Ptak  ponownie  był  bardzo  zaniepokojony  co  może  świadczyć 
o możliwości lęgu w pobliżu. Wydaje się to o tyle dziwne, że w okolicy 
brak  jest  stromych  skarp  brzegowych  (brzegi  jeziora  są  łagodne, 
mocno zabagnione).  Ptak  prawdopodobnie  gniazdował  w wykrocie, 
których kilka znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.
14 lipca 2019 roku: Od samego rana kontrolowano północną część 
jeziora Gardno oraz las i wybrzeże Bałtyku w obwodzie ochronnym 
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Rowy.  Po  północnej  stronie  jeziora  obserwowano  m.in.  perkozy 
dwuczube,  kilkanaście  mes  srebrzystych,  ponad  120  kormoranów, 
5 rybitw rzecznych oraz 4 bieliki.
W lesie pomiędzy jeziorem a morzem stwierdzono głównie pospolite 
ptaki śpiewające (m.in. zięby, kosy, świstunki leśne). Z ciekawszych 
gatunków  warto  odnotować  2  lerki,  dzięcioła  czarnego 
oraz krzyżodzioby świerkowe.
Na leśnych drogach stwierdzono w kilku lokalizacjach wygrzewające 
się zaskrońce zwyczajne.
Na  wybrzeżu  poza  dość  liczną  sieweczką  obrożną  obserwowano 
także w kilku miejscach biegusy zmienne (przeważnie 1-2 osobniki). 
Poza tym obserwowano małe grupki kormoranów, śmieszek oraz mew 
siwych.
15  lipca  2019  roku:  Głównym  celem  kontroli  był  las  w  obwodzie 
ochronnym  Kluki.  Poza  pospolitymi  gatunkami  ptaków  stwierdzono 
tu m.in.  siniaka,  puszczyka  zwyczajnego  (wypierzone  pióro), 
krążącego  nad  lasem  bielika  oraz  odnaleziono  gniazdo  jastrzębia, 
przy którym siedziały 3 młode ptaki. Kontrolowano także łąki w okolicy 
Pustynki,  gdzie stwierdzono kilka stanowisk gąsiorka.  Przy wpływie 
rzeki do jeziora Łebsko obserwowano 5 młodych wąsatek. W drodze 
powrotnej  kontrolowano  las  w  obwodzie  ochronnym  Smołdzino. 
Uwagę  skupiono  na  części  kompleksu  graniczącym  z  rozległymi 
łąkami  i  pastwiskami.  Odnaleziono  tu  gniazdo  myszołowa 
zwyczajnego oraz gniazdo kani rudej. Po licznych śladach (odchody, 
wypierzone pióra)  można przypuszczać,  że  oba gniazd  były  zajęte 
w tym  sezonie.  W  okolicy  obserwowano  także  młode  myszołowy 
i kanie co świadczy o szczęśliwym ich wylocie z gniazd.
16  lipca  2019  roku:  Kontrola  terenowa  w  obwodzie  ochronnym 
Żarnowska. Trasa przemarszu obejmowała głównie Półwysep Gacki. 
Z  uwagi  na  cofkę,  większość  półwyspu  była  zalana  wodą,  jednak 
mimo  tego  udało  się  odnotować  kilka  ciekawych  gatunków. 
Obserwowano  m.in.  kilka  rodzin  wąsatek,  które  hałaśliwie 
przemieszczały się w trzcinowiskach. Na rozlewiskach żerował kulik 
wielki, stado 53 czajek oraz 45 łęczaków.
Poza tym słychać było godujące żaby zielone, jednak nie udało się 
dojść w rejon ich przebywania aby dokładnie określić gatunek.
Skontrolowano  także  ujście  Łeby  do  jeziora  Łebsko,  gdzie 
stwierdzono  m.in.  czaple  białe,  kormorany,  perkozy  dwuczube, 
nurogęsia, rybitwy rzeczne a także kobuza.
17 lipca 2019 roku: Kontrola terenowa w obwodzie ochronnym Kluki. 
Cel kontroli to obserwacje rewiru lęgowego orła przedniego. Z uwagi 
na  możliwość  przebywania  jeszcze  młodych  ptaków  w  gnieździe 
ograniczono się do obserwacji z punktów zlokalizowanych na łąkach, 
z  których  widać  było  część  obszaru  gniazdowego.  Dłuższe 
obserwacje w rejonie pozwoliły stwierdzić jednego dorosłego ptaka, 
krążącego  nad  rewirem.  Obserwowany  osobnik  po  kilkunastu 
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minutach  oddalił  się  w  stronę  miejscowości  Smołdzino.  Około 
2 godziny  później  obserwowano  go  ponownie  w  rewirze,  na  łące, 
gdzie żerował na szczątkach sarny.
Poza tym wzdłuż granicy SPN odnotowano kilka stanowisk gąsiorka, 
a na  łąkach  w  okolicy  żerującą  pustułkę,  myszołowy  zwyczajne 
oraz kanię rudą.
Ciekawostką  jest  także  stwierdzenie  3  młodych  jenotów  w  starym 
przepuście pod drogą, na łąkach, kilkaset metrów od granic Parku.
W lesie nad kanałem obserwowano żerującego zimorodka.
18 lipca 2019 roku: Kontrola terenowa w obwodzie ochronnym Rowy. 
Obserwacjami  objęto  południowy  i  zachodni  brzeg  jeziora  Gardno. 
Na tafli jeziora stwierdzono liczne ptaki; do ciekawszych należały m.in. 
perkoz dwuczuby (11 par), rybitwa rzeczna (5 osobników) oraz kilka 
par łabędzi niemych. Na rozlewiskach utworzonych między jeziorem 
