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1. WPROWADZENIE

Marcin Bielecki, Grzegorz Szewczyk, Wojciech Romańczyk

Krameko sp. z o.o.

1.1. Wstęp

Niniejsza publikacja podsumowuje prace zrealizowane na zlecenie Słowińskiego Parku Narodowego 
(SPN, Park) przez Krameko sp. z  o.o. z  siedzibą w  Krakowie, których przedmiotem było wykonanie 
dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla SPN, z uwzględnieniem zakresu planów 
ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, 
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w  granicach Parku. Prace nad sporządzeniem dokumentacji 
planistycznej były realizowane w okresie od wiosny 2019 roku do końca roku 2021. Autorami rozdziałów są 
główni wykonawcy poszczególnych części dokumentacji (zadań). Są oni także w większości autorami tabel, 
fotografii i rycin zamieszczonych w kolejnych rozdziałach.

1.2. Charakterystyka ogólna Słowińskiego Parku Narodowego

SPN został utworzony 1 stycznia 1967 roku (Dz.  U. 1966 nr 42, poz.  254) na powierzchni około 
18  069  ha. W  2004 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 2 marca 2004  r. (Dz.  U. nr 
43, poz. 390) powiększono obszar Parku do jego aktualnej powierzchni 32 744,03 ha. W rozporządzeniu 
określono również położenie i granice otuliny utworzonej wokół Parku, a także wskazano jej powierzchnię 
30  220  ha. O  wielkiej randze i  wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt, że stanowi on główną część 
Słowińskiego Rezerwatu Biosfery funkcjonującego w  ramach Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery 
UNESCO-MAB. Park znajduje się również na liście obszarów Konwencji Ramsarskiej chroniącej obszary 
wodno-błotne mające znaczenie międzynarodowe. Od 2004 roku ochroną objęty jest także dwumilowy 
pas Morza Bałtyckiego w ramach bałtyckich obszarów chronionych HELCOM BSPA (Baltic Sea Protected 
Areas). Obszar Parku w dużej części pokrywa się z granicami 3 obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska 
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002. Obszary ptasie 
(PLB) zostały wyznaczone na bazie istniejących tu już wcześniej ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas), 
które zostały wyznaczone na podstawie zestawu ścisłych kryteriów stworzonych przez BirdLife International. 
Obszar, który został zakwalifikowany do tej sieci, musi wyróżniać się m.in. występowaniem szczególnie 
cennych gatunków ptaków lub być obszarem wyjątkowo licznie zasiedlanym przez ptaki (Wilk i in. 2010).

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Solona i in. (2018) lądowa część Parku prawie w całości leży 
w mezoregionie Wybrzeże Słowińskie. Dominującymi elementami krajobrazu są tu plaża, nadmorskie wydmy 
oraz przybrzeżne jeziora otoczone rozległymi zabagnionymi terenami. Jedynie południowa część Parku, 
obejmująca wyniesienia morenowe z najwyższym punktem na Rowokole, położona jest w mezoregionie 
Wysoczyzna Damnicka. Główne rzeki płynące przez Park to Łeba, Łupawa i Pustynka. Poza tym występują 
tu liczne kanały i rowy.

Około 1/3 powierzchni całego Parku zajmują jeziora. Największe z nich to Łebsko, będące trzecim pod 
względem wielkości jeziorem w Polsce, oraz Gardno. Odznaczają się one występowaniem dużych wahań 
poziomu lustra wody, wysoką trofią, dużą mętnością wód oraz przynajmniej okresowym zasoleniem, będącym 
efektem występowania tzw. cofek, które polegają na wlewach wody morskiej do jezior za pośrednictwem 
wypływających z nich rzek. Zachodzenie cofek umożliwia rozwój roślinności halofilnej w jeziorach oraz na 
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obszarach zalewowych. Pozostałe jeziora w Parku to Dołgie Wielkie, Dołgie Małe oraz Jezioro Smołdzińskie. 
To ostatnie powstało stosunkowo niedawno w wyniku odcięcia dawnej Zatoki Północnej od jeziora Gardno. 
W  Parku występują również mniejsze naturalne zbiorniki wodne. Przykładem mogą tu być: zbiorniki 
poeksploatacyjne będące pozostałością gospodarczego wykorzystania tego obszaru, niewielki dystroficzny 
zbiornik śródtorfowiskowy położony niedaleko miejscowości Gać (obwód ochronny Żarnowska, wydzielenie 
57m) oraz starorzecza nad Łupawą i Łebą. Szerzej wody Parku, ekosystemy z nimi powiązane oraz procesy 
w nich występujące zostały przedstawione w rozdziałach: Analiza specyfiki abiotycznej wód podziemnych 
i powierzchniowych, Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000, a także Wodne siedliska przyrodnicze 
Natura 2000.

Na północ od wielkich jezior Gardno i  Łebsko występuje pas Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, która 
w granicach Parku ciągnie się od miejscowości Rowy na zachodzie do miejscowości Łeba na wschodzie. 
Teren charakteryzuje się wyjątkowymi w skali kraju i Europy formami powstałymi w wyniku działań wiatru 
i morza. Wśród nich szczególne miejsce zajmują najrozleglejsze i najwyższe na polskim wybrzeżu wydmy 
paraboliczne, zwane ruchomymi, które można obserwować na odcinku kilku kilometrów w środkowej części 
Mierzei Łebskiej. Przemieszczają się one z prędkością 2–10 (15) m/rok (Rutkowska 2014; Rotnicka 2017) 
zgodnie z kierunkiem wiania przeważających wiatrów (tj. z zachodu ku wschodowi), zasypując występującą 
na ich drodze roślinność, włącznie z lasami. Na zapleczu wydm, w wyniku wywiewania piasku, powstają 
obniżenia deflacyjne, często o charakterystycznym urzeźbieniu dna w postaci długich i wąskich niewielkich 
wyniesień zwanych grzędami oraz obniżeń tzw. międzygrzędzi. Zachodnia część Mierzei Gardnieńsko- 
-Łebskiej na północ od Gardna odznacza się mniej intensywną dynamiką procesów eolicznych. Wydmy 
są tam w  znacznym stopniu ustabilizowane przez porastającą ją roślinność (patrz rozdział Geologia, 
geomorfologia, gleby).

Wyjątkowe walory przyrodnicze ma występujący na mierzei układ roślinności i jej przemiany. Obserwować 
tu możemy zachodzenie sukcesji pierwotnej: od pionierskich muraw z  wysokimi trawami (głównie 
wydmuchrzycą piaskową), występujących na słabo ustabilizowanych wydmach białych, przez bardziej 
zwarte i bogatsze gatunkowo murawy napiaskowe, występujące na starszych i bardziej osłoniętych wydmach 
szarych, aż do boru bażynowego, będącego głównym zbiorowiskiem leśnym na mierzei. Przedstawiony 
schemat sukcesyjny jest złożony, a  jego przebieg zależy od różnych czynników zarówno naturalnych 
(wilgotność podłoża, położenie, pokrywa glebowa, osłonięcie od wiatrów), jak i  antropogenicznych (np. 
występowanie gatunków obcych). Procesy sukcesji pierwotnej na mierzei można również śledzić w obrębie 
zagłębień deflacyjnych. Układ zbiorowisk i  kierunek przemian roślinności wyznacza tu głównie stopień 
uwilgotnienia podłoża (patrz rozdział Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000).

Na południe od pasa mierzei rozciąga się rozległe obniżenie z  dwoma wielkimi jeziorami (Gardno 
i  Łebsko), otoczonymi obszarami torfowiskowymi i  bagiennymi. Wokół Łebska wytworzyły się duże 
kompleksy torfowiskowe (Wielkie Bagno, Ciemińskie Błota i Kluki) z występującymi w ich obrębie cennymi 
przyrodniczo torfowiskami wysokimi, bagiennymi borami sosnowymi i lasami brzozowymi. W przeszłości 
znaczne tereny tych torfowisk zostały zniszczone w  wyniku wydobycia torfu i  obniżenia poziomu wód 
związanego z przeprowadzonymi melioracjami. Obecnie w części dołów potorfowych (torfiankach) oraz 
na wielkopowierzchniowych polach, powstałych po przemysłowym wydobyciu torfu, następuje regeneracja 
torfowisk mszarnych. Otwarte powierzchnie z torfowcami pojawiły się także na dawnych powierzchniach 
leśnych, teraz zabagnionych w  wyniku podniesienia się poziomu wód, będącego elementem ochrony 
czynnej zmierzającej do odtworzenia torfowisk. Na żyźniejszych i  podmokłych siedliskach, głównie na 
obrzeżach jezior, spotyka się z kolei olsy porzeczkowe i torfowcowe. Charakterystycznym dla tej części Parku 
elementem krajobrazu są również rozległe płaty wilgotnych łąk, szuwarów i torfowisk niskich. W przeszłości 
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były one użytkowane gospodarczo, obecnie – aby zachować te ekosystemy – prowadzi się działania ochronne 
polegające na ich cyklicznym wykaszaniu (patrz rozdział Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000).

Ekosystemy związane z  terenami niezabagnionymi występują głównie na obszarze łuku moren 
czołowych, z najwyższym wyniesieniem 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół (eksklawa Parku), na wydmach 
śródlądowych zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami Gać i  Żarnowska, a  także w  Smołdzińskim 
Lesie. Występują tam głównie drzewostany sosnowe, dębowe oraz bukowe. Znaczna część drzewostanów 
sosnowych, zwłaszcza w okolicach Smołdzina, powstała w wyniku dawnych nasadzeń sosny na siedliskach 
lasów liściastych. Część z tych drzewostanów ulega postępującej samoistnej naturalizacji, inne – zwłaszcza 
młodsze i położone na gruntach porolnych, dodatkowo często opanowane przez gatunki inwazyjne, głównie 
czeremchę amerykańską – wymagają działań z  zakresu ochrony aktywnej (przebudowy) (patrz rozdział 
Drzewostany).

Obszar Parku obejmuje również fragment Morza Bałtyckiego, który stanowi około 1/3 całej jego 
powierzchni. Spośród godnych uwagi siedlisk morskich można tu wymienić m.in głazowisko w okolicach 
Rowów (patrz rozdział Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000).

Flora naczyniowa SPN jest dość bogata i odznacza się swoją specyfiką. Stwierdzono tu występowanie 990 
gatunków roślin naczyniowych oraz 197 gatunków mszaków. Wśród nich można spotkać relikty glacjalne, 
będące pozostałościami flory z okresu lodowcowego. Na szczególną uwagę zasługuje między innymi malina 
moroszka (Rubus chamaemorus), która na terenie Parku ma jedno z najbogatszych stanowisk w Polsce. Szatę 
roślinną Parku dopełnia bogata biota grzybów, porostów i „glonów”. Z obszaru Parku znane są 462 gatunki 
grzybów wielkoowocnikowych nielichenizujących, 224 grzybów zlichenizowanych oraz 409 taksonów 
„glonów”(patrz rozdział Rośliny i grzyby).

Duża różnorodność siedlisk (wydmy, torfowiska, lasy, bagna, jeziora, łąki, wybrzeże morskie oraz samo 
morze) sprzyja zróżnicowaniu fauny Parku. Liczna i bardzo urozmaicona jest fauna ptaków. Stwierdzono 
występowanie 283 gatunków, z czego blisko połowa to ptaki wodno-błotne. Wśród odnotowanych gatunków 
168 należy do lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Pozostałe gatunki należą do przelotnych i zalatujących. 
Dla nich obszar Parku jest ważnym miejscem na trasie wiosennych i  jesiennych migracji oraz podczas 
zimowania. Z awifauny lęgowej warto wymienić m.in.: orła przedniego (Aquila chrysaetos), sieweczkę obrożną 
(Charadrius hiaticula), puchacza (Bubo bubo), lelka (Caprimulgus europaeus), pliszkę cytrynową (Motacilla citreola), 
ohara (Tadorna tadorna).

Warto odnotować także fakt dużych koncentracji kilku gatunków ptaków podczas wiosennych i jesiennych 
migracji. Szczególnie licznie pojawiają się tu gęsi zbożowe (Anser fabalis) – do 4 500 os., gęsi białoczelne 
(Anser albifrons) – maksymalnie do 6 200 os. oraz żurawie (Grus grus), których stada sięgają niekiedy ponad 
7 000 osobników (Kulwas 2010).

Z liczby 283 gatunków awifauny SPN, aż 72 umieszczonych jest w I Załączniku „Dyrektywy Ptasiej”, 
natomiast 43 gatunki w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” (Głowaciński 2001) (patrz rozdział Ptaki).

Na terenie Parku występuje 58 gatunków ssaków. Spotkać tu można 5 gatunków ryjówkokształtnych, 
2 gatunki jeżokształtnych, 1 gatunek zającokształtnych, 1 gatunek walenia, 11 nietoperzy, 16 gatunków 
gryzoni, 16 gatunków drapieżników i 6 gatunków kopytnych. Spośród ssaków na szczególną uwagę zasługują 
osobliwości fauny morskiej, 3 gatunki fok: foka szara (Halichoerus grypus), foka obrączkowana (Phoca hispida) 
i  foka pospolita (Phoca vitulina) oraz morświn (Phocoena phocoena). W SPN stwierdzono również wyraźny 
wzrost liczebności wydry (Lutra lutra). Dość licznie występuje także borsuk (Meles meles), który w  skali 
całego kraju jest zwierzęciem stosunkowo nielicznym. Na terenie Parku stwierdzono występowanie obcych 
gatunków inwazyjnych: norki amerykańskiej (Neovison vison), jenota (Nyctereutes procyonoides) i szopa pracza 
(Procyon lotor) (patrz rozdział Ssaki).
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Na tle niezbyt dużej liczby gatunków płazów i  gadów występujących w  Polsce, herpetofauna SPN 
przedstawia się dość bogato. Stwierdzono tu występowanie 11 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów. 
Najliczniej występującymi płazami są żaby brunatne i zielone (Goc 2012). Najrzadsza jest traszka grzebieniasta 
(Triturus cristatus). Z gadów najliczniej reprezentowane są jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i zaskroniec (Natrix 
natrix) (patrz rozdział Herpetofauna).

Bogata i urozmaicona jest fauna ryb i minogów, która obejmuje 62 gatunki ryb oraz 3 gatunki minogów. Spotkać 
tu można m.in.: minoga morskiego (Petromyzon marinus), minoga strumieniowego (Lampetra planeri), minoga 
rzecznego (Lampetra fluviatilis), ciosę (Pelecus cultratus), różankę (Rhodeus sericeus) (patrz rozdział Ryby i minogi).

Na terenie SPN istnieje bogaty i  różnorodny świat bezkręgowców. Występują tu rzadkie i  chronione 
motyle (Chrzanowski 2017) związane z  siedliskami wilgotnymi, m.in. czerwończyk nieparek (Lycaena 
dispar), strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia) oraz modraszek bagniczek (Plebejus optilete), którego można 
spotkać na torfowisku Wielkie Bagno. Interesującą grupę bezkręgowców stanowią chrząszcze halofilne. 
Bogaty jest również świat ważek, liczący 56 gatunków. Do najcenniejszych z nich należą rzadkie gatunki 
związane w  kwaśnymi wodami torfowisk, takie jak m.in. miedziopierś północna (Somatochlora arctica) 
i żagnica torfowcowa (Aeshna subarctica). Oprócz tego odnotowania wymagają dwa gatunki wymienione w II 
Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) – gatunek związany z rzekami oraz 
zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) – gatunek różnorodnych wód stojących (patrz rozdział Bezkręgowce).

1.3. Opis obszarów Natura 2000, których granice pokrywają się z powierzchnią 
SPN

Z  granicami Parku częściowo pokrywają się 3 obszary Natura 2000, jeden obszar specjalnej ochrony 
siedlisk – Ostoja Słowińska PLH220023 oraz 2 obszary specjalnej ochrony ptaków: Pobrzeże Słowińskie 
PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002. Powierzchnia dwóch obszarów (Ostoi Słowińskiej 
oraz Pobrzeża Słowińskiego) w większej części pokrywa się z granicami Parku. W obu przypadkach 98% ich 
powierzchni znajduje się w granicach SPN. W przypadku trzeciego obszaru (Przybrzeżne Wody Bałtyku), 
którego powierzchnia całkowita przekracza 1 946 km² i obejmuje swym zasięgiem pas Morza Bałtyckiego 
rozciągający się od nasady Półwyspu Helskiego aż po miejscowość Łazy zlokalizowaną pomiędzy jeziorami 
Bukowo a Jamno, jedynie niewielka jego część (6% powierzchni) pokrywa się z obszarem morskim SPN.

Granice SPN oraz trzech obszarów Natura 2000 pokrywających się z powierzchnią Parku ilustruje Ryc. 1.1.

1.3.1. Ostoja Słowińska PLH220023

Ostoja Słowińska obejmuje główny kompleks SPN (wraz z włączonymi do Parku w 2004 r. wodami 
morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem Parku. 
Chroni dobrze zachowane, wykształcone typowo i na dużych powierzchniach, siedliska charakterystyczne 
dla terenów nadmorskich.

Wg aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) z marca 2022 w obszarze występuje 26 typów 
siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego 19 stanowi 
przedmioty ochrony.

Największą powierzchnię w Ostoi zajmuje siedlisko przyrodnicze 11501 – zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny), które jest reprezentowane przez jeziora Łebsko i Gardno. Do siedlisk morskich zalicza się także 

1 siedlisko o znaczeniu priorytetowym
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Ryc. 1.1. Granice Słowińskiego Parku Narodowego oraz trzech obszarów Natura 2000 pokrywających się z powierzchnią Parku

skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170), reprezentowane przez głazowisko w obrębie miejscowości 
Rowy, zlokalizowane na zachód od ujścia Łupawy do morza. Do siedlisk wód słodkich zalicza się z kolei 
siedlisko 3150, obejmujące starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z roślinnością Nympheion, 
Potamion. Reprezentowane jest w  obszarze przez odciętą zatokę jeziora Gardno – Jezioro Smołdzińskie 
i niewielkie starorzecza wzdłuż rzeki Łupawy. Do innych siedlisk wodnych, wstępujących w Parku, zalicza 
się siedlisko 3110 – jeziora lobeliowe, do których należy jezioro Dołgie Wielkie (siedlisko to nie jest 
przedmiotem ochrony) oraz siedlisko 3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, reprezentowane przez 
jezioro Dołgie Małe i niewielki dystroficzny zbiornik śródtorfowiskowy, położony niedaleko miejscowości 
Gać. W obrębie rzeki Łupawy wykształciło się siedlisko 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników (Ranunculion fluitantis).

Największą powierzchnię pośród lądowych siedlisk przyrodniczych zajmuje siedlisko 2180 – lasy 
mieszane i  bory na wydmach nadmorskich. Występuje ono na obszarze Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, 
gdzie wyraźnym dominantem jest bór bażynowy, pokrywający znaczne powierzchnie. W  Ostoi znaczny 
udział posiada również priorytetowe siedlisko przyrodnicze 91D0* – bory i  lasy bagienne. Siedliska leśne 
reprezentowane są także przez cenne dla Wspólnoty Europejskiej kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – 9110, 
kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) – 9190, grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) – 9160 oraz łęgi, 
reprezentowane w obszarze przez płaty łęgów olszowo-jesionowych (Alno-Ulmion) – 91E0. Dwa ostatnie 
siedliska (grądy oraz łęgi) nie są przedmiotami ochrony w obszarze.

Wśród nieleśnych siedlisk przyrodniczych największą powierzchnię zajmują siedliska wydmowe 
reprezentowane przez typy: 2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 – nadmorskie wydmy 
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białe (Elymo-Ammophiletum), 2130* – nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasionetum litoralis), 2140* – 
nadmorskie wrzosowiska bażynowe, 2170 – nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej. Do siedlisk 
przybrzeżnych zalicza się siedlisko 1210 – kidzina na brzegu morskim, które nie stanowi przedmiotu ochrony 
w  obszarze. W  trakcie prowadzonych w  latach 2019–2020 prac inwentaryzacyjnych, nie potwierdzono 
występowania tego siedliska w  granicach Parku. Z  siedliskami wydmowymi bezpośrednio związane jest 
siedlisko 2190 – wilgotne zagłębienia międzywydmowe, w krórych rozwijają się zróżnicowane pod względem 
przynależności fitosocjologicznej zbiorowiska. Istotną grupę stanowi roślinność torfowiskowa będąca 
identyfikatorami siedlisk przyrodniczych 7110* – torfowiska wysokie z  roślinnością torfotwórczą (żywe), 
7120 – torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i  stymulowanej regeneracji i 7140 – 
torfowiska przejściowe i  trzęsawiska (przeważnie z  roślinnością Scheuchzerio-Caricetea nigrae). Niewielką 
powierzchnię w Ostoi zajmuje cenne siedlisko 1330 – solniska nadmorskie. Siedlisko to odnotowano przy 
brzegach jezior Łebsko (okolice Żarnowskiej) oraz Gardno (nad Łupawą, w miejscowości Rowy). Równie 
niewielkie powierzchnie zajmuje siedlisko 6430 – ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i  ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), które wykształciło się nad Łupawą. Bardzo rzadko i  na niewielkiej 
powierzchni występują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – 6410. Nie stanowią one przedmiotu 
ochrony w  Ostoi. Podobnie do przedmiotów ochrony nie zalicza się siedliska 6510 – ekstensywnie 
użytkowanych niżowych łąk świeżych (Arrhenatherion).

Przeprowadzone badania wykazały potrzebę aktualizacji SDF. Z  listy przedmiotów ochrony należy 
wyłączyć siedliska wodne 3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne oraz 2170 – nadmorskie wydmy 
z zaroślami wierzby piaskowej, które w obszarze charakteryzują się niską reprezentatywnością (D), natomiast 
do przedmiotów ochrony należy włączyć siedlisko 3260 – rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitans.

W  obszarze Natura 2000 PLH220023 Ostoja Słowińska występuje 21 gatunków wymienionych 
w  Załączniku II do Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z  czego przedmiotami ochrony (wg aktualnego 
Standardowego Formularza Danych z marca 2022 r.) w obszarze jest 15 gatunków fauny: bóbr europejski 
(Castor fiber), wydra (Lutra lutra), wilk szary (Canis lupus), foka szara (Halichoerus grypus), morświn zwyczajny 
(Phocoena phocoena), koza pospolita (Cobitis taenia), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis), minóg strumieniowy 
(Lampetra planeri), minóg morski (Petromyzon marinus), piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus 
amarus), parposz (Alosa fallax), ciosa (Pelecus cultratus), zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis), trzepla zielona 
(Ophiogomphus cecilia) oraz 1 gatunek flory: lnica wonna (Linaria loeselii). Według proponowanej aktualizacji 
SDF 4 gatunki zwierząt powinny zostać wykreślone z listy przedmiotów ochrony. Należą do nich: foka szara, 
morświn zwyczajny, parposz oraz ciosa. Ich reprezentatywność dla obszaru jest niewielka, gdyż posiadają tu 
bardzo małe populacje, nieistotne z punktu widzenia ochrony.

1.3.2. Pobrzeże Słowińskie PLB220003

Pobrzeże Słowińskie jest obszarem specjalnej ochrony ptaków i stanowi ostoję dla licznie i regularnie 
występujących ptaków lęgowych, a także gatunków przelotnych, dla których obszar ten ma istotne znaczenie 
jako miejsce przystanku i odpoczynku podczas wędrówek sezonowych (Meissner 2010). Otwarte tereny 
podmokłe, okalające jeziora, jak i  same jeziora, stanowią ważne miejsca bytowania i  rozrodu ptaków 
związanych ze środowiskiem wodno-błotnym, głównie siewkowych i blaszkodziobych. Tereny te są podczas 
wiosennych przelotów miejscem dużej koncentracji, m.in.: gęsi białoczelnej (Anser albifrons), gęsi zbożowej 
(Anser fabalis) oraz siewki złotej (Pluvialis apricaria).
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Wilgotne łąki i torfowiska na tym obszarze to siedliska lęgowe, m.in. derkacza (Crex crex). Są również 
miejscami żerowiskowymi dla ptaków drapieżnych: błotniaka stawowego (Circus aeruginosus), błotniaka 
łąkowego (Circus pygargus), kani rudej (Milvus milvus), trzmielojada (Pernis apivorus), a także żurawia (Grus 
grus), którego stada spotykane na noclegowiskach liczą nawet do 7 000 osobników (Domagała, Jankow 2014).

Lasy dają schronienie i miejsca żerowania sowom, m.in. puchaczowi (Bubo bubo) oraz dziennym ptakom 
drapieżnym, których najważniejszymi przedstawicielami na tym terenie są bielik (Haliaeetus albicilla) oraz 
orzeł przedni (Aquila chrysaetos). W zaroślach kosodrzewiny na wybrzeżu spotkać można niewielką, lęgową 
populację czeczotki (Carduelis flammea). Omawiany obszar jest także miejscem odpoczynku awifauny na 
szlaku jej wiosennych i jesiennych wędrówek. W tym czasie spotkać tu można m.in.: biegusa zmiennego 
(Calidris alpina), piaskowca (Calidris alba), siewnicę (Pluvialis squatarola), kamusznika (Arenaria interpres), 
ostrygojada (Haematopus ostralegus), kulika wielkiego (Numenius arquata).

Na podstawie aktualnego SDF z marca 2022 roku liczba przedmiotów ochrony obszaru liczy 14 gatunków: 
gęś białoczelna (Anser albifrons), gęś zbożowa (Anser fabalis), orzeł przedni (Aquila chrysaetos), głowienka (Aythya 
ferina), puchacz (Bubo bubo), sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula), derkacz (Crex crex), łabędź krzykliwy 
(Cygnus cygnus), żuraw (Grus grus), mewa srebrzysta (Larus argentatus), bielaczek (Mergellus albellus), nurogęś 
(Mergus merganser), kania ruda (Milvus milvus), kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis).

Wg projektu aktualizacji SDF (opracowanego przez SPN i  zweryfikowanego przez wykonawcę 
dokumentacji planistycznej) kilka gatunków powinno być dodanych do listy przedmiotów ochrony. Są to: 
lelek (Caprimulgus europaeus), pliszka cytrynowa (Motacilla citreola), ohar (Tadorna tadorna), łabędź czarnodzioby 
(Cygnus columbianus). Ocena ekspercka wykazała, że na tle populacji krajowej gatunki te wykazują w Parku 
znaczącą liczebność. Ich populacje lęgowe (lelek, pliszka cytrynowa i ohar) w obszarze stanowią co najmniej 
0,5% populacji krajowej. W przypadku łabędzia czarnodziobego o wpisaniu na proponowaną listę zdecydowała 
duża liczebność podczas przelotów i zimowania. Według tej samej oceny eksperckiej kilka innych gatunków 
powinno zostać skreślonych z listy przedmiotów ochrony. Są to: derkacz, mewa srebrzysta oraz kormoran. 
Powodem jest przede wszystkim fakt, że w przypadku derkacza jego populacja lęgowa wynosi poniżej 0,5 % 
populacji krajowej, natomiast w przypadku mewy i kormorana od wielu lat w ogóle nie notuje się w SPN 
populacji rozrodczej.

1.3.3. Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002

Przybrzeżne Wody Bałtyku są obszarem specjalnej ochrony ptaków, ustanowionym w  celu ochrony 
gatunków awifauny i  jej siedlisk. W  granicach SPN znajduje się jedynie niewielka część omawianego 
obszaru, który ochroną obejmuje przybrzeżny pas Bałtyku o szerokości około 15 km, rozciągający się na 
odcinku blisko 200 km.

Obszar jest niezwykle ważnym miejscem zimowania gatunków ptaków wodnych, przede wszystkim 
nurów i kaczek. Liczebność zimujących na terenie Przybrzeżnych Wód Bałtyku zgrupowań ptaków sięga 
nawet 200  000-250  000 osobników. Najwyższą liczebność osiągają m.in. lodówka (Clangula hyemalis) 
– 90  000-120  000 osobników i  uhla (Melanitta fusca) – 14  000-20  000 osobników. Z  innych gatunków 
grupujących się tu w zimie warto wymienić m.in.: nura rdzawoszyjego (Gavia stellata) – 100–500 osobników, 
nura czarnoszyjego (Gavia arctica) – 200–500 osobników, markaczkę (Melanitta nigra) – 5 000–8 000 osobników, 
mewę srebrzystą (Larus argentatus) – 8 000–15 000 osobników, nurnika (Cepphus grylle) – co najmniej 1 500 
osobników) i  alkę (Alca torda) – 500–1  000 osobników. Zimujące na terenie obszaru zgrupowania uhli, 
lodówki, nurnika i alki należą do najliczniejszych w polskiej strefie Bałtyku (Wilk i in. 2010).
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Na podstawie aktualnego SDF z marca 2022 roku liczba przedmiotów ochrony obszaru liczy 6 gatunków. 
Są to: alka (Alca torda), nurnik (Cepphus grylle), lodówka (Clangula hyemalis), mewa srebrzysta (Larus argentatus), 
uhla (Melanitta fusca) oraz markaczka (Melanitta nigra).
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2. STAN PRAWNY I ADMINISTRACYJNY

Aleksandra Wilczyńska, Piotr Szczurek
Krameko sp. z o.o.

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego

Park został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie 
utworzenia SPN (Dz.  U. 1966 nr 42, poz. 254). Na gruncie obowiązującej ówcześnie ustawy z  dnia 7 
kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 1949 nr 25, poz. 180) stanowił on obszar o  szczególnych 
wartościach dla interesu publicznego ze względów naukowych, estetycznych, historyczno-pamiątkowych, 
zdrowotnych i społecznych oraz krajobrazowych. Pierwotnie Park zajmował tereny położone w powiecie 
słupskim, w województwie koszalińskim oraz w powiecie lęborskim, w województwie gdańskim i obejmował 
około 18 069 ha gruntów. Granice Parku zostały określone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie określenia granic SPN i ograniczeń obowiązujących na jego 
terenie oraz w sprawie zarządzania parkiem (M.P. 1966 nr 66 poz. 317).

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 492) wskazywała, 
iż park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, 
przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, 
na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Na podstawie delegacji płynącej 
z tej ustawy wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie SPN (Dz. U. 
2004 nr 43, poz. 390), będące aktualną podstawą prawną funkcjonowania Parku, w myśl której obejmuje on 
obszar 32 744,03 ha, w tym 21 572,89 ha położonych w województwie pomorskim oraz 11 171,14 ha wód 
przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Ustawa o ochronie przyrody z 1991 r. została uchylona przez ustawę 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880), w myśl której formy ochrony 
przyrody, utworzone lub wprowadzone przed dniem jej wejścia w życie, stały się również formami ochrony 
przyrody w rozumieniu nowej ustawy, czego odzwierciedleniem jest wskazanie Parku w Załączniku nr 1 do 
ustawy. Tym samym został on uznany za obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Enumeratywne wyliczenie parków narodowych 
w Załączniku do ustawy o ochronie przyrody stanowi następstwo wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 224, poz. 
1337), która wprowadziła szereg nowych regulacji odnośnie parków narodowych. W szczególności dotyczy 
to nadania parkowi narodowemu statusu państwowej osoby prawnej w  rozumieniu ustawy o  finansach 
publicznych, zastępującego dotychczasowy status jednostki budżetowej z gospodarstwem pomocniczym oraz 
dopuszczenie możliwości prowadzenia przez parki narodowe działalności gospodarczej, co koresponduje 
z  zasadami prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej. Do najważniejszych zmian zaliczyć trzeba 
jednak przede wszystkim nabycie z mocy prawa przez parki narodowe – z dniem wejścia w życie wspomnianej 
ustawy – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych dotychczas w  trwały zarząd parków 
narodowych oraz własność położonych na tych nieruchomościach budynków, urządzeń oraz lokali.

Ponadto obszar Parku został objęty ochroną wynikającą z  utworzenia obszarów Natura 2000. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 (Dz.  U. 2004 nr 229, poz. 2313) ustanowiło na terenie SPN dwa „ptasie” obszary Natura 
2000: Ostoję Słowińską (kod obszaru PLB220003), obejmującą wówczas obszar o powierzchni 19 326,7 ha 
oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku (kod obszaru PLB990002), zajmujący powierzchnię 211  741,2  ha. 
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Przywołane rozporządzenie zostało, kolejno w latach 2007 oraz 2008, dwukrotnie zmienione stosownymi 
rozporządzeniami Ministra Środowiska, w których aktualizowano powierzchnię obszarów.

W roku 2011 zostało opublikowane kolejne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.  
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25, poz. 133), w momencie wejścia w życie 
którego utraciły moc przywołane wcześniej rozporządzenia. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 
z  12 stycznia 2011 r. uporządkowano ostatecznie nazewnictwo oraz kody obszarów specjalnej ochrony 
ptaków oraz zaktualizowano ich powierzchnię. Obecnie na terenie Parku znajdują się dwa obszary specjalnej 
ochrony ptaków: Pobrzeże Słowińskie (PLB220003) – w uchylonych rozporządzeniach określany jako Ostoja 
Słowińska – obejmujący obszar 21 819,5 ha oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku (PLB990002) o powierzchni 
194 626,7 ha (w tym 11 171,14 ha w granicach SPN).

Oprócz tego na obszarze SPN ustanowiony został także jeden specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 
2000: Ostoja Słowińska (kod obszaru PLH220023). Po raz pierwszy Ostoja Słowińska pojawia się jako obszar 
siedliskowy z kodem PLH220023 i powierzchnią 32 150,5 ha w Decyzji Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r.  
w  sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana 
jako dokument nr C(2009) 10422) (2010/44/) (Dz.Urz.UE.L 2010 nr 30, str. 120). Decyzja ta w kolejnych 
latach także była aktualizowana, w tym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r.  
w  sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 21) 
(Dz.U.UE.L.2021.51.330), w którym obszar Ostoi rozszerzono o fragment Morza Bałtyckiego obejmujący 
część Głazowiska Rowy. Od 11 sierpnia 2021 r. aktem regulującym istnienie obszaru jest Rozporządzenie 
Ministra Klimatu i  Środowiska z  dnia 13 lipca 2021 r. w  sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Ostoja Słowińska (PLH220023) (Dz.U. 2021, poz. 1361), w którym powierzchnia obszaru została określona 
na 32 955,29 ha. Mimo objęcia obszaru aktem prawa krajowego, ponownie został on uwzględniony 
w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 
region biogeograficzny Dz.Urz.UE.L 2022 Nr 39 (pow. 32 955,30 ha).

Nadzór nad wymienionymi obszarami w granicach Parku, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, został 
powierzony dyrektorowi SPN.

Organizację wewnętrzną Parku reguluje statut, nadany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 
lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu SPN z siedzibą w Smołdzinie (Dz. U. 2013, poz. 308).

2.2. Ewidencja gruntów i budynków z obszaru SPN

Wszystkie dane podane w  dalszej części niniejszego rozdziału zostały zaczerpnięte z  ekspertyzy 
opracowanej w trakcie sporządzania dokumentacji planistycznej (Krameko 2020).

Park położony jest w  północno-zachodniej części województwa pomorskiego, na obszarze powiatów 
lęborskiego i słupskiego. W przybliżeniu po około 1/3 powierzchni Parku przypada na obszar lądowy, wody 
śródlądowe i obszar morski (Ryc. 2.1). Zdecydowana większość obszaru lądowego Parku znajduje się na 
terenie gminy Smołdzino (78%). Pozostała powierzchnia to obszar gmin: Wicko (11%), Główczyce (8%), 
Łeba (2%) oraz Ustka (1%) (Ryc. 2.2).
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Ryc. 2.1. Podział Słowińskiego Parku Narodowego na obszar morski, obszar lądowy i wody śródlądowe

Ryc. 2.2. Położenie Słowińskiego Parku Narodowego względem jednostek podziału terytorialnego kraju
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Ryc. 2.3. Struktura własności gruntów w Słowińskim Parku Narodowym

Tab. 2.1. Zestawienie powierzchni w granicach SPN według form własności

Lp. Forma własności Powierzchnia ogółem [ha] Udział [%] Ilość działek

1 Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym bądź trwałym zarządzie SPN 21 321,1193 98,9 932

2 Własność SPN 70,3490 0,3 85
3 Własność gminna 47,0355 0,2 94
4 Pozostała własność Skarbu Państwa 34,0544 0,2 78
5 Własność powiatowa 12,5691 0,1 11

Podczas opracowywania dokumentacji planistycznej korzystano z danych ewidencyjnych pozyskanych 
w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 15 grudnia 2020 r. z właściwych terytorialnie powiatowych zasobów 
geodezyjnych i  kartograficznych. Zgodnie z  pozyskanymi danymi SPN zajmuje aktualnie obszar 
32  744,0300  ha, w  tym 21  556,2910  ha położonych w  części lądowej (wraz z  wodami śródlądowymi) 
województwa pomorskiego oraz 11 187,7390 ha wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.

2.3. Struktura własności na obszarze lądowym SPN

Struktura własności na obszarze SPN jest bardzo jednolita (Ryc. 2.3). Prawie 99% wszystkich form 
własności na obszarze Parku stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym bądź trwałym 
zarządzie SPN (Tab. 2.1). Pozostała powierzchnia (około 1%) przypada na własność: pozostałą Skarbu Państwa, 
Parku, gminną, powiatową, wojewódzką, inną (osób fizycznych, Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela [Redemptorystów], Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).
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Lp. Forma własności Powierzchnia ogółem [ha] Udział [%] Ilość działek
6 Własność wojewódzka 7,2400 0,0 (0,03) 8

7 Własność gminna w użytkowaniu wieczystym 
SPN 0,0024 0,0 (0,00001) 1

8 Własność inna 63,9213 0,3 96

2.4. Struktura użytków gruntowych na obszarze lądowym SPN

Nieco ponad 47% powierzchni obszaru lądowego Parku stanowią grunty pod wodami (Ryc. 2.4). 
Grunty leśne zajmują 29,5% terenu Parku. Trzecią pod względem powierzchni grupę użytków stanowią 
grunty rolne, zajmujące blisko 23% powierzchni SPN (w tym nieużytki ponad 13% i użytki rolne – 9,5%). 
Pozostałe grupy użytków (grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny różne) zajmują łącznie niecały 
1% powierzchni Parku (Tab. 2.2).

Tab. 2.2. Zestawienie powierzchni w granicach SPN według rodzajów użytków gruntowych

Lp. Grupa użytków gruntowych Powierzchnia ogółem [ha] Udział [%]
1 Grunty pod wodami 10 150,0125 47,1
2 Grunty leśne 6 364,4936 29,5
3 Grunty rolne – nieużytki 2 850,6513 13,2
4 Grunty rolne – użytki rolne 2 044,5019 9,5
5 Grunty zabudowane i zurbanizowane 115,2105 0,5
6 Tereny różne 31,4212 0,2

2.5. Piśmiennictwo
1. Krameko 2020. Charakterystyka stanu prawnego i  administracyjnego Parku. Część 1, Zadanie: 3.2.1. Materiał 

wynikowy prac etapu 2. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku 
Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Krameko sp. z o.o., Kraków. 
Biblioteka SPN.



22

3. WARUNKI KLIMATYCZNE

Michał Bobrowski
Krameko sp. z o.o.

3.1. Charakterystyka klimatu

Obszar SPN położony jest w strefie przejściowej klimatu umiarkowanego morskiego i kontynentalnego. 
Pogoda wykazuje więc cechy pośrednie między surowszym klimatem kontynentalnym z  gorącymi 
miesiącami letnimi i bardzo mroźnymi zimami, a  łagodniejszym klimatem morskim, w którym dobowe 
i roczne różnice temperatur są zdecydowanie mniejsze. Bliskość Morza Bałtyckiego oraz duży udział jezior 
w powierzchni Parku (2/3 powierzchni Parku stanowią wody morskie i śródlądowe – patrz rozdział: Stan 
prawny i  administracyjny, Ryc. 2.1) powodują powstanie dodatkowej lokalnej odmienności warunków 
klimatycznych względem sąsiadujących obszarów. Przejawia się ona m.in. mniejszymi rocznymi amplitudami 
temperatur czy większymi prędkościami wiatru.