a wałem  przeciwpowodziowym  spotkano  m.in.  krakwy,  cyraneczki 
i świstuny oraz żerujące czajki i krwawodzioby. W rejonie tym obecne 
były  także  gąsiorki  oraz  świergotki  łąkowe.  W  trzcinowiskach 
okalających jezioro obecne były liczne, małe grupki wąsatek, złożone 
głównie z młodych osobników. Po zachodniej stronie jeziora, na skraju 
zadrzewień, obserwowano dwa dorosłe bieliki.
20 sierpnia 2019 roku: Kontrola w obwodzie ochronnym Smołdziński 
Las.  Trasa  objęła  las  między  Wydmą  Czołpińską  a  latarnią. 
Obserwacje w tym rejonie pozwoliły stwierdzić m.in. stałą obecność 
wilków.  Liczne  tropy  oraz  odchody  (zarówno  stare  jak  i  świeże) 
świadczą  o stałym przebywaniu tych drapieżników w okolicy.  Poza 
tym  obserwowano  pojedyncze  zaskrońce  zwyczajne,  jaszczurki 
żyworodne oraz kunę leśną.
Spotkane ptaki to gatunki pospolite, z których warto wymienić jedynie 
kruka. Kontrola wybrzeża morskiego nie wykazała żadnych gatunków 
ptaków poza wszędobylskimi kormoranami i śmieszkami.
21 sierpnia 2019 roku: Wizja terenowa w obwodach ochronnych Rowy 
i Smołdzino. W pierwszym z obwodów głównym celem kontroli  były 
tzw.  "Gardnieńskie  Lęgi".  Odnotowano  tu  głównie  małe  ptaki 
wróblowe, z których na szczególną uwagę zasługuje białorzytka. Poza 
tym  obserwowano  m.in.  bielika,  czaple  białe  oraz  jednego  kulika 
wielkiego.
Kontrola w obwodzie Smołdzino poza pospolitymi gatunkami ptaków 
przyniosła obserwację 5 kulików wielkich lecących wysoko nad lasem.
22  sierpnia  2019 roku:  Od samego  rana  kontrolowano  południową 
część jeziora Gardno w obwodzie  ochronnym Rowy. Obserwowano 
m.in.  perkozy  dwuczube  (10  par),  kilkanaście  mew  srebrzystych, 
ponad 200 kormoranów, 11 czernic, 1 samotnika, 1 kanię rudą oraz 
2 bieliki.
Poza tym stwierdzono liczne ptaki wróblowe m.in. świergotki łąkowe 
i drzewne, wąsatki oraz w kilku miejscach gąsiorki.
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Na  rozlewiskach  między  jeziorem  a  wałem  przeciwpowodziowym 
obserwowano  kilka  czajek,  krwawodziobów,  batalionów 
oraz pojedyncze  cyraneczki  i  krakwy.  W  dwóch  lokalizacjach 
odnotowano także 2 wodniki.
23 sierpnia 2019 roku: Głównym celem kontroli  był  wschodni brzeg 
jeziora  Łebsko  w  obwodzie  ochronnym  Żarnowska.  Stwierdzono 
tu kilka  ciekawych  gatunków  ptaków  m.in.  cyraneczki  (ponad 
50 osobników), krwawodzioby, 16 kulików wielkich, biegusy zmienne, 
kszyki, łęczaki, wodnika oraz kilka błotniaków stawowych. Na brzegu 
jeziora stwierdzono także ponad 250 gęgaw oraz 1 gęś białoczelną. 
Daleko na tafli  jeziora obserwowano także około 200 dużych mew, 
niestety  znaczna  odległość  nie  pozwoliła  na  pewne  oznaczenie 
gatunku.
Poza  wymienionymi  gatunkami  stwierdzono  także  liczne  ptaki 
wróblowe,  m.in.  świergotki  łąkowe  i  drzewne  oraz  gąsiorki. 
Na okolicznych  łąkach  i  pastwiskach  obserwowano  kilka  czapli 
białych.
24  sierpnia  2019  roku:  Kontrola  terenowa  w  obwodzie  ochronnym 
Żarnowska.  Obserwacjami  objęto  przyujściowy  odcinek  rzeki  Łeby 
do jeziora Łebsko, wraz z brzegiem jeziora w najbliższej okolicy. Niski 
stan wody odsłonił  rozległe muliste łachy,  przyciągające duże ilości 
ptaków. Poza wszędobylskimi śmieszkami, mewami siwymi i mewami 
srebrzystymi/białogłowymi  stwierdzono  tu  pojedyncze  czaple  białe, 
kormorany,  rybitwy  rzeczne,  mewy żółtonogie,  krzyżówki  i  gęgawy. 
W kilku  miejscach  obserwowano  żerujące  czajki  (łącznie  ponad 
60 osobników),  krzyki  i  łęczaki.  Najciekawszym gatunkiem w ujściu 
Łeby  była  rybitwa  wielkodzioba.  Obserwowano  łącznie  3  osobniki, 
2 dorosłe  oraz  1  osobnika  młodocianego,  nieustannie  żebrzącego 
o pokarm. Młodociany ptak miał na obu nogach obrączki (białą i żółtą). 
Niestety znaczna odległość nie pozwoliła na odczyt numerów, stąd nie 
wiadomo gdzie ptak został zaobrączkowany.
25 sierpnia 2019 roku:  Kontrola terenowa w obwodach ochronnych 
Rowy  oraz  Smołdzino.  Cel  kontroli  w  pierwszym  z  obwodów 
to obserwacje  wybrzeża  morskiego.  Dłuższe  obserwacje  w  rejonie 
pozwoliły stwierdzić w kilku rejonach małe rodzinne grupki sieweczek 
obrożnych oraz pojedyncze (maksymalnie do 2 osobników) biegusy 
zmienne.  Nad  morzem  obserwowano  także  pojedyncze  rybitwy 
rzeczne oraz rybitwy białoczelne. Poza tym stwierdzono tu śmieszki, 
mewy siwe i kormorany oraz kilka biegusów, których niestety nie udało 
się prawidłowo oznaczyć.
W obwodzie Smołdzino kontrolowano las na wzgórzu Rowokół. Poza 
drobnymi ptakami śpiewającymi obserwowano tu dzięcioła czarnego 
oraz jastrzębia.
26  sierpnia  2019  roku:  Kontrola  terenowa  w  obwodzie  ochronnym 
Smołdziński  Las.  Obserwacjami  objęto  wybrzeże  Bałtyku  oraz  las 
w rejonie Wydmy Czołpińskiej oraz Gór Sowich. Na wybrzeżu oprócz 
pojedynczych sieweczek obrożnych, licznych kormoranów, śmieszek 
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i mes  siwych,  obserwowano  także  1  rybitwę  białoczelną  oraz 
żerującego na plaży kwokacza.
W lesie stwierdzono obecność wilków (tropy i odchody), kuny leśnej 
(obserwacja bezpośrednia) oraz uszatki (znaleziono lotkę pierwszego 
rzędu  na  skraju  Wydmy  Czołpińskiej).  Poza  tym  obserwowano 
pleszkę oraz krętogłowa.
21 września 2019 roku: Kontrola w obwodzie ochronnym Smołdzino. 
Trasa  objęła  małe  zadrzewienia  położone  pośród  rozległych  łąk. 
Tereny łąkowe znajdują się już poza obszarem SPN, jednak mają one 
bardzo  duże  znaczenie  dla  ptaków,  które  legi  odbywają  w  lasach 
i zadrzewieniach  będących  pod  zarządem  SPN.  Jeden  z  małych 
kompleksów  leśnych  kontrolowano  z  uwagi  na  informację  jaką 
uzyskano  od  przyrodnika  spotkanego  w  terenie,  który  twierdził,  że 
w sezonie 2019 gniazdowała tu kania rauda. Kontrola zadrzewienia 
nie  wykazała  niestety  gniazda,  lub  jego  pozostałości,  które 
potwierdziłoby lęg tego gatunku. Przy okazji stwierdzono kilka innych 
gatunków  ptaków  m.in.  myszołowa,  krogulca  (którego  spłoszono 
przypadkowo  żerującego  na  upolowanej  sikorze)  oraz  odnaleziono 
lotkę uszatki.
Poza  tym  stwierdzono  norę  lisa,  ze  świeżymi  śladami  w  pobliżu 
(szczątki ptaków, tropy).
22  września  2019  roku:  Kontrola  w  obwodzie  ochronnym  Rowy. 
Obserwacje na tzw. "Gardnieńskich Lęgach" oraz na łąkach w okolicy. 
Obserwacje wykazały m.in.  białorzytki,  wąsatki  oraz kilka gatunków 
ptaków drapieżnych m.in. myszołowy, pustułki, kobuzy oraz błotniaka 
stawowego.  Poza tym stwierdzono przelotne siewkowce.  Najliczniej 
leciały bataliony (ponad 40 osobników) oraz czajki  (56 osobników). 
Odnotowano także 1 kulika wielkiego, a z innych zwierząt lisa oraz 
zaskrońce zwyczajne.
23 września 2019 roku: Kontrola w obwodzie ochronnym Żarnowska. 
Nad  jeziorem  Łebsko  stwierdzono  przelot  kilkudziesięciu  czajek, 
kilkuset  żurawi  natomiast  nad  pobliskimi  łąkami  odnotowano  kilka 
myszołowów zwyczajnych, pustułkę, bielika oraz kanię rudą. Poza tym 
stwierdzono przelotne świergotki łąkowe i drzewne, srokosza, czaple 
białe, kormorany oraz mewy srebrzyste/białogłowe.
24  września  2019  roku:  Kontrola  w  obwodzie  ochronnym  Rowy 
i Smołdzino.  Na  Łupawie  na  odcinku  przy  jeziorze  Gardno 
odnotowano obecność zimorodka, a na łąkach w pobliżu ponad 100 
żurawi  oraz  żerującą  pustułkę  i  kobuza.  Następnie  udano  się  nad 
Jezioro  Dołgie  Wielkie  gdzie  obserwowano kilka  gatunków ptaków, 
m.in.  krążące  kruki  (około  30  osobników),  bielika,  kormorany, 
zimorodka,  a  na  tafli  wody  pływające  płaskonosy  i  głowienki. 
Na koniec kontrolowano odcinek rzeki  Łupawy w Smołdzinie,  gdzie 
stwierdzono kilka ciekawych gatunków ptaków: zimorodka, samotnika, 
dzięcioła czarnego oraz samicę nurogęsia.
25 września  2019 roku:  Kontrola  terenowa w obwodzie ochronnym 
Kluki.  Na  łąkach  (poza  SPN)  obserwowano  pustułki,  kanię  rudą 
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oraz sokoła wędrownego. Ptak przyleciał z kierunku N, chwilę krążył 
nad łąkami po czym odleciał w kierunku miejscowości Smołdzino.
Obserwowano  także  m.in.  zimorodka,  orła  przedniego,  słonkę 
oraz kilka jeleni byków, które ryczały w pobliżu.
26 września 2019 roku:  Kontrola terenowa w obwodzie  ochronnym 
Smołdziński Las. W pobliżu kanału biegnącego przez łąki, na skraju 
SPN, obserwowano żerujące myszołowy oraz krążącego bielika.
W  następnej  kolejności  przeprowadzono  kontrolę  niewielkich 
zadrzewień  położonych  pośród  łąk.  Odnotowano  tu  m.in.  dzięcioła 
czarnego, krogulca oraz uszatkę (znaleziono wypierzone pióro).
Poza  tym  zanotowano  2  ropuchy  szare  a  także  lisy  żerujące  na 
pobliskich łąkach.