Analiza danych pomiarowych z  sieci stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i  Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, których lokalizację przedstawiono na Ryc. 3.1, pokazuje, 
że średnia wartość roczna temperatury powietrza z lat 1989–2018 waha się od 8,7°C w zachodniej części 
Parku (Ustka), do 8,4°C w części wschodniej (Łeba). Najcieplejszym miesiącem na stacji w Łebie był lipiec 
(17,5°C), a w Ustce lipiec i sierpień (17,8°C). Najchłodniejszym miesiącem na wspomnianych stacjach był 
styczeń (Ryc. 3.2), ze średnią temperaturą w Ustce 0,7°C i w Łebie 0,3°C. Średnia temperatura na stacjach 
w Łebie i Ustce była w analizowanym okresie wyższa niż na stacji w Lęborku, co pokazuje wpływ Bałtyku na 
ocieplenie miesięcy zimowych. Wyraźnie widoczna cykliczność przebiegu temperatury w styczniu (wzrost 
i  spadek co kilka lat) wiąże się z  okresowym wzrostem częstości i  intensywności wiatrów zachodnich, 
przynoszących zimą ciepłe i wilgotne masy powietrza znad Atlantyku (Marsz 2013). Temperatury lipca na 
stacji w Lęborku są nieznacznie wyższe niż na stacjach położonych w granicach lub w bliskim sąsiedztwie 
Parku.

Innym ważnym elementem meteorologicznym są opady. Ich suma oraz rozkład w  poszczególnych 
miesiącach decydują np. o ilości dostępnej na danym obszarze wody. Średnia roczna wartość opadu w latach 
1989–2018 wyniosła od 664 mm na stacji w Łebie, do 674,2 mm w Ustce. Najniższe wartości przypadają 
na miesiące zimowe i  wiosenne (minimum w  kwietniu – 29,3 mm), natomiast najwyższe występują 
w miesiącach letnich (maksimum w sierpniu – 80,4 mm). Taki rozkład nie różni się od obserwowanego 
w pozostałej części kraju. Sumy opadów w poszczególnych latach wykazują znaczne wahania. Przykładem 
jest stacja w Łebie, gdzie opady w 2014 wyniosły niewiele ponad 400 mm, natomiast w 2017 były prawie 
dwa razy wyższe.
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Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę analizując warunki klimatyczne są burze i  silne 
wiatry, mogące znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze. Średnio w roku na stacji w Łebie występowały 
23 dni z burzą, głównie w czerwcu, lipcu i sierpniu. Na mapach Atlasu klimatu Polski (Lorenc 2005), na 
podstawie pomiarów z  okresu 1971–2000, obszar Parku zaliczono do regionów o  największej średniej 
prędkości wiatru w  kraju. W  latach 1989–2018 w  Łebie najwyższe średnie prędkości wiatru notowano 
w styczniu: 4,66 m/s, natomiast najniższe w okresie sierpień–wrzesień: około 3,3 m/s. Dominowały wiatry 
z kierunku zachodniego i południowego.

Analiza całej dostępnej 50-letniej serii pomiarowej z  okresu 1969–2018 pozwoliła określić kierunek 
i  tempo zmian elementów klimatu na obszarze Parku. W  latach 1969–2018 stwierdzono znaczny wzrost 
średniej temperatury powietrza na stacji w Łebie, który wynosił średnio 0,33°C na 10 lat. Tempo zmian 
było większe w miesiącach letnich (w lipcu 0,43°C na 10 lat) niż w zimowych (w styczniu 0,24°C na 10 
lat). Podobne zmiany zaobserwowano na stacji zlokalizowanej przy zachodniej granicy Parku w  Ustce 
(w lipcu 0,48°C, a w styczniu 0,27°C na 10 lat). W przypadku temperatur miesięcy zimowych obserwowana 
jest wyraźna cykliczność wzrostu, wywołana zmianami intensywności cyrkulacji strefowej (z zachodu na 
wschód). Obserwowane w  ostatnich latach (od końca lat 90.) zmniejszenie wahań średniej temperatury 
pokazuje jednak, że na związek ten wpływa również wiele innych czynników (np. zmiany zgromadzonych 
zasobów ciepła w Atlantyku) (Marsz 2013).

Ryc. 3.1. Rozmieszczenie stacji pomiarowych IMGW-PIB uwzględnionych w analizie
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Trudna może okazać się ocena trendu zmian opadów atmosferycznych. Wynika to z faktu, że na stacji 
zlokalizowanej w samym Parku (stacja w Łebie) trend był rosnący (o 8,6 mm na 10 lat), natomiast na stacji 
przy jego zachodniej granicy (stacja Ustka) stwierdzono spadek sum rocznych (22 mm na 10 lat). Na obydwu 
stacjach wystąpił jednak wzrost liczby dni z opadem atmosferycznym (na stacji w Łebie o 3,7 dnia na 10 lat, 
a na stacji w Ustce o 3,2 dnia).

Z punktu widzenia retencji wody istotnym parametrem obok wielkości opadów jest długość zalegania 
pokrywy śnieżnej. Obserwowany wzrost temperatury powoduje spadek liczby dni z opadem śniegu oraz 
skrócenie występowania pokrywy śnieżnej w analizowanym okresie. Na stacji w Łebie obydwa wskaźniki 
zmniejszały się średnio o 4,7 dnia na 10 lat. W całym analizowanym okresie (1969–2018) spadek ten wyniósł 
prawie 24 dni, co jest bardzo dużą wartością, biorąc pod uwagę ogólną liczbę tych dni w roku, wynoszącą 
obecnie średnio 39.

Warto również przeanalizować zmiany występowania potencjalnie niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych, jak burze i  silne wiatry. W  analizowanym okresie zaobserwowano wzrost liczby dni 
z wiatrem ≥ 15 m/s (średnio o 1,2 dnia na 10 lat), jednak średnia liczba dni w roku z bardzo silnym wiatrem 
nie jest duża i wynosi na stacji w Łebie 11 dni. Spadła liczba dni z wiatrem ≥ 10 m/s (średnio o 7,8 dnia na 
10 lat). W przypadku liczby dni z burzą w analizowanym okresie 1969–2018 nie zaobserwowano wyraźnych 
zmian (równanie trendu wskazuje na wzrost o 0,04 dnia na 10 lat).

Można spodziewać się, że omówione wyżej kierunki i tempo zmian elementów klimatu utrzymają się 
w najbliższych latach. Należy więc zwrócić uwagę na możliwe konsekwencje tych procesów dla środowiska 
przyrodniczego Parku. Szczególnie istotne mogą okazać się wzrost temperatury powietrza oraz zmiany 
w  dostępności wody pochodzącej z  opadów atmosferycznych i  topniejącej pokrywy śnieżnej, zwłaszcza 
w kontekście obserwowanego przesuszenia wielu siedlisk Parku. Stąd znaczenie zabiegów mających na celu 
poprawę uwodnienia w strategii ochrony SPN.

3.2. Piśmiennictwo
1. Lorenc H. (red.) 2005, Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
2. Marsz A. 2013. Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na wzrost temperatury powietrza nad Polską 

w warunkach zmiennych zasobów ciepła w Atlantyku Północnym. Przegląd Geofizyczny, z. 3–4, T. VIII, Warszawa.

Ryc. 3.2. Średnia temperatura stycznia w latach 1971–2016
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4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GLEBY

Łukasz Juszczak
Krameko sp. z o.o.

4.1. Charakterystyka podłoża geologicznego, ukształtowania powierzchni terenu 
oraz pokrywy glebowej

Podłoże geologiczne oraz ukształtowanie powierzchni terenu są czynnikami abiotycznymi, składowymi 
przyrody nieożywionej. Na obszarze Parku czynniki te odznaczają się silnym zróżnicowaniem zarówno 
ze względu na pochodzenie, jak i  budowę. Różnorodność wynika z  bogactwa procesów geologicznych 
i  geomorfologicznych modelujących powierzchnię Parku. Utwory geologiczne budujące powierzchnię 
Parku należą do najmłodszej serii osadowej na obszarze Polski. Wszystkie utwory geologiczne są młodsze 
niż 20 tysięcy lat i powstały w dwóch ostatnich podpiętrach zlodowacenia Wisły oraz w holocenie (Rotnicki 
2004). Najstarsze utwory budują głównie powierzchnię Wysoczyzny Słupskiej i  Wysoczyzny Lęborskiej. 
Utwory te powstawały w miarę recesji krawędzi lądolodu ku północy i  zajmują najbardziej południowy 
pas wymienionych wysoczyzn (Borówka, Rotnicki 1995). Młodsze osady, które powstały podczas fazy 
gardnieńskiej, zajmują północną część pasa wysoczyzn, przylegającą do krawędzi oddzielającej je od 
Niziny Gardnieńsko-Łebskiej (Rotnicki 2004). Utwory geologiczne, które budują powierzchnię tej niziny, 
w całości powstały w holocenie. Południowa jej część reprezentowana jest przez utwory budowane przez 
cały holocen, natomiast w części północnej utwory wczesnego holocenu zostały zniszczone albo przykryte 
osadami środkowego i górnego holocenu (Rotnicki 2001, 2009). Na obszarze Niziny Gardnieńsko-Łebskiej 
można wyróżnić dwa pasy różnowiekowych utworów, które ją budują. Starsze osady występują przede 
wszystkim w  południowej części niziny i  powstawały w  czasie całego czwartorzędu, natomiast młodsze 
tworzą powierzchnię północnego pasa i występują prawie na całej jego powierzchni. Utwory te zdeponowane 
zostały w rezultacie trzech ingresji morskich, dwóch okresów stabilizacji poziomu morza i dwóch regresji, 
które miały miejsce w środkowym i górnym holocenie. Pasy są przecięte rzecznymi osadami holoceńskimi, 
które tworzyły się od schyłku piętra zlodowacenia Wisły aż po czasy współczesne (Petelski 2006a, b). Park jest 
położony w obszarze najmłodszej rzeźby, która powstała po ostatnim zlodowaceniu, już w epoce holocenu. 
Wyjątek stanowi południowa część stanowiąca obszar jeziora Gardno i terenów przyległych. Jeszcze do lat 
90-tych sądzono, że jezioro Gardno jest typowym przykładem jeziora przybrzeżnego, jednak przełomowe 
w tej kwestii badania Rotnickiego (2003) wykazują, że jezioro Gardno i obszary przyległe należą do obszaru 
wysoczyznowego powstałego w zagłębieniu końcowym lobu gardnieńskiego. Wyróżniono dla tego obszaru 
dwie fazy przedjeziorne obejmujące okres tworzenia się zbiornika zastoiskowego i równiny torfowej oraz 
pięć faz jeziornych, stymulowanych przez przyległe środowisko morskie.

Obszar SPN w  większości wyróżnia się obecnością rzeźby akumulacyjnej pochodzenia organicznego 
i  mineralnego, co oznacza, że te same procesy były odpowiedzialne za powstanie osadów i  nadanie im 
formy zewnętrznej (Jasiewicz 2010). Dlatego istnieje znaczna zgodność między wydzielonymi jednostkami 
geologicznymi i geomorfologicznymi. Dotyczy to również większości form i osadów, które powstały podczas 
zlodowacenia Wisły, a na których rozpościerają się tereny otaczające Park.

Akumulacja osadów organicznych rozpoczęła się ok. 10 tys lat temu, wkrótce po ustąpieniu lądolodu. 
Jako pierwsze na rozległej równinie torfowej utworzyły się torfowiska niskie, które w miarę narastania złoża 
organicznego łączyły się ze sobą w  większe kompleksy torfowisk przejściowych i  wysokich. Torfowiska 
wysokie wykształciły się tutaj w postaci tzw. torfowisk bałtyckich, tj. takich, których centralna część tworzy 
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wyniesioną kopułę (Pawlaczyk i in. 2005). W efekcie cała równina pomiędzy jeziorem Łebsko a morenową 
równiną na południe od niego oraz końcowy odcinek doliny rzeki Łeby uległy zatorfieniu. Rozwojowi 
torfowisk na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej sprzyjał dodatni bilans wodny wynikający z chłodnego i wilgotnego 
klimatu, jak również stagnacja wód lądowych uwarunkowana czynnikami geomorfologicznymi, związanymi 
z  powstaniem Mierzei Łebskiej. Początkowo, po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego, teren niziny 
pozostawał od północy otwarty, co zapewniało swobodny odpływ do Morza Bałtyckiego wód napływających 
od strony lądu. Jednak jego poziom i oddalenie zmieniały się w wyniku następujących po sobie transgresji 
i regresji morza. Z czasem w wyniku akumulacji osadów morskich i działalności wiatru stopniowo doszło do 
powstania bariery w postaci piaszczystej mierzei, która odcięła od morza lagunę. Upływ czasu i dalsze procesy 
sedymentacji osadów przyczyniły się do całkowitej izolacji powstałego akwenu. Obecna forma mierzei 
powstała ok.  4  tys. lat temu i  ograniczyła odwadnianie niziny poprzez odcięcie kontaktu wód morskich 
z  wodami lądowymi, których odpływ został ograniczony. W  ten sposób na terenie Niziny Gardneńsko- 
-Łebskiej powstały warunki do gromadzenia się wody, gdyż jej dopływ (wraz z opadem) przewyższał straty 
związane z odpływem i parowaniem (Pawlaczyk i in. 2019). Woda stagnując w obniżeniach terenu, stała się 
miejscem formowania bagien i torfowisk, również wokół sukcesywnie zarastających jezior przymorskich. 
Silne antropogeniczne przekształcenia związane z odwadnianiem tych obszarów przeprowadzanych od XIX w.  
sprawiły, że torfowiska bałtyckie są obecnie jednym z dwóch priorytetowych pod względem planowania 
ochrony i prowadzenia badań naukowych kompleksów przyrody nieożywionej Parku.

Drugim takim kompleksem jest Mierzeja Gardnieńsko-Łebska. Badania historii geomorfologicznej 
tego obszaru przyniosły przełomy w  takich zagadnieniach, jak: geneza i  rozwój wydm nadmorskich, 
zmiany natężenia transportu eolicznego na obszarach piaszczystych, zmiany linii brzegowej morza 
oraz jezior przybrzeżnych, rozwój najmłodszej pedosfery w  kraju. Jednym z  najważniejszych procesów 
morfogenetycznych na obszarze mierzei są procesy eoliczne w obrębie pól wydmowych. Intensywność tych 
procesów warunkowana jest efektywnym reżimem wiatrowym oraz dostępnością materiału, który może być 
przez wiatr wywiewany, transportowany, a następnie deponowany. Wprawdzie okres występowania wiatrów 
mogących przemieszczać piaszczysty materiał w przeciągu roku wynosi zaledwie około 8%, lecz mimo to 
odpowiadają one za transport do 80% rocznej masy piasku przenoszonego przez wiatr (Rutkowska 2015; 
Rotnicka 2017). W  efekcie wydmy ruchome na obszarze Parku przesuwane są z  prędkością od 2 do 10 
metrów na rok, a w szczególnie wietrznych latach powyżej 10 metrów na rok (Rutkowska 2014; Rotnicka 
2017). Jak wykazują najnowsze badania wiatry te powodują też szybkie zmiany w  polach wydmowych. 
Przemieszczanie się wydm, rozwiewanie starszych wydm oraz powstawanie ostańców deflacyjnych 
powoduje stałe korygowanie kierunków przyziemnych strug powietrza, które są odpowiedzialne za kierunki 
transportu eolicznego (Łabuz 2013). W związku z tym możliwe jest powstawanie okresowych i lokalnych, 
mniejszych wydm o  kierunku niezgodnym z  głównymi wydmami, natomiast zgodnym z  kierunkami 
powstających tunelów powietrznych. Sprzężenia zwrotne między powstającą rzeźbą, a wtórnymi tunelami 
powietrznymi powodują szybką zmienność układu przestrzennego wydm i ich kształtów (Rotnicka 2017). 
Drugą, szczególnie istotną grupą zmian, są procesy zachodzące w  obrębie plaży. Jak pokazują badania, 
prowadzone m.in. przez Rotnicką (2010), efektywne kierunki transportu eolicznego na plaży są różne 
od tych, które zachodzą w obrębie pól wydmowych na Mierzei Łebskiej. Jest to spowodowane wpływem 
rzeźby plaży i  jej zaplecza na odchylenia przyziemnych strumieni wiatrowo-piaszczystych od kierunku 
wiatrów gradientowych (Rotnicki 2001; Borówka 2010). Problem kierunków transportu eolicznego na plaży 
jest szczególnie ważny ze względu na próbę określenia intensywności zasilania pól wydmowych. Według 
najnowszych badań wiatr przenosi z plaży do morza prawie 4-krotnie więcej piasku (średnio 12,56 tony na 
metr bieżący linii brzegowej w ciągu roku) niż w kierunku mierzei (3,6 tony na mb górnej granicy plaży 



27

w ciągu roku) (Rotnicka 2013). Transport piasku w kierunku lądu zatrzymywany jest już w strefie górnej 
plaży. Następuje wtedy akumulacja piasku w strefie występowania traw i tworzenie się nowego wału wydmy 
przedniej (Łabuz 2013). Piasek ten nie ma więc możliwości docierania do pola wydmowego w głębi mierzei. 
Dlatego uważa się, że wydmy ruchome powstały na początku stabilizacji mierzei, której powierzchnia 
pozbawiona inicjalnej szaty roślinnej była podatna na depozycję dużej ilości piasku.

Ostatnim procesem rzeźbotwórczym jest wzrost poziomu morza. Proces ten związany jest z globalnymi 
zmianami zachodzącymi w  klimacie, w  tym ze zmianą cyrkulacji atmosferycznej w  rejonie północnego 
Atlantyku, co doprowadzać będzie do zwiększonej ilości spiętrzeń sztormowych. W efekcie nastąpią zmiany 
akumulacyjnej i abrazyjnej linii brzegowej (Łabuz, 2013) w obecnym układzie.

Cechą charakterystyczną dla większości obszaru SPN jest przede wszystkim dynamika procesów 
morfogenetycznych, zachodzących zarówno w  przeszłości, jak i  współcześnie. W  efekcie powstała duża 
różnorodność osadów mineralnych i biogenicznych stanowiąca podstawę pedosfery Parku. Gleby, stanowiące 
element łączący przyrodę nieożywioną z ożywioną, wykształciły się tu w rożnych przedziałach czasowych, 
formując pedosferę zarówno na starszych utworach wodnolodowcowych, jak i  młodszych, powstałych 
w wyniku procesów brzegowych, eolicznych oraz biogenicznych. Poznanie pedosfery SPN jest niezbędne 
do prawidłowego planowania i realizowania ochrony, ma także ważne znaczenie naukowe. Wiele podtypów 
gleb ma charakter unikatowy w skali kraju. Doskonale wykształcone postacie niektórych z nich mieszczą się 
wyłącznie w granicach Niziny Gardnieńsko-Łebskiej (Dzięciołowski 1975). Obszar Parku stwarza okazję 
śledzenia genezy gleb na obszarze o niewielkim stopniu antropologicznego przekształcenia, a jednocześnie 
w warunkach specyficznych oddziaływań poszczególnych czynników glebotwórczych (Tobolski i in. 1997).

4.2. Metody badań

Charakterystyki zasobów geologicznych dokonano bazując na szczegółowej mapie geologicznej 
Parku, wykonanej na postawie wieloletnich badań prof. dr hab. Karola Rotnickiego (Rotnicki 2004). 
Na tej podstawie omówiono jednostki litostratygraficzne budujące powierzchnię Parku oraz dokonano 
waloryzacji wydzielonych obiektów z  uwzględnieniem sposobu ochrony dla szczególnie cennych 
zasobów geologicznych. Charakterystykę zasobów geomorfologicznych oparto na szczegółowej mapie 
geomorfologicznej Parku (Rotnicki 2004), zaktualizowanej o dane numerycznego modelu terenu (NMT) 
wykonanego przy użyciu systemu lotniczego skaningu laserowego ALS (MGGP Aero 2016). Na podstawie 
przywołanych materiałów scharakteryzowano oraz zwaloryzowano obiekty geomorfologiczne Parku, a także 
opracowano zasady ich ochrony. Przedmiotem wstępnych prac nad powstaniem szczegółowej mapy gleb 
Parku było określenie dotychczasowego stanu rozpoznania pokrywy glebowej i możliwości wykorzystania 
istniejących dokumentacji kartograficznych i  analitycznych oraz publikacji na temat pedosfery. Analizą 
objęto tylko te opracowania gleboznawcze, które wykonane zostały w obrębie granic Parku do 2019 roku. 
Prace związane ze sporządzeniem dokumentacji glebowo-siedliskowej dla obszaru SPN oparte zostały na 
instrukcji branżowej obowiązującej w  tego typu opracowaniach realizowanych dla Lasów Państwowych 
(LP) (DGLP 2012). Podczas prac terenowych założono 241 typologicznych powierzchni siedliskowych, 
na których, m.in. wykopano odkrywki glebowe, wykonano ok. 2500 odwiertów pomocniczych, a  także 
skartowano granice jednostek typologicznych. Dzięki wykonanym pracom baza wiedzy o  pedosferze 
Parku została poszerzona o  aktualizację granic występowania poszczególnych podtypów gleb oraz pełne 
rozpoznanie dla gruntów włączonych do Parku, a nieujętych we wcześniejszych opracowaniach. W ramach 
prac kameralnych wykonano badania laboratoryjne pobranych próbek glebowych (zakres i metody badań 
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zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych) i na ich podstawie zweryfikowano wyniki obserwacji 
terenowych. Syntetycznym efektem prac jest geometryczna glebowo-siedliskowa baza danych zawierająca 
następujące elementy: typ siedliskowy lasu, stan siedliska, typ, podtyp i odmianę gleby, utwór geologiczny, 
gatunek gleby, typ lasu. Na podstawie tej bazy danych została sporządzona mapa pedosfery Parku (Krameko 
2020).

4.3. Wyniki prac inwentaryzacyjnych

Ze względu na położenie Parku na terenie, gdzie występuje najmłodszy typ budowy geologicznej Polski, 
powstał szereg unikatowych jednostek geograficznych charakteryzujących się specyficzną kombinacją 
utworów geologicznych i gleb. Jednostki zostały przedstawione na Ryc. 4.1 oraz wyszczególnione w Tab. 4.1.

Wśród form rzeźby na obszarze Parku wymagających szczególnej ochrony wyróżniono osobliwości 
przyrody nieożywionej o walorach unikalnych w skali Europy oraz w skali kraju i wybrzeża Bałtyku (Tab. 
4.2). Występowanie tych form w większości przypadków pokrywa się z lokalizacją unikalnych geologicznych 
kompleksów utworów powierzchniowych.

Ryc. 4.1. Jednostki geograficzne o unikatowej w skali kraju oraz Europy kombinacji występujących utworów geologicznych 
i gleb
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Tab. 4.1. Jednostki geograficzne o unikatowej w skali kraju oraz Europy kombinacji występujących utworów geologicznych 
i gleb

Lp. Nazwa jednostki o unikatowych wartościach w skali kraju 
oraz Europy

Utwory geologiczne, z których kompleks 
został zbudowany

1. 2. 3.

1. Kompleks zawarty pomiędzy Rowami a Łebą, tworzący 
Mierzeję Gardnieńsko-Łebską Piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach

2. Kompleks obszaru delty Łupawy ze stożkiem napływowym 
oraz kompleks obszaru delty Łeby

Namuły torfiasto-piaszczyste, torfy na 
piaskach delt rzecznych, piaski i namuły 
rzeczne, namuły na piaskach i namułach delt 
rzecznych

3. Kompleks doliny dolnej Łupawy w rejonie wsi Smołdzino Piaski den dolinnych, piaski humusowe 
i namuły den dolinnych, piaski rzeczne

4. Kompleks utworzony poprzez zwydmienie wałów 
brzegowych pochodzących z ostatniej ingresji Bałtyku Piaski eoliczne w wydmach

5. Obszar torfowy w okolicach wsi Kluki
Torfy powstałe na obszernych równinach 
akumulacji biogenicznej dawnych 
powierzchni odpływowych wód 
roztopowych

6. Obszar torfowy stanowiący Ciemińskie Błota
Torfy powstałe na obszernych równinach 
akumulacji biogenicznej dawnych 
powierzchni odpływowych wód 
roztopowych

7.
Fragment kompleksu związany z najmłodszym nasunięciem 
glacjalnym na Niżu Polskim, tworzący wzgórza otaczające 
nieckę jeziora Gardno, w tym Wzgórze Rowokół

Piaski, żwiry i gliny moren czołowych oraz 
piaski i gliny deluwialne na stokach

8.

Kompleks wydm śródlądowych, występujący w okolicach 
miejscowości Smołdziński Las oraz Żarnowska. Tworzy 
zwarty ciąg wydm na ogół barchanopodobnych dobrze 
utrwalonych przez roślinność borową

Piaski eoliczne w wydmach

Tab. 4.2. Osobliwości przyrody nieożywionej o walorach unikalnych w skali Europy oraz w skali kraju i wybrzeża Bałtyku

Lp. Nazwa własna formy Wartość obiektu geomorfologicznego
1. 2. 3.

1. Jeziora lagunowe – Łebsko i Dołgie Wielkie, deflacyjne – 
Dołgie Małe, o założeniach glacjalnych – Gardno Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

2. Obszary torfowiskowe w miejscach jezior deflacyjnych Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy
3. Misy i ostańce deflacyjne w polach wydmowych Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

4.
Płaskie i faliste powierzchnie mierzejowe stanowiące wraz 
z kompleksami wydmowymi oraz obniżeniami deflacyjnymi 
powierzchnię Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej

Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

5. Wydmy nadmorskie na powierzchniach wysoczyznowych, 
o możliwych założeniach górnoplejstoceńskich Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

6.
Wydmy nadmorskie, na ogół barchanopodobne, współcześnie 
ruchome (wydma Łącka, fragment wydmy Czołpińskiej, 
fragmenty Sowich Gór)

Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

7. Wydmy nadmorskie przednie (wałowe, podłużne), często 
rozcięte procesami abrazyjnymi Wybitna – Obiekt unikalny w skali Europy

8. Delty i delty wsteczne rzek Łupawy i Łeby Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku

9. Zatoka Północna na jeziorze Gardno – Jezioro Smołdzińskie Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku

10. Bruk rezydualny – Wyspa Kamienna Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku

11. Wzgórza moren czołowych z najwyższym wyniesieniem 
Rowokół

Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku

12. Równiny akumulacji biogenicznej, torfowiskowej (Klucki Las, 
Ciemińskie Błota, Wielkie Bagno)

Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku

13.
Wydmy śródlądowe plejstoceńskie oraz wydmy nadmorskie 
z okresu środkowo-holoceńskich ingresji Bałtyku 
południowego

Bardzo wysoka – Obiekty unikalne w skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku
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Niewątpliwe najważniejszą osobliwością przyrody nieożywionej jest obszar Mierzei Gardnieńsko- 
-Łebskiej z  występującym na jej powierzchni zespołem form pochodzenia eolicznego, który obejmuje: 
ruchome wydmy barchanopodobne (Fot. 4.1), wydmy ustabilizowane roślinnością inicjalną lub zalesione, 
niecki deflacyjne, ostańce deflacyjne oraz zagłębienia deflacyjne, w których procesy eoliczne doprowadziły 
do odsłonięcia na powierzchni poziomu wód gruntowych (Fot. 4.2). W największych obniżeniach występują 
jeziora stałe, np. Dołgie Małe lub jeziora, które zostały zasypane przez ruchome wydmy i stanowią obecnie 
kompleks torfowiskowy, np. obniżenie na wschód od wydmy Czołpińskiej (Fot. 4.3). Unikatowy jest też 
przesmyk wysoczyznowy pomiędzy morzem a jeziorem Gardno, który znalazł się blisko morza w wyniku 
erozji linii brzegowej. Erozja linii brzegowej doprowadza do odsłonięć pozostałości po dawnym lesie 
dębowo-bukowym (Fot. 4.4).

Fot. 4.1. Pole wydmowe w obrębie wydmy Łąckiej (fot. Ł. Juszczak)

Fot. 4.3. Obszar torfowiskowy będący w przeszłości jeziorem 
deflacyjnym (fot. Ł. Juszczak)

Fot. 4.2. Obniżenie deflacyjne w polu wydmowym (fot. G. Piątek)

Fot. 4.4. Odsłonięcie pozostałości po dawnym lesie dębowo- 
-bukowym (fot. G. Piątek)

Wyjątkowy walor krajobrazowy oraz osobliwość przyrody nieożywionej na skalę europejską stanowi 
kompleks wydm przednich (Fot. 4.5) na Mierzei Łebskiej, będący przykładem naturalnej ochrony 
wnętrza mierzei przed abrazyjną działalnością morza oraz górna strefa plaży, będąca miejscem naturalnego 
współczesnego powstawania wałów wydm przednich (Rotnicka 2017). W najlepiej zachowanych fragmentach 
kompleksów wydm przednich można zaobserwować do 4  generacji wałów wydmowych. W  miejscach 
występowania procesów abrazji morskiej obserwuje się rozcięcia erozyjne powstałe w wydmach przednich. 
Ważnym zespołem form jest kompleks niecek jeziornych, stanowiący wraz z  Mierzeją Łebską unikalny 
zespół krajobrazowy jezior lagunowych (Łebsko – Fot. 4.6 i Dołgie Wielkie), deflacyjnych (Dołgie Małe) 
i jezior, których niecki mają założenia glacjalne (Gardno).
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Fot. 4.5. Wały wydm przednich na obszarze Mierzei Łebskiej 
(fot. Ł. Juszczak)

Fot. 4.6. Jezioro Łebsko widziane od strony Mierzei Łebskiej 
(fot. G. Piątek)

Grupy form geomorfologicznych o szczególnych walorach unikalnych w skali kraju i wybrzeża Bałtyku 
stanowią drugą ważną grupę waloryzacyjną. Wśród zespołów wyróżnia się ciąg wzgórz moren czołowych 
z  najwyższym wyniesieniem Rowokół. Moreny czołowe oddzielają Nizinę Gardnieńsko-Łebską od 
Wysoczyzny Słupskiej i Lęborskiej stanowiąc naturalne zamknięcie krajobrazu Parku widzianego z Mierzei 
Łebskiej. Szczególnymi walorami odznaczają się obiekty geomorfologiczne związane z dwoma największymi 
jeziorami na obszarze Parku. Obiekty te stanowią delty rzeczne oraz delty wsteczne rzek Łupawy i Łeby, 
Jezioro Smołdzińskie, czyli dawna zatoka północna jeziora Gardno, a także tzw. Wyspę Kamienną na tym 
jeziorze, będącą brukiem rezydualnym zbudowanym z licznych głazów i otoczaków. Cennymi obiektami 
geomorfologicznymi są zespoły torfowiskowe. Do największych kompleksów torfowiskowych należą: 
torfowisko Kluki, Ciemińskie Błota oraz Wielkie Bagno. Bardzo ważną grupą form geomorfologicznych 
są wydmy śródlądowe. Wydmy te są zalesione, a  na ich powierzchni występują doskonale wykształcone 
gleby – bielice. Ostatnią grupą form geomorfologicznych o  szczególnych walorach unikalnych w  skali 
kraju i wybrzeża Bałtyku jest ciąg wydm podłużnych między Smołdzińskim Lasem a Klukami. Wydmy te 
zaznaczają okres najdalszego zasięgu Bałtyku południowego na wybrzeżu środkowym.

Na obszarze Parku jest silnie zaznaczone powiązanie między zróżnicowanym podłożem geologicznym, 
rzeźbą i  wytworzoną pedosferą. Utwory skał macierzystych, z  których zbudowana jest pedosfera 
Parku, można podzielić ze względu na ich pochodzenie. Pierwszą grupę stanowią utwory pochodzenia 
mineralnego, drugą reprezentują utwory pochodzenia organicznego. Wykazują one zróżnicowanie, które 
spowodowane jest oddziaływaniem takich czynników skałotwórczych i  przekształcających, jak: procesy 
eoliczne, działalność akumulacyjna i erozyjna morza, działalność wód płynących oraz procesy torfotwórcze. 
W wyniku oddziaływania procesów glebotwórczych powstała zróżnicowana pedosfera Parku, której zbiorcze 
zestawienie przedstawiono w Tab. 4.3.
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Tab. 4.3. Zestawienie typów i podtypów gleb w SPN ze wskazaniem udziału powierzchniowego

Lp. Typ gleby (symbol) – udział 
powierzchniowy w % Podtyp gleby (symbol) – udział powierzchniowy w %

1. 2. 3.

1. Arenosole (AR) –12,44 inicjalne (ARi) – 5,52; właściwe (ARw) – 0,50; bielicowane (ARb) – 6,42
2. Gleby brunatne (BR) – 0,02 kwaśne (BRk) – 0,02
3. Gleby rdzawe (RD) – 5,03 właściwe (RDw) – 1,13; brunatne (RDbr) – 0,39; bielicowe (RDb) – 3,51

4. Gleby bielicowe (B) – 25,56
właściwe (Bw) – 15,27; bielice właściwe (Blw) – 2,84; glejo-bielicowe 
właściwe (Bgw) – 4,14; glejo-bielicowe murszaste (Bgms) –1,94; glejo- 
-bielicowe torfiaste (Bgts) – 0,39; glejobielice właściwe (Blgw) – 0,98

5. Gleby gruntowoglejowe (G) – 7,7 właściwe (Gw) – 0,68; torfowe (Gt) – 2,77; torfiaste (Gts) – 1,33; 
murszowe (Gm) – 1,64; murszowate (Gms) – 1,28

6. Gleby mułowe (MŁ) – 0,18 torfowo-mułowe (MŁt) – 0,18

7. Gleby torfowe (T) – 16,68 torfowisk niskich (Tn) – 10,03; torfowisk przejściowych (Tp) – 4,07; 
torfowisk wysokich (Tw) – 2,58

8. Gleby murszowe (M) – 19,82 torfowo-murszow (Mt) – 19,73; mułowo-murszowe (Mmł) – 0,03; 
namurszowe (Mn) – 0,06

9. Gleby murszowate (MR) – 4,74 mineralno-murszowe (MRm) – 3,43; właściwe (MRw) – 0,39; 
murszaste (MRms) – 0,92

10. Gleby kulturoziemne (AK) – 2,78 rigosole (AKrs) – 1,85; kulturoziemy leśne (AKl) – 0,82; kulturoziemy 
pobagienne (AKb) – 0,11

11. Gleby industrioziemne 
i urbanoziemne (AU) – <0,01 próchniczne (AUp) – <0,01

12. Pozostałe grunty – 5,05 5,05

Na obszarze SPN występuje kilka obszarów unikatowych w skali kraju pod względem układów podtypów 
gleb. Niewątpliwie najważniejszy taki układ stanowi pokrywa glebowa Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. 
Występują tu inicjalne postaci gleb pochodzenia eolicznego, mozaikowy układ gleb bielicowych (Fot. 4.7) 
i glejo-bielicowych, na których wykształciły się bory bażynowe (opisane w rozdziale: Roślinność i siedliska 
przyrodnicze Natura 2000) oraz gleby torfowe, gruntowo-glejowe torfowe i  torfiaste w  obniżeniach 
deflacyjnych. Drugim układem jest mozaikowy układ podtypów gleb na obszarze Kluk. Znajdują się 
tu bardzo dobrze wykształcone podtypy gleb glejo-bielicowych (Fot. 4.8), gruntowoglejowych oraz 
murszowych i murszastych. Unikatowe podtypy gleb występują też na obszarze pomiędzy jeziorem Łebsko 

Fot. 4.7. Profil gleby bielicowej właściwej 
(Bw), na której wykształcił się bór baży-
nowy (fot. Ł. Juszczak)

Fot. 4.8. Profil glejo-bielicy właściwej 
(Blgw) w „Kluckim Lesie” (fot. Ł. Jusz-
czak)

Fot. 4.9. Profil bielicy właściwej (Blw) 
wykształconej na zalesionej wydmie 
śródlądowej (fot. Ł. Juszczak)
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a torfowiskiem Wielkie Bagno. Jest to zalesiony obszar, w którym na wydmach śródlądowych wykształciły 
się bardzo dobrze zachowane bielice (Fot. 4.9), natomiast zagłębienia i  powierzchnie międzywydmowe 
wypełniają gleby murszowo-torfowe i  torfowe. Ostatnim miejscem występowania unikatowych układów 
podtypów gleb są obszary największych torfowisk w Parku. Na torfowiskach kopułowych mamy do czynienia 
z charakterystycznym układem gleb. Podłoże centralnej części torfowisk stanowią gleby torfowe torfowisk 
wysokich, środkową część gleby torfowe torfowisk przejściowych, natomiast na obrzeżach wykształciły się 
gleby torfowe torfowisk niskich.

4.4. Zagrożenia, sposób ochrony i prognoza rozwoju procesów geomorfologicz-
nych i glebowych

Przedstawione wyniki ukazują konieczność ochrony najcenniejszych obiektów przyrody nieożywionej 
Parku. Inwentaryzacja tych zasobów wykazała obecność dwóch szczególnie zagrożonych typów zespołów 
przyrody nieożywionej. Pierwszym z nich są kopułowe obszary torfowiskowe typu bałtyckiego (Pawlaczyk 
i  in. 2005), w których obniżanie poziomu wody w złożu torfowym oraz intensyfikacja humifikacji torfu 
przy stopniowej jego mineralizacji doprowadzają do postępującego procesu murszenia. Prowadzi to do 
przekształcenia znacznych powierzchni gleb torfowych w gleby torfowo-murszowe. Widocznym efektem 
przekształceń zachodzących w obrębie torfowisk jest częściowy zanik roślinności torfotwórczej i  rozwój 
ekosystemów leśnych. Występowanie deficytu wody na torfowiskach spowodowane jest obecnością 
sieci rowów odwadniających powstałych w  XIX i  XX wieku oraz zmianami klimatycznymi. Obecnie 
trwają starania o  odtworzenie optymalnego uwodnienia torfowisk poprzez zablokowanie części rowów 
odwadniających w celu zahamowania odpływu wody z niektórych kopułowych torfowisk oraz renaturyzację 
obszarów poeksploatacyjnych włączonych w  obszar Parku. W  planie ochrony zaplanowano działania 
ochronne, z których najważniejszymi są: budowa urządzeń zatrzymujących odpływ wody rowami (zastawki, 
przetamowania), likwidacja części rowów (zwłaszcza tych, które odprowadzają wodę wiosną i  jesienią, 
a latem pozostają suche), a także pozostawienie istniejących rowów do ich zarośnięcia (brak konserwacji).

Drugim zagrożonym zespołem są obiekty pochodzenia eolicznego na Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. 
Zagrożeniem dla tych obiektów, głównie wydm przednich, wydm ruchomych barchanopodobnych, 
wydm ustabilizowanych oraz pokrywających je gleb inicjalnych, jest intensyfikacja presji turystycznej oraz 
niedozwolone wkraczanie na tereny objęte ochroną ścisłą (tą formą ochrony objęta jest przeważająca część 
mierzei; szerszy opis ochrony strefowej Parku zamieszczono w rozdziale: Strategia i zasady ochrony). Aby 
zapobiec wydeptywaniu tych wrażliwych form pochodzenia eolicznego, stosuje się bariery ochronne, 
np. płotki drewniano-linowe, tablice informujące o zakazie wstępu na obszar ochrony ścisłej oraz częste 
patrole Parku, wzmożone w okresie wakacyjnym, które mają za zadanie ograniczenie wkraczania turystów 
poza miejsca i  obszary udostępnione (charakterystykę i  koncepcję udostępniania Parku przedstawiono 
w  odrębnym rozdziale). W  odniesieniu do analizowanego zagadnienia w  planie ochrony zaplanowano 
działania ochronne, z których najważniejszymi są: budowa i konserwacja barier ochronnych oraz kładek 
przy wskazanych odcinkach szlaków turystycznych (zwłaszcza przebiegających przez szczególnie mocno 
narażone na wydeptywanie siedliska mierzejowe wydm białych i szarych oraz borów bażynowych), właściwe 
oznakowanie obszarów z zakazem wstępu oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń 
turystycznych (wież, pomostów, platform widokowych, innych obiektów małej architektury). Przewidziano 
także kontynuowanie egzekwowania zgodnego z  obowiązującymi zasadami poruszania się po obszarach 
udostępnionych, w tym zakazów wchodzenia na obszary nieudostępnione.
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Na sposób realizacji ochrony scharakteryzowanych typów zespołów przyrody nieożywionej wpływ 
mają również naturalne zmiany w procesach geomorfologicznych i glebowych. Czynnikami zewnętrznymi 
oddziałującymi na geomorfologię i  gleby Parku na obszarze Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej są przede 
wszystkim: zmiany poziomu morza, zmiany struktury sztormów i  warunków wietrznych. Przypuszcza 
się, że pod wpływem wymienionych czynników w  przyszłości nastąpi dalsza akumulacja materiału 
w obrębie nadbrzeżnych wałów wydm przednich na odcinku pomiędzy Czołpinem a Rąbką. W następstwie 
nagromadzenia znacznej ilości materiału w rejonie Przylądka Czołpino i zachodniej części Mierzei Łebskiej 
należy spodziewać się dalszego wyodrębniania się drobnych form łukowych od nadbrzeżnego wału 
wydmowego i ich stopniowego rozrastania radialnego. W centralnej części Mierzei Łebskiej nastąpi dalsza 
wędrówka barchanów z  tendencją doganiania i  nakładania form. Procesowi temu będzie towarzyszyło 
pojawianie się nowych ognisk akumulacji na przedpolu zespołu barchanów oraz rozwój pól deflacyjnych na 
ich zapleczu. Efektem będą zmiany w wysokości zarówno czoła wydm, jak i centralnych części. W wyniku 
prognozowanego wzrostu poziomu morza oraz wzrostu częstotliwości i natężeń spiętrzeń sztormowych 
oczekiwać należy wzrostu częstości wlewów słonej wody do jezior Gardno i Łebsko deltami wstecznymi 
rzek Łupawy oraz Łeby, a także wzrostu natężenia abrazji brzegów morskich, co spowoduje przyspieszenie 
cofania się linii brzegowej. Jako, że jednym z  głównych celów ochrony przyrody na terenie Parku jest 
utrzymanie naturalnych procesów ekologicznych, ich występowanie i  wpływ na przekształcanie rzeźby 
terenu i szaty roślinnej nie będzie podlegał żadnej ingerencji ze strony człowieka.