6. Materiały wynikowe  : notatki  z  obserwacji,  dane  do  utworzenia  warstwy  lokalizacji 
obserwowanych gatunków, dokumentacja fotograficzna

Zamieszczona poniżej mapa nr 8 ilustruje ścieżki przejścia wykonawcy.
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Ilustracja 8: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy dokumentującego zasoby ptaków i innych grup zwierząt



7.2.10. Prace terenowe mające na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra 
(Castor fiber) i wydry (Lutra lutra)
1. Wykonawca  : Grzegorz Szewczyk
2. Termin wykonania prac  : od 23 września 2019 roku do 26 września 2019 roku
3. Miejsce prac  : punkty  monitoringowe,  których  lokalizacja  została  uzgodniona 

z Zamawiającym
4. Cel prac  : ocena  stanu  ochrony  populacji  bobra  (Castor  fiber)  i  wydry  (Lutra 

lutra) w Ostoi Słowińskiej
5. Przebieg prac  : 23 września 2019 roku: Kontrola w obwodzie ochronnym Żarnowska. 

Głównym celem kontroli był monitoring bobra i wydry. Na rzece Łebie 
poniżej mostu na trasie Izbica-Gać wyznaczono około 600 metrowy 
odcinek  na  prawym  brzegu.  Kontrola  wykazała  obecność  wydry 
(kopczyki  z  odchodami)  oraz  bobra  (stare  zgryzy,  stare  nory  oraz 
dobrze widoczne miejsca gdzie zwierzęta wychodziły na brzeg).
24  września  2019  roku:  Kontrola  w  obwodzie  ochronnym  Rowy 
i Smołdzino. Założono punkt  monitoringowy na Łupawie na odcinku 
przy jeziorze Gardno. Podczas kontroli odnotowano obecność bobra 
(zgryzy, świeże wygniecenia roślinności szuwarowej i nagromadzone 
kłącza roślin wodnych) oraz wydry (świeże kopce z odchodami).
Następnie  udano  się  nad  jezioro  Dołgie  Wielkie,  gdzie  założono 
kolejny  odcinek  monitoringowy.  Kontrolowano  południowy  brzeg 
jeziora.  Odnotowano  tu  obecność  śladów działalności  bobra  (stare 
nory i zgryzy) oraz wydry (odchody na brzegu).
Na koniec kontrolowano odcinek rzeki  Łupawy w Smołdzinie,  gdzie 
wyznaczono kolejny punkt monitoringowy. Odnotowano tu obecność 
obu  gatunków  (bezpośrednia  obserwacja  bobra,  ślady  żerowania, 
odchody wydry).
25 września 2019 roku:  Kontrola terenowa w obwodzie  ochronnym 
Kluki.  Cel  wizji  terenowej  w  tym  dniu  to  wyznaczenie  kolejnych 
odcinków  monitoringowych.  Podczas  kontroli  odcinka 
monitoringowego stwierdzono na nim ślady obecności  bobra (stare 
nory i zgryzy), nie odnotowano żadnych śladów wydry.
Kolejny odcinek monitoringowy wyznaczono na tym samym kanale, 
ale  około  2 kilometry  dalej.  Na tym odcinku stwierdzono obecność 
zarówno bobra (zgryzy) jak i  wydry (odchody). W pobliżu godowały 
także jelenie.
26 września 2019 roku:  Kontrola terenowa w obwodzie  ochronnym 
Smołdziński  Las.  Cel  wizji  terenowej  w  tym  dniu  to  wyznaczenie 
kolejnych  odcinków  monitoringowych.  Jeden  z  takich  punktów 
zaplanowano  na  kanale  biegnącym  przez  łąki,  na  skraju  SPN. 
Kontrola  wykazała  obecność  tylko  wydry  (liczne  świeże  kopce 
z odchodami).

6. Materiały wynikowe  : wypełnione  formularze  danych  dla  punktów  monitoringowych, 
szczegółowa  lokalizacja  badań  oraz  dokumentacja  fotograficzna 
i notatki uzupełniające
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Zamieszczona poniżej mapa nr  9 ilustruje ścieżki przejścia wykonawcy wraz z lokalizacją 
uzgodnionych z Zamawiającym punktów monitoringowych.
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Ilustracja 9: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy prac terenowych mających na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra (Castor fiber)  
i wydry (Lutra lutra) wraz z zaznaczeniem punktów monitoringowych



7.3. Część 3. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe

W części  dotyczącej  charakterystyki  walorów krajobrazowych Parku w sprawozdawanym 
okresie  Wykonawca  opracował  metodykę  inwentaryzacji  oraz  słownik  definicji  pojęć 
wykorzystywanych w tworzeniu operatu ochrony walorów krajobrazowych. Został również wykonany 
opis  walorów  krajobrazowych  Parku,  oraz  historii  krajobrazu  Słowińskiego  Parku  Narodowego. 
Wykonawca przygotował warstwę GIS przedstawiającą punkty oraz ciągi widokowe. Warstwa punktów 
została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Zamawiającego;  warstwa  ciągów  widokowych  zostanie 
przesłana do Zamawiającego, po jej przygotowaniu w oparciu wizję terenową. W obecnym momencie 
przygotowywana  jest  również  warstwa  GIS  przedstawiająca  przedpola  widokowe  oraz  rodzaje 
krajobrazów w Słowińskim Parku Narodowym. Wykonywany jest również opis punktów, przedpoli, osi 
i ciągów widokowych. Wykonawca w ramach wyznaczenia jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
(JARK)  w  Parku  wykonał  podział  na  jednostki  pokrycia  (JP)  oraz  jednostki  ukształtowania  (JU).  
W dalszym ciągu zostanie wykonany podział na jednostki historyczne (JH), a następnie opis jednostek 
architektoniczno-krajobrazowych.  Zgodnie  z  OPZ została  wykonana weryfikacja  terenowa walorów 
krajobrazowych. Poniżej przedstawiono relację z przeprowadzonej weryfikacji terenowej:
1. Wykonawca  : Dominika Makarska
2. Termin wykonania prac  : od 24 września 2019 roku do 26 września 2019 roku
3. Miejsce prac  : 24 września 2019 roku: obwody ochronne Smołdziński Las, Rowy – 

9 punktów widokowych i 3 ciągi widokowe;
25 września 2019 roku: obwody ochronne Rowy, Kluki, Żarnowska – 
10 punktów widokowych i 1 ciąg widokowy;
26  września  2019  roku:  obwody  ochronne  Smołdzino,  Rąbka  – 
6 puntów widokowych i 1 ciąg widokowy;

4. Materiały wynikowe  : zidentyfikowano i udokumentowano (opisano oraz sfotografowano – 
w tym  wykonano  zdjęcia  panoramiczne)  25  punktów  widokowych 
(22 istniejące  oraz  3  potencjalne)  oraz  5  ciągów  widokowych 
na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego; łącznie wykonano 603 
fotografie, w 172 zdjęcia panoramiczne.

5. Informacje uzupełniające  : 13 sierpnia  2019 roku została  wysłana do akceptacji  wstępna lista 
punktów  widokowych  (23  punkty  widokowe),  która  została 
zaakceptowana  21  sierpnia  2019  roku.  W  trakcie  wizji  terenowej 
natrafiono na 2 zamknięte wieże widokowe (zły stan techniczny) oraz 
1 pomost widokowy w remoncie. W związku z tym faktem, nie było 
możliwości wykonania zdjęć panoramicznych z tych 3 miejsc, jednak 
miejsca te, powinny pozostać jako punkty widokowe. W ich pobliżu 
wykonano  zdjęcia  panoramiczne  z  pomostów  widokowych;  oba 
pomosty włączono do listy punktów widokowych. Reasumując po wizji 
terenowej  wyznaczono  25  punktów  widokowych,  lecz  na  obecną 
chwilę  jest  możliwość  poddania  ocenie  i  wykonania  opisu  z  22 
punktów  widokowych,  dlatego  wśród  wszystkich  25  punktów 
widokowych wyznaczono 22 punkty widokowe istniejące i  3 punkty 
widokowe potencjalne.

Zamieszczona poniżej mapa nr  10 ilustruje ścieżki przejścia wykonawcy wraz z lokalizacją 
uzgodnionych z Zamawiającym punktów widokowych.
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Ilustracja 10: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy analizującego walory krajobrazowe wraz z zaznaczeniem punktów widokowych



W  części  dotyczącej  charakterystyki  wartości  kulturowych  opracowywano  dane  zebrane 
w trakcie  prac  inwentaryzacyjnych  wykonanych  w  okresach  wcześniejszych.  W ramach tych  prac 
opracowywano katalog obiektów kulturowych, będący podstawowym materiałem do przeprowadzenia 
charakterystyki  zasobów  kulturowych  Parku.  W  ramach  opracowywania  katalogu  porządkowano 
i opisywano obszerną dokumentację fotograficzną.

7.4. Część 4. Zagospodarowanie przestrzenne

W  sprawozdawanym  okresie  w  części  dotyczącej  zagospodarowania  przestrzennego 
Wykonawca  opracował  metodykę  inwentaryzacji  dokumentacji  z  zakresu  zagospodarowania 
przestrzennego  oraz  dokonał  szczegółowej  analizy  studiów  i  planów  zagospodarowania 
przestrzennego gmin, w obszarze których położony jest Park i  jego otulina. Na podstawie analizy, 
opisywane  są  wyniki  inwentaryzacji  ustaleń  dokumentów  dotyczących  zagospodarowania 
przestrzennego wraz z równoczesnym budowaniem warstwy GIS pokazującej przeznaczenie terenów. 
Wykonywany  jest  również  opis  historii  zagospodarowania  przestrzennego  Słowińskiego  Parku 
Narodowego oraz obecny stan zagospodarowania Parku.

7.5. Część  5.  Udostępnienie  Parku  i  działania  edukacyjne  - 
dokumentacja  z  wyników  rozeznania  miejsc,  obszarów  i  obiektów 
udostępnianych na cele turystyczne, rekreacyjne, sportowe i edukacyjne

W III  kwartale 2019 roku,  poza kontynuacją analitycznych prac realizowanych wcześniej,  
zrealizowano dwie tury prac terenowych, mających na celu rozeznanie miejsc, obszarów i obiektów 
udostępnianych na cele turystyczne, rekreacyjne, sportowe i edukacyjne:
1. Wykonawcy  : Paulina Żurowska, Aleksandra Graboś
2. Termin wykonania prac  : od 6 sierpnia 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku

od 24 września 2019 roku do 26 września 2019 roku
3. Miejsce prac  : wyjazd  sierpniowy:  ścieżki  przyrodnicze:  Rowy,  Rąbka,  Klucki  Las, 

Światło  Latarni,  częściowo:  Rowokół,  Gardnieńskie  Lęgi.  Fragment 
żółtego szlaku turystycznego z Kluk do granic Parku, czerwony szlak 
od Rowów do jeziora Dołgie  Wielkie, czarny szlak od jeziora Dołgie 
Wielkie do morza
wyjazd  wrześniowy:  ścieżki  przyrodnicze:  Światło  Latarni,  Rowokół, 
Żarnowska,  Gradnieńskie  Lęgi.  Fragment  żółtej  ścieżki  rowerowej 
wzdłuż  południowego  i  wschodniego  brzegu  jeziora  Gardno 
do Smołdzina,  zielony  szlak  rowerowy  od  Smołdzina  do  Czołpina, 
żółty  szlak  rowerowy  wzdłuż  wschodniego  i  południowego  brzegu 
jeziora Łebsko od Łeby przez Żarnowską do miejscowości Gać