Na obszarach torfowisk czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na geomorfologię i gleby Parku są przede 
wszystkim wahania poziomu wód gruntowych oraz depozycja azotu ze źródeł zewnętrznych. Podłoże torfowe 
torfowisk wysokich powinno odznaczać się silnie kwaśnym odczynem. Stwierdzany spadek uwodnienia 
torfowisk w okresach letnich powoduje silne przesuszanie złoża torfowego, któremu towarzyszy uwolnienie 
azotu oraz innych biogenów z wierzchnich, przesuszonych poziomów torfu (Pawlaczyk i in. 2005). Dostawa 
azotu ze źródeł zewnętrznych (głównie obumierających części roślin) potęguje dostępną dla roślin ilość azotu, 
co przy niedoborach uwodnienia stwarza możliwość rozwoju bardziej azotolubnej roślinności torfowisk 
przejściowych i  niskich w  miejsce roślinności wysokotorfowiskowej, rozwijającej się wyłącznie przy silnie 
kwaśnym i  dobrze uwodnionym podłożu torfowym (Glińska-Lewczuk i  in. 2014). Jako, że zjawiska te, 
w kontekście ważnego celu ochrony Parku jakim jest przywrócenie naturalnych warunków wodnych torfowisk, 
należy ocenić zdecydowanie negatywnie, w planie ochrony zaprojektowano szereg działań (wymienionych 
wcześniej, a szerzej scharakteryzowanych w rozdziale: Strategia i zasady ochrony) mających na celu poprawę 
uwodnienia.
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5. ANALIZA SPECYFIKI ABIOTYCZNEJ WÓD  
PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH

5.1. Wody powierzchniowe

Bogumił Nowak
Krameko sp. z o.o.

5.1.1. Wstęp

Obszar SPN leży w dorzeczu Łeby i Łupawy, które przepływają przez dwa największe jeziora Parku: 
Łebsko i Gardno. Inne ważniejsze rzeki i kanały, stanowiące dopływy tych jezior, to: Kanał Żarnowski, 
Pustynka, Kanał Łupawa–Łebsko (Łupawski), Kanał Gardno–Łebsko, Bagienica, Grabownica 
i  Brodna. Pozostałe jeziora: Dołgie Wielkie, Dołgie Małe oraz Smołdzińskie należą do okresowo 
odpływowych. Istotną rolę w kształtowaniu się stosunków hydrologicznych Parku odgrywa również 
gęsta sieć kanałów i  rowów melioracyjnych, odwadniających płaskie tereny Niziny Gardnieńsko- 
-Łebskiej. Odprowadzają one wody w kierunku wspomnianych wcześniej dopływów jezior Łebsko 
i Gardno, bądź włączone są w system polderów i odwadniających je pompowni (Ryc. 5.1). W obrębie 
Parku wyróżnić można ponadto kilka stałych i okresowych obszarów bezodpływowych. Ze względu 
na bliskie kontakty hydrauliczne z morzem jeziora Łebsko i Gardno stanowią bardzo dynamiczne 
środowisko, w którym przenikają się ekosystemy słodkowodne i morskie.

5.1.2. Materiał badawczy i metodyka badań

Charakterystykę hydrologiczną badanego obszaru przygotowano w  głównej mierze w  oparciu 
o materiały pochodzące z zasobu IMGW–PIB oraz pomiary własne natężenia przepływu wody w rzekach 
i  kanałach wykonane w  2019 roku. Dane archiwalne obejmowały m.in. informacje o  codziennych 
stanach wody, jej temperaturze, wielkości przepływu, rodzaju zjawisk lodowych i grubości lodu ze stacji 
wodowskazowych zlokalizowanych na: Łebie, Łupawie, jeziorach Łebsko i Gardno oraz wyrywkowe dane 
dotyczące przepływów na rzekach stanowiących dopływy jeziora Łebsko. Przy obliczaniu bilansu wodnego 
jezior Łebsko i  Gardno wykorzystano dane meteorologiczne, będące w  zasobie IMGW–PIB, w  tym 
dotyczące: wielkości opadu miesięcznego i niezbędne do obliczenia wielkości parowania z powierzchni 
wody, czyli: temperatury, wilgotności względnej powietrza czy prędkości wiatru. Przy ocenie jakości wód 
Parku wykorzystano materiały pozyskane z GIOŚ oraz informacje uzyskane w 2019 roku w trakcie badań 
polowych i przeprowadzonych analiz laboratoryjnych, dzięki któremu możliwe było szczegółowe oznaczenie 
ilości biogenów, wybranych metali ciężkich oraz głównych jonów i substancji szkodliwych, definiujących 
zanieczyszczenie wód. Przy opisie hydrografii korzystano głównie z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 
w skali 1:10 000 oraz rastrowych map hydrograficznych w skali 1:50 000. Ocenę wielkości odwodnienia 
prowadzonego z polderów otaczających jeziora Łebsko i Gardno dokonano w oparciu o materiały uzyskane 
z PGW Wody Polskie. Cennych informacji uzupełniających dostarczyły również liczne publikacje naukowe, 
podejmujące temat ilości i jakości wód powierzchniowych z terenu Parku i jego okolic.
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Ryc. 5.1. Podstawowa sieć hydrograficzna SPN oraz poldery otaczające jezioro Łebsko i Gardno

5.1.3. Rezultaty

Główne jeziora SPN: Łebsko, Gardno, Smołdzińskie, Dołgie Wielkie i Małe zajmują łącznie 
powierzchnię 9 421 ha. Największe z nich – jezioro Łebsko (Fot. 5.1) – jest trzecim co do wielkości 
akwenem w Polsce, a kolejne – jezioro Gardno (Fot. 5.2) zajmuje miejsce ósme. Wszystkie jeziora 
Parku cechują się niewielką, nieprzekraczającą 2 m, głębokością średnią. Ich brzegi są z  reguły 
płaskie i porośnięte szerokim pasem szuwarów. Są silnie zeutrofizowane.

Fot. 5.1. Szuwary w północnej części jeziora Łebsko (fot.  
B. Nowak)

Fot. 5.2. Szuwary trzcinowe i oczeretowe na zachodnim brzegu 
jeziora Gardno (fot. B. Nowak)
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Zwierciadła wody w jeziorach Łebsko i Gardno znajdują się średnio od kilku do kilkunastu cm 
powyżej poziomu wody w Morzu Bałtyckim. Cechą charakterystyczną tych jezior przymorskich 
są wlewy wód słonych z  Bałtyku, występujące podczas wysokiego stanu wody w  morzu przy 
jednocześnie wiejących północnych wiatrach. Mała głębokość średnia dwóch największych jezior 
Parku, przy ich dużej powierzchni, powoduje, że proces mieszania wiatrowego wód jest bardzo 
intensywny. W  efekcie ich wody charakteryzują się brakiem stratyfikacji termicznej i  podlegają 
wielokrotnemu mieszaniu w ciągu roku, co sprawia, że nawet pomimo silnego zanieczyszczenia 
cechują się dobrymi warunkami tlenowymi w całym pionie głębokościowym. Rozległe zlewnie 
jezior (zlewnia całkowita Łebska ma powierzchnię 1 558,0 km² a Gardna 929,7 km²) powodują, 
że dociera do nich wiele zanieczyszczeń, które kumulują się w ich wodach i osadach. Największe 
rzeki wpływające do jezior (Łupawa do Gardna i  Łeba oraz Pustynka do Łebska) transportują 
również znaczne ilości zawiesiny, która przyspiesza proces zamulania jezior. Muł, który osadza 
się w jeziorach, w wyniku falowania ulega często wzburzeniu, co sprawia, że wody jezior cechują 
się małą przezroczystością, która w okresie zimowym nie przekracza najczęściej 1 m, a w sezonie 
wegetacyjnym spada często poniżej 0,4 m. Konsekwencją stałego dopływu nutrientów jest silna 
eutrofizacja wód oraz zarastanie i wypłycanie jezior. Prowadzi to do szybkiego zmniejszania ich 
powierzchni. Innym czynnikiem przyspieszającym wypłycanie mis jeziornych obu jezior i zmianę 
ich kształtu jest systematyczna depozycja materiału mineralnego nawiewanego z  okolicznych 
wydm.

Charakterystycznym elementem wód powierzchniowych Parku są występujące na torfowisku 
Wielkie Bagno zbiorniki poeksploatacyjne będące pozostałością gospodarczego wykorzystania tego 
obszaru. Koncentrują się one głównie w południowej części torfowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie 
kopalni Krakulice zlokalizowanej już poza granicami SPN. Trzy największe zbiorniki zajmują łącznie 
powierzchnię blisko 22 ha, a największy z nich obejmuje obszar około 17,5 ha. Są to płytkie zbiorniki, 
które przy znacznej powierzchni lustra wody podlegają falowaniu utrudniającemu spontaniczną 
regenerację roślinności torfotwórczej w ich obrębie (Bociąg i in. 2017). Poza dużymi zbiornikami 
poeksploatacyjnymi na Wielkim Bagnie występuje wiele niewielkich zbiorników, z których jeden 
zlokalizowany niedaleko miejscowości Gać (obwód ochronny Żarnowska, wydzielenie 57 m) jest 
szczególnie ciekawy. Reprezentuje on bowiem najlepiej w  SPN zachowany fragment siedliska 
przyrodniczego 3160 – Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Jest to śródtorfowiskowy zbiornik 
o  bardzo małej powierzchni (ok. 450 m²) charakteryzujący się silnie zabarwioną substancjami 
humusowymi wodą o niskim odczynie (pH 3,9) (Krameko 2020). Więcej informacji na temat tego 
zbiornika można znaleźć w rozdziale Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000.

Cieki na rozpatrywanym obszarze charakteryzują się umiarkowanym, gruntowo-deszczowo- 
-śnieżnym reżimem zasilania, z  maksimum wiosennym. Kulminacje stanów występują między 
styczniem i kwietniem, po czym stany te obniżają się, osiągając wartości minimalne na przełomie 
lata i  jesieni. Roczna amplituda wahań poziomów wody w  Łebie i  Łupawie, podobnie jak 
w  mniejszych rzekach, nie przekracza najczęściej 1 m. W  ujęciu wieloletnim różnice między 
stanami maksymalnymi i minimalnymi mogą sięgać maksymalnie do 244 cm na Łebie i 156 cm 
na Łupawie. W  pozostałych rzekach wartości te nie przekraczają 1,5 m. Obszar ten, podobnie 
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jak całe Przymorze, charakteryzuje się dużą zasobnością w  wodę, czego odzwierciedleniem są 
wartości odpływu jednostkowego głównych rzek, przepływających przez Park – Łeby i Łupawy, 
które wynoszą q = 8–10 dm³/s•km². Współczynniki nieregularności przepływów skrajnych dla 
tych rzek są wyjątkowo niskie i wynoszą poniżej 50. Udział odpływu podziemnego w całkowitym 
ich odpływie przekracza 50%. Wysoki udział odpływu podziemnego w odpływie całkowitym, jak 
również wysokie wartości jednostkowego odpływu podziemnego, wskazują na intensywny drenaż 
wód podziemnych zarówno płytkich, jak i głębszych poziomów wodonośnych.

Inną cechą charakterystyczną Parku i  jego okolic, poza wysokim udziałem wód podziemnych 
w zasilaniu rzek, jest wysoki wskaźnik infiltracji efektywnej opadów. Znaczny udział powierzchni 
zbiorników wodnych, mokradeł i łąk z płytko zalegającym poziomem wód gruntowych, przekłada 
się na bardzo wysoki wskaźnik ewapotranspiracji rzeczywistej, co powoduje znaczący ubytek wód 
powierzchniowych i podziemnych na tym terenie. Obok warunków klimatycznych, rzeźby terenu, 
litologii i sieci hydrograficznej tego obszaru, istotny wpływ na kształtowanie się jego stosunków 
wodnych mają związki wód lądowych i morskich. Poziom wody w Morzu Bałtyckim, stanowiący 
bazę erozyjną dla rzek odwadniających obszar Parku, jest mało stabilny. Świadczy o tym amplituda 
jego wahań, która w Łebie dochodzi do 200 cm. Konsekwencją tego zjawiska jest utrudniony odpływ 
wód lądowych do morza, bądź też wlewy wód morskich w ujściowe odcinki rzek i do przybrzeżnych 
jezior w okresach silnych wiatrów północnych. Szacuje się, że suma wlewów w rocznym bilansie 
wodnym jezior przybrzeżnych nie przekracza kilku procent, jednak w  okresach wzmożonego 
występowania sztormów, obejmujących najczęściej miesiące zimowe, może dochodzić nawet do 
kilkunastu procent.

Znaczną część zlewni bezpośredniej jeziora Łebsko i Gardno w obrębie Niziny Gardnieńsko- 
-Łebskiej stanowią tereny podmokłe, w podłożu których znajdują się osady organiczne utrudniające 
odpływ wód. W  dużej mierze są to dawne części jezior, które w  wyniku procesów akumulacji 
biogenicznej uległy spłyceniu, a następnie przekształciły się w torfowiska i mokradła. W okresie 
ostatnich kilkuset lat tereny te poddane zostały daleko posuniętym zabiegom melioracyjnym. 
Efektem tych prac jest bardzo gęsta sieć rowów melioracyjnych, które grawitacyjne odprowadzają 
wodę z  polderów w  okresach występowania niskich stanów wody w  jeziorach. W  przypadku 
jeziora Łebsko system odwodnieniowy okolicznych gruntów zgrupowany jest obecnie w  14 
polderach o łącznej powierzchni 5 900 ha (Cebulak 1984). W strefie przyjeziornej jeziora Gardno 
wyróżniono 5 polderów, o łącznej powierzchni 2 262 ha. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z prac 
pompowni z PGW WP, w latach 2017–2019 średni roczny przerzut wód wynosił od 9,684 mln m³ 
do 20,383 mln m³.

W oparciu o wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe jeziora SPN zakwalifikowane 
są do niezwykle podatnych na biodegradację. Są one silnie zanieczyszczone i  charakteryzują się 
wysokim stopniem eutrofizacji.

W zakresie ochrony zasobów wodnych Parku oraz siedlisk z nimi powiązanych należy rozróżnić 
w pierwszej kolejności działania ukierunkowane na zasoby ilościowe i  jakościowe. W przypadku 
pierwszego, zwłaszcza w kontekście notowanych zmian klimatycznych, skutkujących coraz częściej 
powtarzającymi się okresami suchymi, zaproponowano działania zmierzające do zwiększenia retencji 
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wód w obrębie akwenów znajdujących się w Parku, poprawy retencji gruntowej oraz spowolnieniu 
odpływu wód w ciekach. Z kolei aby osiągnąć cel, jakim będzie poprawa stanu jakościowego wód 
w Parku, zalecono podjęcie starań, które będą prowadziły do: zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
docierających do rzek i jezior z obszarów położonych w obrębie Parku i poza nim (w zlewni Łeby 
i Łupawy), ograniczenia zanieczyszczeń, w głównej mierze odpadów stałych w obrębie rzek i jezior, 
będących efektem dużej presji turystycznej oraz poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez 
działania ochronne w obrębie jezior i w ich zlewniach.

5.1.4. Podsumowanie

Wody powierzchniowe SPN zajmują około 1/3 jego całkowitej powierzchni, stanowiąc tym 
samym istotne ogniwo wielu siedlisk przyrodniczych. Zwłaszcza dwa największe jeziora, czyli 
Łebsko i  Gardno, których stan determinowany jest w  dużej mierze przez wody Bałtyku, są 
cennymi i bogatymi ekosystemami. Bliskość morza, jak również duży dopływ rzeczny oraz wysokie 
opady sprawiają, że jeziora te cechują się dużą stabilnością poziomu wody w ujęciu wieloletnim, 
w przeciwieństwie do jeziora Dołgie Wielkie, w którym zanotowano obniżenie zwierciadła wody. 
Przywołane jeziora są od wielu lat silnie zeutrofizowane, co jest efektem dużego dopływu do nich 
substancji biogennych oraz wzmożonej resuspensji zanieczyszczanych przez lata osadów. W związku 
z tym ich wody mają charakter silnie eutroficzny, podobnie jak wody mniejszych akwenów. Z tego 
względu należy wspólnie z  lokalnymi samorządami realizować zadania ochronne ograniczające 
spływ biogenów do jezior i rzek.

W  przypadku rzek Parku zauważalna jest z  kolei tendencja do zmniejszania się ich zasobów 
wodnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, co jest efektem m.in. przedłużających się okresów 
bezdeszczowych i wyższej ewapotranspiracji. Mając na względzie ten fakt, gospodarując wodą należy 
podjąć działania zmierzające do zmagazynowania wód na terenie Parku w okresach występowania 
jej nadwyżek i ograniczenia jej odpływu w okresach niżówkowych.

5.2. Wody podziemne

Kazimierz Różkowski
Krameko sp. z o.o.

5.2.1. Wstęp

Wody podziemne pozostają we wzajemnych zależnościach z wodami śródlądowymi, morskimi 
i obszarami podmokłymi, tworzącymi podstawowe siedliska SPN. Stanowią więc istotny element 
środowiska współkształtujący warunki abiotyczne Parku. Zgodnie z  założeniami realizowanego 
projektu nie przewidziano badań terenowych w zakresie wód podziemnych, w związku z czym 
charakterystykę warunków hydrogeologicznych przygotowano w  oparciu o  analizę dostępnych 
danych zgromadzonych przez SPN oraz danych archiwalnych.
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5.2.2. Zarys warunków hydrogeologicznych

W schemacie krążenia wód podziemnych w strefie nadmorskiej SPN plejstoceńskie wysoczyzny 
morenowe stanowią strefy zasilania. Drenaż odbywa się w strefie nizin nadmorskich, pradolin i dolin 
współczesnych rzek. Obszar Parku znalazł się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 
nr 12, poza obszarem GZWP. Na dokumentowanym terenie wyodrębnia się pięć poziomów 
wodonośnych: holoceńsko-plejstoceński, dolnoplejstoceński, międzymorenowy, trzeciorzędowy, 
kredowy. Na terenie nadmorskiej niziny, w  szczególności w  granicach SPN, użytkowy poziom 
wodonośny związany jest z  osadami wieku holoceńskiego i  plejstoceńskiego, o  swobodnym 
zwierciadle wód, miejscami tylko lekko napiętym utworami organicznymi. Aktualnie prowadzony 
monitoring ilościowy, podobnie jak i jakościowy, realizowany jest w sieci obserwacyjno-badawczej 
PSH w  poziomie holoceńsko-plejstoceńskim w  punktach w: Rąbce, Czołpinie, Klukach 
i Rowach. W obrębie Parku obserwacje są prowadzone lokalnie, w ramach celowych programów, 
niereprezentatywnych dla całego obszaru. Obserwowane w ostatnim wieloleciu wahania poziomu 
zwierciadła wody osiągały amplitudy zbliżone do notowanych w jeziorach, w przedziale od 0,85 m 
do 1,25 m. Oddziaływanie bezpośrednie morza na stan wód podziemnych pierwszego poziomu 
wodonośnego ogranicza się do wąskiego pasa wybrzeża o szerokości 100–150 m (Ziętkowiak 1983), 
bądź 150–200 m (Choiński 1981). W granicach Parku nie funkcjonują ujęcia wód podziemnych 
o znaczących poborach. Największym w otulinie pozostaje ujęcie Przedsiębiorstwa Wodociągowego 
Łeba – Wicko Sp. z  o.o. w  Łebieńcu. W  odniesieniu do udokumentowanych zasobów pobory 
wszystkich ujęć sięgają 11–12% dostępnych zasobów eksploatacyjnych. Jakość wód podziemnych 
na obszarze Parku jest znacznie zróżnicowana. Nagromadzenia osadów organicznych wpływają na 
pogorszenie jakości wody płytkich poziomów.

5.2.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne

Około 1/3 powierzchni Parku stanowią obszary lądowe. Blisko 18% z nich zagospodarowano 
w kierunku rolnym, około 1% to zabudowania i drogi. Skupiska ludzkie są niewielkie, a pośród 
zurbanizowanych obszarów nie zlokalizowano przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Pomimo niskiej izolacji od powierzchni, zagrożenie jakości wody z powierzchni 
praktycznie nie występuje w  granicach Parku i  otuliny. Największym zagrożeniem pozostaje 
częściowe tylko skanalizowanie otaczających wsi. Na niewielką skalę oddziałuje eksploatacja torfu 
w Krakulicach i w zakresie jakościowym realizowane projekty renaturalizacji torfowisk. Zagrożenia 
dla jakości wód wykraczają poza granice Parku czy nawet otuliny i występują na obszarach zlewni 
powierzchniowych Łupawy i Łeby. Zalecenia ochronne w zakresie wód podziemnych pokrywają 
się tu w generalnym zakresie z wytycznymi sformułowanymi dla wód powierzchniowych.
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5.3. Charakterystyka abiotycznej części przybrzeżnej strefy Bałtyku

Helena Boniecka
Krameko sp. z o.o.

5.3.1. Wstęp

Dwumilowy pas wód przybrzeżnych, rozciągający się od km 184,75 do km 215,30 brzegu 
morskiego (wg kilometraża urzędów morskich), został włączony w  granice SPN w  roku 2004, 
stanowiąc aż 34,1% obszaru objętego ochroną. Zgodnie z założeniami realizowanego projektu nie 
przewidziano badań terenowych w zakresie pasa wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, stąd ich 
charakterystykę przygotowano na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz analizy 
wyników badań i  monitoringu przybrzeżnej strefy morza, wykonanych w  rejonie środkowego 
wybrzeża, w tym badań w ramach PMŚ.

5.3.2. Rezultaty

Strefa brzegowa w swoim obecnym kształcie uformowała się pod wpływem dwóch najistotniejszych 
w  holocenie zdarzeń geologicznych, tj. wielkiej transgresji w  okresie atlantyckim, a  następnie 
względnej stabilizacji poziomu morza. Dno morskie w  obrębie rejonu SPN jest urozmaicone 
morfologicznie. Od brzegu do izobaty 20 m, przebiegającej równolegle do brzegu, w odległości 
około 6,5–7  km, w  rejonie Płycizny Czołpińskiej do 15  km, występują płycizny przybrzeżne. 
Poniżej skłonu podwodnego występują relikty rzeźby lodowcowej z pagórkami akumulacji morskiej 
oraz zajmujące rozległe obszary dna równiny abrazyjno-akumulacyjne (Mojski 1995). Wspomnieć 
w  tym miejscu należy o  głazowisku zlokalizowanym w  okolicy miejscowości Rowy, na zachód 
od ujścia Łupawy do morza, na głębokości od 2 do 18 m. Zbudowane jest ono z głazów, bruku 
skalnego i otoczaków, co czyni je miejscem wyjątkowym zarówno pod kątem geomorfologicznym, 
jak i bogactwa organizmów zasiedlających to skaliste dno morskie (Osowiecki, Kruk-Dowgiałło 
2006). Obszar głazowiska, którego fragment położony w  granicach SPN zajmuje powierzchnię 
240 ha, reprezentuje dobrze zachowane siedlisko przyrodnicze 1170 – Skaliste i kamieniste dno 
morskie, rafy (Krameko 2020). Więcej informacji na temat głazowiska można znaleźć w rozdziale 
Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000.

Przybrzeże odcinka 197,0–209,0 stanowi mozaikę pól na dnie o  zróżnicowanej miąższości 
warstwy dynamicznej, od 0 do powyżej 2 m, co wpływa na silniejsze niszczenie brzegu (Zawadzka- 
-Kahlau 2012). W rejonie SPN, zgodnie z analizą zmian położenia linii brzegowej z lat 1875–1979, 
przeważały procesy akumulacji, z prędkością akumulacji do 0,90 m/rok, lokalnie abrazji – 0,75 m/rok.  
Poziom Morza Bałtyckiego podlega długo- i  krótkookresowym zmianom o  różnej amplitudzie. 
Zmiany wynikają głównie z czynnika eustatycznego (eustatyczne podnoszenie się lub obniżenie 
poziomu wody w oceanie światowym – zjawisko o charakterze globalnym) oraz neotektonicznego, 
związanego z powolnymi pionowymi ruchami skorupy ziemskiej natury tektonicznej o charakterze 
regionalnym, przy mało znaczącym współudziale ruchu natury glacjalno-izostatycznej (Rosa 1991; 
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Zawadzka-Kahlau 1999; Kostrzewski, Musielak 2008). W  wieloleciu 1951–2008 średni roczny 
poziom morza wzrastał w tempie około 1,6 cm na 10 lat w Łebie, nieco szybciej w Ustce 2,0 cm 
na dekadę (Jakusik i in. 2012). Dla okresu referencyjnego 1971–1990, który w projekcie KLIMAT 
(Jakusik i in. 2012) był odniesieniem do opracowania scenariuszy zmian poziomu morza wzdłuż 
polskiego wybrzeża, średni poziom morza w Łebie wynosił 503,6 cm1, a w Ustce 503,2 cm. Spośród 
wszystkich sezonów zdecydowanie najniższy poziom morza wzdłuż całego polskiego wybrzeża 
występował wiosną. W lecie średni poziom morza zbliżony był do wartości rocznych. Dla wszystkich 
stacji najwyższym średnim poziomem morza charakteryzował się sezon jesienny, kiedy to zaznaczył 
się najsilniejszy spośród wszystkich sezonów wzrost wartości w kierunku wschodnim. Zmienność 
stanu Bałtyku w  polskiej strefie brzegowej w  2018 r. przeanalizowana na podstawie pomiarów 
ciągłych (z  częstotliwością 10-minutową), wykonywanych na posterunkach mareograficznych 
IMGW–PIB w Łebie wykazała, że w 2018 r. średni poziom morza w Łebie wyniósł 501 cm i był 
niższy od średniej z okresu referencyjnego 1971–1990. Na sąsiedniej stacji Ustka zarówno w roku 
2018, jaki i  w  wieloleciu 1971–2000 średni poziom morza wynosił 503 cm (Zalewska, Jakusik 
2019). W  2018 roku maksymalny poziom morza zarejestrowany w  Łebie wynosił 581 cm i  był 
kilka centymetrów poniżej średniej z  maksymalnych poziomów morza z  wielolecia 1971–2000. 
Zaobserwowane wartości z 2018 r. w Łebie były niższe od absolutnego maksimum (z  lat 1950–
2018) o 51 cm, a w Ustce o 65 cm. Wartości te były też odpowiednio niższe od maksymalnych 
zaobserwowanych na ww. stacjach w wieloleciu 1971–2000, ponieważ w tym okresie maksymalny 
zaobserwowany poziom morza wynosił: 638 cm – Łeba, 635 cm – Ustka.

Według obliczeń projektu KLIMAT (Jakusik i in. 2012) w odniesieniu do okresu referencyjnego 
1971–1990, w okresie 2011–2030 prognozowany średni poziom morza wzdłuż całego wybrzeża 
(w tym w rejonie Ustka–Łeba obejmującym morską część Parku) będzie wyższy o około 5 cm, zaś 
w perspektywie lat 2081–2100 od 20 do 28 cm, w zależności od ścieżki rozwoju cywilizacyjnego. 
W  zakresie średnich poziomów morza badania potwierdziły występowanie trendu rosnącego 
wzdłuż całego polskiego wybrzeża, przy czym od lat zmiany te są intensywniejsze na Wybrzeżu 
Wschodnim (Zalewska, Jakusik 2019). Nowe techniki wykorzystujące dane satelitarne dotyczące 
Morza Bałtyckiego poprawiły dokładność pomiarów, co przełożyło się również na dokładność map 
prognozujących przyszłe zmiany poziomu morza. Od 1993 do 2019 roku, opierając się na mapie 
przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), poziom morza w  rejonie Bałtyku 
południowego wzrastał pomiędzy 3, a  4 mm/rok (European Environment Agency). Biorąc po 
uwagę uzyskane rezultaty należy spodziewać się następstw wzrostu poziomu morza w postaci erozji 
brzegu i przemieszczania się linii brzegowej w stronę lądu.

Wezbrania sztormowe są jednym z ważniejszych czynników powodujących istotne przeobrażenia 
strefy brzegowej i  nadbrzeża. Podatność wybrzeża na te procesy w  rejonie Ustki i  SPN na 
przełomie wieków wzrosła około dwukrotnie w porównaniu z latami pięćdziesiątymi XX wieku. 
W  rejonie Parku średnia prędkość prądów zarówno podpowierzchniowych, jak i  przydennych, 
w wieloleciu 1986–2005 oscylowała wokół 10 cm∙s-1 (Kamińska, Krzymiński 2011). W warstwie 

1 Odczyty poziomu morza są odniesione do zera amsterdamskiego. tj. do poziomu 500 cm NN.
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przypowierzchniowej i  przydennej na płyciznach przeważały prądy wzdłużbrzegowe. Od zimy 
1988/1989 na polskim wybrzeżu obserwuje się systematyczny spadek liczby dni ze zlodzeniem 
(Girjatowicz, Kożuchowski 1995; HELCOM 2007; Marosz i in. 2011).

Cechy fizyczno-chemiczne wód Bałtyku różnicują się pod wpływem wlewów wód oceanicznych, 
napływów wód rzecznych, mechanicznego działania atmosfery i głębokości akwenów. Najwyższa 
średnia temperatura występowała w  trzecim kwartale i  wynosiła ~17°C, natomiast najniższa 
w pierwszym ~3°C. W okresie od 1986 do 2005 roku tendencja zmian temperatury w kolumnie 
wody w strefie brzegowej była dodatnia i  rosła, w reprezentatywnym kwadracie bałtyckim JO3, 
w  tempie 0,07ºC/rok (Kamińska, Krzymiński 2011). W  odróżnieniu od wód przydennych 
w Bałtyku woda powierzchniowa ma stosunkowo niskie zasolenie, które w kwadracie JO3 osiąga 
powyżej 7,0 PSU. Przezroczystość wody wzdłuż środkowego wybrzeża zmienia się w zakresie od 
2 m w okresie wiosny i lata, do 19 m tuż przed zakwitem wiosennym. W warstwie powierzchniowej 
wód, w wyniku wzmożonej produkcji pierwotnej, latem spotyka się stan przesycenia wody tlenem. 
W wodach strefy płytkowodnej środkowego wybrzeża, w dwudziestoleciu 1986–2005 obserwuje 
się tendencję spadkową zawartości zarówno fosforanów, jak i puli azotu w zimie, a więc w okresie 
ich największej koncentracji przy najmniejszej aktywności biologicznej.

5.3.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne

W przypadku SPN, gdzie zachodzące procesy naturalne wpisują się w założenia funkcjonowania 
i  ochrony Parku, nie jest konieczne projektowanie działań niezbędnych do zminimalizowania 
potencjalnie niebezpiecznych dla społeczeństwa i gospodarki narodowej skutków przewidywanego 
wzrostu poziomu morza. Przy spadającym ładunku soli biogennych wprowadzanych do środowiska 
morskiego rzekami, głównym zagrożeniem staje się intensywny rozwój różnych form turystyki 
związanych z pasem nadbrzeżnym.
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6.1. Wstęp

Rozwój sieci obiektów melioracyjnych na terenie SPN wiąże się ściśle z etapami rozwoju osadnictwa 
na tym terenie. Najwcześniejsze ślady melioracji znajdują się na terenie Kluk i związane są z lokalnym po-
zyskiwaniem cegiełek torfowych. Rowy towarzyszyły kopankom torfowym i były wykonywane w celu od-
wodnienia wyrobisk. Dalszy rozwój melioracji wiązał się ze stabilizacją poziomu wody w dwóch najwięk-
szych jeziorach SPN – Gardno i Łebsko (Kobendzina 1976). Materiały kartograficzne pokazują, że w XIX 
wieku funkcjonowały już niektóre poldery wraz z przepompowaniami zasilanymi energią wiatrową, które 
pozwalały na okresowe zalewanie systemów lub odwadnianie w okresie koszenia łąk (mapy Reymanna, ark. 
Łeba). Rozwój sieci melioracyjnej pobudzany był rozwojem przemysłowym Europy i wybuchem wojen. 
Powstawały kolejne rowy, kanały, poldery otaczające jeziora Gardno i  Łebsko. Poldery otaczano wałami, 
zbudowanymi z materiału pozyskanego z kopania rowów (słabej nośności torf i lokalnie piasek). W później-
szym okresie do nawadniania i odwadniania łąk zaczęto wykorzystywać również pompownie mechaniczne. 
W okresie po II wojnie światowej nie tylko rozszerzano sieć rowów, kanałów i rozbudowywano poszcze-
gólne poldery, ale wtedy też rozpoczęła działalność kopalnia torfu w Krakulicach, operująca na terenach ob-
jętych dzisiejszymi granicami SPN. Powstały wówczas największe wyrobiska w powierzchniowej warstwie 
torfów na Wielkim Bagnie (Filip 2012).

Aktualnie gospodarka wodna na terenie Niziny Gardnieńsko-Łebskiej podporządkowana jest produkcji 
rolnej, gdzie – zwłaszcza w części użytków zielonych – prowadzona jest intensywnie. Efektem przekształceń 
hydrotechnicznych dna niziny jest system złożony z wód znajdujących się w polderach lub poza nimi. Sys-
tem składa się z terenów meliorowanych i przepompowni, regulujących poziomy wody na terenach rolnych.

Przedmiotem prac „hydrotechnicznych” zrealizowanych w  ramach opracowanej dokumentacji plani-
stycznej było stworzenie opisu uwarunkowań hydrotechnicznych ochrony ekosystemów, zależnych od wód 
wraz z opracowaniem koncepcji zarządzania wodą w obrębie ekosystemów i siedlisk lądowych zależnych od 
wód, a także opracowanie koncepcji zarządzania wodą w ich obrębie, zapewniającej realizację celów ochrony 
w tych ekosystemach i siedliskach.

Do stworzenia zarówno opisu uwarunkowań, jak i samej koncepcji, niezbędne było w pierwszej kolej-
ności zweryfikowanie i uzupełnienie istniejących danych na temat systemu urządzeń wodnych (w tym sieci 
rowów i kanałów) w granicach SPN (Fot. 6.1).
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Fot. 6.1. Metody pomiarów terenowych przykładowych urządzeń hydrotechnicznych: A – pomiar średnicy przepustu; B – 
pomiar głębokości oraz szerokości koryta rowu melioracyjnego; C oraz D – pomiar szerokości (światła) oraz wysokości 
zastawki (fot. S. Czapiewski)

6.2. Wnioski

6.2.1. Charakterystyka uwarunkowań technicznych obszaru SPN i jego otoczenia

Na sieć hydrograficzną SPN składa się 3 078 rowów i cieków seminaturalnych o sumarycznej długości 
822,4 km. Gęstość sieci  hydrograficznej w granicach SPN wynosi 3,8 km/km˛ powierzchni Parku (bez 
uwzględnienia powierzchni Bałtyku) (Ryc. 6.1). Do wartości tych zalicza się także ok. 60 obiektów hydro-
technicznych o sumarycznej długości ok. 21,3 km, które leżą poza granicami SPN (w  jego otulinie), ale 
bezpośrednio oddziałują na gospodarkę wodną wewnątrz Parku.

System przepustów i  zastawek obejmuje 506 przepustów oraz 203 zastawki, w  tym 153 obiekty typu 
przepusto-zastawka. Opisywany system umożliwia przepływ wody pomiędzy polderami, zapewnia skutecz-
ny dostęp do obszarów oraz pozwala na sterowanie poziomem wód w kanałach i na polderach.

Ze względu na wahania poziomu wód w jeziorach Łebsko i Gardno oraz fakt, że systemy hydrotechnicz-
ne znajdują się w bezpośrednim otoczeniu jezior, urządzeniami wymaganymi do ochrony przed skutkami 
podnoszenia się poziomu wody są wały przeciwcofkowe i przeciwpowodziowe, a  także przepompownie 
włączone w sieć rowów i kanałów melioracyjnych, pozwalające aktywnie regulować kierunek przepływu 
wody w  systemie. Wały przeciwpowodziowe, w  liczbie 21 obiektów o  sumarycznej długości ok. 28 km, 
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Ryc. 6.1. Obszary oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych

pełnią głównie funkcję ochronną dla zabudowy wsi Gać i Kluki oraz terenów użytkowanych rolniczo poza 
granicami Parku. Zabezpieczają one przed podtopieniami spowodowanymi wahaniami wód w rzekach i je-
ziorach, a także piętrzeniami wód na polderach w okresie wegetacyjnym. Wały przeciwcofkowe natomiast, 
w liczbie 17 obiektów o łącznej długości ok. 36 km, zabezpieczają obszary użytków zielonych oraz polde-
rów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezior przed wahaniami wód jeziornych spowodowany-
mi wlewami wód morskich. Przepompownie, w liczbie 12 obiektów (w tym 10 przepompowni na terenie 
Parku oraz 2 w jego bezpośrednim otoczeniu, mające istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodnej 
w SPN) ze względu na sposób prowadzonej gospodarki wodnej, pełnią istotną rolę w regulacji wód na tere-
nie Parku. Przepompownie odprowadzają wody z systemów hydrotechnicznych SPN, przy czym ich praca 
wiąże się również z  odprowadzaniem wód z  systemu gospodarczego terenów rolnych położonych poza 
Parkiem, dzięki czemu tereny te zachowują wartości użytkowe. Funkcjonowanie tego systemu nie jest więc 
podporządkowane wyłącznie potrzebom przyrodniczym.

6.2.2. Delimitacja obszarów zależnych od wód powierzchniowych i podziemnych

Delimitacja obszarów zależnych od wód powierzchniowych i podziemnych na terenie SPN pozwoliła na 
wskazanie 4 głównych typów obszarów zależnych:
1.  Obszary torfowisk wysokich – obszary zasilane głównie wodami opadowymi. W związku z prowadzony-

mi w przeszłości na ich terenie pracami mającymi na celu obniżenie poziomu zwierciadła wód grunto-
wych warstwa torfu jest obecnie silnie zdegradowana.

2.  Obszary „depresji” – obszary położone poniżej poziomu wód jeziornych i rzecznych. Są to obszary leżące 
w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Łebsko i Gardo, położone poniżej średniego poziomu wód w jezio-
rze, na skutek czego są szczególnie narażone na okresowe podtopienia podczas wysokich stanów wód. 
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Z tego powodu obszary te nazwano „depresją”, pomimo, że w rzeczywistości nie są obszarami położo-
nymi poniżej poziomu morza. Obszary te są ograniczone wałami przeciwcofkowymi, oddzielającymi je 
od jezior. W celu aktywnego sterowania poziomami wód w polderach, wały wymagają w dużym stopniu 
remontów i modernizacji (wykonanie ścianek szczelnych).

3.  Obszary łąk kośnych – tereny, na których prowadzone jest sezonowe wykaszanie łąk wynikające z ko-
nieczności realizacji zadań ochronnych. W celu umożliwienia realizacji koszeń na tych obszarach prowa-
dzona jest gospodarka wodna.

4. Obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzek – tereny międzywala lub terasy zalewowej rzek, pod-
legające cyklicznym procesom wezbraniowym, zalewane wodami rzecznymi o charakterze tranzytowym.

6.2.3. Stopień przydatności istniejących urządzeń wodnych do realizacji celów ochrony oraz wymagania 
względem zarządzania zasobami wodnymi

Na podstawie analizy przydatności do celów ochronnych poszczególnych obszarów Parku można wy-
szczególnić następujące zalecenia i wymagania:
a)  przeprowadzenie niezbędnych napraw i zabiegów konserwacyjnych mających na celu poprawę drożności 

i skuteczności urządzeń hydrotechnicznych,
b)  wykonanie przetamowań powodujących spowolnienie wyprowadzenia wód z poszczególnych obszarów,
c)  pozostawienie stanu aktualnie istniejącego:

• ze względu na mniej intensywne, w stosunku do budowy przetamowań, spowolnienie wyprowadze-
nia wód, mające na celu poprawę uwodnienia poszczególnych obszarów,

• ze względu na dobry stan urządzeń – brak potrzeby ingerencji w celu poprawy przydatności, stan wy-
starczający,

• ze względu na zły stan urządzeń – brak konieczności poprawy stanu technicznego, ze względu na 
naturalną sukcesję roślinności na obszarach (popieranie zachodzenia procesów naturalnych),

• ze względu na brak potrzeby poprawy stanu technicznego – obecny stan urządzeń nie wpływa znaczą-
co na cechy ochronne obszaru.

6.3. Cele ochrony i uwarunkowania gospodarowania wodą

Gospodarowanie wodą na obszarze SPN i w jego otoczeniu pełni dwie funkcje. Pierwsza wynika z po-
trzeby odwodnienia użytków rolnych położonych poza Parkiem oraz tranzytu wody przez tereny chronione 
do odbiornika – Morza Bałtyckiego. Z tego powodu w systemie melioracyjnym położonym na terenie SPN 
wyznaczono sieć kanałów, które z uwagi na pełnioną funkcję transportu wody nie mogą zostać wyłączone 
z użytkowania oraz muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie. Druga wiąże się z utrzymaniem zależ-
nych od wód ekosystemów Parku, w celu zapewnienia realizacji celów ochronnych.

Ogólne cele ochronne są ustanowione w obowiązujących aktach prawnych, a w trakcie prac nad doku-
mentacją planistyczną zostały zaktualizowane i uszczegółowione. Prace zmierzające do osiągnięcia założo-
nych celów były już wcześnie prowadzone w ramach projektów zewnętrznych, a  także działań własnych 
Parku. Część z nich została wykonana m.in. w ramach programu czynnej ochrony torfowisk realizowanego 
przez Klub Przyrodników w projekcie „Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację zdegradowanych 
torfowisk na nizinach północnej Europy”. W  ramach tego projektu wykonano zadania polegające na ta-
mowaniu odpływu powierzchniowego poprzez przegradzanie rowów i bruzd oraz usuwanie nalotu drzew 
pojawiającego się w obrębie powierzchni otwartych odtwarzanych torfowisk. Poprawie uwodnienia służyła 
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budowa progów drewnianych na wybranych rowach w rejonie kopuł torfowisk Wielkie Bagno, Ciemińskie 
Błota i Kluki. Z uwagi na fakt, że działania te zostały wykonane w ostatnich dwóch latach, aktualnie nie jest 
jeszcze możliwa pełna ocena skutków ich oddziaływania na środowisko, chociaż widać w  terenie pewne 
oznaki zmian hydrologicznych w związku z lokalnym stagnowaniem wody. Te korzystne z punktu widzenia 
ekosystemów zjawiska zwiastują poprawny kierunek działania przetamowań w stosunku do zamierzonego 
celu – zwiększenia retencji wodnej w obrębie cennych ekosystemów zależnych od wód.

Wyniki analizy stanu gospodarki wodnej i przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej urządzeń hydro-
technicznych pozwoliły na doprecyzowanie i rozwinięcie już realizowanych celów.

Działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań przyrodniczych Parku to utrzymanie, a w dalszej per-
spektywie zwiększenie zasobów wód powierzchniowych poprzez zwiększenie retencyjności zlewni. W tym 
celu przewidziano kontynuację czynności zmniejszających odpływ powierzchniowy z powierzchni torfo-
wisk i lasów, zwiększenie zdolności regulacyjnych istniejących polderów oraz działania zmierzające do rena-
turyzacji cieków (przykładowo renaturalizacja starorzeczy w dolinie rzeki Łupawy poprzez rozszczelnienie 
fragmentów obwałowań).

Bilans wodny obszaru SPN wykazuje znaczne odpływy na wiosnę, co daje możliwość retencjonowania 
wody w tym okresie, podobnie jak w okresach jesiennych. Podniesienie poziomu wody przy wykorzystaniu 
istniejących urządzeń piętrzących oraz konstrukcja nowych w miejscu urządzeń całkowicie zdegradowa-
nych może spowodować znaczne zwiększenie retencji. Optymalne byłoby przywrócenie poziomu wody 
w kopułach torfowych z początku XX w., jednak rozwiązanie takie jest często niemożliwe ze względu na 
liczne drogi ucieczki wody oraz utrudnioną infiltrację spowodowaną obecnością murszu. Możliwe jest jed-
nak podniesienie poziomu wody tak, by granica jej lustra nie zagrażała bezpieczeństwu ludzi i mienia. Każ-
dorazowo wymaga to jednak weryfikowania granic oddziaływania poszczególnych urządzeń, dla każdego 
obiektu z osobna.

Wymagane celami ochrony działania wiążą się generalnie z powrotem do aktywnego zarządzania wodą 
w obszarach przeznaczonych do koszenia, z blokowaniem odpływu wody w terenach, gdzie celem jest po-
prawa uwodnienia siedlisk torfowych, a także z ograniczeniem działania systemów odwodnieniowych na 
terenach leśnych. Dotychczasowa polityka niedofinansowania systemów melioracyjnych w Polsce dotknę-
ła również Park, co spowodowało degradację urządzeń melioracyjnych na polderach (a więc na terenach 
w dużej części przeznaczonych do koszeń wymagających utrzymania systemu melioracyjnego). Mitygacja 
i adaptacja do zmian klimatu wymusza uwzględnienie przy zarządzaniu wodą działań zmierzających do sza-
nowania i oszczędnego korzystania z wód, nie tylko w procesach gospodarczych, ale również w procesach 
przyrodniczych.

Szczególną uwagę należy poświęcić zwiększeniu retencji obszarów torfowisk, lasów i polderów oraz pro-
wadzeniu działań mających na celu renaturyzację cieków. Wprawdzie jeziora utrzymują zwierciadło wody 
na stosunkowo stałym poziomie, jednak drenowanie obszarów lądowych Parku rowami, bez możliwości 
zatrzymania lub spowolnienia odpływu wód, jest marnowaniem tego cennego zasobu.

Poziom wód gruntowych na polderach kształtuje w sposób naturalny poziom jezior Gardno i Łebsko, 
który limituje odpływ z  tego terenu. Poziom wód w  jeziorach podlega wahaniom, co jest spowodowane 
głównie północnymi wiatrami i sztormami na Bałtyku, napędzającymi wody morskie do jezior. Dla poprawy 
stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych najbardziej istotne jest utrzymywanie w miarę stałego, wysokiego 
poziomu wody w okresie przelotów i lęgów oraz obniżenie go do poziomu umożliwiającego wykoszenie 
łąk, co jest także warunkiem zachowania tych siedlisk. Przewidziane wobec tego są działania polegające na 
przywróceniu możliwości regulacji i stabilizacji zwierciadła wód w polderach poprzez utrzymanie urządzeń 
hydrotechnicznych na zamknięciach poszczególnych polderów.
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Pompownie melioracyjne umożliwiają odwodnienie polderów w okresie wykosów oraz nie dopuszczają 
do nagłego podniesienia się poziomu wody na polderze w okresie lęgów, co mogłoby spowodować zniszcze-
nie gniazd. Jest to szczególnie istotne w kontekście postulatu utrzymania możliwości sterowania poziomem 
wód w polderach z uwagi na kształtowanie odpowiednich warunków bytowych i lęgowych dla różnych ga-
tunków ptaków, zgodnie z ich preferencjami. Postulat ten wiąże się z koniecznością zachowania w dobrym 
stanie technicznym kanałów doprowadzających wodę do polderów dzięki przepompowniom pompującym 
wody tranzytowe z terenów rolnych otuliny. Zastawki i przepusto-zastawki mają za zadanie zahamowanie 
odpływu wody, jej piętrzenie w celu umożliwienia skierowania w poszczególne rejony polderów oraz regu-
lowanie poziomu wody w poszczególnych kwaterach.

Celem przyrodniczym dla obszarów przewidzianych do pozostawienia bez ingerencji (tereny do okreso-
wych zalewów) jest odtworzenie mozaiki roślinności łąkowo-szuwarowej, zależnej od naturalnych zalewów 
wodami jezior Łebsko i Gardno, doprowadzenie do występowania okresowych wylewów wód na terasie 
przybrzeżnej sąsiednich jezior oraz do powstania naturalnych tarlisk dla ichtiofauny. Na tych obszarach 
działania ochronne będą skupiać się na likwidacji przeszkód w postaci obwałowań.

Na torfowiskach Kluki, Ciemińskie Błota i Wielkie Bagno wykonane zostały rowy ziemne (ujęte w re-
jestrze urządzeń melioracyjnych) oraz bruzdy terenowe (liniowe wcięcia odprowadzające wodę, nie ujęte 
w  rejestrze urządzeń melioracyjnych), których celem było odwodnienie niegdyś eksploatowanych części 
torfowisk. Obecnie są one w różnym stanie, ale nadal przyczyniają się do odprowadzania wody. Stan rowów 
i bruzd na tym terenie, z punktu widzenia technologii melioracyjnej, jest bardzo zły – są niedrożne i nie mają 
wymaganych parametrów, ale sytuacja ta jest korzystna i pożądana z punktu widzenia celów ochrony i przy-
jętej koncepcji odtwarzania pierwotnych stosunków wodnych. Niemniej jednak, nawet wypełnione mchami 
lub strukturą złożoną z martwych części roślin, rowy i bruzdy są w stanie grawitacyjnie odprowadzać wodę 
z kopuł poprzez sączenie. Stąd na obszarach tych, pomimo w większości złego stanu rowów, przewiduje się 
kontynuację działań ograniczających odpływ wód, poprzez budowę przegród z wykorzystaniem materiałów 
naturalnych – torfu i drewna. Szczególną rolę w ochronie siedlisk bagiennych pełnią działania mające na 
celu powstrzymanie odpływu wód z wierzchowinowej partii kopuł torfowiskowych. Dla ich ochrony ko-
nieczne jest zlikwidowanie funkcjonalności istniejących urządzeń poprzez ich fizyczną likwidację lub prze-
kształcenie trwale uniemożliwiające odprowadzanie wody. Dla większości obiektów ich likwidacja oznacza 
pozostawienie urządzeń do zarośnięcia lub stymulowanie naturalnych procesów zarastania poprzez budowę 
przegrodzeń. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza kopuł torfowiskowych oraz w większym zakresie na 
Wielkim Bagnie, a także na torfowisku Kluki, istotne jest ograniczenie migracji wód w obrębie kopuły i jej 
spływu w wyniku blokowania odpływu wody poprzez przegrody.

Istotnym czynnikiem wpływającym na stosunki wodne w rejonie Wielkiego Bagna jest zlokalizowana 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Parku kopalnia torfu w  Krakulicach, której wyrobiska odkrywkowe są od-
wadniane powierzchniowo przez system rowów melioracyjnych. Odwodnienie to stymuluje odpływ wód 
z terenu Wielkiego Bagna, co negatywnie wpływa na wielkość zasobów wodnych i procesy odbudowy wa-
runków korzystnych dla ekosystemu torfowisk. Z tego względu w projekcie planu przewidziano likwidację 
rowów po zakończeniu działalności kopalni, przy jednoczesnym zaleceniu zaprzestania przedłużania kon-
cesji na eksploatację złóż torfu. W dokumentacji planistycznej ustalono także adekwatne kierunki zagospo-
darowania i przyszłych funkcji istniejących wyrobisk kopalni, formułując wodny kierunek ich rekultywacji.
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6.4. Zalecenia dotyczące realizacji działań ochronnych

Zrealizowane prace, poza sformułowaniem koncepcji ochrony, pozwoliły na określenie zaleceń doty-
czących realizacji działań ochronnych powiązanych z  gospodarowaniem wodą i  zarządzaniem systemem 
melioracyjnym. Najważniejszymi z nich są:

1. Kontynuacja kierunków prowadzonych aktualnie programów LIFE+
 Na terenie SPN prowadzone są kompleksowe projekty w ramach programu LIFE+, mające na celu m.in. 

zmianę sposobu gospodarowania wodami w celu poprawy warunków życia organizmów będących przed-
miotem ochrony Parku. Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i  gatunków priorytetowych Ostoi 
Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” obejmuje wschodnią część brzegu 
i lądowego zaplecza jeziora Gardno (poldery: Gardna IX i Gardna X) oraz fragment doliny rzeki Łupawy 
położony na południe od miejscowości Smołdzino. Projekt ma na celu poprawę gospodarki wodnej i jej 
dostosowanie do potrzeb życiowych ptaków siewkowych na powierzchni 360 ha. Ponadto przewiduje 
renaturyzację 7 starorzeczy (siedlisko 3150) w dolinie rzeki Łupawy, renaturyzację siedliska nizinnej rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) na odcinku 2,3 km i naturalnej terasy zalewowej rzeki Łupawy 
na powierzchni około 20 ha oraz charakterystycznej roślinności, w tym priorytetowego łęgu olszowo-
-jesionowego (siedlisko 91E0*), udrożnienie korytarza ekologicznego ekosystemu rzeki Łupawy dla ryb 
wędrownych oraz minogów (co najmniej 5 gatunków podejmujących wędrówki rozrodcze). Natomiast 
projekt „Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację zdegradowanych torfowisk na nizinach pół-
nocnej Europy” ma za zadanie realizację działań zmierzających do poprawy uwodnienia kopuł torfowisk 
wysokich. Działania zmierzają do przywrócenia naturalnego reżimu wodnego na torfowiskach objętych 
projektem poprzez budowę ponad 200 zapór (zastawek). Oczekiwanym efektem prac jest umożliwienie 
rozwoju roślinności torfotwórczej i  przywrócenie odkładania złóż torfu na terenach poddanych nie-
gdyś jego eksploatacji (Klub Przyrodników 2022). Prowadzone obecnie programy rozwiązują znaczną 
część problemów wodnych Parku, niemniej działania te należy kontynuować, co zostało przewidziane 
w projekcie planu. Propozycją godną rozważenia jest ujęcie w kolejnych aplikacjach o środki zewnętrzne 
problemów polderów w rejonie Kluki – Izbica, w szczególności w zakresie ich roli i  funkcjonowania 
w układzie przyrodniczym. W dalszej kolejności rozstrzygnięte winny być problemy odbudowy zdol-
ności retencyjnych kolejnych polderów, problemy wpływu rowu C-9 na drenowanie torfowiska Kluki 
poprzez przerzut wód na północ do przepompowni Łokciowe, przebudowy drogi Eurovelo na odcinku 
prowadzącym przez tereny torfowiskowe i ucieczki wód z Ciemińskich Błot oraz z polderu Izbica, a tak-
że podporządkowania zachodniej i północnej części polderu Kluki IV procesom przyrodniczym.

 2. Uzupełnienie wiedzy w zakresie dynamiki wód podziemnych
 Istotnym kierunkiem badawczym, jaki winien być realizowany w Parku, są zmiany wysokości zwier-

ciadła wód podziemnych. W warunkach realizacji działań ochronnych skutkujących osiąganiem celów 
środowiskowych gospodarki wodnej spodziewać się można zasadniczych reakcji uwidaczniających się 
w głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych. Poznanie dynamiki zmian wynikających z reali-
zacji koncepcji ochrony pozwoli na sukcesywne dostosowywanie zakresu i intensywności realizowanych 
działań w zależności od rejestrowanych skutków.

 3. Powołanie Komisji ds. gospodarki wodnej przy Dyrektorze Parku
 Z poczynionych obserwacji wynika również konieczność wzmocnienia instytucjonalnego służb Parku 

w zakresie podejmowania decyzji i każdorazowego opiniowania działań przy planowanych przebudo-
wach, modernizacjach czy też likwidacjach urządzeń wodnych. Ponieważ istnieje jeszcze duża luka po-
między dzisiejszym planowaniem działań inwestycyjnych w Parku poprzez plan ochrony, a realnym, in-
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żynierskim hydrotechnicznym projektowaniem budowli i urządzeń wodnych, wydaje się, że potrzebny 
jest organ, który mógłby merytorycznie i technicznie rozeznać prace utrzymaniowe na najwyższym moż-
liwym stopniu szczegółowości. Komisja ta powinna składać się z przedstawicieli wszystkich wydziałów 
Parku, przedstawicieli samorządów, Wód Polskich, Lasów Państwowych, Rady Naukowej, specjalistów 
hydrologów i hydrotechników. Wszystko po to, aby ocena zamierzeń inwestycyjnych, planów utrzymania 
i likwidacji urządzeń wodnych oraz skutków tych działań dla przedmiotów ochrony Parku uwzględniała 
szerokie spektrum uwarunkowań.

6.5. Podsumowanie

Gospodarowanie wodą pełni przede wszystkim rolę służebną w  stosunku do potrzeb przyrodniczych 
różnych grup organizmów i siedlisk, w których bytują. Ponieważ jednak duża część badanych na terenie 
SPN komponentów środowiska wymaga większych niż dotychczas poziomów nawodnienia lub możliwości 
sterowania nim, celem gospodarki wodnej jest jej uporządkowanie na obszarze Parku poprzez sukcesywne 
zwiększanie retencji, likwidację melioracji na terenach leśnych i  torfowiskach, z wyłączeniem melioracji 
związanych z odwodnieniem korpusów dróg i odwodnieniami tranzytowymi. Odbudowie muszą ulec zdol-
ności retencyjne polderów w celu przywrócenia im możliwości sterowania poziomem wody w poszczegól-
nych kwaterach. Przy tym dotychczasowe funkcje przepompowni położonych na terenie Parku, a szczegól-
nie ich zdolność do obsługi terenów położonych poza granicami SPN, muszą zostać zachowane.

Lokalizacja w graniach Parku przepompowni wód, których oddziaływanie sięga daleko poza obszar chro-
niony, wymusza uwzględnienie w ich funkcjonowaniu interesów właścicieli terenów rolnych położonych 
poza SPN. Dlatego też Park dąży do odseparowania możliwości retencjonowania wód w polderach poprzez 
przywrócenie im zdolności technicznych do sterowania poziomem wód. Ochrona przeciwpowodziowa te-
renów położonych w miejscowościach Gać i Kluki oraz na terenach rolnych poza Parkiem wymaga posia-
dania możliwości obniżenia zwierciadła wód, ale po odbudowie zdolności sterowania wodą w polderach 
będzie się ono odbywać przy minimalnych możliwych stratach wody na terenach siedlisk zależnych od wód.

Istotne jest zaprzestanie działalności kopalni torfów w Krakulicach, która utrudnia odbudowę powierzchni tor-
fowisk wysokich. Kopalnia powinna zostać wygaszona po upływie terminu obowiązywania koncesji wydobywczej.

Realizacja celów środowiskowych planu gospodarowania wodami oraz zadań gospodarki wodnej syste-
mów melioracyjnych przyczyni się do:

• podniesienia zwierciadła wód podziemnych w obrębie kopuł torfowiskowych,
• zwiększenia retencji wód na terenach leśnych,
• przywrócenia możliwości gospodarowania wodami na użytkach zielonych.
Dla wspierania celów ochrony przyrody niemniej ważne są zadania miękkie, takie jak edukacja lokalnej 

społeczności na temat gospodarki wodnej i celów prowadzonych działań, czy wskazanie korzyści, jakie mogą 
płynąć ze zrównoważonej gospodarki wodą na terenach Parku.

6.6. Piśmiennictwo
1.  Filip M. 2012. Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii. Wydawnic-

two Nauka i Innowacje, Poznań.
2.  Klub Przyrodników. 2022. https://www.kp.org.pl/pl/trwajace/life-peatrestore.
3.  Kobendzina J. 1976. Z geografii historycznej Łeby i okolicy (Historic geography of Łeba and surroundings). Prze-

gląd Geograficzny. 48(4): 689–701.
4.  Reymann’s topographische Special-Karte von Central Europa, arkusz Leba, 1:200 000, 1806 –1908. http://igrek.amzp.pl/.
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7. OCENA STANU EKOLOGICZNEGO WÓD

Krystian Obolewski, Paweł Napiórkowski

Krameko sp. z o.o., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

7.1. Wstęp

Ekosystemy wodne na obszarze SPN są mocno zróżnicowane, reprezentują aż 4 typy: przybrzeżne, 
przejściowe, rzeki i jeziora. Znajdują się tu słonawowodne jeziora Gardno i Łebsko, słodkowodne Dołgie 
Wielkie i  Dołgie Małe oraz dwie duże rzeki przymorskie Łupawa i  Łeba. Dodatkowo do Parku należy 
2-milowy morski obszar zawarty pomiędzy Rowami a Łebą wraz z unikatowym fragmentem głazowiska na 
wysokości Rowów. Wszystkie te obiekty zostały uwzględnione jako jednolite części wód powierzchniowych 
(JCWP), czyli podstawowe jednostki gospodarki wodnej w  myśl polskiego prawa wodnego i  Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000). Całość sieci hydrologicznej uzupełnia gęsta sieć drobnych cieków 
i kanałów (Bogdanowicz, Izydorek 2012).

Ze względu na stale zachodzące procesy biologiczne oraz znaczną antropopresję stan ekologiczny 
ekosystemów wodnych Parku ulega dynamicznym zmianom (Gąbka, Rybak 2016). Jest to zatem element 
wymagający prowadzenia stałego monitorowania celem podjęcia odpowiedniej reakcji w  przypadku 
pogorszenia się poszczególnych komponentów wykorzystywanych do ustalenia stanu ekologicznego.

7.2. Jednolite części wód powierzchniowych SPN i metody oceny ich stanu eko-
logicznego

Stan ekologiczny określa jakość struktury i  funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych. 
Klasyfikuje się go poprzez nadanie konkretnej JCW jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza 
oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – 
 stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W stosunku do elementów biologicznych obowiązuje zasada 
„One Out – All Out”, tzn. że łączna ocena stanu ekologicznego nie może być lepsza, niż najgorsza z ocen 
elementów biologicznych. Dodatkowo ustala się także stan chemiczny analizowanych ekosystemów 
interpretując wyniki pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w  tym tzw. substancji priorytetowych. 
Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości 
stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych 
wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. Dobry stan 
jednolitej części wód wymaga dobrego stanu ekologicznego i chemicznego, podczas gdy stan zły ustala się 
w każdym innym przypadku.

Dla lepszego zobrazowania wyników ocen w  zestawieniach prezentujących uzyskiwane wyniki 
odpowiednim kolorem oznaczono przyporządkowaną wartościom wskaźników klasę stanu ekologicznego 
(bardzo dobry/maksymalny – niebieski, dobry – zielony, umiarkowany – żółty, słaby – pomarańczowy, zły – 
czerwony). Uwzględniono również ocenę jakości wód na podstawie zbadanych specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i  niesyntetycznych (stan dobry – zielony, stan poniżej dobrego – żółty). Średnie wartości 
elementów fizyko-chemicznych (wspierających przy ocenie stanu ekologicznego) oznaczono kolorem 
zielonym, gdy odpowiadały stanowi dobremu, a  żółtym w przypadku wartości odpowiadających stanom 

gorszym.
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Na podstawie analizy morfologii dna i ukształtowania brzegów oraz rodzaju dna obszar przybrzeżny (CW) 
SPN został zakwalifikowany do jednego typu wód powierzchniowych – otwarte wybrzeże. Szczegółową 

charakterystykę wód przybrzeżnych SPN przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 7.1).

Tab. 7.1. Charakterystyka obszarów przybrzeżnych (CW) Słowińskiego Parku Narodowego

Kod 
JCWP Część wód Zasolenie Temperatura Typ 

wód*
Czas

retencji Ekspozycja na fale Rodzaj dna

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C
W

20
00

1W
B

2

Polskie wody 
przybrzeżne 
Basenu 
Gotlandzkiego

5,0-18,0 8,44 PbO <7 dni częściowo otwarte
piaski różnoziarniste,
piaski żwirowe, żwiry 
piaszczyste

PbO-otwarte wybrzeże
* https://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania

Szczegółowy monitoring obszaru przybrzeżnego był wykonany w  2016 roku wraz z  ustaleniem jego 
stanu ekologicznego (Krzymański i in. 2017). Przy analizie zagadnienia podczas sporządzania dokumentacji 
planistycznej wykorzystano również dane z zasobów GIOŚ:

• z 2017 r. – dotyczące warunków fizyko-chemicznych wód oraz makrozoobentosu
oraz
• z 2020 r. – dotyczące oceny stanu elementów hydromorfologicznych.
Do charakterystyki Głazowiska Rowy wykorzystano materiały publikowane (Osowiecki, Kruk-Dowgiałło 

2006).
W oparciu o informacje uzyskane z KGGW i GIOŚ na obszarze Parku występują trzy jednolite części 

wód jezior (Gardno, Łebsko i  Dołgie Wielkie). Źródłem danych do analiz były zasoby GIOŚ zebrane 
w  ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w  latach 2010–2015 (PMŚ 2010–2015). Dodatkowo 
w ocenie uwzględniono wyniki własnych badań jezior przymorskich przeprowadzonych w latach 2014–2015 
(Obolewski 2017) oraz 2019–2020 – prace realizowane w ramach opracowania dokumentacji planistycznej 
(Krameko 2020), gdzie znajdują się dokładne informacje o  poszczególnych wartościach analizowanych 
wskaźników. Ze względu na zastosowanie metodyki odmiennej od przyjętych w PMŚ, stanowią one jedynie 
uzupełnienie informacji o kondycji ekologicznej omawianych zbiorników. Zastosowano typologię podziału 
jednolitych części wód opierając się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. 
w  sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i  stanu chemicznego oraz sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a  także środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. 2021, poz. 1475).

Na obszarze Parku JCWP jeziornych reprezentują dwa typy wód: Kond (jezioro przymorskie, podlegające 
wpływom wód morskich, o naturalnie podwyższonej przewodności elektrolitycznej, polimiktyczne) oraz 
K_b (jezioro na podłożu krzemionkowym, niskozasadowe, tak zwane lobeliowe, polimiktyczne – Tab. 7.2).
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Tab. 7.2. Charakterystyka jezior (LW) na obszarze SPN zgodnie z aktualnym podziałem JCWP

Lp. Nazwa Kod Status Typ wód* Powierzchnia
[ha]

Głębokość maks. 
[m]

Objętość
[tys. m³]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jezioro Gardno2 LW21028 NAT Kond 2 286 2,2 28 416
Jezioro Łebsko LW21045 NAT Kond 6 998 4,7 110 097
Jezioro Dołgie 
Wielkie LW21046 NAT K_b 131 2,4 1 959

* za rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1475)

Podstawą oceny stanu ekologicznego jezior były średnie wartości wskaźników biologicznych, przede 
wszystkim chlorofilu „a”, indeksu fitoplanktonowego (PMPL), makrofitowego indeksu stanu ekologicznego 
(ESMIJP).

Na terenie Parku główne cieki to rzeki Łupawa, Łeba i  Pustynka, wskazane jako JCWP, dla których 
dostępne są informacje z badań monitoringowych (Tab. 7.3, Ryc. 1). W przypadku oceny stanu ekologicznego 
rzek uwzględniono uśrednione wartości indeksu okrzemkowego (IO), makrofitowy indeks rzeczny (MIR) 
oraz wielometryczny wskaźnik stanu ekologicznego rzek (MMI). Dodatkowo uwzględniono, zgodnie 
z  metodyką GIOŚ, wartości hydromorfologicznego indeksu rzecznego (HIR), a  także wybrane wartości 
wskaźników fizyczno-chemicznych wód (PMŚ 2010-2015).

Tab. 7.3. Charakterystyka cieków (RW) naturalnych i silnie zmienionych przepływających przez obszar SPN – podział JCWP

Lp. Nazwa Kod Typ
wód

Powierzchnia 
zlewni [km²] Status* Średni przepływ [m³ s-¹]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Rzeka Łupawa RW20002047459 RzN 71,97 SZCW

8,4
2. Rzeka Łupawa RW2000224749 RzN_uj 73,25 NAT
3. Rzeka Łeba RW200024476799 Rz_org 296,19 NAT

11,7
4. Rzeka Łeba RW20002247699 RzN_uj 37,86 NAT
5. Rzeka Pustynka RW200017476749 PNp 151,98 NAT brak danych

6. Kanały: Łupawski 
i Gardno-Łebsko RW20001576789 P_org 47,74 SCW brak danych

7. Dopływ z polderu 
Gardna V–VI RW200010474799 PNp 11,05 NAT brak danych

8. Rzeka Grabownica RW20001047476 PNp 19,22 NAT brak danych
9. Rzeka Brodna RW20000947474 PN 14,83 NAT brak danych

10. Dopływ 
z Bukowej RW20001547458 P_org 10,98 NAT brak danych

11. Kanał Żarnowski RW20000476792 0 11,74 SCW brak danych

Kategoria wód powierzchniowych – cieki:
RzN – Rzeka nizinna; RzN_uj – Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych; Rz_org – Rzeka w dolinie o dużym 

udziale torfowisk; PNp – Potok lub strumień nizinny piaszczysty; PN – Potok lub strumień nizinny; P_org – Potok lub 
struga w dolinie o dużym udziale torfowisk, 0 – kanały

SZCW – silnie zmieniona część wód; NAT – naturalna jednolita część wód
* https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW

2 Parametry (powierzchnia, głębokość max. oraz objętość) uwzględniają łącznie jeziora Gardno oraz Smołdzińskie
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7.3. Rezultaty

7.3.1. Strefa przybrzeżna

Wskaźniki makroglonów i okrytozalążkowych osiągały wartości charakterystyczne dla wód w dobrym 
stanie (II klasa), podczas gdy multimetryczny indeks B (oparty na strukturze makrobezkręgowców dennych) 
odpowiadał zaledwie klasie IV. Zbyt wysokie stężenie chlorofilu „a” wskazało na zły stan. Elementy 
hydromorfologiczne przyporządkowano do I klasy, podczas gdy elementy fizykochemiczne zaklasyfikowano 
poniżej stanu dobrego ze względu na zbyt wysokie wartości azotu ogólnego i małą przezroczystość. W JCWP 
nie występują substancje zakazane, czyli wycofane z produkcji i obrotu, a presja substancji dozwolonych, 
których produkcja i  stosowanie są dopuszczalne, jest nieznacząca. Pojawiają się natomiast substancje 
dozwolone, których stężenie przekracza środowiskowe normy jakości, są to: bromowane difenyloetery, rtęć, 
heptachlor. Presja na stan chemiczny jest znacząco silna z uwagi na występowanie w badanych organizmach 
substancji zakazanych i  dozwolonych. Powoduje to, że stan jednolitych części wód kwalifikuje obszar 

wybrzeża na terenie SPN jako zły (Tab. 7.4).

Ryc. 7.1. Jednolite Części Wód (JCW, kody) na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
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Tab. 7.4. Ocena jakości wód przybrzeżnych na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (na podstawie danych IOŚ z 2016 
zreklasyfikowanych w świetle rozporządzenia Dz. U. 2021, poz. 1475)
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Fitoplankton

- -
Chlorofil-a

Makrobezkręgowce bentosowe

Wskaźnik B

Fitoplankton

Chlorofil-a

Makroglony i okrytozalążkowe

Wskaźnik SM₁

Makrobezkręgowce bentosowe

Wskaźnik B

Kolor oznacza klasę jakości wód powierzchniowych dla elementów biologicznych: I – niebieski , II – zielony, III – żółty, 
IV – pomarańczowy, V – czerwony. Dla elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych: I – niebieski , II – zielony, 
III-V – czerwony, biały kolor oznacza brak danych. Dla oceny stanu ekologicznego: bardzo dobry – niebieski, dobry – zielony, 
umiarkowany – żółty, słaby – pomarańczowy, zły – czerwony, dla oceny stanu chemicznego i  JCWP: dobry – niebieski, 
poniżej dobrego – czerwony.

Fragmentem szczególnie cennym w  strefie płytkowodnej środkowego wybrzeża jest Głazowisko 
Rowy. Na podstawie posiadanych danych można określić stan ekologiczny tego fragmentu wybrzeża jako 
bardzo dobry pod względem struktury elementów biologicznych. Jedynie niektóre wartości parametrów 
charakteryzujących cele środowiskowe nie są osiągnięte – głównie przezroczystość.

7.3.2. Stan ekologiczny jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych

Głównym składnikiem fitoplanktonu tych zbiorników są sinice, a wartość indeksu fitoplanktonowego 
(PMPL) wskazuje na słaby stan ekologiczny (IV klasa) jezior Parku, z wyjątkiem Jeziora Smołdzińskiego, 
którego stan oceniono jako umiarkowany (III klasa). Szczególnym walorem florystycznym jeziora Gardno jest 
występowanie bardzo rzadkiego przedstawiciela włosieniczników – Ranunculus baudotii. Interesująca jest także 
zielenica morska (Blidingia minima), zasiedlająca również wody słonawe. W jeziorach Łebsko i Smołdzińskie 
odnotowuje się obecność łąk ramienicowych. Ogólnie można stwierdzić, że wartość makrofitowego indeksu 
stanu ekologicznego (ESMIJP) Jeziora Smołdzińskiego wskazuje na dobry stan ekologiczny (II klasa), 
a Gardna i Łebska – na umiarkowany (III klasa), podczas gdy dla jezior Dołgie Wielkie i Małe jest on zły 
(V klasa). Obfitość taksonomiczna dennej fauny bezkręgowej w jeziorach o różnym poziomie połączenia 
z morzem jest niewielka i w dużej mierze oparta na obfitości larw muchówek z dominacją Chironomus f.l. 
plumosus L. Niestety posiadane dane o  strukturze makrobezkręgowców dennych jezior Gardno i Łebsko 
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nie uzyskano zgodnie z metodyką PMŚ, co uniemożliwiło ustalenie wartości indeksu LMI. We wszystkich 
jeziorach SPN dominują ryby karpiowate. Spośród nich najwięcej jest leszczy (Abramis brama), płoci (Rutilus 
rutilus), wzdręg (Scardinius erythrophthalmus) lub słonecznic (Leucaspius delineatus), a  wśród drapieżników 
szczupaków (Esox Lucius) i  okoni (Perca fluviatilis). Bardzo mało zróżnicowana struktura ichtiofauny, 
z  dominacją ryb karpiowatych, wskazuje na niezadowalający stan ekologiczny jezior Gardno, Łebsko 
i Dołgie Wielkie. Jest to jednak wyłącznie subiektywna ocena na podstawie wiedzy o ichtiofaunie, ponieważ 
nie ma danych na temat stanu wskaźnika, wymaganego metodyką oceny stanu wód. Wyznaczona w trakcie 
przeprowadzonej inwentaryzacji wielkość wskaźnika Lake Habitat Modification Score LHMS_PL (≤15) 
wskazuje na bardzo dobry stan hydromorfologiczny. Brak jest istotnych oddziaływań antropogenicznych 
w obrębie strefy brzegowej. Grupa wskaźników charakteryzujących stan troficzny (zw. azotu i fosforu) oraz 
warunki termiczne wskazały na stan poniżej dobrego.

Wszystkie cząstkowe oceny elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych dla 

analizowanych elementów JCWP zostały zestawione w Tab. 7.5.

Tab. 5. Ocena stanu jednolitych części jakości wód jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
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Jezioro 
Gardno

FITOPLANKTON
Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior 
(PMPL)
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy dla Jezior (IOJ)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla 
jezior przymorskich (ESMIJP)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks LMI
ICHTIOFAUNA
Jeziorowy Indeks Rybny LFI+
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN

Jezioro 
Łebsko

FITOPLANKTON
Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior 
(PMPL)
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy dla Jezior (IOJ)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla 
jezior przymorskich (ESMIJP)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks LMI
ICHTIOFAUNA
Jeziorowy Indeks Rybny LFI+
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN
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Jezioro 
Dołgie 
Wielkie

FITOPLANKTON
Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior 
(PMPL)
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy dla Jezior (IOJ)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla 
jezior przymorskich (ESMIJP)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks LMI
ICHTIOFAUNA
Jeziorowy Indeks Rybny LFI+
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN

Kolor oznacza klasę jakości wód powierzchniowych dla elementów biologicznych: I – niebieski , II – zielony, III – żółty, 
IV – pomarańczowy, V – czerwony. Dla elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych: I – niebieski , II – zielony, 
III-V – czerwony, biały kolor oznacza brak danych. Dla oceny stanu ekologicznego: bardzo dobry – niebieski, dobry – zielony, 
umiarkowany – żółty, słaby – pomarańczowy, zły – czerwony, dla oceny stanu chemicznego i  JCWP: dobry – niebieski, 
poniżej dobrego – czerwony.

7.3.3. Stan ekologiczny cieków naturalnych

Głównymi ciekami w obszarze SPN są rzeki Łeba oraz Łupawa. Oba cieki mają zlewnię w dużej mierze 
położoną poza obszarem Parku. Z tego też powodu na stan ekologiczny obu rzek niewielki wpływ mają 
działania ochronne podejmowane na terenie samego SPN. Analizowane wskaźniki stanu ekologicznego 
ulegały pogorszeniu w odcinkach ujściowych obu rzek do Bałtyku w stosunku do ich odcinków powyżej 
ujścia do jezior przymorskich. Należy przy tym zaznaczyć, że abiotyczny podział cieków wskazuje, że stan 
ekologiczny zarówno rzeki Łupawy, jak i Łeby musi być oceniany oddzielnie w odcinkach przed wpłynięciem 

do jezior i przed ujściem do Morza Bałtyckiego (Tab. 7.6).
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Tab. 7.6. Ocena stanu jakości wód cieków na obszarze SPN

Nazwa JCWP Elementy biologiczne
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Rzeka Łupawa 
(RzN)

FITOPLANKTON
Indeks IFPL
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy (IO)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks MMI_PL
ICHTIOFAUNA
Indeks EFI+PL

Rzeka Łupawa 
(RzN_uj)

FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy (IO)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks MMI_PL
ICHTIOFAUNA
Indeks EFI+PL

Rzeka Łeba 
(Rz_org)

FITOPLANKTON
Indeks IFPL
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy (IO)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks MMI_PL
ICHTIOFAUNA
Indeks EFI+PL

Rzeka Łeba 
(RzN_uj)

FITOPLANKTON
Indeks IFPL
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy (IO)
MAKROFITY
Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks MMI_PL
ICHTIOFAUNA
Indeks EFI+PL
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Nazwa JCWP Elementy biologiczne
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Rzeka 
Pustynka

(PNp)

FITOPLANKTON

Indeks IFPL
FITOBENTOS
Indeks Okrzemkowy (IO)
MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE
Indeks MMI_PL
ICHTIOFAUNA
Indeks EFI+PL

Kolor oznacza klasę jakości wód powierzchniowych dla elementów biologicznych: I – niebieski , II – zielony, III – żółty, 
IV – pomarańczowy, V – czerwony. Dla elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych: I – niebieski , II – zielony, 
III-V – czerwony, biały kolor oznacza brak danych. Dla oceny stanu ekologicznego: bardzo dobry – niebieski, dobry – zielony, 
umiarkowany – żółty, słaby – pomarańczowy, zły – czerwony, dla oceny stanu chemicznego i  JCWP: dobry – niebieski, 
poniżej dobrego – czerwony.

7.4. Podsumowanie

Uwzględniając aspekt hydrograficzny obszar SPN należy do zlewni rzek Przymorza. Jest to teren 
bardzo bogaty w różnego rodzaju ekosystemy wodne, dlatego SPN można uznać za najbardziej „wodny” 
park narodowy w Polsce. Sytuację tę dodatkowo wzmacnia przyłączenie w 2004 roku do jego powierzchni 
fragmentu dwumilowej strefy Morza Bałtyckiego.