4. Cel prac  : rozeznanie  miejsc,  obszarów  i  obiektów  udostępnianych  na  cele 
turystyczne,  rekreacyjne,  sportowe  i  edukacyjne.  Obserwacje 
zagrożeń dla przyrody Parku ze strony turystów (w tym w sierpniu 
obserwacje  zachowań  turystów  w  okresie  szczytu  sezonu 
turystycznego).  Przeprowadzenie  wizji  terenowej  w  miejscowości 
Żarnowska.  Oględziny  stanu  utrzymania  obiektów  infrastruktury 
oraz szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych.
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5. Przebieg prac  : w  czasie  rekonesansu,  dokonano  inwentaryzacji  obiektów 
infrastruktury  turystycznej  oraz  oględzin  stanu  użyteczności.  Każdy 
obiekt  (lub grupy obiektów np.  w przypadku 4 tablic  dwustronnych 
położonych  obok  siebie)  zaznaczono  współrzędne  geograficzne, 
wykonano fotografie oraz dokonano ogólnej oceny stanu utrzymania 
i użyteczności.  W  przypadku  szlaków  turystycznych,  weryfikacji 
podlegał  przebieg,  oznakowanie  oraz  stan  i  rodzaj  nawierzchni. 
W toku inwentaryzacji wykazano kilka potrzeb w zakresie uzupełnień 
infrastruktury:  głównie  ławek  oraz  obiektów  które  wymagają 
niezwłocznych  remontów lub  wymiany  z  uwagi  na  stan  techniczny 
(2 wiaty: „wigwam” przy Czerwonej Szopie, „wigwam” przy pomoście 
widokowym  nad  jeziorem  Gardno  -  ścieżka  przyrodnicza  Rowy). 
Wskazano  miejsca  w  których  szlaki  są  niedrożne  ze  względu 
na powalone  drzewa.  (ścieżka  przyrodnicza  „Rowokół”,  ścieżka 
przyrodnicza „Żarnowska”). Przeprowadzono oględziny i analizę oferty 
edukacyjnej  w  Muzeum  SPN  w  Czołpinie  oraz  filii  Muzeum  SPN 
w Rowach.  Podczas  prac  dokonano obserwacji  zachowań turystów 
na terenie  SPN  ze  szczególnym  naciskiem  na  przypadki  łamania 
regulaminu.

6. Materiały wynikowe  : uzupełnienie  i  modyfikacje  danych,  zgodnie  z  OPZ,  w  warstwach 
geometrycznych  szlaków  turystycznych  i  obiektów  infrastruktury 
turystycznej  i  edukacyjnej.  Wszelkie  obserwacje  i  wnioski 
uwzględniono  w  części  opisowej  ekspertyzy  dotyczącej  turystyki 
i udostępniania. Notatki i dokumentacja fotograficzna.

7. Wnioski  : w trakcie wizji zaobserwowano, że materiały dotychczas udostępnione 
przez  SPN  w  części  przypadków  nie  zawierały  informacji  o  kilku 
obiektach (zwłaszcza nowych), lub obiekty były znacznie przesunięte 
względem  oryginalnych  lokacji.  Odnotowano  konieczność 
inwentaryzacji  i  usunięcia  posuszu  stojącego  oraz  drzew 
z naderwanym  systemem  korzeniowym  zagrażających 
bezpieczeństwu użytkowników przy trasie z Rąbki do dawnej Wyrzutni 
Rakiet  (sierpień)  oraz  na  trasie  ścieżki  przyrodniczej  „Rowokół” 
oraz „Żarnowska”.(wrzesień).  Odnotowano  przypadki  łamania 
regulaminu  SPN,  najczęściej  były  to:  zbaczanie  z  wyznaczonych 
szlaków w tym niszczenie wydm, wprowadzanie psów na plażę, zbiór 
runa leśnego, załatwianie potrzeb fizjologicznych przy szlakach (w tym 
nawet jeśli  w pobliżu znajdował  się sanitariat),  drobne zaśmiecenia 
przy  szlakach,  hałasowanie,  palenie  papierosów  i  zaśmiecanie 
niedopałkami. Stan utrzymania obiektów tj.: kasy biletowe, przenośne 
toalety, większe sanitariaty oceniono jako bardzo dobry, w wyjątkiem 
dużej  toalety  przy  filii  Muzeum  w  Rąbce.  Większość 
zinwentaryzowanych  obiektów:  tablic,  wiat,  ławek,  ławostołów 
zaprojektowano  w sposób  użyteczny,  należy  jednak  zaznaczyć,  że 
niemal 99% drewnianych stojaków rowerowych jest niepraktyczna z 
uwagi na niewielką ilość miejsca na koło roweru. Zanotowano także, 
że  część  drewnianych  stojaków  rowerowych  jest  w  złym  stanie 
technicznym  (znaczny  stopnień  rozkładu).  Należy  rozważyć 
zasadność  stosowania  tego  typu  obiektów  w  przyszłości. 
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Niepraktyczne i utrudniające poruszanie się rowerem (wyłącznie dla 
rowerzystów,  dla  pieszych  nie  stanowią  przeszkody)  są  kładki  na 
żółtym szlaku z Kluk w kierunku Izbicy – pierwsze szczeble kładek 
znajdują  się  wysoko  powyżej  gruntu  (choć  być  może  jest  to 
konieczność  w  przypadku  obiektów  na  niestabilnym,  podmokłym 
gruncie).  Rozważyć  można  również  dokładniejsze  oznakowanie 
ścieżek  przyrodniczych,  w  tym  głównie  ścieżki  przyrodniczej 
„Żarnowska”  (słaba  widoczność  szlaku  w  lesie,  brak  oznaczenia 
kierunku przebiegu ścieżki na skrzyżowaniach dróg).

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  11 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.

W ramach realizacji prac kameralnych, w okresie od lipca do września 2019 roku wykonano 
prace mające na celu scharakteryzowanie i  analizę aktualnego stanu miejsc, obszarów i obiektów 
udostępnianych  na  cele  turystyczne,  rekreacyjne,  sportowe  i  edukacyjne.  Dotychczasowe  prace, 
w znacznej  mierze  polegały  na  wykonaniu  inwentaryzacji  terenowej  szlaków  oraz  obiektów 
udostępnionych  oraz  szczegółowej  analizie  i  weryfikacji  danych  źródłowych.  Dodatkowe  dane 
pozyskano z parków narodowych oraz krajobrazowych zarówno tych o podobnych uwarunkowaniach, 
jak  i  pozostałych,  celem  analizy  zagadnień  problemowych  i  zapoznania  się  ze stosowanymi 
rozwiązaniami.