Niestety stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych ekosystemów lentycznych (jeziora) 
i przybrzeżnych na obszarze SPN aktualnie jest zły. Główną przyczyną takiej sytuacji jest zbyt wysoka ilość 
chlorofilu, wskazująca na nadprodukcję pierwotną, a  w  przypadku parametrów fizyczno-chemicznych – 
wysoka koncentracja azotu i  fosforu ogólnego, przy równocześnie niskiej przezroczystości (widzialność). 
Poprawa tego stanu do poziomu dobrego będzie bardzo trudna, ponieważ na kondycję jezior w  dużej 
mierze wpływają zanieczyszczenia dopływające spoza granic Parku. Z tego względu w koncepcji ochrony 
zaprojektowano szereg działań dotyczących nie tylko terenów położonych w  granicach SPN, ale także 
nierzadko wykraczających daleko poza nie i obejmujących praktycznie całą zlewnię Łeby oraz Łupawy (patrz 
rozdział Strategia i zasady ochrony). Ponadto należy także nadmienić, że obserwowane zmiany klimatyczne 
potęgują problem przyśpieszonej eutrofizacji płytkowodnych zbiorników przybrzeżnych i samego Morza 
Bałtyckiego.

Naturalne cieki, wydzielone jako JCWP, znajdujące się na obszarze SPN charakteryzują się dużą 
różnorodnością stanu ekologicznego. Zdecydowanie w  lepszym stanie są odcinki rzek Łupawy i  Łeby 
przed wpłynięciem do jezior przybrzeżnych. Fragmenty ujściowe obu rzek są silnie uregulowane, przez co 
utraciły swoje walory przyrodnicze. Podobnie bardzo silne przekształcenia dotyczą rzeki Pustynki, której 
stan ekologiczny jest zły. Dlatego też celem, który winien być osiągnięty w ujściowych odcinkach Łupawy 
i Łeby, jest dobry stan ekologiczny, umożliwiający migrację organizmów wodnych na odcinku cieku do jezior 
Gardno i Łebsko. W przypadku celu chemicznego dla wszystkich rzek SPN w ramach JCWP jest uzyskanie 
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stanu na poziomie dobrym. Należy to osiągnąć poprzez dążenie do eliminacji czynników zakłócających 

prawidłowe funkcjonowanie tych cieków, także poza granicami Parku.
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8. ROŚLINY I GRZYBY

Grzegorz Leśniański

Krameko sp. z o.o.

8.1. Wstęp

Rozdział przybliża w sposób syntetyczny podstawowe informacje o zasobach oraz zagrożeniach flor i biot 
Parku. W sposób pełniejszy zasygnalizowane w tym rozdziale zagadnienia zostały szczegółowo omówione 
w  dostępnej w  SPN ekspertyzie ochrony flory (Krameko 2020), opracowanej w  trakcie sporządzania 
dokumentacji planistycznej.

8.2. Metody

Podczas opracowywania dokumentacji planistycznej w  części dotyczącej ochrony flor i  biot SPN 
(Krameko 2020) opierano się w głównej mierze na dostępnych materiałach, w tym na literaturze przedmiotu 
i dokumentach niepublikowanych, w przeważającej części pochodzących ze zbiorów Parku. Uzupełniająco, 
w 2019 roku, dokonano w ramach prac polowych oceny rozpowszechniania i obfitości czterech wybranych 
gatunków inwazyjnych, a także przeprowadzono wizje terenowe, których celem było ustalenie liczby stanowisk 
lnicy wonnej (Linaria odora), będącej przedmiotem ochrony w  obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska 
PLH220023 i oceny stanu ochrony tego gatunku. Ponadto, podczas prowadzenia prac inwentaryzacyjnych 
na potrzeby ekspertyz glebowo-siedliskowej, fitosocjologicznej oraz drzewostanowej, także gromadzono 
dane florystyczne wykorzystane ostatecznie w opracowaniu koncepcji ochrony flor i biot Parku.

8.3. Rezultaty

Bogactwo gatunkowe, wyrażone bezwzględną liczbą taksonów (gatunków, podgatunków), stanowi 
podstawę wszystkich miar bioróżnorodności i  jest jedną z  ważniejszych cech każdej flory lub bioty. Na 
obszarze SPN stwierdzono dotychczas 2 378 taksonów (gatunków lub rodzajów) roślin bądź grzybów: 686 
gatunków porostów i grzybów nielichenizujących, 96 taksonów sinic, 409 taksonów glonów, 197 gatunków 
mszaków, 24 gatunki paprotników oraz 966 gatunków roślin nasiennych (Krameko 2020). Różnorodność 
gatunkową flor i biot SPN zilustrowano na Ryc. 8.1.

Ryc. 8.1. Różnorodność gatunkowa flor i biot Słowińskiego Parku Narodowego
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O randze parku narodowego, jako terenu o szczególnie wysokich walorach przyrodniczych, świadczy 
również fakt, czy na jego obszarze warunki do rozwoju znajdują gatunki, które objęte są ochroną prawną 
w danym kraju. Zwłaszcza w odniesieniu do glonów, grzybów i porostów, można stwierdzić, że SPN jest 
takim obszarem (Ryc. 8.2).

Porosty w SPN znalazły dobre warunki do rozwoju. Cechami klimatu Parku, które szczególnie silnie 
wpływają na kształt bioty porostów, są wysoka suma opadów i znaczna liczba dni mglistych, co sprawia, 
że względna wilgotność powietrza przez większą część roku na tym obszarze jest wysoka. Niezwykły, 
niespotykany w  częściach kraju oddalonych od wybrzeża, jest widok typowo epifitycznych gatunków 
porostów, np. pustułki pęcherzykowatej (Hypogymnia physodes), mąkli tarninowej (Evernia prunastri), 
mąklika wątrobiastego (Pseudevernia furfuracea), tarczownicy bruzdkowatej (Parmelia sulcata), płucnika 
modrego (Platismatia glauca), miejscowo masowo rosnących na piaskach wydm szarych. Porosty, inaczej niż 
większość grup organizmów, reagują szybciej na zmiany różnych parametrów środowiska na wszystkich 
jego poziomach. Niemała jest gatunkowa liczebność bioty porostów (224 gatunki), ale w przypadku tak 
bardzo pod względem siedliskowym zróżnicowanego obszaru, jakim jest Park, spodziewać się można 
znalezienia kolejnych. Z terenu Parku do tej pory podano 41 gatunków porostów objętych ochroną prawną: 
ścisłą – 21 gatunków, w  tym brodaczkę nadobną (Usnea florida), odnożycę jesionową (Ramalina fraxinea) 
i kępkową (R. fastigiata) oraz 20 gatunków objętych ochroną częściową, w tym brodaczkę kępkową (Usnea 
hirta) i żółtlicę chropowatą (Flavoparmelia caperata). Przeprowadzone analizy (Krameko 2020) sugerują, że 
zsynantropizowana jest ponad połowa lichenobioty Parku (51% bioty porostów SPN stanowią porosty, które 
osiedlają się na podłożach antropogenicznych).

Biota grzybów wielkoowocnikowych Parku poznana jest wciąż tylko fragmentarycznie. Wiadomo, 
że zawiera gatunki w  Polsce rzadkie i  zagrożone wyginięciem, np. kolczakówkę strefowaną (Hydnellum 
concrescens) i maślaka błotnego (Suillus flavidus) (Krameko 2020). Gatunkiem nowym w biocie grzybów Parku 
jest złotak wyniosły (Auroboletus projectellus), znany również pod nazwą borowik wrzosowy (Boletus projectellus). 
W ostatnich latach (od roku 2014) gatunek podawany jest z nadbałtyckich borów sosnowych, skąd przenika 
dalej w głąb kraju. W Parku częsty jest widok jego owocników, nawet w grupach po kilkadziesiąt sztuk, tak 
że niewątpliwie należy traktować go jako gatunek ekspansywny. Nierozstrzygnięta pozostaje jednak kwestia, 
czy na tym terenie jest już gatunkiem inwazyjnym (Wrzosek i in. 2017).

Ryc. 8.2. Liczba gatunków chronionych potwierdzonych w Słowińskim Parku Narodowym, 
na tle gatunków chronionych w Polsce
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Oszacowanie całkowitej liczby gatunków sinic i  glonów występujących w  Parku było zadaniem 
bardzo trudnym, ponieważ w  przypadku niektórych systematycznych grup glonów wiedza na ich temat 
jest bardzo mała (np. Chrysophyceae i Xanthothyceae). Wydmy Mierzei Łebskiej, poza niewieloma gatunkami 
roślin naczyniowych i mszaków, zasiedlają przede wszystkim glony, które współtworzą eupsammon, bogaty 
w gatunki w Polsce bardzo rzadkie. Na tle porostów, grzybów, sinic i glonów stosunkowo dobrze poznanymi 
grupami systematycznymi są mchy (Bryophyta) i  wątrobowce (Marchantiophyta) (Gos 1995). Nic nie 
wiadomo o glewikach (Anthocerotophyta). Z terenu Parku podano 32 gatunki wątrobowców (13,7% flory 
wątrobowców Polski), 165 gatunków mchów (23,7% flory mchów Polski), w tym tak cenne gatunki, jak 
torfowiskowy widłoząb Bergera (Dicranum undulatum), czy krzywoszczeć torfowa (Campylopus pyriformis). 
Brak jest jednak krytycznej, współczesnej listy wymienionych grup mszaków.

Flora roślin naczyniowych Parku zawiera 20,4% gatunków całej flory naczyniowej Polski (Mirek i in. 2020), 
jest więc przeciętnie bogata i w większości (76%) złożona jest z spontaneofitów. Większość (47%) w tej grupie 
stanowią gatunki nie wnikające do siedlisk nienaturalnych i seminaturalnych, natomiast apofity, stanowią 29% flory 
(Krameko 2020). Pozostałą część flory (24%) stanowią: archeofity, kenofity, efemerofity, ergaziofity (Ryc. 8.3).

Ryc. 8.3. Udział grup geograficzno-historycznych w florze roślin naczyniowych Słowińskiego Parku Narodowego

We florze roślin naczyniowych Parku zdecydowanie przeważają acidofilne gatunki borów, wrzosowisk 
i wydm. Inne niż sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza omszona 
(Betula pubescens) oraz olsza czarna (Alnus glutinosa) gatunki drzew, zwłaszcza te o wyższych wymaganiach 
troficznych, nie odgrywają aktualnie istotnej roli lasotwórczej (patrz rozdz. Drzewostany) Wilgotny 
i  stosunkowo chłodny klimat sprawia, że w Parku wiele gatunków związanych z klimatem oceanicznym 
lub morskim, takich jak: brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflora), turzyca piaskowa (Carex arenaria), 
wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), woskownica europejska (Myrica gale), wrzosiec bagienny (Erica 
tetralix) i wiele innych wciąż znajduje warunki dla swojego rozwoju.

Cennymi przedstawicielami flory naczyniowej podlegającymi ochronie w SPN, są gatunki występujące 
w skrajnie niekorzystnych warunkach siedliskowych, w których tylko nieliczne taksony znajdują miejsca 
odpowiednie do przeżycia. Przykładem takiej rośliny jest lnica wonna (Linaria odora) (Fot. 8.1). Na terenie 
Parku gatunek ten znalazł prawdopodobnie najlepsze warunki do rozwoju w skali całego polskiego wybrzeża. 
Lnicę w trakcie badań terenowych stwierdzono na blisko 160 stanowiskach, na niektórych z nich odnotowując 
bardzo obfite jej występowanie. Z tego powodu nie może dziwić fakt, że łączną liczebność lnicy w Parku 
oszacowano na blisko 10 000 pędów (Krameko 2020). Warunkiem utrzymania właściwego stanu ochrony 
tego gatunku w Ostoi Słowińskiej jest ochrona bierna stanowisk i siedlisk gatunku, obejmująca zachowanie 
wydm w stanie zbliżonym do naturalnego (czyli bez nasadzeń gatunków obcych – inwazyjnych i rodzimych – 
 ekspansywnych wykorzystywanych do umacniania wydm) oraz niedopuszczanie do bezpośredniej presji na 
stanowiska i siedlisko gatunku ze strony człowieka (ochrona przed wydeptywaniem, rozkopywaniem wydm, 
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a w razie potrzeby, również poprzez budowę i konserwację wygrodzeń, poręczy, kładek i innych urządzeń 
kanalizujących ruch turystyczny w pobliżu stanowisk i siedlisk lnicy).

Innymi psammofitami, które w SPN znajdują dogodne warunki do rozwoju, są: mikołajek nadmorski 
(Eryngium maritimum), piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria), wydmuchrzyca piaskowa (Leymus 
arenarius), czy też podgatunek rukwieli nadmorskiej (Cakile maritima subsp. baltica) (Fot. 8.2).

Fot. 8.1. Lnica wonna Linaria odora (fot. P. Myjak) Fot. 8.2. Rukwiel nadmorska w podgatunku bałtyckim Cakile 
maritima subsp. baltica (fot. G. Leśniański)

SPN to nie tylko kraina wydm, ale i lasów iglastych. Flora naczyniowa borów z reguły jest monotonna, ale 
składają się na nią gatunki specyficzne dla lasów nadmorskich, takie jak np. bażyna czarna (Empetrum nigrum), 
występująca często niezwykle obficie. Gatunki kserotermiczne są typowe we florze roślin naczyniowych 
Parku, co wynika z przyczyn edaficznych (deficytu podłoży bogatych w związki wapnia i najlepiej skalistych), 
a także klimatycznych. Pogłębiająca się eutrofizacja jezior przymorskich Parku powoduje, że zagrożone jest 
istnienie stanowiska brzeżycy jednokwiatowej (Litorella uniflora) z jeziora Dołgie Wielkie (Notatka służbowa 
2020), gatunku zagrożonego (EN) wyginięciem w Polsce (Kaźmierczakowa i in. 2016).

Rodzima flora roślin naczyniowych Parku utraciła niektóre gatunki. Dla przykładu: stosunkowo 
niedawno (Piotrowska i  in. 1997) w  okolicach Łeby i  wsi Kluki znajdowały się stanowiska lipiennika 
Loesela (Liparis loeselii), gatunku storczyka będącego przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, 
umieszczonego w II Załączniku do Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 1992, 2006), w Polsce pod ochroną 
prawną i  narażonego na wyginięcie (VU) (Kaźmierczakowa i  in. 2016). Niestety na obu wymienionych 
stanowiskach wymarł, a nowych w Parku nie znaleziono (Jarzombkowski, Pawlikowski 2012). Nie udało 
się także odnaleźć stanowisk tego gatunku podczas prac inwentaryzacyjnych wykonywanych w  trakcie 
opracowywania dokumentacji planistycznej.

Udział gatunków obcych w florze roślin naczyniowych Parku wynosi około 5% (Krameko 2020), więc 
nie jest na tle innych obszarów Polski wysoki. Dotychczas stwierdzono obecność 47 gatunków inwazyjnych 
roślin naczyniowych i jeden inwazyjny mech – krzywoszczeć przywłokę (Campylopus introflexus). Wykonana 
w  Parku, w  2019 roku, inwentaryzacja czterech gatunków inwazyjnych (Krameko 2020): czeremchy 
amerykańskiej (Padus serotina), nawłoci późnej (Solidago gigantea), niecierpka gruczołowatego (Impatens 
glandulifera) i olszy pomarszczonej (Alnus rugosa), wykazała, że z uwagi na dużą liczebność stanowią one realne 
zagrożenie dla rodzimej flory Parku, w związku z czym w projekcie planu zaprojektowano ich usuwanie. 
W  wyniku przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji wybranych gatunków inwazyjnych w  dwóch 
obwodach ochronnych: Smołdzino i  Smołdziński Las, a  także na brzegu Gardna, Łebska oraz Łupawy 
stwierdzono występowanie olszy pomarszczonej Alnus rugosa (gatunek lokalnie inwazyjny) na powierzchni 
7,82  ha, czeremchy amerykańskiej Padus serotina na powierzchni 110,67  ha, niecierpka gruczołowatego 
Impatiens glandulifera na powierzchni 0,42 ha oraz nawłoci późnej Solidago gigantea na powierzchni 1,15 ha 
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Warto zwrócić uwagę na obfitość występowania gatunków inwazyjnych (głównie czeremchy amerykańskiej) 
w okolicach Smołdzina, zwłaszcza w lasach, gdzie prowadzono najwięcej zabiegów związanych z przebudową 
drzewostanów. Pomimo tego nie potwierdzono stymulacyjnego wpływu prowadzonych działań na 
rozprzestrzenianie się gatunków obcych, a  ich ekspansja jest prawdopodobnie związana z  porolnym 
charakterem omawianych lasów. Do rzadziej występujących w Parku gatunków inwazyjnych można zaliczyć 
różę pomarszczoną (Rosa rugosa), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora), nawłoć kanadyjską 
(Solidago canadensis) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). Występowanie gatunków inwazyjnych, 
przy ich oddziaływaniu na rodzimą florę i szatę roślinną, skutkowało zaprojektowaniem działań mających 
na celu monitorowane rozprzestrzeniania się gatunków obcych (także z  gruntów przyległych do SPN), 
a w razie stwierdzenia wzmożenia presji przewidziano także ich usuwanie.

8.4. Podsumowanie

Flory i bioty Parku zostały poznane w sposób wystarczający do oceny ich ogólnego stanu i zaplanowania 
działań ochronnych. Niemniej należy stwierdzić, że różnorodność gatunkowa flor i biot, jedynie poza florą 
roślin naczyniowych, nie jest w pełni poznana i należy pilnie podjąć próby zmiany tego stanu. Jeszcze słabiej 
niż różnorodność taksonomiczna dotychczas zostało rozpoznane rozmieszczenie poszczególnych taksonów, 
w tym także gatunków roślin naczyniowych. Wreszcie, brakuje krytycznych opracowań flor Parku: mchów, 
wątrobowców, a  także innych, trudnych grup roślin naczyniowych, np. rodzajów jeżyna/malina (Rubus), 
mniszek (Taraxacum) i bioty porostów.
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9. ROŚLINNOŚĆ I SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000

Marcin Bielecki

Krameko sp. z o.o.

9.1. Wstęp

Dotychczasowy stan zbadania roślinności i  siedlisk przyrodniczych SPN był dość dobry, jednak dla 
zaplanowania i  prowadzenia skutecznej ochrony wymagał on uzupełnienia oraz aktualizacji. Od czasu 
powstania operatów sporządzonych w  ramach poprzedniego planu ochrony (Fałtynowicz i  in. 2004; 
Jackowiak i in. 2004) pojawiły się nowe dane (Gąbka, Rybak 2016; Bociąg i in. 2017; Pawlaczyk i in. 2019), 
w znacznym stopniu poszerzające wiedzę o roślinności i siedliskach przyrodniczych Parku. W latach 2015–
2016, w wyniku realizowanego przez MGGP Aero sp. z o. o. projektu „Wykonanie teledetekcyjnej analizy 
środowiska przyrodniczego SPN oraz wyposażenie w narzędzia informatyczne na potrzeby zarządzania 
obszarem chronionym” powstała szczegółowa mapa roślinności dla całego obszaru Parku opracowana 
metodami teledetekcyjnymi (MGGP Aero 2016). Informacje w niej zawarte wymagały jednak gruntowego 
zweryfikowania terenowego. Z  kolei w  efekcie realizacji projektu LIFE15 CCM/DE/000138 skartowano 
roślinność i  siedliska przyrodnicze w  obrębie 3 wielkich kompleksów torfowiskowych: Wielkie Bagno, 
Ciemińskie Błota i Kluki, natomiast w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000018 powstała aktualna 
mapa zbiorowisk roślinnych występujących w oddziale 142.

W niniejszym rozdziale, w jego części dotyczącej siedlisk przyrodniczych, pominięto omówienie siedlisk 
wodnych, które w sposób pełniejszy zostały scharakteryzowane w dalszej części tej publikacji (patrz rozdział 
Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000).

9.2. Metody

Do rozpoznania aktualnego stanu szaty roślinnej SPN wykorzystano informacje zawarte w dostępnych 
opracowaniach publikowanych i  niepublikowanych oraz dane pozyskane w  wyniku prac terenowych 
(MGGP Aero 2016; Krameko 2020 i lit. tam cyt.). Badania terenowe były prowadzone w okresie od czerwca 
do października 2019 r. i polegały na kartowaniu leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych, w tym także 
roślinności wodnej wynurzonej. Szczegółowym kartowaniem został objęty cały obszar Parku, z wyjątkiem 
kilku obszarów, m.in. oddziału 142 oraz torfowisk: Wielkie Bagno, Ciemińskie Błota i Kluki, dla których 
wykorzystano dane z realizacji innych projektów. Nie kartowano również zbiorowisk podwodnych. Materiał 
wyjściowy do prac stanowiły warstwy tematyczne wykonane w latach 2015–2016 metodami teledetekcyjnymi 
(MGGP Aero 2016). Równolegle z badaniami nad roślinnością prowadzono kartowanie i ocenę płatów siedlisk 
przyrodniczych cennych dla Wspólnoty Europejskiej. Kartowaniem terenowym został objęty cały obszar 
Natura 2000 Ostoja Słowińska, z wyjątkiem obszaru torfowisk: Wielkie Bagno, Ciemińskie Błota i Klki, dla 
których, podobnie jak w przypadku roślinności, przyjęto dane z innych projektów. W ramach oceny stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska, 
dokonano oceny stanu ochrony na stanowiskach zgodnie z  obowiązującymi metodykami Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ). Identyfikacji płatów siedlisk dokonywano w oparciu o opisy zamieszczone 
w metodykach PMŚ, przy wykorzystaniu podanych tam identyfikatorów fitosocjologicznych (zbiorowisk). 
Sporadycznie w  obręb danego siedliska przyrodniczego włączano fragmenty terenu z  roślinnością inną 
niż jego identyfikator fitosocjologiczny. Przykładem są niewielkie płaty roślinności nieleśnej, występujące 



70

wyspowo w  obrębie leśnych zbiorowisk (np. niewielkich płaty muraw piaszczystych w  obrębie borów 
bażynowych). W takich przypadkach uznano, że tego typu mikrosiedliska są częścią otaczających je siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000 (stanowią o ich specyfice i różnorodności, a nierzadko wpływają na podniesienie 
ich waloru przyrodniczego).

9.3. Rezultaty

W wyniku przeprowadzonych badań w obszarze SPN (Krameko 2020) zidentyfikowano roślinność, którą 
można ująć w cztery podstawowe typy zbiorowisk: 1) zbiorowiska wodne, 2) lądowe zbiorowiska nieleśne, 3) 
zbiorowiska leśne i zaroślowe w stanie naturalnym lub zniekształconym oraz 4) leśne zbiorowiska zastępcze. 
Ich udział procentowy i powierzchniowy przedstawia Tab. 9.1.

Tab. 9.1. Zestawienie powierzchniowe i procentowe wyróżnionych grup zbiorowisk roślinnych

Lp. Wyróżnione typy zbiorowisk
Obszar badań

Areał [ha] Udział [%]
1. 2. 3. 4.
1. Zbiorowiska wodne 644 2,99
2. Zbiorowiska nieleśne lądowe 4 597 21,33
3. Zbiorowiska leśne w stanie naturalnym i zniekształcone 5 060 23,47
4. Leśne zbiorowiska zastępcze (L.Z.Z) 1 983 9,20

xx
Bez charakteru fitosocjologicznego (zabudowania, drogi, woda, 
piasek, nagi torf itp.)

9 272 43,01

Razem 21 556 100,00

Zidentyfikowane w Parku zbiorowiska roślinne należą do 19 klas roślinności, 22 rzędów, 36 związków 
i 79 zespołów, co świadczy o ich stosunkowo dużym bogactwie i zróżnicowaniu. Wyróżniono również 50 
odrębnych zbiorowisk kadłubowych o charakterze przejściowym pomiędzy związkami roślinności, a także 
47 zbiorowisk niehierarchicznych, nie należących do żadnej z  klas roślinności. Wśród nich 42 to leśne 
zbiorowiska zastępcze (L.Z.Z.). Udział procentowy zbiorowisk z różnych klas roślinności przedstawia Tab. 
9.2, natomiast ich rozmieszczenie ilustruje Ryc. 9.1.

Tab. 9.2. Zróżnicowanie roślinności Parku pod względem klas

Lp. Klasa Areał [ha] Udział[%]
1. 2. 3. 4.
1 Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe) 3 862 17,91
2 Phragmitetea (szuwary) 1 998 9,27
3 Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska) 1 011 4,69
4 Alnetea glutinosae (olsy) 640 2,97
5 Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy napiaskowe) 610 2,83
6 Potametea (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów – roślin wodnych) 596 2,76
7 Scheuchzerio-Caricetea nigrae (zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych) 420 1,95
8 Quercetea robori-petraeae (kwaśne dąbrowy) 360 1,67
9 Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich) 149 0,69
10 Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste) 129 0,65
11 Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska) 83 0,39
12 Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska torfowisk wysokich) 59 0,27
13 Rupietea maritimae (zbiorowiska wód zasolonych) 38 0,18
14 Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) 24 0,11
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Lp. Klasa Areał [ha] Udział[%]
1. 2. 3. 4.
15 Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód) 7 0,03

16
Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych 
i i nad brzegami wód) 5 0,03

17 Charetea (łąki ramienicowe) 3 0,03

18
Utricularietea intermedio-minoris (zbiorowiska roślin wodnych w płytkich 
dystroficznych zbiornikach wodnych) 0 <0,01

19
Littorelletea uniflorae (zbiorowiska drobnych bylin wodnych w oligotroficznych 
lub mezotroficznych wodach, tzw. „jezior lobeliowych”) 0 <0,01

x Zbiorowiska niehierarchiczne 140 0,65
x Zbiorowisko regeneracyjne Scheuchzerio-Caricetea nigrae/Oxycocco-Sphagnetea 105 0,49
x Leśne zbiorowiska zastępcze 1 983 9,20
x Inne (woda, piasek, zabudowa) 9 334 43,30

Jednym z  charakterystycznych rysów roślinności Parku jest znaczny udział zbiorowisk odbiegających 
od wzorców syntaksonomicznych, zubożałych o  gatunki charakterystyczne dla niższych syntaksonów 
(zespołów). Utrudnia to znacznie opis roślinności i jej kartowanie. Przykładowo ponad 65% powierzchni 
zbiorowisk łąkowych zajmują jednostki pozbawione gatunków charakterystycznych dla zespołów lub 
o  cechach pośrednich pomiędzy związkami, a  nawet rzędami. Dodatkowo, w  przypadku roślinności 
rozwijającej się na dawnych łąkach, często występują zbiorowiska wykazujące pośrednie cechy nawet 
pomiędzy klasami. Przykładem może być tu zbiorowisko z  Deschampsia caespitosa i  Carex nigra. Jest to 
często spotykane zbiorowisko występujące w Parku na glebach organicznych lub mineralnych z wyraźnym 
poziomem organicznym. Składem florystycznym nawiązuje ono zarówno do zbiorowisk łąkowych Calthion, 
jak również do torfowisk niskich Caricion nigrae. Cechą charakterystyczną roślinności dawnych użytków 
zielonych jest także wielka mozaikowość płatów roślinności łąkowej, szuwarowej i torfowiskowej tworzącej 
razem rozległe kompleksy. Dodatkowo płaty jednych fitocenoz często płynnie przechodzą w  drugie, co 
utrudnia ich identyfikację i określenie zasięgu. Wskazane są dalsze badania fitosocjologiczne nad zbiorowiskami 
wykształconymi na dawnych łąkach, zwłaszcza że istnienie SPN i związane z tym zaniechanie prowadzenia 
zabiegów gospodarczych na części z nich, daje doskonałe możliwości do prowadzenia długoletnich badań 
nad naturalnymi procesami sukcesyjnymi.

Duży udział zbiorowisk odbiegających od wzorców syntaksonomicznych zdiagnozowano także w obrębie 
roślinności torfowiskowej. Wyraźną grupę stanowi tu roślinność regeneracyjna i inicjalna, która ma wtórne 
pochodzenie. Zbiorowiska te nierzadko mają charakter pośredni pomiędzy klasami Oxycocco-Sphagnetea 
i  Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Warto dodać, że roślinność kadłubowa ma znaczny udział w  niektórych 
grupach roślinności leśnej, zwłaszcza bagiennej. Występuje ona często na terenach, gdzie doszło do osuszenia 
i częściowego wydobycia torfu, co wpływa na zubożenie fitocenoz o gatunki charakterystyczne. Przykładowo 
można tu podać zbiorowisko Pinus sylvestris-Pleurozium schreberi, które stanowi zdegradowaną postać borów 
bagiennych i występuje na przesuszonych i murszejących glebach torfowych. Zbiorowisko to zostało ujęte 
w ramach związku Piceo-Vaccinienion uliginosi obejmującego bory bagienne. Jednak z uwagi na znaczny udział 
gatunków typowych dla borów świeżych, przy znikomym udziale gatunków bagiennych i torfowiskowych, 
przynależność do tego związku pozostaje dyskusyjna.

Sporo trudności podczas identyfikacji i  klasyfikacji zbiorowisk dostarcza również roślinność muraw 
napiaskowych na wydmach mierzejowych, których fitocenozy często nie wpisują się w  przyjęty, 
najpopularniejszy w Polsce system klasyfikacji zbiorowisk (Matuszkiewicz 2011). Ostatecznie na znacznych 
obszarach zostało wyróżnione nowe zbiorowisko z Carex arenaria i Corynephorus canescens. Wyraźnie nawiązuje 
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ono do zespołu Corniculario-Cladonietosum mitis ze związku Corynephorion obejmującego śródlądowe, 
subatlantyckie murawy szczotlichowe, jednak znaczny udział Carex arenaria w  płatach oraz sporadyczne 
pojawianie się gatunków przechodzących z  zespołu Helichryso-Jasionetum litoralis (w  tym występowanie 
płatów o cechach pośrednich), każe lokować to zbiorowisko raczej w ramach związku Koelerion albescentis 
obejmującego murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych.

Wyróżnione zbiorowiska pod względem wymagań siedliskowych można zestawić w 27 grup ekologicznych 
(nie uwzględniono tu leśnych zbiorowisk zastępczych). Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Parku pod 
względem ekologicznym przedstawia Ryc. 9.2.

Naturalna roślinność potencjalna badanego terenu, a więc przedstawiająca hipotetyczny stan roślinności, 
jaki mógłby być osiągnięty, gdyby w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska, 
reprezentowana jest przez 14 zbiorowisk, w  tym 10 opisanych w  randze zespołu, 3 opisane w  randze 
podzespołu oraz 1 opisane jako zbiorowisko na poziomie zespołu, ale nie posiadające jego rangi. Roślinności 
potencjalnej nie określono dla terenów o  nieznanej tendencji rozwojowej roślinności, m.in. obszarów 
pozbawionych roślinności rzeczywistej oraz terenów silnie zmienionych. Wyróżnione w trakcie badań nad 
roślinnością potencjalną zespoły i podzespoły wraz z ich powierzchnią i udziałem przedstawiono w Tab. 9.3.

Ryc. 9.1. Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Parku pod względem klas
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Ryc. 9.2. Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Parku pod względem ekologicznym

Tab. 9.3. Naturalna roślinność potencjalna w Słowińskim Parku Narodowym

Lp. Zespół potencjalny (ew. podzespół) Areał [ha] Udział [%]
1. 2. 3. 4.
1. Empetro nigri-Pinetum typicum (bór bażynowy typowy) 1 994 17,35
2. Empetro nigri-Pinetum cladonietosum (bór bażynowy chrobotkowy) 945 8,22
3. Empetro nigri-Pinetum ericetosum (bór bażynowy wilgotny) 567 4,94

Empetro nigri-Pinetum (łącznie) bór bażynowy 3 506 30,51
4. Ribeso nigri Alnetum (ols porzeczkowy) 2 898 25,21

5. Betulo pendulae-Quercetum roboris (pomorski las brzozowo-dębowy) 1 935 16,84

6. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna) 718 6,25
7. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (sosnowy bór bagienny) 662 5,76
8. Fago-Quercetum petraea (pomorski las bukowo-dębowy) 592 5,15
9. Sphagno squarosi-Alnetum (ols torfowcowy) 506 4,40
10. Leucobryo-Pinetum (suboceaniczy bór sosnowy świeży) 304 2,65
11. Luzulo pilosae-Fagetum (kwaśna buczyna) 172 1,49
12. Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki) 117 1,02
13. Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy) 71 0,62
14. Zb. z Pinus sylvestris i Molinia caerulea (Zb. z sosną pospolita i trzęślicą) 12 0,10

Suma 11 493 100,00

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji zbiorowisk roślinnych wyróżniono 26 zbiorowisk o wartości 
wybitnej, 7 zbiorowisk o  wartości bardzo wysokiej, 42 zbiorowiska o  wartości wysokiej, 57 zbiorowisk 
o  wartości średniej oraz 4 zbiorowiska o  wartości niskiej. Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska 
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o wartości wybitnej, zajmujące łącznie 16,05% powierzchni objętej opracowaniem. W skład tej grupy wchodzi 
przede szata roślinna Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, w  tym roślinność wydm ruchomych, gdzie zachodzą 
unikatowe w  skali Europy procesy i  dynamika zbiorowisk. Zalicza się tu nieleśną roślinność wydmową, 
roślinność zagłębień deflacyjnych oraz bory bażynowe. Do zbiorowisk o walorach wybitnych należą również 
halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe i zbiorowiska związane z wodami słonymi, które w skali kraju należą 
do rzadkości. Z kolei do zbiorowisk o bardzo wysokich i wysokich walorach zaliczono m.in. znaczną część 
leśnych i nieleśnych zbiorowisk bagiennych i torfowiskowych, zbiorowiska wodne, kwaśne dąbrowy i buczyny. 
W sumie zbiorowiska o walorze wybitnym, bardzo wysokim i wysokim stanowią 26,65% zwaloryzowanych 
zbiorowisk, co daje wyobrażenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych tego obszaru.

Wysoki walor, jaki ma roślinność SPN, przekłada się na występowanie cennych dla Wspólnoty Europejskiej 
siedlisk przyrodniczych. Na obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH22002, której granice praktycznie 
pokrywają się z granicami Parku, stwierdzono występowanie 25 siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z czego 6 
stanowią siedliska priorytetowe (Tab. 9.4). Spośród stwierdzonych siedlisk przyrodniczych 18 uznano za przedmioty 
ochrony (w tabeli zaznaczono je przez podkreślenie). Pozostałe siedliska charakteryzują się niską reprezentatywnością 
(D) i dlatego nie uznano je za przedmioty ochrony. Płaty tych siedlisk zajmują zwykle niewielkie powierzchnie i są 
zubożałe o gatunki charakterystyczne, przez co odbiegają w znacznym stopniu od wzorca.

Tab. 9.4. Siedliska przyrodnicze występujące w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH22002 (podkreślono siedliska 
uznane za przedmioty ochrony)

Lp. Kod Nazwa Areał [ha]
1. 2. 3. 4.
1 1150* Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 9 464
2 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy 240
3 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie) 24
4 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 9
5 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 127
6 2130* Nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasionetum litoralis) 549
7 2140* Nadmorskie wrzosowiska bażynowe 2
8 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej 0
9 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 2 671
10 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe 84
11 3110 Jeziora lobeliowe 141
12 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z roślinnością Nymphaeion, Potamion 38
13 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 6
14 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 5
15 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 2
16 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 2
17 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) 51
18 7110* Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 31

19 7120
Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji
175

20 7140
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea 

nigrae)
12

21 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 59
22 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 13
23 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 342
24 91D0* Bory i lasy bagienne 1 196

25 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incane) i olsy źródliskowe

19

* siedlisko o znaczeniu priorytetowym
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Wyznaczanie danych płatów siedlisk nie zawsze było możliwe w  oparciu o  same identyfikatory 
fitosocjologiczne. Dobrym przykładem mogą tu być siedliska torfowiskowe 7110 i  7120, które posiadają 
takie same identyfikatory. W tym przypadku odniesiono się do historii roślinności analizowanych terenów. 
Jako siedlisko 7120 kwalifikowano płaty regeneracyjnej roślinności torfowiskowej w dołach potorfowych 
(torfiankach) oraz wielkopowierzchniowych polach powstałych po przemysłowym wydobyciu torfu metodą 
frezową, a  także na dawnych powierzchniach leśnych, obecnie zabagnionych w wyniku podniesienia się 
poziomu wód. Wyznaczanie siedliska na podstawie samych identyfikatorów fitosocjologicznych, biorąc pod 
uwagę np. stopień odpowiadania wzorcowi fitosocjologicznemu, mogłoby doprowadzić do odmiennych 
wyników. Dobry przykład mogą stanowić 2 płaty roślinności położone blisko siebie na torfowisku Wielkie 
Bagno. Jeden z nich (reprezentujący siedlisko 7120) leży w części, gdzie w przeszłości wydobywano torf, 
co skutkowało obniżeniem poziomu gruntu. W  związku z  tym panują tam lepsze warunki wodne, co 
sprzyja roślinności torfowiskowej, która w tym miejscu jest dość typowo wykształcona. Drugi z kolei płat 
(reprezentujący siedlisko 7110) występuje w części nigdy nie eksploatowanej, gdzie poziom wód jest niższy, 
przez co roślinność torfowiskowa jest wyraźnie zubożała, a znaczne powierzchnie zajmuje wrzos.

Kolejny problem stanowił rozdział siedlisk leśnych od nieleśnych w  sytuacji, gdy płaty mają 
przejściowy charakter, a  ich identyfikatory należą do tego samego kręgu dynamicznego roślinności, np. 
zarośnięte sosną siedliska torfowisk wysokich (7110, 7120) i  inicjalne postaci borów bagiennych (91D0). 
W  takim przypadku stosowano często mieszane kryterium polegające na ocenie stopnia zwarcia koron, 
fazy rozwojowej zbiorowiska, występowania gatunków charakterystycznych dla wyższych jednostek. 
Przykładowo przesłankami w kierunku wyznaczenia siedliska boru bagiennego (91D0) było występowanie 
dojrzałego drzewostanu o  zwarciu (pokryciu) koron powyżej 50%, przy stwierdzeniu udziału gatunków 
ogólnoborowych: borówki czarnej i  brusznicy, siódmaczka leśnego, a  także mszaków: widłozębów 
miotlastego i kędzierzawego oraz rokietnika pospolitego.

Analizy stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w granicach SPN dokonano zgodnie z metodyką PMŚ. 
Jako referencyjne wartości wskaźników zwykle przyjmowano ogólne zakresy zamieszczone w przewodnikach 
metodycznych GIOŚ, jednak w niektórych przypadkach, ze względu np. na uwarunkowania abiotyczne, 
położenie Parku, historię użytkowania terenu, czy zasięgi gatunków i zbiorowisk, dokonano pewnych zmian, 
polegających na przyjęciu jako referencyjnych wartości podawanych w przewodnikach dla niższej oceny 
wskaźnika lub w ogóle rezygnowano z oceny danego wskaźnika. Ogólnie przyjęto koncepcję, że w przypadku 
siedlisk, które podlegają naturalnym zmianom bez udziału czynników antropogenicznych, położonych 
w kompleksach, gdzie celem ochrony jest umożliwienie przebiegu naturalnych procesów, zmiany te nie 
stanowią zagrożenia, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do uszczuplenia zasobów siedliska. Przykładem jest 
tu np. zarastanie sosną na mierzei nieleśnych siedlisk wydm szarych, takich jak murawy napiaskowe (2130) 
i nadmorskie wrzosowiska bażynowe (2190) oraz ich ewolucja w kierunku borów bażynowych (2180). Niemal 
wszystkie płaty tych siedlisk występują w obszarze ochrony ścisłej, gdzie naturalne i spontaniczne procesy 
mają pierwszeństwo w ochronie. Tym samym, w warunkach SPN nie jest możliwe uzyskanie ogólnopolskiego 
kryterium właściwego stanu wskaźnika „obecność nalotu drzew”. W warunkach Parku dla płatów niektórych 
siedlisk, np. ziołorośli nadrzecznych, są również małe szanse na uzyskanie stanu właściwego wskaźnika 
„charakterystyczne gatunki”. Nie wynika to jednak z zachodzenia negatywnych procesów czy występowania 
zagrożeń, ale z istniejących warunków abiotycznych siedliska i występowania lokalnych, uboższych postaci 
zespołów roślinnych będących identyfikatorami tego siedliska. Słabo w odniesieniu do obszaru Parku wpisują 
się również ogólnopolskie zakresy oceny niektórych wskaźników dla siedlisk torfowiskowych. Siedliska te są 
tu silnie przekształcone w wyniku prowadzenia w przeszłości melioracji i wydobycia torfu. Ich regeneracja 
może trwać bardzo długo. W perspektywie obowiązywania planu ochrony (czyli 20 lat) nie jest możliwe 
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osiągnięcie właściwego stanu dla takich wskaźników, jak „odpowiednie uwodnienie” czy „pokrycie i struktura 
gatunkowa torfowców” dla siedliska 7110, a dla płatów siedliska 7120 zwykle silnie porośniętych trzęślicą, 
wskaźnika „gatunki dominujące” czy „udział dobrze wykształconych płatów siedliska”. Również biorąc pod 
uwagę aktualny stan siedliska 7120 oraz dotychczasowe doświadczenia SPN w zakresie usuwania i pojawiania 
się nowych podrostów drzew na siedliskach bagiennych, w  perspektywie najbliższych 20 lat jest bardzo 
mało prawdopodobne ograniczenie obecności krzewów i drzew do poziomu poniżej 10%, co pozwoliłoby 
uzyskać tu stan właściwy wg ogólnych kryteriów. W specyfikę siedlisk bagiennych i torfowiskowych Parku 
słabo wpisuje się również ogólnopolski zakres wskaźnika „gatunki obce geograficznie w drzewostanie” dla 
siedliska bory i  lasy bagienne 91D0. Najczęściej występującym tutaj gatunkiem obcym geograficznie jest 
świerk pospolity (Picea abies), który rośnie w około 5% płatów siedliska. Mimo to nie planuje się działań 
z zakresu ochrony czynnej ukierunkowanych na mechaniczną eliminację tego gatunku, a  jedynie ogólne 
podnoszenie poziomu wód, co może powodować jego ustąpienie z części drzewostanów. Jednak w związku 
z szerokim zasięgiem tego gatunku w Parku oraz dobrym odnawianiem się na siedliskach wilgotnych, nie 
przewiduje się w perspektywie kolejnych 20 lat obniżenia jego udziału do poziomu mniejszego niż 1%. 
Bardzo trudne do osiągnięcia wydaje się również w przypadku tego siedliska osiągnięcie właściwej oceny 
wskaźnika „naturalne odnowienie drzewostanu” oraz „rodzime gatunki ekspansywne”. Skutkiem silnego 
przesuszenia płatów siedliska jest zmurszenie gleby i  ekspansja rodzimych gatunków roślin zielnych, 
w tym trzęślicy (Molinia caerulea) oraz jeżyn (Rubus sp.), co skutecznie zadarnia pokrywę glebową i utrudnia 
naturalne odnowienie gatunków właściwych dla siedliska. Skala tego problemu jest tak duża, że nawet podjęte 
i planowane dalsze działania z zakresu poprawy warunków uwilgotnienia nie dają pewności na skuteczne 
ograniczenie zadarnienia i w konsekwencji utworzenie miejsc odpowiednich do naturalnego odnowienia. 
Z przesuszeniem płatów borów i lasów bagiennych wiąże się również niski udział torfowców w runie, co 
ma wpływ na ocenę wskaźnika „występowanie mchów torfowców”, która jest zła. Zaplanowane działania 
ochronne powinny w istotny sposób pozytywnie wpłynąć na rozwój torfowców, jednak proces odbudowy 
warstwy mszystej w borach bagiennych wymaga czasu, a zatem w perspektywie najbliższych 20 lat uzyskanie 
właściwego stanu tego wskaźnika jest mało prawdopodobne.

Zaplanowanie ochrony zbiorowisk roślinnych, a  także zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych, wymagało rozpoznania występujących zagrożeń. Do najistotniejszych z  nich 
zaliczyć można niekorzystne zmiany stosunków wodnych związane z istnieniem sieci rowów i kanałów. Jest 
to szczególnie groźne dla zbiorowisk i  siedlisk przyrodniczych, silnie zależnych od wód torfowiskowych 
i  bagiennych. Odwadnianie, skutkujące przesuszeniem terenów mokradłowych, prowadzi do murszenia 
złoża torfowego, co z kolei powoduje ustępowanie gatunków charakterystycznych oraz ekspansję gatunków 
niepożądanych (jeżyn, trzęślicy). Innym istotnym, odnotowanym zagrożeniem dla części zbiorowisk i siedlisk 
jest zachodzenie procesów sukcesyjnych, których najbardziej widocznym przejawem jest ekspansja trzciny 
oraz wkraczanie drzew i krzewów. Główną przyczyną sukcesji wtórnej na torfowiskach jest pogorszenie się 
warunków wodnych, natomiast w przypadku zbiorowisk półnaturalnych – zmiany w użytkowaniu terenu. 
Niemały problem stanowią również obce gatunki inwazyjne, które konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska 
z  gatunkami rodzimymi, powodując degradację zbiorowisk, co szerzej zostało omówione w  rozdziałach 
Rośliny i grzyby oraz Drzewostany.

Wśród zagrożeń słabiej oddziałujących na stan zachowania zbiorowisk należy wymienić:
• Udział gatunków obcych geograficznie (nieinwazyjnych) w  drzewostanie i  podroście. Szczególnie 

problematyczne jest występowanie świerka pospolitego, ponieważ gatunek ten dość dobrze się obsiewa, 
szczególnie na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

• Ruch turystyczny niezgodny z  ustalonymi zasadami udostępnienia (patrz rozdział Charakterystyka 
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i koncepcja udostępniania Parku). Poruszanie się poza miejscami do tego wyznaczonymi niekorzystnie 
oddziałuje na roślinność naturalną na wydmach (zaśmiecanie, wydeptywanie, fekalizacja).

• Eutrofizację zbiorników wodnych spowodowaną negatywnym oddziaływaniem człowieka (np. 
zanieczyszczeniem związanym z  nieuporządkowaną gospodarką wodno-ściekową), a  także procesami 
naturalnymi (np. duży wpływ na eutrofizację jeziora Dołgie Wielkie ma występująca tam duża populacja 
kormoranów).

• Zbiór runa leśnego. Wiąże się on nierzadko z zaśmiecaniem terenu, niszczeniem roślin i grzybów, może 
też generować inne zagrożenia (zanieczyszczenie gleb wyciekami z samochodów nielegalnie parkujących 
na skrajach zbiorowisk leśnych itp.).

• Presję roślinożerców na wybrane gatunki roślin. W płatach kwaśnych dąbrów często obserwuje się słabe 
odnowienie dęba. Wynika to z dużej presji roślinożerców na ten gatunek (zgryzanie).
Określenie zasobów przyrodniczych i ich waloryzacja oraz rozpoznanie procesów i zagrożeń stanowiły 

podstawę do zaplanowania działań ochronnych. Główne cele ochrony roślinności i siedlisk przyrodniczych, 
jakie przyjęto to:
• zapewnienie naturalnych warunków siedliskowych i umożliwienie zachodzenia naturalnych procesów 

na Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, minimalizacja antropopresji,
• ochrona roślinności torfowiskowej, zapewnienie (w  tym przywracanie) warunków wodnych 

umożliwiających ich rozwój,
• zachowanie i  ochrona zróżnicowania zbiorowisk nieleśnych na terenach dawnych łąk i  pastwisk 

w  miejscach, gdzie dąży się do zachowania mozaikowych układów zbiorowisk antropogenicznych 
(łąkowych, szuwarowych, murawowych i torfowiskowych),

• zachowanie zróżnicowania i mozaikowatego układu zbiorowisk roślinnych występujących w jeziorach,
• umożliwienie regeneracji torfowisk mszarnych,
• zapewnienie przebiegu naturalnych procesów w obrębie zbiorowisk nieleśnych w części obszaru,
• zachowanie i ochrona zróżnicowania naturalnych zbiorowisk leśnych,
• zachowanie swobodnego dopływu wód słonych do jezior i  ich rozlewania się w  obrębie zbiorowisk 

halofilnych,
• naturalizacja leśnych zbiorowisk zastępczych,
• ochrona zbiorowisk przed rozprzestrzenianiem się gatunków niepożądanych (obcych geograficznie, 

a zwłaszcza inwazyjnych).
Dotychczasowe sposoby ochrony prowadzone w Parku należy ocenić pozytywnie. Jednak w niektórych 

przypadkach zakres podjętych działań wydaje się być niewystarczający. Przykładem mogą być zbiorowiska 
i siedliska przyrodnicze na torfowiskach, gdzie znaczna część płatów jest wciąż silnie przesuszona i wymaga 
podejmowania dalszych działań z  zakresu ochrony czynnej, takich jak zasypywanie rowów czy budowa 
przegród tamujących odpływ. Do problematycznych kwestii zalicza się również ochrona łąk, szuwarów 
i torfowisk niskich położonych w obrębie dawnych użytków zielonych. W celu utrzymania występujących 
tam półnaturalnych zbiorowisk jako miejsc podnoszących bioróżnorodność Parku, znaczna ich część 
objęta jest ochroną czynną polegającą na ich cyklicznym wykaszaniu. Nierzadko wiąże się to z okresowym 
obniżaniem poziomu wód, co negatywnie wpływa na inne elementy tych ekosystemów, na przykład na gleby 
hydrogeniczne, powodując ich przesuszanie.

Obowiązujący do tej pory podział Parku na obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej wynikający 
z zarządzenia Ministra Klimatu w sprawie zadań ochronnych dla SPN na lata 2020–2022 (Dz. U. 2020, 
poz. 4) w znacznej mierze wpisuje się w aktualną koncepcję ochrony, stąd został on przyjęty z niewielkimi 
modyfikacjami opisanymi w rozdziałach Drzewostany oraz Strategia i zasady ochrony. Najwłaściwsze dla 
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ochrony różnorodności zbiorowisk półnaturalnych występujących na dawnych użytkach zielonych jest 
wyznaczenie obszarów ich ochrony w miejscach, gdzie prowadzono zabiegi ochronne w postaci koszenia 
lub wypasu. Włożony dotychczas trud i  środki przyniosły wymierne efekty. W miejscach tych występują 
bowiem najlepiej zachowane i najcenniejsze płaty zbiorowisk półnaturalnych w Parku. Stąd, co do zasady, 
opracowana dokumentacja planistyczna przewiduje kontynuację tych działań. Prowadzenie zabiegów 
ochrony czynnej proponuje się także w  obrębie Półwyspu Kluckiego, gdzie w  przeszłości występowały 
cenne zbiorowiska torfowiskowe. Obecnie półwysep ten jest opanowany przez szuwar trzcinowy, który 
całkowicie zagłusza rozwój gatunków torfowiskowych. Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej zaleca się 
również na dawnych łąkach w okolicach nieistniejącej osady Babidół. Stwierdzono tam cenne przyrodniczo 
fitocenozy torfowiskowe ze związku Caricion nigrae, z udziałem rzadkiej w Parku Carex caespitosa. Obecnie 
są one zagrożone przez zachodzenie procesów sukcesyjnych, głównie ekspansję olszy. Prowadzenie 
zabiegów ochrony czynnej zaleca się także na dawnych łąkach i w zbiorowiskach szuwarowych w okolicach 
Żarnowskiej i Łeby, gdzie obecnie nie prowadzi się tych zabiegów. Jest to potencjalne miejsce występowania 
cennych muraw halofilnych.

Jak zasygnalizowano powyżej wybór sposobów ochrony może różnie wpływać na elementy ekosystemów. 
Dlatego, ze względu na możliwe konflikty, w ochronie jako priorytety w planowaniu ochrony roślinności 
i siedlisk przyrodniczych przyjęto: 
• Zapewnienie naturalnych warunków siedliskowych i umożliwienie zachodzenia naturalnych procesów 

na Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Procesy jakie tu zachodzą są unikalne w skali kraju i Europy, decydują 
o specyfice szaty roślinnej. Ich ochrona może się wiązać ze spadkiem powierzchni i pogorszeniem stanu 
zachowania niektórych zbiorowisk i siedlisk cennych przyrodniczych, np. muraw napiaskowych, co jednak 
nie należy rozpatrywać jako zagrożenie. Jest to bowiem wpisane w funkcjonowanie tych ekosystemów.

• Zachowanie w stanie niepogorszonym muraw halofilnych. Są to rzadkie i cenne siedliska przyrodnicze, 
istotne dla występującej w  Parku różnorodności biologicznej. Zajmują one niewielką przestrzeń. 
Ich ochrona wymaga hamowania procesów naturalnych, które prowadzą do wykształcenia bardziej 
pospolitych i mniej cennych zbiorowisk szuwarowych.

• Przywrócenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych (wodnych) dla zbiorowisk 
torfowiskowych. W rejonach, gdzie leśne zbiorowiska bagienne i torfowiskowe wykształciły się w wyniku 
odwadniania torfowisk, za priorytet uznano przywracanie nieleśnych zbiorowisk torfowiskowych. Bory 
bagienne, pomimo że należą do cennych dla Wspólnoty Europejskiej siedlisk przyrodniczych (91D0), są tu 
zbiorowiskami wtórnymi, które pojawiły się w wyniku pogorszenia uwodnienia na torfowiskach. Często 
obszary, gdzie występują, wymagają poprawy stosunków wodnych (w celu ograniczenia niekorzystnych 
procesów, takich jak murszenie torfu, spadek udziału gatunków torfowiskowych, rozprzestrzenianie się 
gatunków ekspansywnych), co może prowadzić do ustępowania zbiorowisk leśnych. Sytuację taką, będącą 
skutkiem działań renaturyzacyjnych, należy jednak uznać za pożądaną, nawet wówczas, gdy prowadzi do 
uszczuplenia zasobów siedliska 91D0.

• Przywrócenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych (wodnych) dla leśnych zbiorowisk 
bagiennych i torfowiskowych. W rejonach, gdzie zbiorowiska leśne siedlisk świeżych bądź wilgotnych 
wykształciły się w wyniku odwadniania leśnych zbiorowisk bagiennych i  torfowiskowych za priorytet 
należy uznać przywracanie warunków bagiennych. Na przesuszonych i  murszejących torfach mogą 
rozwijać się pomorskie lasy dębowe, należące do cennych dla Wspólnoty siedlisk przyrodniczych (9190). 
Przywracanie niemodyfikowanych melioracjami warunków wodnych może się wiązać z  ustąpieniem 
tych drzewostanów, jednak w  tym przypadku także działania renaturyzacyjne są niezbędne, aby 
zahamować negatywne procesy związane z murszeniem i mineralizacją torfów. Skutkiem działań winno 
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być przywrócenie na tych obszarach właściwego danym warunkom siedliskowym leśnych zbiorowisk 
bagiennych i torfowiskowych (siedlisko 91D0), przy uszczupleniu siedliska 9190.

• Zważywszy na powyższe priorytety ochrony, w ramach realizacji wyznaczonych celów w opracowanej 
dokumentacji planistycznej zaproponowano m.in. następujące działania ochronne:

• Hamowanie odpływu wody rowami odwadniającymi przede wszystkim z  nieleśnych kompleksów 
torfowiskowych, a  także niekonserwowanie i  nieodnawianie rowów w  obrębie leśnych kompleksów 
torfowiskowych. Są to kluczowe działania skierowane na ochronę siedlisk silnie zależnych od wód, które 
również mogą pomóc ograniczyć występowanie problematycznych gatunków w Parku, m.in. świerka 
pospolitego. Podnoszenie poziomu wody może jednak negatywnie wpływać na niektóre fitocenozy 
leśne, np. wtórne bory bagienne na torfowiskach czy dąbrowy na przesuszonych torfach. Bilans zysków, 
jakie otrzymamy dzięki takim działaniom, przewyższa jednak znacznie ewentualnie poniesione straty 
w postaci spadku powierzchni niektórych siedlisk przyrodniczych (91D0, 9190).

• Usuwanie nalotu drzew i  krzewów na torfowiskach. Jest to działanie mające na celu utrzymanie 
odpowiednich warunków świetlnych na torfowiskach nieleśnych oraz ograniczenie procesu ich 
przesuszania.

• Likwidacja lub przebudowa (rozszczelnienie) obwałowań, mające przywrócić pierwotne warunki płatom 
zbiorowisk i  siedlisk odizolowanych od wód, z którymi w przeszłości były w kontakcie. Działanie to 
będzie sprzyjać renaturyzacji warunków i zachodzeniu spontanicznych procesów przyrodniczych. Nie 
może być jednak prowadzone tam, gdzie może zagrażać funkcjonowaniu lokalnych społeczności (np. 
doprowadzić do zalewania gospodarstw położonych w Parku i jego sąsiedztwie – zagrożenie powodziowe).

• Zapewnienie sprawności (utrzymanie) systemu melioracji (okresowa konserwacja) w  miejscach, 
gdzie wykonuje się zabiegi ochronne w postaci koszenia. Działanie to jest niezbędne dla zachowania 
różnorodności zbiorowisk i  siedlisk półnaturalnych oraz gatunków z  nimi związanych. Działanie to 
należny przeprowadzać w obszarach, gdzie celem ochrony jest zachowanie mozaikowości roślinności 
półnaturalnej. Natomiast w miejscach, w których celem jest zapewnienie przebiegu naturalnych procesów 
(np. tereny dawnych łąk i pastwisk przeznaczonych do spontanicznego unaturalniania się), ze względu 
na możliwe skutki uboczne (np. degradacja gleb torfowych), działanie to powinno być ograniczone do 
niezbędnego minimum i prowadzone jedynie w miejscach, gdzie ma to znaczenie dla funkcjonowania 
lokalnych społeczności (zapobieganie zalewaniu gospodarstw położonych w Parku i jego sąsiedztwie).

• Skuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów zabraniających poruszania się w nieudostępnionych 
obszarach i  miejscach, co pozwoli ograniczyć antropopresję, np. w  obrębie siedlisk i  zbiorowisk na 
wydmach (np. przez turystów) czy borach bażynowych (np. przez turystów, grzybiarzy) – mierzeja objęta 
ochroną bierną (ścisłą lub czynną zachowawczą).

• Monitorowanie i  usuwanie gatunków inwazyjnych, co pozwoli poprawić stan zachowania części 
zbiorowisk i siedlisk, a także ograniczy dyspersję diaspor na inne tereny.

• Ochronę przed zgryzaniem odnowień dębowych w dąbrowach za pomocą indywidualnych osłonek oraz 
podsadzenia rodzimymi gatunkami dębów. Umożliwi to, w sposób mniej inwazyjny niż np. grodzenia 
siatką lub odstrzał, ograniczyć niekorzystny wpływ jeleniowatych na młode pokolenie lasu.

• Przebudowę leśnych zbiorowisk zastępczych. Dotyczyć ona będzie wyłącznie drzewostanów w wieku 
do około 60 lat, rosnących na gruntach porolnych, ewentualnie starszych, charakteryzujących się 
obfitym występowaniem gatunków inwazyjnych, np. czeremchy amerykańskiej, co przyspieszy proces 
unaturalniania się lasu. Objęcie tym działaniem tylko młodych drzewostanów porolnych nie będzie 
niosło tylu negatywnych konsekwencji (np. dla ptaków, owadów), co prowadzenie takiej przebudowy 
w starszych drzewostanach (tematyka przebudowy szerzej została omówiona w rozdziale: Drzewostany).
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9.4. Podsumowanie

Badania służące do opracowania dokumentacji planistycznej pogłębiły wiedzę o  roślinności i  jej 
walorach, przyczyniły się do lepszego rozpoznania procesów i zmian oraz zagrożeń. W wyniku szczegółowo 
przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej została rozszerzona lista zbiorowisk notowanych z terenu Parku 
o  nowe, nigdy nie wykazywane w  Parku syntaksony. Inwentaryzacja pozwoliła także na zweryfikowanie 
i  zaktualizowanie uzyskanej metodami teledetekcyjnymi mapy roślinności Parku. Dokładniej została 
rozpoznana roślinność wykształcająca się w obrębie części dawnych łąk, która w poprzednim operacie do 
planu ochrony (Fałtynowicz i in. 2004) ujmowana była w zbiorczą jednostkę „łąki kulturowe i pastwiska”. 
W  zakresie rozpoznania siedlisk przyrodniczych, w  wyniku przeprowadzonych badań, uaktualniono 
informacje o występujących na terenie Parku siedliskach będących przedmiotami ochrony oraz o ich stanie 
zachowania. Końcowym efektem przeprowadzonych prac stały się sformułowane cele ochrony i zaplanowane 
działania ochronne.
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10. DRZEWOSTANY

Krzysztof Mroczek

Krameko sp. z o.o.

10.1. Wstęp

Ekosystem leśny to układ, w którym zachodzi ciągła wymiana materii w wyniku stałego wzajemnego 
oddziaływania na siebie organizmów żywych i substratu martwego. Las jako ekosystem jest częścią składową 
środowiska przyrodniczego i jego wpływ na to środowisko nie ulega wątpliwości. Znaczenie lasu wypływa 
z jego różnorodnych funkcji, wśród których zazwyczaj wymienia się: funkcję ochronną, produkcyjną, (na 
obszarze parku narodowego funkcja ta jest zupełnie nieistotna), a także funkcję społeczno-naukową.

Elementem decydującym o  nazwaniu danego ekosystemu leśnym jest występowanie drzewostanu. 
Celem prac związanych z  „leśną” częścią dokumentacji sporządzanej na potrzeby planu ochrony SPN 
była inwentaryzacja drzewostanów, określenie celów i przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń oraz 
zaprojektowanie działań ochronnych zapobiegających, eliminujących lub minimalizujących zidentyfikowane 
zagrożenia.

Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały zaczerpnięte z materiałów wynikowych 
drzewostanowej części opracowanej dokumentacji planistycznej, w  szczególności z  dwóch ekspertyz 
szczegółowych (Krameko 2020c; 2021).

10.2. Metody

Prace dotyczące zasobów drzewostanowych Parku zrealizowano w  trzech etapach. W  etapie 
przygotowawczym przeanalizowano dostępne materiały archiwalne i  przygotowano dokumenty do 
inwentaryzacji terenowej. Etap prac terenowych podzielono na dwie fazy. W fazie pierwszej zinwentaryzowano 
drzewostany, wykonano podział na wydzielenia (czyli obszary różniące się od sąsiadujących pod 
względem składu gatunkowego, wieku, budowy, struktury itd.), określono elementy i wskaźniki opisujące 
drzewostany, tj.: składy gatunkowe, przeciętne wieki i szacunkowe zasobności poszczególnych gatunków, 
zinwentaryzowano gatunki obce i biocenotyczne. W drugiej fazie zostały założone i oznaczone w terenie 972 
kołowe powierzchnie próbne, na podstawie których określono miąższość poszczególnych drzewostanów 
oraz zasoby drewna drzew martwych.

Inwentaryzację drzewostanów wykonano w  oparciu o  wytyczne zawarte w  Instrukcji urządzania lasu 
(DGLP 2012), którą stosuje się do sporządzania planów urządzania lasów zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Etap prac kameralnych polegał na: analizie zgromadzonych danych, 
określeniu celów i przedmiotów ochrony, zidentyfikowaniu zagrożeń, określeniu obszarów ochrony oraz na 
zaprojektowaniu zadań ochronnych na okres obowiązywania planu.

W pracach analitycznych i planistycznych wykorzystano też wyniki uzyskane w trakcie prac związanych 
z  inwentaryzacją pozostałych składników przyrody Parku. Zinwentaryzowane typy siedliskowe lasu 
(Krameko 2020a) i określona roślinność potencjalna (Krameko 2020b) posłużyły do zaprojektowania typów 
drzewostanów (docelowy zestaw pożądanych gatunków drzew). W oparciu o leśne siedliska przyrodnicze 
wyznaczono grupy drzewostanów (grupy stratyfikacyjne), w ramach których obliczono zasobność drewna 
drzew martwych. Wiedza o stanowiskach chronionych ptaków strefowych pozwoliła na ominięcie niektórych 
obszarów przy projektowaniu zabiegów ochronnych w lesie. W wielu przypadkach ochrona (utrzymanie) 
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ekosystemów leśnych ma zdecydowanie niższy priorytet niż ochrona innych składników przyrody SPN, 
np. ważniejsza jest ochrona wydm ruchomych (Fot. 10.1), czy odtwarzanie torfowisk, niż utrzymanie 
występujących tam lasów.

Fot. 10.1. Zasypywany drzewostan sosnowy w obwodzie 
ochronnym Smołdziński Las (fot. K. Mroczek)

Fot. 10.2. Sosna zwyczajna w borze bażynowym na mierzei 
(fot. K. Mroczek)

10.3. Rezultaty

Powierzchnia gruntów leśnych SPN wynosi z górą 6 606 ha, co stanowi ponad 20% powierzchni Parku. 
Drzewostany (zajmujące powierzchnię 6 474,7712 ha) tworzy 13 gatunków głównych (panujących). Są to 
(w kolejności malejącego udziału): sosna zwyczajna (Fot. 10.2), brzoza brodawkowata, brzoza omszona, olsza 
czarna, kosodrzewina, dąb szypułkowy, sosna czarna, buk zwyczajny, świerk pospolity, dąb bezszypułkowy, 
daglezja zielona, modrzew europejski i  jodła pospolita. Udziały powierzchniowe i  miąższościowe 
drzewostanów wg poszczególnych gatunków głównych przedstawiono na Ryc. 10.1. Zasoby miąższości 
(zapas) drzewostanów wynoszą nieco ponad 1,8  mln  m³, a  średni wiek drzewostanów to 100 lat. Poza 
gatunkami panującymi w drzewostanach występują również gatunki, które pełnią rolę domieszek. Są to: 
dąb czerwony, klon zwyczajny, klon jawor, wiąz, jesion wyniosły, grab zwyczajny, jarząb pospolity, osika, 
kasztanowiec biały, czereśnia ptasia i in.

Ryc. 10.1. Powierzchniowy i miąższościowy udział gatunków panujących 

W  trakcie prac inwentaryzacyjnych oszacowano również zasobność drewna drzew martwych, które 
w  ekosystemie leśnym pełni niezwykle ważną rolę (Fot. 10.3). Stanowi ono środowisko życia wielu 
organizmów saproksylicznych (takich, które związane są ze środowiskami „martwego drewna”). Wg stanu 
na 01.01.2021 roku miąższość drewna drzew martwych wynosi prawie 124,9 tys. m³, tj. 19,6 m³/ha, w tym: 
68,2 tys. m³ (10,5 m³/ha) martwych drzew leżących i 56,7 tys. m³ (8,8 m³/ha) martwych drzew stojących.
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Fot. 10.3. Zasoby „martwego drewna” w buczynie (fot. A. Góra) Fot. 10.4. Drzewo biocenotyczne(fot. K. Mroczek)

Istotnym składnikiem drzewostanów są tzw. drzewa biocenotyczne (Fot. 10.4), do których zaliczają 
się drzewa z: dziuplami, próchnowiskami, hubami, istotnymi obłamaniami korony, zamarłymi głównymi 
konarami w  koronie, pęknięciami pnia, bliznami piorunowymi, rozszczepieniem pnia na wiele drzazg, 
a także wykroty oraz w młodszych drzewostanach drzewa starsze niż 150 lat.

Wzbogacają one środowisko leśne i stwarzają warunki bytowania wielu różnym organizmom, przyczyniając 
się w ten sposób do podnoszenia bioróżnorodności obszaru. Liczbę takich drzew oszacowano na 23,3 tys. 
szt. W przeliczeniu na 1 hektar liczba drzew biocenotycznych wynosi 3,6 szt., co jest dość niską wartością, 
jak na warunki parku narodowego.

Jednym z niepożądanych zjawisk występujących w drzewostanach Parku jest obecność obcych gatunków 
drzew i krzewów, np. kosodrzewiny (Fot. 10.5), zwłaszcza obcych geograficznie, czyli takich, które występują 
poza granicami swojego naturalnego zasięgu. W SPN stwierdzono 14 takich gatunków. Obecność gatunków 
obcych w Parku wynika głównie z tego, że na terenach tych w przeszłości prowadzona była gospodarka leśna. 
Sadzono wówczas gatunki, które mogły przynieść szybki przyrost masy (np. świerk, daglezja, modrzew, 
dąb czerwony) lub takie, które mogły ustabilizować ruchome wydmy (kosodrzewina). Obecnie w Parku 
możemy spotkać całe drzewostany sosny czarnej, jodły, świerka czy płaty kosodrzewiny.

 Występują tu także gatunki, które posadzono jako domieszki w celu urozmaicenia składu gatunkowego 
w  większości sosnowych drzewostanów (świerk sitkajski, jawor, sosna wejmutka), czy ich ozdobienia 

Fot. 10.5. Płat kosodrzewiny na wydmie (fot. K. Mroczek) Fot. 10.6. Czeremcha amerykańska (fot. A. Góra)
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(kasztanowiec biały, żywotnik zachodni). Tych ostatnich jest oczywiście najmniej, są to w zasadzie pojedyncze 
sztuki rosnące w miejscach, gdzie kiedyś były osady czy domostwa. Osobną grupą są gatunki inwazyjne, 
charakteryzujące się dobrym przystosowaniem do różnych warunków bytowania, dzięki czemu mogą 
szybko zajmować coraz większe obszary, jak np. czeremcha amerykańska (Fot. 10.6). Spośród wszystkich 
gatunków obcych związanych z lasami za najbardziej oddziałujące na przyrodę Parku należy uznać te o dużej 
dynamice odnawiania się, jak wspomniana wcześniej czeremcha amerykańska czy świerk pospolity oraz 
olsza pomarszczona. Na te trzy gatunki należy zwracać szczególną uwagę. Zostały one objęte monitoringiem 
i w wydzieleniach (tam, gdzie ich dynamika jest największa) zaprojektowano ich usuwanie. Inne z kolei, 
mimo iż rosną w Parku od dziesięcioleci i nawet tworzą jednogatunkowe drzewostany, prawie wcale się nie 
odnawiają (np. kosodrzewina, sosna czarna), dlatego też nie stanowią one większego zagrożenia dla przyrody 
Parku. Pozostałe gatunki obce (daglezja, modrzew, jawor czy sosna wejmutka) występują w  znikomych 
ilościach i są raczej swoistą ciekawostką niż realnym zagrożeniem.

Do sporządzenia opisów taksacyjnych oraz prac planistycznych przyjęto typy siedliskowe lasu określone 
w  trakcie terenowych prac inwentaryzacyjnych, wykonywanych w  ramach rozpoznania glebowo-
siedliskowego (Krameko 2020a). W ich efekcie stwierdzono występowanie w SPN 14 typów siedliskowych 
lasu. Ich udział w powierzchni leśnej przedstawiono na Ryc. 10.2.

Ryc. 10.2. Udział procentowy typów siedliskowych lasu (TSL) w powierzchni leśnej Parku

Ogółem w Parku:
• siedliska świeże i suche zajmują ponad 52,5% powierzchni leśnej,
• siedliska wilgotne i bagienne zajmują niemal 47,5% powierzchni leśnej,
• siedliska borów i borów mieszanych zajmują nieco ponad 74% powierzchni leśnej,
• siedliska lasów mieszanych i lasów zajmują ponad 20% powierzchni leśnej,
• siedliska olsów zajmują blisko 6% powierzchni leśnej.

Ważnym elementem analizy funkcjonowania lasów Parku była identyfikacja i ocena procesów, jakie w nich 
zachodzą. Niektóre z tych procesów, chociaż sprawiają wrażenie destrukcyjnych, uznane są za pozytywne 
i pożądane, jak np. rozpad drzewostanów świerkowych powodowany obecnością grzybów i owadów. Inne 
z kolei, na pozór pozytywne, przyjęto za niepożądane. Przykładem jest wkraczanie dębu na siedliska bagiennych 
borów sosnowych, co wynika z przesuszenia gruntu (na skutek dawnych melioracji wodnych) i wzrostu 
żyzności gleby. Dla ekosystemów leśnych ważnym procesem jest zjawisko samoistnego unaturalniania się 
sztucznych zbiorowisk leśnych, które ma miejsce w  dawnych drzewostanach gospodarczych. Oznakami 
tego procesu jest głównie pojawianie się gatunków drzew (ale i krzewów czy runa) charakterystycznych dla 
roślinności potencjalnej (czyli takiej, jaka powstałaby, gdyby natychmiast i bez ograniczeń zrealizowały się 
tendencje dynamiczne aktualnej roślinności).
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Do istotnych zagrożeń oddziałujących na ekosystemy leśne Parku należy zaliczyć: zmiany stosunków 
wodnych (głównie przesuszenie gruntów na siedliskach bagiennych i wilgotnych), ograniczenie potencjału 
rozwojowego ekosystemów leśnych spowodowane istnieniem drzewostanów niezgodnych gatunkowo 
z roślinnością potencjalną, presja jeleniowatych skutkująca wyniszczaniem pożądanych gatunków (przede 
wszystkim dębu szypułkowego) z  warstwy podrostu oraz presja człowieka (turystyka, zbiory grzybów 
i innych płodów runa leśnego) i związane z nią zagrożenie pożarowe. Ponadto zagrożeniami mogą być także 
nagłe i  intensywne wystąpienia czynników biotycznych (np. masowe pojawienie się owadów żywiących 
się igłami) i abiotycznych (silne i porywiste wiatry, okiść), chociaż one mogą również przyczyniać się do 
unaturalnienia przekształconej szaty leśnej Parku. Pomimo tego jednak, w kilku wydzieleniach zajmujących 
łącznie powierzchnię około 9 ha, zaplanowano działania minimalizujące ewentualne skutki ich wystąpienia 
(regulacja zagęszczenia). Charakter oraz przyczyny i  skutki zagrożeń szerzej przedstawiono w  rozdziale 
Problemy ochrony ekosystemów SPN.

Celem ochrony ekosystemów leśnych w SPN jest zachowanie niezaburzonych procesów ekologicznych, 
dzięki którym ekosystem funkcjonuje. Przykładowo są to: odnawianie, odtwarzanie i  wytwarzanie 
kluczowych elementów jego struktury (młode pokolenie lasu, zasoby martwych drzew, zasoby drzew 
biocenotycznych), unaturalnienie składu gatunkowego, budowy i  struktury ekosystemów leśnych 
z  wykorzystaniem spontanicznych procesów przyrodniczych, czasami wspomaganymi zaplanowanymi 
działaniami – przebudową występujących na gruntach porolnych młodszych drzewostanów o  składzie 
gatunkowym niezgodnym z  roślinnością potencjalną, renaturyzacja zniekształconych leśnych zbiorowisk 
bagiennych poprzez przywrócenie optymalnych warunków wilgotnościowych (działanie zostało szerzej 
scharakteryzowane w  rozdziałach Roślinność i  siedliska przyrodnicze Natura 2000, Uwarunkowania 
hydrotechniczne i kierunki gospodarowania wodą w systemach melioracyjnych, Strategia i zasady ochrony).

W  oparciu o  zebrane dane, mając sprecyzowane cele i  przedmioty ochrony oraz zidentyfikowane 
zagrożenia, zaprojektowano zabiegi wpisujące się w ogólną koncepcję ochrony Parku. Ważnym elementem 
było uwzględnienie podziału SPN na obszary o różnym reżimie ochrony. W obszarze ochrony ścisłej nie 
projektowano żadnych zabiegów, jednak dopuszczono możliwość ingerencji związanej z bezpieczeństwem 
ludzi, czy ograniczaniem rozprzestrzeniania się gatunków obcych lub inwazyjnych. W obszarze ochrony 
krajobrazowej, do którego włączono lasy nie będące własnością lub w zarządzie Parku, również nie projektowano 
zabiegów, ponieważ gospodarowanie na tych gruntach regulują odrębne dokumenty. Projektowane 
działania w  obszarze ochrony czynnej także uwzględniają jej podział na podobszary. W  podobszarze 
ochrony zachowawczej przyjęty został model postępowania jak w obszarze ochrony ścisłej. W podobszarze 
ochrony renaturyzującej, gdzie celem jest przywrócenie naturalnego charakteru roślinności, zaprojektowano 
działania zmierzające do przywrócenia naturalnego poziomu uwilgotnienia odwadnianych siedlisk poprzez 
zaniechanie konserwacji lub zablokowanie rowów odwadniających. Ponadto w uzasadnionych przypadkach, 
uzależnionych składem gatunkowym, wiekiem i  pochodzeniem drzewostanów, zaprojektowano ich 
przebudowę. Elementem unaturalniania ekosystemów leśnych w podobszarze ochrony renaturyzującej jest 
także ochrona młodego pokolenia, zwłaszcza dębu szypułkowego, chętnie zgryzanego przez jeleniowate. 
W  podobszarze ochrony czynnej stabilizującej celem zaprojektowanych zabiegów jest zapobieganie 
potencjalnym zagrożeniom poprzez regulację zwarcia w przegęszczonych drzewostanach młodszych klas 
wieku w celu uodpornienia ich na gwałtowne zjawiska abiotyczne (wiatry, okiść).

W ramach zadań ochronnych w drzewostanach zaprojektowano:
• cięcia przebudowy intensywnej (o charakterze cięć rębnych) – w 7 pododdziałach o łącznej powierzchni 

28,13  ha (do odnowienia przeznaczono 4,65  ha). Zabiegi zaprojektowano w  ramach ochrony 
czynnej renaturyzacyjnej. Cięcia mają polegać głownie na odsłanianiu istniejącego podrostu oraz na 
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przygotowaniu miejsca pod kolejne odnowienie. Preferowane powinny być cięcia nieschematyczne, 
zlokalizowane w miejscach, gdzie podrost jest najstarszy i najpilniej wymaga odsłonięcia oraz w miejscach 
przerzedzonych, w których za pomocą niewielkiej ingerencji będzie można przygotować miejsce pod 
następne odnowienie.

• cięcia przebudowy ekstensywnej w obszarze ochrony czynnej renaturyzacyjnej, na powierzchni 187,80 ha 
(cięcia o  charakterze cięć pielęgnacyjnych) połączone z  projektowaniem podsadzeń (inicjowanie 
odnowienia). Jedynie w  przypadku 3  pododdziałów o  niewielkich powierzchniach zrezygnowano 
z zaprojektowania podsadzeń. Cięcia te zaprojektowano przede wszystkim w drzewostanach sosnowych 
i brzozowych, zwłaszcza z II i III klasy wieku, rosnących na gruntach porolnych.

• w  obszarze ochrony czynnej stabilizującej na powierzchni 8,51  ha zaprojektowano cięcia regulujące 
zwarcie i skład gatunkowy drzewostanów. Do zabiegu tego wyznaczono drzewostany z III klasy wieku, 
rosnące w przewadze na siedliskach borowych.
Dopełnieniem ww. wskazań są odnowienia, podsadzenia i  pielęgnacje. Odnowienia pod osłoną (pod 

okapem drzewostanu), obejmujące odnowienia po cięciach przebudowy intensywnej oraz podsadzenia 
w drzewostanach przewidzianych do przebudowy ekstensywnej, zaprojektowano łącznie na powierzchni 
28,38 ha. Uzupełnienia (dosadzanie drzew w przerzedzonych młodnikach) zaprojektowano na powierzchni 
0,46 ha, w dwudziestoletnim mieszanym drzewostanie z przewagą sosny. Ogółem odnowienia zaprojektowano 
na powierzchni 28,84 ha. Nie projektowano pielęgnacji upraw istniejących, a pielęgnowanie młodników 
zaprojektowano (w dwóch pododdziałach) na powierzchni 2,16 ha. Zaplanowano również zabiegi mające na 
celu przygotowanie gleby do sadzenia, a następnie jej pielęgnację na powierzchniach przyszłych podsadzeń 
i odnowień w łącznym rozmiarze 28,84 ha. Łączna powierzchnia zabiegów pielęgnacyjnych wynosi 59,84 ha. 
Zaprojektowane zabiegi w drzewostanach ograniczają się do obwodu ochronnego Smołdzino.

10.4. Podsumowanie

Ochrona zasobów leśnych w  parku narodowym jest ściśle powiązana z  ochroną całości zasobów 
przyrodniczych i w związku z tym nie jest tak skoncentrowana na ochronie trwałości i ciągłości istnienia 
drzewostanów, jak to ma miejsce w  lasach gospodarczych. Ochronie podlega cały ekosystem leśny 
wraz zachodzącymi w  nim naturalnymi procesami. Zaprojektowane zabiegi wynikają z  potrzeb całych 
ekosystemów i uwzględniają występowanie pozostałych składników przyrody. Są w Parku miejsca, gdzie 
las ustępuje (także w wyniku zamierzonych działań), ponieważ wymaga tego ochrona innych, rzadszych 
i cenniejszych walorów przyrodniczych, przykładowo hamowanie sukcesji roślinności leśnej na torfowiska.

Myślą przewodnią planowania działań ochronnych w ekosystemach leśnych była jak najmniejsza ingerencja 
w przebieg procesów naturalnych. Stąd zaprojektowane działania koncentrują się wyłącznie w drzewostanach, 
które z uwagi na zidentyfikowane zagrożenia wymagają aktywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom.
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1. DGLP 2012. Instrukcja urządzania lasu. Część I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzania lasu dla 

nadleśnictwa. Załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 
2011 r. CILP, Warszawa.