W  efekcie  dokonano  oceny  wpływu  obecnego  udostępniania  na  przyrodę  Parku 
oraz na przedmioty  ochrony  obszarów  Natura  2000.  Zanalizowano  zasady  udostępniania  Parku 
w zakresie  prowadzenia  badań  naukowych,  miejsc  i  obszarów  udostępnianych.  Zweryfikowano 
w trakcie wizji terenowej przebieg i charakterystykę szlaków turystycznych, w tym na obszarze otuliny 
SPN.  Przygotowano  charakterystykę  miejsc,  obszarów  i  obiektów  udostępnianych.  Danymi 
zweryfikowanymi  na obecnym etapie  prac  są:  szlaki  turystyczne,  obiekty  i  miejsca  udostępnione, 
wraz z informacjami wymaganymi w ramach OPZ, które opracowano w formie warstw wektorowych.

Częściowo,  dokonano  również  analizy  zagadnień  problemowych/konfliktogennych 
dotyczących używania dronów w Parku oraz ich wpływu na awifaunę w oparciu o dane pozyskane 
z parków  narodowych,  krajobrazowych  oraz  analizę  ustaw,  literatury  krajowej  i  zagranicznej 
dotyczącej powyższego zagadnienia.
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Ilustracja 11: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawców przeprowadzających rozeznanie miejsc, obszarów i obiektów udostępnianych na cele  
turystyczne, rekreacyjne, sportowe i edukacyjne



7.6. Część 6. Uwarunkowania hydrotechniczne

W sprawozdawanym  okresie  zapoczątkowano  przygotowania  do  zweryfikowania  danych 
dotyczących  urządzeń  wodnych.  W  ramach  prac  przygotowawczych  opracowano  opis 
proponowanego sposobu weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych w ramach sporządzanej 
dokumentacji  projektowej dla SPN, który następnie przedstawiono Zamawiającemu. Przedstawiona 
koncepcja  wykonania  „prac  hydrotechnicznych”  była  przedmiotem spotkania  roboczego,  w  trakcie 
którego Zamawiający przekazał swoje uwagi do zaprezentowanego opisu. Do 30 września 2019 roku 
wykonano znaczną część prac przygotowawczych, których stan pozwala na rozpoczęcie terenowej 
weryfikacji danych dotyczących urządzeń wodnych w połowie października br.

7.7. Część 7. Zasoby leśne – inwentaryzacja

W  ramach  wykonywania  prac  przygotowawczych  do  przeprowadzenia  inwentaryzacji 
zasobów  leśnych  przygotowano  referat  prezentujący  podstawowe  założenia,  wg  których  zostaną 
przeprowadzone  prace  terenowe  (inwentaryzacyjne).  W  referacie  zaproponowano  także  ogólne 
zasady projektowania zadań ochronnych. Przedstawiono w nim podstawowe koncepcje prowadzenia 
ochrony ekosystemów leśnych i zaroślowych oraz planowania zadań ochronnych. Referat przesłano 
Zamawiającemu oraz zaprezentowano na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Parku (głównie 
z konserwatorami obrębu i obwodów ochronnych) oraz na Komisji Planu 30 sierpnia br. (szczegółowe 
relacje  z  przebiegu  spotkania  roboczego  oraz  Komisji  Planu  znajdują  się  w  rozdziałach  5 i  6 
niniejszego  sprawozdania)  Zamawiający  przesłał  Wykonawcy  uwagi  do  referatu  konsultantów 
i członków Komisji  Planu,  które  następnie  zostały  przeanalizowane i  uwzględnione przy tworzeniu 
wytycznych dla Taksatorów – bezpośrednich wykonawców prac inwentaryzacyjnych.

Dalej  w  ramach  prac  przygotowawczych  skompletowano  i  przygotowano  materiały 
konieczne do przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w terenie, tj.  komplet map przeglądowych 
i szkiców  terenowych.  Mapy  przeglądowe  i  szkice  terenowe  przygotowano  na  podstawie  danych 
archiwalnych zawartych w Operacie ochrony ekosystemów leśnych (Schechtel i in, 2004). Komplet 
materiałów dla jednego oddziału zawiera:

• szkic  oddziału  w  skali  1:5000  z  naniesionymi  granicami  pododdziałów,  granicami  działek 
ewidencyjnych i klasoużytków oraz szczegółami liniowymi – do wprowadzania ewentualnych 
zmian granic pododdziałów;

• szkic oddziału jak wyżej, lecz na podkładzie ortofotomapy;

• szkic  oddziału  w  skali  1:5000  z  naniesionymi  granicami  wydzieleń  na  podkładzie 
numerycznego modelu terenu;

• wyciąg z Operatu ochrony ekosystemów leśnych (Schechtel  i  in,  2004) zawierający opisy 
taksacyjne wydzieleń;

• karty dokumentu źródłowego – do uzupełniania w terenie.

Ponadto,  zgodnie  z  podjętymi  wcześniej  ustaleniami,  zakupiono  brązową  farbę 
(przeznaczoną do prac leśnych) do oznaczania nieczytelnego podziału na oddziały i pododdziały.