2. Krameko 2020a. Opis geologii, geomorfologii, gleb Parku wraz z identyfikacją zagrożeń i koncepcją celów ochrony, 
działań ochronnych i  monitoringu. Część 2, Zadanie: 3.2.3. Materiał wynikowy prac etapu 2. Dokumentacja 
planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu 
planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Krameko sp. z o.o., Kraków. Biblioteka SPN.
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sp. z o.o., Kraków. Biblioteka SPN.
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11. WODNE SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000

Krystian Obolewski, Paweł Napiórkowski, Monika Szymańska-Walkiewicz

Krameko sp. z o.o., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11.1. Wstęp

Na terenie SPN znajdują się siedliska wodne zaliczane do obszarów chronionych sieci Natura 2000. 
Wśród nich wyróżniamy: zalewy i jeziora przymorskie (laguny) (11501*), skaliste i kamieniste dno morskie, 
rafy (1170), jeziora lobeliowe (3110), starorzecza i  naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z  roślinnością 
Nymphaeion, Potamion (3150), naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160), nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis (3260) (Tab. 11.1). Łącznie siedliska wodne chronione 
w ramach sieci Natura 2000 na terenie SPN zajmują obszar ok. 9 894 ha, w tym siedliska słodkowodne 
9 654 ha, a morskie 240 ha (Krameko 2020).

Tab. 11.1. Wodne siedliska chronione w  ramach Natura 2000 na terenie Słowińskiego Parku Narodowego (podkreślono 
siedliska uznane za przedmioty ochrony)

Lp. Rodzaj Siedliska Natura 2000 kod Nazwa siedliska
1. 2. 3. 4.
1. Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150* jeziora Gardno i Łebsko
2. Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy 1170 Głazowisko Rowy
3. Jeziora lobeliowe 3110 jezioro Dołgie Wielkie

4.
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne z roślinnością Nymphaeion, Potamion

3150
Jezioro Smołdzińskie (Zatoka Północna)
Starorzecza rzeki Łeby i Łupawy

5. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 3160

jezioro Dołgie Małe
niewielki zbiornik śródtorfowiskowy położony 
niedaleko miejscowości Gać (obwód ochronny 
Żarnowska, wydzielenie 57m)

6.
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników Ranunculion fluitantis

3260 Rzeka Łupawa

* siedlisko o znaczeniu priorytetowym

11.2. Metody

W  ramach oceny stanu zachowania siedlisk 1150*, 3110 oraz 3160 na obszarze Natura 2000 Ostoja 
Słowińska wykonano ocenę stanu ich ochrony na jeziorach Gardno, Łebsko, Dołgie Wielkie i  Dołgie 
Małe. Dane pochodziły, m.in. z  Instytutu Ochrony Środowiska, a  uzyskano je w  ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ 2015–2018). Badania były prowadzone od lipca do września 2016 roku. 
Zastosowano metodę oceny siedlisk wg PMŚ (Zalewska-Gałosz 2010), z  uwzględnieniem modyfikacji 
wprowadzonej przez GIOŚ w 2015 r. Wykorzystano również dane z badań przeprowadzonych w okresie 
2014–2015 (Obolewski i in. 2017). Do oceny stanu siedliska 1170 wykorzystano głównie publikowane prace 
badawcze (Osowiecki, Kruk-Dowgiałło 2006). Siedliska 3150 (Jezioro Smołdzińskie i starorzecza) oraz 3260 
– nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – badano w okresie sierpień–październik 
2019 roku zgodnie z metodyką PMŚ (Zalewska-Gałosz 2010). Wykorzystano również dane z lat 2014–2015 
(Obolewski i in. 2017).

* siedlisko o znaczeniu priorytetowym
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11.3. Rezultaty

„Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) (1150*)” obejmuje płytkie, polimiktyczne jeziora przymorskie 
Gardno i Łebsko (Fot. 11.1, Fot. 11.2), które łącznie zajmują powierzchnię 9 258 ha (Krameko 2020). Wody 
tych jezior są eutroficzne i dość mętne. Stopień zasolenia jest zmienny, uzależniony od częstości i wielkości 
wlewów wód morskich.

Fot. 11.1. Jezioro Gardno z ujściem rzeki Bagienicy (fot. SKy Drone – Maciej Czernicki, Dariusz Łomanko)

Roślinność jest reprezentowana przez zbiorowiska słodkowodne oraz zbiorowiska wód zasolonych. 
Znaczną powierzchnię siedliska porastają płaty z trzciną pospolitą (Phragmites australis), oczeretem jeziornym 
(Scirpus lacustris) oraz pałką wąskolistną (Typha angustifolia). Pojawiają się również elodeidy, takie jak 
wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) oraz nimfeidy, takie jak grążel żółty (Nuphar lutea) i grzybienie 
(Nymphaea sp.). Występuje też kilka gatunków ramienic, które tworzą własne zbiorowiska. Siedlisko jest 
chronione ze względu na obecność łąk ramienicowych (Charetea) (Ciecierska i in. 2017). Ponadto, w jeziorze 
Gardno chronione są rzadkie i silnie zagrożone wyginięciem zbiorowiska z dominacją pływacza zachodniego 
(Utricularietum neglectae), bardzo rzadkiego przedstawiciela włosieniczników – Ranunculus baudotii oraz 
zielenicy morskiej (Blidingia minima) na „Kamiennej wyspie” jeziora. W przypadku jeziora Łebsko ochrona 
dotyczy również zachowania płatów charofitów z Nitellopsis obtusa (Ciecierska i  in. 2017; Krameko 2020) 
i ramienic (klasa Charetea fragilis), głównie Charetum asperae i Charetum contrariae, rozwijających się na płytkich 
piaszczystych strefach jeziora (Gąbka, Rybak 2016). Perspektywy ochrony siedliska są dobre pod warunkiem 
utrzymania odpowiedniego zasilania wodami słonymi.

Fot. 11.2. Jezioro Łebsko z ujściem rzeki Pustynki (fot. SKy Drone – Maciej Czernicki, Dariusz Łomanko)
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„Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)” zajmuje w granicach Parku powierzchnię 240 ha. 
Występuje w  obrębie głazowiska, które jest zlokalizowane w  okolicy miejscowości Rowy, na zachód od 
ujścia Łupawy do morza, na głębokości od 2 do 18 m. Głazowisko zbudowane jest z głazów, bruku skalnego 
i otoczaków, co czyni je miejscem wyjątkowym zarówno pod kątem geomorfologicznym, jak i bogactwa 
organizmów zasiedlających to skaliste dno morskie. Dominują gatunki makroglonów, przede wszystkim 
krasnorostów, takich jak Vertebrata fucoides i  Furcellaria lumbricalis. Sporadycznie występują gatunki rzadkie 
w polskich obszarach morskich, takie jak brunatnica Sphacelaria cirrosa i objęty ochroną gatunkową krasnorost 
Ceramium tenuicorne (Osowiecki, Kruk-Dowgiałło 2006; Brzeska 2009; PMŚ 2010–2015). Makrozoobentos 
stwierdzony w  rejonie głazowiska uznać należy, na tle innych rejonów w  strefie przybrzeżnej otwartego 
wybrzeża polskiego Bałtyku, za wyjątkowo bogaty pod względem różnorodności taksonomicznej oraz 
obfitości (Osowiecki, Kruk-Dowgiałło 2006). Siedlisko znajduje się w zasięgu wód rzecznych i wykazuje 
cechy będące wypadkową oddziaływania wód morskich i lądowych, o średnim stopniu eutrofizacji w stosunku 
do pozostałych wód polskiej strefy. Ze względu na unikatowy charakter obszaru Głazowiska Rowy w tej 
części polskiego Bałtyku może ono stanowić ważne refugium dla różnorodności gatunkowej. Stan ochrony 
głazowiska został oceniony jako właściwy, co może wskazywać na jego odporność na potencjalną presję 
pochodzenia antropogenicznego.

Siedlisko „Jeziora lobeliowe (3110)” obejmuje jedynie jezioro Dołgie Wielkie (Fot. 11.3). Jest to 
jezioro przymorskie położone między jeziorami Gardno i  Łebsko. Od północy oddzielone jest mierzeją 
od Bałtyku. Jezioro leży w dorzeczu Łeby. Bezpośrednią zlewnię jeziora porastają lasy, a jedynie do brzegu 
południowo-wschodniego przylegają podmokłe łąki. Eutrofizacja wód doprowadziła do zaniku roślinności 
wyróżniającej jeziora lobeliowe. Jedyny gatunek charakterystyczny dla jezior lobeliowych występujący 
w obrębie siedliska to brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora) (Szmeja 1996; Notatka służbowa 2020). 
Wody jeziora zawierają wysokie stężenia biogenów, które stymulują rozwój fito- i  bakterioplanktonu 
(Obolewski i in. 2017). Biogeny powodują przyspieszenie eutrofizacji i stymulują intensywne zakwity wody. 
Zakwity prowadzą do drastycznego obniżenia widzialności. Długotrwałe zacienienie dna doprowadziło do 
eliminacji charakterystycznych gatunków roślin i do degradacji siedliska.

„Starorzecza i  naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z  roślinnością Nymphaeion, Potamion 
(3150)” obejmuje Jezioro Smołdzińskie (dawna Zatoka Północna jeziora Gardno) oraz starorzecza w dolinie 
Łupawy i  Łeby. Jezioro Smołdzińskie to płytki, silnie zarastający i  wypłycający się zbiornik wypełniony 
półpłynnymi osadami organicznymi. W obrębie siedliska zachodzą wlewy wód słonych z jeziora Gardno. 
Okresowo, przy wiatrach północno-zachodnich, wlewy wody mogą być większe, co powoduje wzrost 
zasolenia i w konsekwencji wzrost konduktywności. Ten jeden parametr odbiega od normy dla siedliska 
3150. Na uwagę zasługuje duża różnorodność biologiczna Jeziora Smołdzińskiego (fito- i  zooplankton). 
W bentosie pojawia się chroniona szczeżuja wielka (Anodonta cygnea). Na dnie, do którego dochodzą promienie 
słoneczne, występuje gąbka – nadecznik stawowy (Spongilla lacustris). Zbiorowiska hydromakrofitów tworzą 
mozaikę płatów na całej powierzchni, z  dominacją szuwaru trzcinowego oraz płatów Scirpetum lacustris 
i Hydrocharitetum morsus-ranae tworzących rozległe wyspy (Fot. 11.4). W jeziorze tym stwierdzono również 
obecność rozległych łąk ramienicowych z dominacją krynicznika kolczastego (Nitelletum mucronatae) i skupień 
z Vaucheria dichotoma. Stwierdzono również występowanie takich gatunków ramienic, jak: Nitellopsis obtusa 
i Chara globularis (Gąbka, Rybak 2016). Perspektywy ochrony siedliska są dobre.

Zdecydowanie gorsze jest zachowanie siedliska na obszarze starorzeczy. W dolinie Łupawy, w granicach 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska, na chwilę obecną zachowało się tylko 7 starorzeczy (Krameko 2020). 
Jeszcze w  roku 2015 odnotowano 11 tego typu obiektów o  łącznej powierzchni 0,62  ha (Gąbka, Rybak 
2016). Z tego względu w Parku realizowany jest projekt zniesienia obwałowań rzeki Łupawy, którego celem 
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Fot. 11.3. Jezioro Dołgie Wielkie (fotografię wykonała firma SKy Drone – Maciej 
Czernicki, Dariusz Łomanko)

jest przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących (w tym odtworzenie 
starorzeczy). Zadania te, jak przewiduje opracowana dokumentacja planistyczna, winny być kontynuowane. 
Zbiorowiska roślinne starorzeczy w dolinie Łupawy tworzyły pływające w toni wodnej makrofity (ze związku 
Potamion i częściowo Nymphaeion), makrofity zakorzenione w dnie o liściach pływających, a także skupienia 
drobnych roślin pływających po powierzchni wody – rzęsy z klasy Lemnetea.

Praktycznie trudno mówić o  istnieniu starorzeczy w ujściowym odcinku rzeki Łeby do Łebska, gdyż 
z powodu niskiego stanu wody w rzece oraz braku połączeń bezpośrednich z rzeką, starorzecza wyschły 
i  zarosły roślinnością lądową (Fot. 11.5). Pozostałości po starorzeczach można nazwać paleomeandrami, 
które w  niczym nie przypominają siedliska 3150. Zanikanie starorzeczy wielu naukowców traktuje jako 
naturalne zmiany związane z sukcesją biologiczną, które przyspiesza niedostateczna ilość wody w rzekach. 
Starorzecza mogą istnieć jedynie w  przypadku ich przemywania przez wody rzeki. Zmiany klimatyczne 
(ocieplenie klimatu), jak i regulacja rzek mogą przyspieszać przekształcanie się starorzeczy w paleomeandry. 
Niemniej jednak, nawet wysychające starorzecza stanowią istotny element zwiększający różnorodność 
biologiczną dolin rzecznych SPN.

Fot. 11.4. Osoka aloesowata (Stratiotes aloides) – zachodni brzeg 
Jeziora Smołdzińskiego (fot. P. Napiórkowski)

Fot. 11.5. Rzeka Łeba – stare koryto w okolicach miejscowości Gać, 
(palomeandry) wyschnięte starorzecza (fot. P. Napiórkowski)
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Do siedliska „Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160)” w SPN należy jezioro Dołgie Małe 
oraz położony niedaleko miejscowości Gać bardzo mały zbiornik dystroficzny, należący do zbiorników 
śródtorfowiskowych. Powierzchnia dna jeziora Dołgie Małe jest mało urozmaicona i  mulista. Z  jeziora 
wypływa mały ciek o charakterze okresowym. Według typologii to zbiornik semidystroficzny, o niejasnym 
obecnie kierunku sukcesji i wysokiej trofii. Jest to jezioro ekstremalnie zdegradowane, o bardzo silnych 
zakwitach. Roślinność wodna jest słabo rozwinięta; stwierdzono zaledwie kilka płatów z dominacją grążela 
żółtego (Nuphar lutea) i rdestnicy pływającej (Potamogeton natans). Nie stwierdzono roślinności zanurzonej, 
co może wynikać z  niewielkiej przeźroczystości wody. Roślinność szuwarowa jeziora jest bardzo słabo 
wykształcona (Fot. 11.6), odnotowano jedynie niewielką liczbę płatów trzciny pospolitej (Phragmites 
australis). Na terenie SPN występuje także inny, dobrze zachowany, naturalny zbiornik dystroficzny (pH 3,9) 
reprezentujący siedlisko przyrodnicze 3160. Jest to zbiornik śródtorfowiskowy o bardzo małej powierzchni 
i  z  silnie zabarwioną substancjami humusowymi wodą. Brak jest roślinności podwodnej. Stwierdzono 
natomiast kilka osobników grzybieni północnych (Nymphaea candida), rzadko spotykane w Polsce grzybienie 
(Nymphaea borealis) oraz podwodne formy torfowca spiczastolistnego (Sphagnum cuspidatum). Obrzeża 
zbiornika wykształcone są w sposób typowy – w postaci pła mszarnego, a roślinność jest typowa dla jezior 
dystroficznych (Burchardt 2004).

Fot. 11.6. Jezioro Dołgie Małe (fot. P. Napiórkowski) Fot. 11.7. Rzeka Łupawa – siedlisko Nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis (fot.  
P. Napiórkowski)

Siedlisko „Nizinne i  podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis (3260)” w  granicach Parku wykształciło się w  obrębie rzeki Łupawy na powierzchni 5,26  ha 
(Fot. 11.7). Łupawa jest dużą, dobrze natlenioną rzeką, o  silnym, rwącym nurcie i  słabym zacienieniu. 
Włosieniczniki występują na całym odcinku rzeki znajdującym się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja 
Słowińska, głównie w obszarze bystrzy. W granicach SPN na rzece Łupawie odnotowano zaledwie jeden 
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gatunek włosienicznika – włosienicznika rzecznego (Batrachium fluitans). Również flora innych gatunków 
charakterystycznych dla tego siedliska jest bardzo uboga. Odnotowano jedynie rzęśl długoszyjkową 
(Callitriche cophocarpa). Warunkiem utrzymania dobrego stanu siedliska jest ochrona przed eutrofizacją oraz 
przekształceniami hydromorfologicznymi koryta rzeki.

11.4. Podsumowanie

Grupą cennych przyrodniczo i miejscami dobrze zachowanych siedlisk wodnych Parku są siedliska: skaliste 
i  kamieniste dno morskie, rafy (1170) – Głazowisko Rowy, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne z  roślinnością Nymphaeion, Potamion (3150) – Jezioro Smołdzińskie, naturalne oraz dystroficzne 
zbiorniki wodne (3160) – niewielki śródtorfowiskowy zbiornik położony niedaleko miejscowości Gać. 
Równie cenne przyrodniczo, choć nieco gorzej zachowane ze względu na naturalne zmiany sukcesyjne, 
są siedliska: zalewy i  jeziora przymorskie (laguny) (1150*) obejmujące jeziora Gardno i Łebsko, siedlisko 
nizinne i  podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis (3260) – w  obrębie 
rzeki Łupawy oraz starorzecza rzeki Łeby i Łupawy – siedlisko (3150). Natomiast jakość siedlisk jeziora 
Dołgie Wielkie (wzmożona eutrofizacja) oraz Dołgie Małe (zmiany stosunków wodnych) uległa degradacji 
i  nie reprezentują one cech charakterystycznych odpowiednio dla siedlisk jeziora lobeliowe (3110) oraz 
naturalnych dystroficznych zbiorników wodnych (3160). Pomimo zagrożeń siedliska wodne SPN są ostoją 
różnorodności biologicznej dla tego obszaru.
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12. BEZKRĘGOWCE

Andrzej Oleksa

Krameko sp. z o.o., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12.1. Wstęp

Bezkręgowce (Invertebrata) nie stanowią naturalnej jednostki taksonomicznej. Jest to grupa sztuczna, 
wyodrębniana jako przeciwieństwo kręgowców (Vertebrata) na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej –  
braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Bezkręgowce obejmują bardzo 
różnorodne grupy zwierząt o  rozmaitym planie budowy i  pochodzeniu ewolucyjnym – tradycyjnie do 
bezkręgowców zalicza się ponad 30 typów. Bezkręgowce obejmują co najmniej 95% opisanych do tej 
pory gatunków zwierząt. Dla żadnego obszaru na świecie nie przeprowadzono do tej pory wyczerpującej 
inwentaryzacji wszystkich Invertebrata. Także w SPN badania koncentrowały się dotąd na grupach tradycyjnie 
ujmowanych w monitoringu przyrodniczym (np. ważkach i motylach).

Położenie SPN na wybrzeżu Bałtyku sprawia, że przedstawia on pod względem przyrodniczym 
interesującą konfigurację różnych środowisk, o często przeciwstawnych właściwościach mikroklimatycznych. 
W niewielkiej odległości zlokalizowane są zarówno środowiska suche, jak i mokre (w tym wszelkiego rodzaju 
wody), a także chłodne i zacienione oraz mocno eksponowane na promieniowanie słoneczne. Z tego powodu 
fauna bezkręgowców SPN charakteryzuje się niezwykłym zestawem gatunków, obejmującym spektrum 
różnorodnych specjalizacji ekologicznych. Dodatkowo usytuowanie SPN na południowym wybrzeżu 
morskim będącym naturalnym szlakiem dla migracji fauny na linii wschód-zachód powoduje, że spotykają się 
na tym terenie różne elementy faunistyczne: zarówno gatunki określane jako atlantyckie lub atlantolitoralne, 
jak i  borealne. Te pierwsze zasiedliły polskie wybrzeże od zachodu, a  drugie od wschodu. Wszystkie te 
okoliczności przyczyniają się do różnorodności fauny bezkręgowców Parku, ale równocześnie utrudniają 
przeprowadzenie kompleksowej ich inwentaryzacji, gdyż takowa wymagałaby wykorzystania wielu metod 
badawczych i zaangażowania szerokiego zespołu specjalistów od poszczególnych grup taksonomicznych.

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie dostępnej informacji o  bogactwie gatunkowym fauny 
bezkręgowej SPN. Dokonano także charakterystyki fauny pod względem udziału gatunków cennych 
i specjalnej troski, to jest takich, które podlegają ochronie na mocy prawa krajowego i/lub międzynarodowego 
oraz figurują w różnego rodzaju wykazach gatunków zagrożonych. W dalszej części opracowania zarysowano 
koncepcję celów i działań ochronnych wobec bezkręgowców.

12.2. Metody

W  celu sporządzenia wykazu fauny bezkręgowej SPN oparto się zarówno na publikacjach, jak też 
materiałach niepublikowanych. Pełne zestawienie źródeł odnaleźć można w  ekspertyzie wykonanej na 
potrzeby projektu planu ochrony SPN (Krameko 2020). Tutaj, ze względu na rozległość tematu, w wykazie 
piśmiennictwa wskazano wyłącznie najważniejsze pozycje literatury.

Status ochronny gatunków wykazanych z SPN określono wg Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183 z późn. zm.). Ponadto 
gatunki bezkręgowców przypisano do kategorii zagrożeń według „Czerwonej listy zwierząt ginących 
i  zagrożonych w  Polsce” (Głowaciński 2002), a  ważki za Bernardem i  in. (2009) oraz „Polską czerwoną 
księgą zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2003).



95

Bardziej szczegółowego rozpoznania wymagały gatunki bezkręgowców uwzględnione w Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej. Załącznik ten wymienia gatunki, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych 
obszarów ochrony w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Należą do nich dwa gatunki ważek: zalotka 
większa (Leucorrhinia pectoralis) oraz trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), jeden gatunek motyla dziennego –  
czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) oraz jeden gatunek chrząszcza – pachnica dębowa (Osmoderma 
eremita s.l.). Dla gatunków tych przeprowadzono gruntowne rozpoznanie stanu ochrony w SPN, kierując 
się przy tym wytycznymi zawartymi w podręcznikach monitoringu gatunków Natura 2000 (Oleksa 2010; 
Bernard 2010, 2012; Sielezniew 2015). Ocena stanu ochrony każdego gatunku obejmowała trzy elementy 
(parametry): stan ochrony populacji, siedliska oraz ocenę perspektyw ochrony, każdy oszacowany przy 
pomocy specjalnych wskaźników. Dla ważek wskaźniki populacji obejmowały liczbę obserwowanych 
owadów dorosłych bądź wylinek. Wskaźniki siedliska opisywały min. stopień naturalności wód i ich szaty 
roślinnej. Wskaźnikiem stanu populacji czerwończyka nieparka była liczba zasiedlonych pól badawczych 
(kwadratów 5 x 5 km). Występowanie pachnicy dębowej w SPN wydawało się wątpliwe w świetle ubóstwa 
potencjalnych siedlisk tego gatunku na terenie Parku, dlatego w celu weryfikacji zasiedlenia potencjalnych 
stanowisk przeprowadzono odłowy z użyciem pułapek feromonowych.

12.3. Rezultaty

W SPN stwierdzono występowanie 1 678 gatunków bezkręgowców należących do 9 typów (Ryc. 12.1). 
Wśród gatunków bezkręgowców stwierdzonych w SPN, aż 93,8% stanowiły stawonogi (Arthropoda), wśród 
których najbogatszą w gatunki grupą były owady. Po części wynika to z faktu, że owady były badane w SPN 
częściej niż inne grupy bezkręgowców, a  częściowo z  rzeczywistego bogactwa tej grupy. Także w  Polsce 
stawonogi stanowią bardzo wysoki odsetek (ok. 80%) ogólnej liczby gatunków (Bogdanowicz i in. 2004).

Ryc. 12.1. Porównanie liczby gatunków zwierząt bezkręgowych wykazanych ze Słowińskiego Parku Narodowego i z Polski. 
Skala y pokazana w transformacji logarytmicznej dla lepszego uwidocznienia różnic. Przybliżona liczba gat. w Polsce na podst. 
Bogdanowicz i in. 2004; Tończyk, Siciński 2013. Ilustracje na podst. Wikimedia Commons
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Porównując udział gatunków z danego typu z ogólną liczbą gatunków znanych z Polski, można powiedzieć, 
że względnie najlepiej rozpoznane zostały w Parku kolcogłowy (Acanthocephala), gdyż w SPN odnaleziono 17% 
fauny Polski. W pozostałych grupach wskaźnik ten nie przekraczał 11%, a w przypadku nicieni (Nematoda) 
wyniósł tylko 1%. Warto jednak podkreślić, że z SPN nie wykazywano jak dotąd przedstawicieli 10 dalszych 
typów zwierząt bezkręgowych znanych z  Polski: żebropławów (Ctenophora), brzuchorzęsków (Gastrotricha), 
kielichowatych (Entoprocta), mszywiołów (Bryozoa), wstężnic (Nemertea), niezmogowców (Priapulida), 
nitnikowców (Nematomorpha), niesporczaków (Tardigrada), szczecioszczękich (Chaetognatha) i  szkarłupni 
(Echinodermata). Jest to raczej wynikiem braku odpowiednich badań, a nie brakiem ich występowania w SPN.

Porównanie liczby gatunków SPN z ogólną liczbą gatunków w Polsce może być traktowane jako prosty 
wskaźnik stanu rozpoznania fauny. Obszar SPN jest na tyle duży, że w każdym z wykazanych typów można by 
spodziewać się około 1/4 gatunków znanych z Polski. Dla przykładu, z samej Puszczy Białowieskiej wykazano 
dotąd ok. 10 tys. gatunków owadów, które stanowią 37% gatunków krajowych (Gutowski, Jaroszewicz 2001). 
Oczywiście w SPN nie występuje wiele typów ekosystemów znanych z Puszczy Białowieskiej, a te które są, 
doświadczały znacznych przekształceń antropogenicznych. Jednak z drugiej strony SPN cechuje bogactwo 
ekosystemów wodnych i podmokłych, nieobecnych w Puszczy Białowieskiej. Z tego powodu oczekiwanie 
w SPN 1/4 liczby gatunków krajowych może nie być nadmiernie wygórowane. Można więc powiedzieć, 
że stopień poznania bezkręgowców Parku jest wciąż niesatysfakcjonujący i  konieczne są dalsze badania 
w  celu jego polepszenia. Nie wyklucza to oczywiście lepszego stanu opracowania mniejszych jednostek 
taksonomicznych, takich jak np. rzędy. Tu dobrym przykładem są ważki (Odonata), w przypadku których 
w SPN potwierdzono występowanie aż 76% krajowych gatunków (56 gatunków na 74 gatunki notowane do 
tej pory z Polski). Całkiem nieźle prezentuje się również stopień poznania prostoskrzydłych (Orthoptera) (37 
na 86 gatunków, tj. 43% fauny krajowej), motyli dziennych Hesperioidea i Papilionoidea (65 na gatunków na 
164 gatunki, 40% fauny krajowej) oraz sieciarek (Neuroptera) (25 na 86 gatunków, czyli 29% fauny krajowej).

Wśród bezkręgowców SPN, obok gatunków wszędobylskich i  pospolitych w  całym kraju, napotkać 
można także gatunki wyspecjalizowane do życia w unikalnych ekosystemach SPN, powstałych na styku 
lądu i morza (gatunki halofilne związane ze środowiskami zasolonymi i  gatunki psammofilne, związane 
z wydmami). Park jest także ważną ostoją fauny wodnej i torfowiskowej.

Do przykładów fauny halofilnej zaliczyć można sześć gatunków chrząszczy stosunkowo rzadkich 
w  Polsce: Phytosus balticus (Staphylinidae), Aegialia arenaria (Aegialidae), kopyciak zielony Hoplia parvula 
(Melolonthidae), Phylan gibbus (Tenebrionidae), zalęszczyca Oedemera croceicollis (Oedemeridae), pchełka Psylliodes 
marcidus (Chrysomelidae). Wymienione gatunki można scharakteryzować nie tylko jako halofile, ale również 
i psammofilie, gdyż występują najliczniej na wydmowych wybrzeżach morskich Europy (Marczak i in. 2006). 
Spośród gatunków związanych z wydmami wymienić można też motyle: skalnika statilinusa (Hipparchia 
statilinus), skalnika semele (H. semele), modraszka idasa (Plebejus idas), a także trzyszcza nadmorskiego (Cicindella 
maritima) (chrząszcz), świerszczyka szarego (Modicogryllus frontalis) i  mrówkolwy (sieciarki): wydmowego 
(Myrmeleon bore) i południowego (Myrmeleon inconspicuus). Świerszczyk szary i mrówkolew południowy to 
zarazem przykłady gatunków ciepłolubnych, których centrum rozmieszczenia geograficznego znajduje się 
na południu Europy. W SPN licznie występują też gatunki typowe dla środowisk chłodnych, określanych 
jako borealne lub borealno-górskie (np. ważki torfowisk, takie jak np.: miedziopierś północna (Somatochlora 
arctica), chrząszcz z rodziny biegaczowatych Epaphius rivularis, pływak lapoński (Dytiscus lapponicus)).

Wiele spośród wymienionych wyżej gatunków to tzw. „gatunki specjalnej troski”. W SPN odnotowano 
występowanie 94 takich gatunków. Są to gatunki podlegające ochronie prawnej na mocy prawa krajowego 
i  międzynarodowego, jak również takie, które zostały uwzględnione w  różnego rodzaju zestawieniach 
gatunków wymierających i zagrożonych (czerwonych listach i księgach).
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Wśród gatunków „szczególnej troski” specjalna rola w  kształtowaniu europejskiego systemu ochrony 
przyrody przypada gatunkom uwzględnionym w Dyrektywie Siedliskowej UE, które wymagają tworzenia 
obszarów Natura 2000. Najszerzej rozmieszczonym gatunkiem Natura 2000 w SPN jest trzepla zielona 
(Ophiogomphus cecilia) (Fot. 12.1, Fot. 12.2). Jest to ważka, której larwy rozwijają się w wodach płynących. 
Preferuje średniej wielkości rzeki ze żwirowym i piaszczystym dnem. W SPN rozwija się praktycznie w całym 
biegu Łeby i Łupawy bez skanalizowanych odcinków ujściowych do morza, zaś dorosłe osobniki latają na 
tyle sprawnie, że pojawiają się także w innych miejscach Parku. W Polsce trzepla zielona jest objęta ochroną 
ścisłą jako gatunek uwzględniony w Dyrektywie Siedliskowej, jednak nie jest w naszym kraju zagrożona 
(kategoria LC) i występuje na wielu rzekach na niżu i w pasie wyżyn.

Wyniki przeprowadzonych badań (poszukiwań wylinek) wskazują, że w SPN trzepla najliczniej występuje 
w rzece Łupawie w eksklawie Parku w okolicy Rowokołu. Mniejsze zagęszczenia wylinek stwierdzono na 
pozostałych odcinkach Łupawy i Łeby, zwłaszcza cechujących się małym spadkiem, zlokalizowanych blisko 
ich ujść do jezior. Na Łupawie niskie zagęszczenie odnotowano ponadto na odcinku w obrębie miejscowości 
Smołdzino. Zagęszczenie wylinek dobrze korelowało z naturalnością koryta rzeki, której dobrą miarą jest 
krętość. Można stąd wyciągnąć wniosek, że dla osiągnięcia optymalnego stanu ochrony trzepli fragmenty 
rzeki uregulowane zabudową hydrotechniczną podłużną (umocnienia brzegów) czy poprzeczną (jazy) 
powinny zostać poddane renaturyzacji. Z drugiej strony, jest wysoce prawdopodobne, że na dolnych, wolno 
płynących i  silniej zamulonych odcinkach, trzepla zielona nigdy nie będzie osiągać wyższych liczebności 
ze względu na zakres swojej tolerancji ekologicznej wobec rodzaju rumowiska rzecznego, gdyż gatunek 
preferuje rzeki z dnem pokrytym osadami gruboziarnistymi.

Fot. 12.1. Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) – postać dorosła 
(fot. G. Jędro)

Fot. 12.2. Siedlisko trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia), 
gatunku licznie rozwijającego się w Łupawie i Łebie – rzekach 
uchodzących do jezior nadmorskich SPN (fot. A. Oleksa)

Kolejny gatunek ważki uwzględniony w  Dyrektywie Siedliskowej to zalotka większa (Leucorrhinia 
pectoralis) (Fot. 12.3, Fot. 12.4). Zalotka większa jest ważką o dość szerokim spektrum tolerancji siedliskowej 
(umiarkowanie eurytopowym) (Bernard 2012). Ważka ta objęta jest w Polsce ochroną ścisłą jako gatunek 
uwzględniony w Dyrektywie Siedliskowej, jednak nie jest w naszym kraju zagrożona (kategoria LC), a nawet 
jest na niektórych terenach gatunkiem pospolitym. Larwy rozwijają się w rozmaitych zbiornikach stojących, 
od umiarkowanie kwaśnych po słabo zasadowe, najczęściej jednak o odczynie słabo kwaśnym i neutralnym. 
Także pod względem żyzności wody zakres tolerancji ekologicznej zalotki większej jest stosunkowo szeroki 
– obejmuje zbiorniki od mało żyznych (dystroficzne), poprzez umiarkowanie żyzne (mezotroficzne) aż do 
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słabo eutroficznych. Gatunek unika natomiast wód o bardzo wysokiej trofii, tj. hipertroficznych. W SPN 
rozwija się na kilku stanowiskach, m.in. na Wielkim Bagnie i  na Polderze Gardna IX. Przeprowadzone 
badania wskazują, że występujące w SPN populacje zalotki większej są nieliczne, co potwierdza niewielka 
liczba odnalezionych wylinek. Z  drugiej jednak strony wydaje się, że wielkość populacji mogła zostać 
niedoszacowana, gdyż metoda poszukiwania wylinek na roślinności nadbrzeżnej jest trudna do zrealizowania 
w warunkach mało dostępnych torfianek. Dla ochrony zalotki większej przewidziano kontynuację programu 
ochrony i restytucji mokradeł. Jego konsekwentne wdrażanie pozwoli na uzyskanie szeregu pozytywnych 
efektów rozciągających się nie tylko na zalotkę większą, ale także na ekosystemy wodne i  mokradłowe 
w ogóle (por. rozdziały Geologia, geomorfologia, gleby, Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000, 
Herpetofauna, Ptaki, Problemy ochrony ekosystemów SPN, Strategia i zasady ochrony).

Fot. 12.3. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 
1825) – postać dorosła (fot. A. Oleksa)

Fot. 12.4. Siedlisko zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis 
Charpentier, 1825), ważki rozwijającej się w kilku drobnych 
zbiornikach wodnych w SPN położonych na terenach 
zatorfionych, m.in. na torfowisku Wielkie Bagno i Polderze 
Gardna IV (fot. A. Oleksa)

Na ochronie ekosystemów podmokłych może skorzystać kolejny gatunek uwzględniony w Dyrektywie 
siedliskowej – czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) (Fot. 12.5, Fot. 12.6). Jest to motyl dzienny związany 
z  terenami, które są ogólnie zagrożone w wyniku odwodnień oraz opadania poziomu wód gruntowych. 
W stadium gąsienicy motyl ten żeruje na różnych gatunkach szerokolistnych szczawi, zwłaszcza na szczawiu 
lancetowatym (Rumex hydrolapathum). Jest to wieloletnia bylina występująca na brzegach wód stojących 
i  płynących. W  ostatnich kilku dziesięcioleciach, dzięki poszerzeniu bazy pokarmowej o  inne gatunki 
szczawiu, obserwuje się adaptację tego motyla do środowisk bardziej suchych, przez co zwiększa się jego 
liczebność. Gatunek został potwierdzony wzdłuż całej południowej granicy Parku. Działania na rzecz 
ochrony czerwończyka nieparka polegają na ochronie roślinności łąkowej i torfowiskowej, w tym zwłaszcza 
na zapewnieniu bądź przywracaniu warunków wodnych umożliwiających ich rozwój (por. rozdz. Roślinność 
i siedliska przyrodnicze Natura 2000).

Mimo przeprowadzonych poszukiwań i  odłowów z  wykorzystaniem pułapek feromonowych, nie 
potwierdzono w SPN występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita s.l.) gatunku priorytetowego wg 
Dyrektywy Siedliskowej. Z tego powodu gatunek ten należy najprawdopodobniej skreślić z listy fauny SPN.
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12.4. Podsumowanie

W  zakresie ochrony różnorodności bezkręgowców głównym celem ochrony SPN jest utrzymanie 
siedlisk kluczowych dla gatunków uznanych za gatunki „szczególnej troski” – a więc głównie organizmów 
o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej, których populacje notują regres na terenach nieobjętych ochroną. 
W szczególności chodzi tu o następujące siedliska:
• wydmy nadmorskie wraz z całym gradientem sukcesji roślinności od plaż i wydm białych poprzez wydmy 

szare po nadmorskie bory bażynowe;
• ekosystemy podmokłe, w  tym torfowiska różnego rodzaju oraz łąki i  pastwiska powstałe na podłożu 

torfowym;
• różnorodne wody występujące w  SPN: jeziora przybrzeżne, zbiorniki powstałe w  zagłębieniach 

deflacyjnych, rzeki Parku, w tym Łeba, Łupawa i Pustynka.
Siedliska tego rodzaju zasiedlają liczne gatunki bezkręgowców rzadkich na innych obszarach Polski, 

w  tym zwłaszcza gatunki siedlisk zasolonych (halofilne), wydm i  muraw napiaskowych (psammofilne) 
oraz gatunki torfowiskowe (higrofilne, tyrfofilne). Ochrona tych gatunków wymaga działań na rzecz 
zachowania określonych zbiorowisk roślinnych, opisanych w rozdziałach dotyczących roślinności i siedlisk 
przyrodniczych – także wodnych.
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Fot. 12.5. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) – postać dorosła 
(fot. A. Oleksa)

Fot. 12.6. Siedlisko czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), gatun-
ku motyla spotykanego na licznych stanowiskach w SPN, zwłasz-
cza na łąkach i torfowiskach poza pasem wydm (fot. A. Oleksa)



100

3. Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas Rozmieszczenia Ważek (Odonata) w  Polsce. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

4. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.). 2004. Fauna Polski: Charakterystyka i  Wykaz 
Gatunków. 1. Annelida: Arthropoda pro Parte, Insecta pro Parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, 
Lepidoptera). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

5. Głowaciński Z. (red). 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków.

6. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2003. Polska Czerwona Księga – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków.

7. Gutowski J.M., Jaroszewicz B. 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.
8. Krameko 2020. Analiza fauny bezkręgowej oraz przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska 

PLH220023. Część 2, Zadania: 3.2.10. oraz 3.2.15. (w  części dotyczącej owadów). Materiał wynikowy prac 
etapu 2. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, 
z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Krameko sp. z o.o., Kraków. Biblioteka 
SPN.

9. Marczak D., Komosiński K., Pobiedziński A. 2006. Halofilne chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Słowińskiego Parku 
Narodowego. Wiadomości Entomologiczne, 25, 155–158.

10. Oleksa A. 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita. W: Makomaska-Juchiewicz M (red.). Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I., pp. 90–111. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

11. Sielezniew M. 2015. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar. W: Makomaska-Juchiewicz M., Bonk M. (red.). 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV., pp. 44–57. Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa.

12. Tończyk G., Siciński J. (red.). 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny 
stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Warszawa.



101

13. RYBY I MINOGI

Marcin Czerny, Roman Żurek

Krameko sp. z o.o.

13.1. Wstęp

Wody powierzchniowe Parku tworzą bardzo różne typy siedlisk dla ichtiofauny. Występują w  nich 
zarówno gatunki rzeczne, jeziorowe, jak i morskie (Bartel, Sobocki 2008; Krameko 2020). Część z nich 
zaadoptowała się nawet do życia w utworzonych przez człowieka kanałach odwadniających.

Niestety ochrona ryb i minogów Parku jest bardzo trudna, ponieważ ekosystemy wodne są tu bardzo 
zniekształcone. Do najpoważniejszych problemów należy eutrofizacja wód, która powoduje regularne 
„zakwity” jezior odbierając rybom niezbędny do życia tlen oraz zapory na rzekach. Te są szczególnie 
szkodliwe, dlatego że blokują najcenniejszym gatunkom dostęp do tarlisk, położonych daleko poza 
granicami Parku (Radtke i in. 2015). Dotyczy to ryb i minogów dwuśrodowiskowych, żerujących w Bałtyku, 
a rozmnażających się w źródliskach, czystych rzek przymorskich. Dlatego aby skutecznie chronić ichtiofaunę 
Parku, należy wdrożyć kompleksowy zestaw działań ochronnych w całej zlewni Łeby i Łupawy.