Po zakończeniu przygotowywania danych i materiałów do prac terenowych, przystąpiono do 
ich  realizacji.  Pierwszy  zespół  rozpoczął  prace  inwentaryzacyjne  w  połowie  września  br.  Poniżej 
zamieszczono relację z dotychczas wykonanych prac.
1. Wykonawcy  : Aleksandra Góra, Krzysztof Liszka
2. Termin wykonania prac  : od 18 września 2019 roku do 30 września 2019 roku
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3. Miejsce prac  : obwody ochronne Smołdzino i Smołdziński Las
4. Cel prac  : sporządzenie  opisów  taksacyjnych  drzewostanów  i  gruntów 

zadrzewionych, określenie zapasu na gruntach nieleśnych
5. Przebieg prac  : w trakcie prac weryfikowano przebieg granic wydzieleń, sporządzano 

opisy  taksacyjne  drzewostanów  oraz  wstępnie  ustalano  zasobność 
drzewostanów  za  pomocą  relaskopowych  powierzchni  próbnych 
(bez zaznaczania  w  terenie).  Każdorazowe  wyjście  w  teren 
poprzedzane  było  interpretacją  ortofotomapy  oraz  numerycznego 
modelu terenu.

6. Materiały wynikowe  : wyniki  inwentaryzacji  zawarte  są w kartach dokumentacji  źródłowej 
oraz  na  szkicach  terenowych.  Do  30  września  2019  roku pracami 
inwentaryzacyjnymi objęto oddziały:  15,  15A,  16,  16A,  22,  22A,  24 
(obwód ochronny Smołdziński Las) oraz 87, 88, 95, 96, 106, 108 - 
110,  112  -  117,  120  -  128,  128A,  129  -  140  (obwód  ochronny 
Smołdzino)  o  orientacyjnej  powierzchni  leśnej  i  zadrzewionej 
ok. 970 ha.

7. Wnioski  : w trakcie realizacji prac stwierdzono, że w wielu miejscach, w pasie 
między wydmami a jeziorem Łebsko (także Dołgim Wielkim) następuje 
wzrost  wilgotności  siedlisk  leśnych  –  prawdopodobnie  na  skutek 
zaprzestania konserwacji  występujących tam rowów melioracyjnych. 
Konieczne  będzie  tworzenie  nowych  pododdziałów  ze  względu 
na różnice w siedlisku (lub jeżeli  układ siedlisk będzie mozaikowy – 
uwzględnianie  siedlisk  występujących  fragmentarycznie  w  opisie 
wydzielenia).  Stwierdzono  również  rozbieżności  w  określeniu 
średniego wieku gatunku panującego w drzewostanach (szczególnie 
w rejonie  Rowokołu)  w związku  z czym wskazano na konieczność 
przeprowadzenia  prób  z  użyciem  świdra  przyrostowego  Presslera, 
oraz pobrania krążków z części odziomkowej ściętych drzew.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  12 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 12: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawców inwentaryzujących zasoby leśne



8. Komunikacja ze społeczeństwem

Zgodnie  z  postanowieniami  OPZ.  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji  planistycznej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  osobom  i  podmiotom  zainteresowanym  dostępu 
do bieżących  informacji  dotyczących  realizowanych  prac.  Proces  komunikacji  ze  społeczeństwem 
organizowany jest przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i obejmuje m.in.:

• przekazywanie  bieżących  informacji  o  postępach  realizacji  prac  (ten  element  wyczerpuje 
niniejsze  sprawozdanie  oraz  informacje  na  bieżąco  przekazywane  w  Zamawiającemu 
w trakcie normalnych, bieżących kontaktów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą),

• organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych,

• umożliwienie  zgłaszania  wniosków,  uwag  i  zapytań  dotyczących  dokumentacji 
przygotowywanej na potrzeby planu ochrony i przygotowywanie na nie odpowiedzi.

W sprawozdawanym okresie nie było planowane zorganizowanie spotkania informacyjno-
konsultacyjnego  (najbliższe  planowane  jest  na  grudzień  2019  roku).  Stąd  komunikacja 
ze społeczeństwem (poza przekazywaniem bieżących informacji,  w tym przygotowania  niniejszego 
sprawozdania)  dotyczyła  wyłącznie  zbierania  spływających  wniosków,  uwag  i  zapytań.  Z  uwagi 
na aktualny  stopień  zaawansowania  prac  nie  ma  na  razie  możliwości  udzielenia  wiążących 
odpowiedzi, gdyż ich przygotowanie wymaga zakończenia prac inwentaryzacyjnych, ich opracowania 
i wyciągnięcia właściwych wniosków. Stąd szczegółowe ustosunkowanie się do zapytań interesariuszy 
nastąpi  na  późniejszych  etapach  realizacji  projektu.  Poniżej  zestawiono  jedynie  wnioski,  uwagi 
i zapytania, które spłynęły do Wykonawcy w III kwartale roku 2019.

8.1. Zgłaszane wnioski i uwagi do dokumentacji

W  sprawozdawanym  okresie  wpłynęły  następujące  wnioski,  uwagi  i  zapytania 
do opracowywanej dokumentacji:
1. Zgłaszający  : PTTK Regionalny oddział w Słupsku

1.1. rodzaj zgłoszenia: wniosek
1.2. data zgłoszenia: 2 lipca 2019 roku
1.3. data wpłynięcia zgłoszenia do Wykonawcy: 8 lipca 2019 roku
1.4. przedmiot zgłoszenia: wyspecyfikowanie  wniosków  zgłaszającego 

do opracowywanej dokumentacji (łącznie 4 punkty)
1.5. data przesłania odpowiedzi do SPN: 9 lipca 2019 roku
1.6. informacja dot. treści odpowiedzi: odpowiedź wstępna, informująca, że wniosek 

został  zarejestrowany  oraz  zostanie  szczegółowo  przeanalizowany  po  zrealizowaniu 
niezbędnych  prac  (w  tym  inwentaryzacji  terenowych)  pozwalających  na  merytoryczne 
rozpoznanie.  W odpowiedzi  jednocześnie wskazano, że indywidualne ustosunkowanie się 
do wniosku zostanie sporządzone niezwłocznie po skompletowaniu niezbędnych informacji 
i wyników.

Sprawozdanie przygo  tował  : Wojciech Romańczyk
Kraków, 15 października 2019 roku
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