13.2. Metody

Uzyskanie kompleksowej wiedzy o zasobach i stanie ichtiofauny SPN możliwe było poprzez wnikliwą 
analizę danych archiwalnych, dotyczących zarówno dotychczasowych badań naukowych i  inwentaryzacji 
ryb oraz minogów, jak również danych odnośnie prowadzonych odłowów regulujących na jeziorach 
i  połowów sieciowych w  Bałtyku. Informacje te zostały uzupełnione własnymi badaniami terenowymi, 
w  których zastosowano na rzekach elektropołowy, natomiast na jeziorach odłowy zestawami wontonów 
o  zróżnicowanej wielkości oczek (Fot. 13.1). W  ramach badań, m.in. rejestrowano odłowione gatunki, 
liczbę osobników oraz ich długość (Fot. 13.2). W trakcie analizy danych zidentyfikowano zagrożenia dla 
ichtiofauny oraz ich źródła, na podstawie których określono sposoby ich eliminacji i ograniczenia. To z kolei, 
po określeniu celów ochrony, umożliwiło zaprojektowanie zestawu odpowiednich działań ochronnych.

13.3. Rezultaty

Zróżnicowanie gatunkowe ichtiofauny w SPN jest największe ze wszystkich parków narodowych Polski. 
Występuje tu 65 gatunków ryb i minogów (62 ryby, 3 minogi). Głównym siedliskiem życia 26 z nich są wody 
śródlądowe (rzeki, kanały, starorzecza i  jeziora). 17 gatunków związanych jest głównie ze środowiskiem 
morskim, choć niektóre z  nich zapuszczają się do wód jezior połączonych z  Bałtykiem. 15 gatunków 
ichtiofauny, w tym 2 minogi, korzysta w równym stopniu z wód śródlądowych, jak i morskich. Dla kilku 
gatunków dwuśrodowiskowych dostęp do obu rodzajów wód jest wręcz koniecznością.

W Parku występuje 6 gatunków ryb i minogów wędrownych anadromicznych, które większość życia spędzają 
w wodach słonych, a do rozmnażania przystępują w wodach słodkich, są to: łosoś atlantycki (Salmo salar), troć 
wędrowna, (Salmo trutta m. trutta), minóg morski (Petromyzon marinus), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis), 
parposz (Alosa fallax) i sieja łebska (Coregonus lavaretus) oraz 1 katadromiczny węgorz europejski (Anguilla anguilla), 
który większość życia spędza w wodach słodkich, a do rozmnażania przystępuje w wodach słonych. Ponadto 
stwierdzono tu 2 gatunki półwędrowne (potamodromiczne): ciosę (Pelecus cultratus) i certę (Vimba vimba).
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Fot. 13.1. Wontony zastawione na jeziorze Dołgie Małe (fot.  
M. Czerny)

Fot. 13.2. Pomiar długości okazałego jazia z rzeki Łeby – jednego 
z dość licznej populacji w tej rzece (fot. M. Czerny)

Jeden gatunek w Parku, minóg morski, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce i wymaga ochrony 
czynnej, natomiast 10 następnych gatunków jest objętych ochroną częściową: ciosa, minóg rzeczny, 
parposz (Alosa fallax), iglicznia (Syngnathus typhle), wężynka (Nerophis ophidion), koza (Cobitis taenia), minóg 
strumieniowy (Fot. 13.3), piekielnica (Alburnoides bipunctatus), piskorz (Misgurnus fossilis) i różanka (Rhodeus 
sericeus amarus) (Fot. 13.4).

Dziesięć gatunków ryb i  minogów występujących w  Parku zostało wymienionych w  Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej, mianowicie: boleń (Aspius aspius), parposz, ciosa, koza, łosoś atlantycki, piskorz, 
różanka, minóg morski, minóg rzeczny i minóg strumieniowy. Ponadto jeden gatunek, lipień (Thymallus 
thymallus), jest wymieniony w Załączniku V Dyrektywy Siedliskowej.

57 gatunków to gatunki rodzime, a 8 to gatunki obce geograficznie, są to: amur biały (Ctenopharyngodon 
idella), babka bycza (Neogobius melanostomus), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), karaś złocisty (Carassius 
auratus), jesiotr syberyjski (Acipenser baerii), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), karp (Cyprinus carpio) 
i pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss).

Fot. 13.3. Minóg strumieniowy z rzeki Łupawy (fot. M. Czerny) Fot. 13.4. Różanka z rzeki Łupawy (fot. M. Czerny)
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Do najważniejszych zagrożeń dla ichtiofauny Parku należą progi wodne (Radtke i in. 2012) (jazy i zapory) 
usytuowane na Łebie i  Łupawie, które uniemożliwiają migracje tarłowe gatunków dwuśrodowiskowych 
charakterystycznych dla rzek przymorskich, np. jaz w  Zelkowie (Fot. 13.5). Bardzo istotne są również 
obwałowania Łeby i Łupawy, które znacząco ograniczają okresowe wylewy tych rzek na naturalne poldery 
zalewowe. Wiosną, poldery te są podstawowym miejscem rozrodu ryb. Znaczące zagrożenia stanowi 
większość czynników powodujących eutrofizację wód i  w  konsekwencji regularne ich „zakwity”, do 
których zaliczyć należy: nie najlepszy stan systemów oczyszczania ścieków, chemizacja rolnictwa (Rauba 
2010), odwadnianie torfowisk oraz nienaturalna roślinność w bezpośrednim sąsiedztwie rzek. Eutrofizacja 
wód drastycznie zmienia warunki egzystencji gatunków, modyfikując ich naturalne udziały i  liczebności. 
Istotnym zagrożeniem jest również zaburzona struktura ilościowa i  jakościowa ichtiofauny w  jeziorach 
Łebsko i Gardno spowodowana czynnikami antropogenicznymi, głównie wcześniejszą eksploatacją rybacką 
(Wiśniewska i in. 2010) i postępującą eutrofizacją.

Działania ochronne w odniesieniu do ichtiofauny Parku prowadzone są od wielu lat w bardzo szerokim 
zakresie. Dotyczą one zarówno samych gatunków (np. zarybienia) (Heese 2008), jak i ich środowiska, np. 
budowa przepławki przy elektrowni wodnej w Smołdzinie, którą uruchomiono w 2020 roku (Fot. 13.6).

Pomimo prowadzenia działań ochronnych na szeroką skalę, stan referencyjny populacji niektórych 
gatunków w Parku jest daleki do osiągnięcia. Wynika to głównie z braku integracji tych działań z działaniami 
w  całej zlewni Łeby i  Łupawy, która zasila wody Parku. Efekty ochrony ichtiofauny zależą od stopnia 
wdrożenia zespołu działań w całych zlewniach.

Fot. 13.5. Jaz w Zelkowie – przeszkoda uniemożliwiająca migra-
cje tarłowe i rozród gatunków anadromicznych (fot. M. Czerny)

Fot. 13.6. Budowa przepławki na progu wodnym elektrowni 
w Smołdzinie – pierwszy krok w celu udrożnienia rzeki Łu-
pawy dla migracji tarłowej gatunków anadromicznych (fot.  
M. Czerny)

Przykładowo: Trzeba sobie zdać sprawę z  tego, że zarybienia gatunkami wędrownymi nie przyniosą 
pozytywnego, długotrwałego efektu, jeżeli nie przywrócimy możliwości migracji tarłowej tych gatunków 
poprzez udrożnienie barier migracyjnych (zapór) na Łebie i  Łupawie. Również nie powstrzymamy 
antropogenicznej eutrofizacji Gardna i Łebska zarybianiem drapieżnikami, jeżeli znacząco nie ograniczymy 
dopływu biogenów do tych jezior. W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że pomimo 
prowadzenia działań ochronnych o prawidłowym kierunku, nie udało się dotąd uzyskać założonych celów 
ochrony ryb i minogów.

Z uwagi na historyczne uwarunkowania antropogeniczne, będące przyczyną znaczących przekształceń 
ekosystemów wodnych Parku, podstawowym celem ochrony ichtiofauny jest odtworzenie w jak największym 
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zakresie naturalnych warunków bytowania ryb i minogów w rzekach, starorzeczach, jeziorach i Bałtyku, które 
są podstawą przywrócenia naturalnej struktury rybostanu tych wód. Ma on wysoki priorytet, a jego realizacja 
jest niezbędna, nie tylko dla ochrony ryb i minogów w Parku, ale i wszystkich organizmów wodnych.

Kluczowymi sposobami ochrony ichtiofauny Parku jest przywrócenie naturalnego przepływu, drożności 
i łączności z obszarami zalewowymi cieków w zlewni Łeby i Łupawy oraz znaczące ograniczenie dopływu 
biogenów do wód Parku i  ich neutralizacja. Uzupełniają je różnego rodzaju rozwiązania zmierzające do 
odtworzenia naturalnej struktury gatunkowej, takie jak wspomaganie procesu rozmnażania: węgorza 
europejskiego, troci wędrownej, łososia atlantyckiego, siei wędrownej, lina (Tinca tinca) (Fot. 13.7), 
szczupaka (Esox lucius) (Fot. 13.8) i  sandacza (Sander lucioperca). Innym sposobem ochrony jest edukacja 
społeczeństwa w zakresie funkcjonowania ekosystemów wodnych całych zlewni Łeby i Łupawy (również 
poza Parkiem) oraz współpraca z  jednostkami administracji morskiej w  zakresie ochrony wód Bałtyku. 
Jednym z najważniejszych operacyjnych celów ochrony jest odtworzenie naturalnej struktury gatunkowej 
ichtiofauny w jeziorach Łebsko i Gardno. Dotyczy to zarówno struktury gatunkowej (w tym odtworzenia 
referencyjnego udziału gatunków drapieżnych), jak i struktury wieku wyrażonej przeciętnymi, osiąganymi 
rozmiarami osobników. Do dziś można spotkać rybaków pamiętających czasy, kiedy jeziora te słynęły 
z dorodnych leszczy, sandaczy i szczupaków. Od 1997 roku cel ten starano się realizować z wykorzystaniem 
zarybień i odłowów regulujących.

Fot. 13.7. Lin z jeziora Dołgie Małe – okazały osobnik charakte-
rystyczny dla jezior linowoszczupakowych (fot. M. Czerny)

Fot. 13.8. Szczupak z Jeziora Smołdzińskiego – wiekowy, okazały 
osobnik charakterystyczny dla jezior w zaawansowanej fazie eu-
trofizacji (fot. M. Czerny)

Z uwagi na różną ocenę wpływu tych działań (wykonywanych w ramach tzw. biomanipulacji) dokonano 
weryfikacji założeń i  skorygowano postępowanie ochronne. Wobec deficytu niektórych gatunków 
utrzymano wspomaganie procesu ich rozmnażania poprzez zarybienia. Co prawda działania te mogą 
powodować zubożenie genetyczne populacji (popieranie genotypu tylko pozyskanych tarlaków), jednak 
ich rola w odtworzeniu wysokiego udziału ryb drapieżnych jest istotniejsza. Prawdopodobnie prowadzone 
dotychczas zarybienia spowodowały w obu jeziorach nieznaczny wzrost udziału ryb drapieżnych w ostatnich 
latach. Należy pamiętać, że zarybienia drapieżnikami są jednym z  nielicznych, realnych sposobów 
przeciwdziałania eutrofizacji, która potęguje zubożenie rybostanu, nie tylko Gardna i Łebska, ale i Bałtyku. 
Do czasu uzyskania wartości referencyjnych utrzymano w obecnym projekcie planu ochrony zarybienia sieją 
wędrowną (Coregonus lavaretus) i  linem (Tinca tinca), choć w przypadku siei wędrownej ryzyko zubożenia 
genetycznego populacji wskutek zarybień jest dość wysokie.



105

13.4. Podsumowanie

Na podstawie opracowanej koncepcji ochrony ichtiofauny SPN zaprojektowano cały zestaw działań 
ochronnych, których realizacja pozwoli skutecznie chronić ichtiofaunę Parku i  Ostoi Słowińskiej. Do 
najważniejszych działań należą te, które będą wykonane poza obszarem Parku, w całej zlewni rzek Łeby 
i  Łupawy. Należy zlikwidować jak największą część progów wodnych i  obwałowań rzek, co umożliwi 
odtworzenie tras tarłowych migracji minogów i  ryb łososiowatych. Powstrzymanie napływu biogenów 
do wód Parku będzie zrealizowane poprzez modernizację infrastruktury odprowadzającej ścieki 
bytowe, zmniejszenie ilości stosowanych nawozów sztucznych, likwidację jak największej części rowów 
odwadniających, pozostawienie do naturalnej sukcesji roślinnej bezpośredniego sąsiedztwa rzek i zaprzestanie 
wykorzystywania soli do zimowego utrzymania dróg (Mazur 2015). Działaniem wspomagającym będzie 
prowadzenie zarybień: węgorzem europejskim, trocią wędrowną, łososiem atlantyckim, sieją wędrowną, 
linem, szczupakiem i sandaczem.

Należy zwrócić uwagę, że wykonanie znacznej części tych zadań będzie niezwykle trudne i  zapewne 
znacząco rozciągnięte w czasie. Wynika to z konieczności dokonania poważnej ingerencji w dotychczasową 
infrastrukturę gospodarczą na znacznym obszarze całej zlewni Łeby i Łupawy, w tym przekonania zarówno 
społeczeństwa, jak i  władz lokalnych, czy też administracji PGW Wody Polskie do prowadzenia takich 
działań. Obecnie sprzyja temu prawna możliwość ich realizacji również poza obszarem Parku z  tytułu 
ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, którego granice praktycznie pokrywają się 
z granicami Parku.

13.5. Piśmiennictwo
1. Bartel R., Sobocki M. 2008. Ichtiofauna Słowińskiego Parku Narodowego W: Florek W. (red.). Słowiński Park 

Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i  kultury. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino: 103–143. 
Biblioteka SPN.

2. Heese T. 2008. Ochrona autochtonicznej populacji siei wędrownej Jeziora Łebsko. Zadanie: nadzór naukowy, 
podsumowanie efektów projektu oraz wyznaczenie zasad ochrony siei. Tomasz Heese, Koszalin.

3. Krameko 2020. Ekspertyza ochrony ryb i  minogów Słowińskiego Parku Narodowego i  obszaru Natura 2000 
Ostoja Słowińska PLH220023 w granicach Parku. Część 2, Zadania: 3.2.11. oraz 3.2.15. (w części dotyczącej ryb 
i minogów). Materiał wynikowy prac etapu 2. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla 
Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Krameko 
sp. z o.o., Kraków. Biblioteka SPN.

4. Mazur N. 2015. Wpływ soli na odladzanie dróg na środowisko przyrodnicze, t. 18, nr 4. Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Inżynieria i ochrona środowiska, Kielce: 449–458.

5. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2012. Małe elektrownie wodne – duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek 
północnej Polski, W: Chrońmy Przyrodę Ojczystą t. 68 zeszyt 6. Zakład Ryb Wędrownych, Instytut Rybactwa 
Śródlądowego, Gdańsk: 424–434.

6. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2015. Występowanie wędrownych i reofilnych gatunków ryb i minogów w rzekach 
północnej Polski w świetle historycznych materiałów do początku XX wieku. Zakład Ryb Wędrownych, Instytut 
Rybactwa Śródlądowego, Gdańsk.

7. Rauba M. 2010. Wpływ stosowania nawozów na jakość wód powierzchniowych w zlewni użytkowanej rolniczo.  
W: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich aspekty ekologiczne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

8. Wiśniewska A. M., Fopp-Bayat D., Ciereszko A., Sobocki M, Gomułka P. Hilwa P., Kozłowski J., Lejk A., Martyniak 
A., Gutkowska A. 2010. Działania ochronne w celu zachowania siei w Jeziorze Łebsko. Słowiński Park Narodowy, 

Smołdzino. Biblioteka SPN.



106

14. HERPETOFAUNA

Grzegorz Szewczyk

Krameko sp. z o.o.

14.1. Ogólna charakterystyka herpetofauny Parku

Park charakteryzuje się występowaniem wielu różnego rodzaju siedlisk wilgotnych (podmokłe łąki, 
torfowiska), wodnych (rowy, kanały, rzeki i jeziora) oraz leśnych, co stwarza dogodne warunki dla rozwoju 
herpetofauny. Jednak z uwagi na niekorzystne warunki klimatyczne fauna płazów i gadów jest tu dość uboga. 
Z 11 gatunków płazów stwierdzonych do tej pory w granicach SPN stałymi elementami herpetofauny jest 
6–7 gatunków, z czego tylko 3–4 posiadają większe populacje. Podobnie wygląda sytuacja w grupie gadów – 
w ich przypadku stwierdza się tylko 5 gatunków.

Większość przedstawicieli herpetofauny Parku to gatunki dość pospolite w Polsce. Batrachofaunę SPN 
tworzą przedstawiciele płazów bezogonowych, takich jak: ropucha szara (Bufo bufo) (Fot. 14.1), ropucha 
paskówka (Epidalea calamita), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa 
(Rana arvalis), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba śmieszka 
(Pelophylax ridibundus), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) oraz płazów ogoniastych: traszki zwyczajnej 
(Lissotriton vulgaris) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) (Goc 2012).

Warto wspomnieć, że żaba wodna jest hybrydogenetycznym mieszańcem żaby śmieszki i  żaby 
jeziorkowej. Jest naturalnym mieszańcem obu gatunków. Wykazuje wyjątkowe cechy, ponieważ osobniki 
mogą się rozmnażać i wydawać płodne potomstwo. Poza tym często tworzy w naturze trwałe populacje 
bez udziału osobników rodzicielskich. Żaby tej nie powinno się uznawać za „normalny” gatunek, gdyż 
jej osobniki produkują gamety wyłącznie z  genomami gatunków rodzicielskich, czyli żaby śmieszki 
(genom ridibundus) i żaby jeziorkowej (genom lessonae). W Polsce tworzy w naturze trzy formy genetyczne 
różniące się ploidalnością: jedną diploidalną (2n) i dwie triploidalne (3n) oraz składem genomów gatunków 
rodzicielskich. W Polsce najwięcej triploidów znaleziono właśnie na Pomorzu (Rybacki, Berger 2001).

Gady Parku reprezentowane są przez 2 gatunki z rodziny jaszczurkowatych: jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis) 
(Fot. 14.2) i jaszczurkę żyworodną (Zootoca vivipara) oraz jednego przedstawiciela rodziny padalcowatych –  
padalca zwyczajnego (Anguis fragilis). Poza tym stwierdzono tu 2 gatunki węży: zaskrońca zwyczajnego (Natrix 
natrix) oraz żmiję zygzakowatą (Vipera berus) (Krameko 2020 i lit. tam cyt.). Wszystkie płazy i gady występujące 
w Parku są objęte ochroną gatunkową (płazy – 5 gatunków podlega ochronie ścisłej, 6 gatunków ochronie 
częściowej; gady – wszystkie podlegają ochronie częściowej). Do najcenniejszych gatunków zasiedlających 
Park należy niewątpliwie traszka grzebieniasta. Została ona umieszczona w Załączniku II unijnej Dyrektywy 
Siedliskowej (Dyrektywa 1992) oraz wpisana do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” (Głowaciński 2001). 
Gatunek znany jest z Parku tylko z jednego stanowiska, choć prawdopodobnie może występować liczniej, 
gdyż rejestrowany był także w otulinie Parku. Jednak z uwagi na niewielką liczebność gatunku w Parku 
populacja traktowana jest jako nieistotna dla obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 w granicach 
SPN, w związku z czym nie została włączona do listy przedmiotów ochrony w tym obszarze.
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Fot. 14.1. Ropucha szara (Bufo bufo) na jednym z kanałów SPN 
(fot. G. Szewczyk)

Fot. 14.2. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) (fot. G. Szewczyk)

14.2. Metody

Analiza dostępnych materiałów (Goc 2012; Janowski i  in. 2017; Rybacki, Berger 2001; Kołodziejczyk 
2006; Krameko 2020 oraz niepublikowane dane SPN) wykazała, że informacje dotyczące płazów i gadów 
Parku są pełne i wystarczające do zaplanowania ich ochrony. Z tego powodu badania własne miały jedynie 
charakter wizji terenowych, których zadaniem było potwierdzenie bądź uaktualnienie zebranych informacji, 
przede wszystkim dotyczących zagrożeń. Identyfikacja zagrożeń pozwoliła z kolei na określenie sposobów 
ich eliminacji i ograniczenia oraz zaprojektowanie odpowiednich działań ochronnych. W terenie skupiono 
się także na poszukiwaniu gatunków rzadkich lub nienotowanych do tej pory w obszarze Parku. Podczas prac 
płazy poszukiwane były głównie w zbiornikach wodnych, w których odbywają gody. Stosowano wizualną 
metodę polegającą na wypatrywaniu osobników dorosłych, jaj (w tym skrzeku) oraz larw (kijanek) z brzegu 
zbiornika bądź cieku. W miarę potrzeb posługiwano się także czerpakiem herpetologicznym, który umożliwił 
lepsze przeczesanie wody w poszukiwaniu osobników niewidocznych (np. ukrytych w roślinności wodnej). 
Rejestrowano także płazy odzywające się głosem godowym.

Podstawą zbierania danych terenowych dotyczących reptiliofauny była wizualna rejestracja osobników 
poprzez aktywne wyszukiwanie ich w  terenie. Sprawdzano również potencjalne kryjówki gadów (takie, 
jak m.in.: płaskie kamienie, stosy chrustu, ruiny budowli itd.). Szczególną uwagę zwracano na padalce 
zwyczajne. Wśród nich mógł się bowiem trafić padalec kolchidzki (Anguis colchica), gatunek dopiero od kilku 
lat rejestrowany w Polsce.

14.3. Rezultaty

Badanie terenowe oraz analiza materiałów archiwalnych pozwoliły na poznanie liczebności 
i  rozmieszczenia płazów i  gadów w  SPN. Najpospolitszym płazem Parku jest żaba trawna. Widuje się 
ją podczas godów na dziesiątkach stanowisk, podobnie jak żabę moczarową, ropuchę szarą i  traszkę 
zwyczajną (Goc 2012, Janowski i  in. 2017). Ropucha szara spotykana jest na całym obszarze SPN, choć 
w północnej części obecna jest zdecydowanie rzadziej (pojedyncze stwierdzenia na Mierzei Gardnieńskiej). 
Najczęściej spotkać ją można w rowach i kanałach, czasami również w starorzeczach (np. w dolinie Łupawy 
w Smołdzinie). Traszka zwyczajna na terenie SPN zasiedla przede wszystkim kanały i rowy, w mniejszym 
stopniu wypełnione wodą zagłębienia deflacyjne i  torfowiska. Większa koncentracja stanowisk występuje 
w  okolicach Smołdzina, w  okolicach Kluk i  Smołdzińskiego Lasu. Żaba moczarowa zasiedla przede 
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wszystkim rowy i  kanały, w  mniejszym stopniu rozlewiska na wilgotnych łąkach lub wypełnione wodą 
obniżenia terenu, położone między wędrującymi wydmami. Żaba trawna z kolei zasiedla wszystkie typy 
wód. Spotkać ją można zarówno w płytkich rozlewiskach, kałużach, jak i w rowach, kanałach, starorzeczach 
oraz jeziorach. W wodach Parku bardzo pospolicie występują także żaby zielone (Pelophylax esculentus complex) 
(Fot. 14.3), choć wydaje się, że w niektórych lokalizacjach ich populacje są niższe niż pozwalałaby na to 
zasobność siedliska. Żaba wodna, podobnie jak jeziorkowa i  śmieszka, spotykana jest na całym obszarze 
Parku. Zasiedla przede wszystkim rowy i kanały, w mniejszym stopniu rozlewiska na wilgotnych łąkach lub 

wypełnione wodą obniżenia terenu, a  także wody 
starorzeczy i jezior (m.in. jezior Gardno i Łebsko). 
Ropucha paskówka lokalizowana jest głównie na 
piaszczystych obszarach Mierzei Gardnieńsko- 
-Łebskiej. Gatunek ten składa skrzek w  małych, 
płytkich i  szybko nagrzewających się zbiornikach 
wodnych pozbawionych roślinności zielnej.

Zastanawiające jest, że rzekotkę drzewną po 
raz pierwszy wykryto w  SPN dopiero w  2010 
roku. Stwierdzono ją przy wschodnim brzegu 
jeziora Gardno, choć wcześniej odnotowano ją 
też w otulinie, w miejscowości Rowy (Goc 2012). 
Jest to o tyle dziwne, że potencjalnych siedlisk dla 

gatunku w całym Parku jest bardzo dużo. Co ciekawe, od niedawna w Polsce wykazuje się dwa parapatrycznie 
występujące i blisko ze sobą spokrewnione gatunki rzekotek – rzekotkę drzewną (Hyla arborea) i rzekotkę 
wschodnią (Hyla orientalis). Obu gatunków nie można odróżnić od siebie morfologicznie, a jedynie metodami 
molekularnymi. Z najnowszych danych wiadomo jednak, iż na środkową Polskę przypada strefa mieszańcowa 
obu gatunków i może to dotyczyć również SPN. Bardzo rzadka jest w Parku także grzebiuszka ziemna oraz 
traszka grzebieniasta, znane zaledwie z pojedynczych stanowisk. Traszka grzebieniasta obecnie spotykana jest 
tylko w niedużym śródleśnym oczku wodnym, praktycznie całkowicie zarośniętym roślinnością. Tuż poza 
granicą Parku odnotowano jeszcze jedno stanowisko, w  niewielkim przydrożnym rowie, możliwe więc, 
że gatunek także w SPN może występować liczniej. Grzebiuszkę ziemną stwierdzono natomiast podczas 
wizji terenowych na niewielkim kanale w okolicy miejscowości Łokciowe. Poza tym gatunek w przeszłości 
odnotowany był w rejonie miejscowości Gardna Wielka (Goc 2012).

Z gadów w SPN najliczniej występują zaskroniec (Fot. 14.4), padalec (Fot. 14.5) oraz jaszczurka zwinka. 
Padalec spotykany jest w różnych siedliskach, zarówno w lasach, jak też na wilgotnych łąkach i torfowiskach. 
Warto odnotować, że od niedawna w Polsce wyróżnia się 2 gatunki padalców: zwyczajnego i kolchidzkiego. 
Wykonane jesienią 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie analizy genetyczne osobników 
z terenów sąsiadujących z Parkiem wykazały jednoznacznie, iż występuje tu padalec zwyczajny (Krameko 
2020). Zaskroniec w SPN notowany jest przeważnie w wilgotnych siedliskach, w pobliżu wody. Podczas 
prac terenowych obserwowany był m.in. na polderach jeziora Gardno i Mierzei Gardnieńskiej, bardzo często 
stwierdzano wygrzewające się na ścieżkach leśnych osobniki. Zwinka natomiast spotykana była głównie na 
łąkach, obrzeżach lasów oraz w siedliskach ekotonalnych.

Fot. 14.3. Żaby zielone (Pelophylax esculentus complex) (fot.  
G. Szewczyk)
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Fot. 14.4. Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (fot. G. Szew-
czyk)

Fot. 14.5. Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) (fot. G. Szewczyk)

Mniej liczna jest jaszczurka żyworodna, spotykana głównie na łąkach, obrzeżach lasów, torfowiskach oraz 
żmija zygzakowata, której głównymi rejonami występowania są m.in. torfowiska (Kluki, Ciemińskie Błota, 
Wielkie Bagno) oraz okolice Czołpina.

Podczas prac terenowych zwrócono uwagę na występowanie zagrożeń, które wpływają na populacje 
herpetofauny. Jednym z  najbardziej istotnych jest ruch kołowy. Szczególnie płazy są narażone na tego 
rodzaju oddziaływanie, gdyż w  okresie wiosennym wiele z  nich masowo wędruje na godowiska. Żaby 
trawne i ropuchy szare licznie przekraczają drogi Parku (np. w rejonie Rąbki), ginąc w dużych ilościach pod 
kołami pojazdów mechanicznych. Problem dotyczy także gadów, choć te nie wędrują masowo. Lubią za to 
wygrzewać się na słońcu na odsłoniętych powierzchniach, nieszczęśliwie wybierając często drogi asfaltowe, 
a nawet gruntowe drogi leśne. Wielokrotnie obserwowano szczątki gadów właśnie w takich miejscach.

Rejestrowanym zagrożeniem jest także presja ze strony obcych gatunków drapieżnych, w związku z czym 
w projekcie planu przewidziano monitoring oraz regulację ich liczebności.

Istotnym problemem w Parku i  jego okolicy jest także przesuszenie obszarów łąk na skutek dawnych 
melioracji oraz zmian klimatycznych. Zagrożenie skutkuje zmianami w siedliskach. Niegdyś wilgotne łąki 
zmieniają powoli swój charakter. Coraz rzadziej występują na nich naturalne, długotrwałe zalewy wód 
w okresie wiosennym oraz letnim, które stwarzały doskonałe warunki dla płazów. Przesuszenie łąk z czasem 
doprowadzić może do całkowitej zmiany charakteru siedliska.

Ważnym czynnikiem ograniczającym występowanie płazów są ryby drapieżne, które żerują na skrzeku 
i larwach płazów. Problem nie dotyczy np. kijanek ropuch szarych, które są „niejadalne” dla ichtiofauny.

Najbardziej istotne zagrożenia wymagają podjęcia ochrony aktywnej. Jednym z  ważniejszych 
zaprojektowanych działań ochronnych jest wspomaganie migracji płazów przez drogi poprzez budowę 
przepustów (w miejscach masowej wędrówki płazów na godowiska, przede wszystkim na odcinku drogi 
łączącej Łebę z Wydmą Łącką) oraz ustawianie płotków ochronnych wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych. 
Urządzenia te lokuje się w miejscach o szczególnie intensywnej migracji, zwykle niezmiennych. Prawidłowo 
wyznaczony przepust powinien być połączony ze specjalnie zaprojektowanymi płotkami, których 
odpowiednie ustawienie i nachylenie pomaga nakierowywać wędrujące płazy do przepustu.

Z przedstawionym powyżej działaniem powiązany jest zaproponowany w dokumentacji planistycznej projekt 
organizacji ruchu, uwzględniającego wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/godz. na wybranych 
drogach, co spowoduje zmniejszenie śmiertelności płazów i gadów pod kołami pojazdów mechanicznych.

W  związku z  rejestrowaną presją norki amerykańskiej, szopa pracza i  jenota na faunę płazów oraz 
gadów w  projekcie planu ochrony zaproponowano monitoring i  regulację liczebności obcych gatunków 
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drapieżnych, negatywnie oddziałujących także na inne grupy zwierząt (patrz rozdziały dotyczące ptaków 
i ssaków).

Z uwagi na przekształcenia antropogeniczne (sieć rowów i kanałów) obszar Parku ulega nadmiernemu 
przesuszaniu (zwłaszcza w latach suchych), dlatego ważne jest wspomaganie procesów odbudowy populacji 
płazów w  ekosystemach zniszczonych dawną działalnością człowieka poprzez odtwarzanie siedlisk 
o  właściwych stosunkach wodnych. Stąd w  dokumentacji planistycznej zaproponowano szereg działań 
polegających z jednej strony na blokowaniu odpływu wody rowami (poprzez działania aktywne – budowa 
systemu przegród, likwidacja rowów lub pasywne – brak konserwacji rowów), a z drugiej na odpowiednim 
zarządzaniu zasobami wodnymi w  taki sposób, aby utrzymywać właściwy poziom wody w  obszarze. Ta 
grupa działań ma wpływ nie tylko na herpetofaunę, w związku z czym wspomina się o niej także w innych 
rozdziałach, przy czym sama koncepcja poprawy uwodnienia wybranych siedlisk Parku została najszerzej 
przedstawiona w  rozdziałach Uwarunkowania hydrotechniczne i  kierunki gospodarowania wodą 
w systemach melioracyjnych oraz Strategia i zasady ochrony.

W  celu ograniczenia fragmentacji siedlisk oraz utrzymania korytarzy ekologicznych płazów i  gadów 
w  projekcie planu sformułowano wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, które sprzyjają 
zachowaniu trwałości i ciągłości siedlisk, a polegają przede wszystkim na ograniczeniu możliwości lokowania 
zabudowy rozproszonej oraz wyłączeniu z zabudowy terenów otwartych.

Z uwagi na silną presję turystyczną obejmującą obszar występowania płazów i gadów w SPN, w projekcie 
planu zalecono także intensyfikację kontroli przestrzegania zasad udostępnienia Parku, w  tym przede 
wszystkim egzekwowania zakazu wchodzenia na obszary nieudostępnione.

14.4. Podsumowanie

SPN stanowi dogodny obszar dla ochrony herpetofauny, szczególnie dla płazów. Wiele gatunków tej grupy 
zwierząt znajduje tu dobre warunki rozwoju. Aby jednak ich populacje mogły funkcjonować prawidłowo, 
konieczne jest realizowanie najważniejszych celów ochrony, takich jak: wspomaganie procesów odbudowy 
populacji fauny w ekosystemach zniszczonych dawną działalnością człowieka, ograniczanie niekorzystnego 
wpływu spowodowanego nadmiernymi populacjami obcych gatunków, ograniczenie zagrożeń pochodzenia 
antropogenicznego, a  także zachowanie siedlisk rozrodczych płazów. Ostatni z wymienionych celów jest 
szczególnie istotny, gdyż takie siedliska, jak rowy i kanały (stale wypełnione wodą), starorzecza, oczka wodne 
oraz rozlewiska na łąkach (utrzymujące długo wodę) mają kluczowe znaczenie dla przetrwania populacji 
wszystkich płazów w SPN. Dlatego ważne jest kształtowanie siedlisk, zwłaszcza w kontekście istniejącego 
systemu melioracyjnego, w  taki sposwób, żeby warunki wodne (np. na polderach rozlokowanych 
w sąsiedztwie jezior) były optymalne, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy większość gatunków płazów 
(żaby brunatne, żaby zielone, ropucha szara) wybiera rozlewiska oraz liczne rowy i kanały na miejsca godów 
i  składania skrzeku. Do tego niezbędne jest utrzymywanie w  tym okresie w  miarę stałego, wysokiego 
poziomu wody.
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15. PTAKI

Grzegorz Szewczyk

Krameko sp. z o.o.

15.1. Wstęp

SPN jest niezwykle istotną ostoją awifauny w skali całej Europy (Grimmett, Jones 1989). Park został 
także umieszczony na liście ostoi w Polsce, które są szczególnie ważne dla awifauny (Gromadzki i in 1994). 
Rangę tego terenu podkreśliło zakwalifikowanie go do ostoi o znaczeniu międzynarodowym (Gromadzki, 
Sidło 2001) oraz dołączenie do niezwykle ważnej sieci Natura 2000 (Antczak, Kotlarz 2004). Awifauna 
Parku należy do jednej z najcenniejszych i najbardziej zróżnicowanych ze wszystkich parków narodowych 
Polski. O jej specyfice decydują m.in. gatunki wodno-błotne, które znajdują tu dogodne warunki do lęgów 
oraz przede wszystkim do odpoczynku podczas długich wiosennych i  jesiennych wędrówek. Niektóre 
z gatunków lęgowych znajdują tu izolowane stanowiska, położone daleko od miejsc stałego występowania 
w  kraju (orzeł przedni Aquila chrysaetos, czeczotka Acanthis flammea), dla innych wybrzeże jest ważnym 
miejscem występowania w Polsce. Do tej grupy należy m.in. ohar (Tadorna tadorna) i  sieweczka obrożna 
(Charadrius hiaticula).

W obszarze SPN odnotowano do tej pory 283 gatunki ptaków należących do 17 rzędów i 49 rodzin. Liczba 
ta stanowi 60% całej krajowej awifauny (463 gatunki – stan na 31.12.2020 r.), z czego 261 gatunków podlega 
ochronie ścisłej, 10 ochronie częściowej, a 12 należy do gatunków łownych. Poza tym aż 72 gatunki umieszczone 
są w  I  Załączniku „Dyrektywy Ptasiej”, natomiast 43 gatunki w  „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” 
(Głowaciński 2001). Zdecydowana większość to gatunki lęgowe i  prawdopodobnie lęgowe (171), zarówno 
obecnie, jak i w przeszłości. Pozostałe są gatunkami przelotnymi i zalatującymi (Krameko 2020 i lit. tam cyt.).

15.2. Metody

Poznanie zasobów awifauny terenu SPN, jej struktury jakościowej i ilościowej, było wynikiem analizy 
materiałów archiwalnych, zarówno ogólnodostępnej literatury ornitologicznej (Antczak, Kotlarz 2004; 
Antczak 2003; Antczak, Pokorski 2006; Bednorz 1983; Górski i  in. 1991; Jędro 2017; Jędro, Hadwiczak 
2018; Knitter, Knitter 2012; Kotlarz, Kotlarz 2006), jak też niepublikowanych danych gromadzonych przez 
pracowników Parku (będących wynikiem wielu badań monitoringowych). Dane te były zbierane w ciągu 
wielu lat i pochodzą m.in. z corocznego monitoringu ptaków wodnych i błotnych, ptaków szponiastych, a od 
2010 roku również niektórych gatunków wróblowych. Dane pochodzą zarówno z liczeń ptaków lęgowych, 
migrujących, jak i  zimujących na jeziorach Parku oraz na przybrzeżnych wodach Bałtyku. Wymienić tu 
należy m.in. liczenia: kormoranów gromadzących się na noclegowisku nad jeziorem Dołgie Wielkie, 
żurawi na dwóch najważniejszych noclegowiskach Parku (ujście Łupawy do jeziora Gardno i  torfowisko 
Wielkie Bagno), sieweczki obrożnej na odcinku plaży od miejscowości Rowy do Łeby, migrujących ptaków 
siewkowych na odcinku plaży od Rowów do Czołpina oraz inwentaryzację lelka. Wszystkie wymienione 
wyżej prace monitoringowe prowadzone były przez pracowników Parku. Informacje te zostały uzupełnione 
własnymi badaniami, mającymi charakter wizji terenowych, które pozwoliły na potwierdzenie bądź 
uaktualnienie niektórych informacji, lepsze poznanie siedlisk ptasich oraz na dokładną analizę zagrożeń 
mogących negatywnie wpływać na populacje ptaków. Identyfikacja zagrożeń umożliwiła z kolei określenie 
sposobów ich eliminacji i ograniczenia oraz zaprojektowanie odpowiednich działań ochronnych.
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15.3. Rezultaty

W  bogatej faunie ptaków Parku można wyróżnić wiele taksonów o  wielkim znaczeniu nie tylko dla 
tego obszaru, ale także dla Polski oraz Europy. Do szczególnie cennych gatunków lęgowych należą m.in.: 
płaskonos (Spatula clypeata), sieweczka obrożna, czajka (Vanellus vanellus) (Fot. 15.1), krwawodziób (Tringa 
totanus), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), kania ruda (Milvus milvus), orzeł przedni, bielik (Haliaeetus albicilla), 
derkacz (Crex crex), puchacz (Bubo bubo), włochatka (Aegolius funereus), lelek (Caprimulgus europaeus) (Fot. 
15.2) i pliszka cytrynowa (Motacilla citreola).

Fot. 15.1. Czajka (Vanellus vanellus) nad brzegiem jeziora Łeb-
sko (fot. G. Szewczyk)

Fot. 15.2. Lelek (Caprimulgus europaeus) na Mierzei Gardnieńskiej 
(fot. G. Szewczyk)

W ciągu całego roku spotkać tu można także wiele interesujących gatunków przelotnych i zalatujących. 
Do współcześnie obserwowanych rzadkości ornitologicznych należą m.in.: burzyk szary (Puffinus griseus), 
nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus), głuptak (Morus bassanus), świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus), 
mornel (Charadrius morinellus), lodowiec (Gavia immer), biegus arktyczny (Calidris melanotos), gęś krótkodzioba 
(Anser brachyrhynchus), dubelt (Gallinago media), sieweczka morska (Charadrius alexandrinus), ślepowron 
(Nycticorax nycticorax), szczudłak (Himantopus himantopus), błotniak stepowy (Circus macrourus), mewa blada 
(Larus hyperboreus) i mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla). Warto wymienić również wydrzyka tęposternego 
(Stercorarius pomarinus), wydrzyka ostrosternego (Stercorarius parasiticus), wydrzyka długosternego (Stercorarius 
longicaudus), mewę czarnogłową (Ichthyaetus melanocephalus), szablodzioba (Recurvirostra avosetta) oraz rybitwę 
wielkodziobą (Hydroprogne caspia) (Fot. 15.3).

Fot. 15.3. Młoda rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) nad 
jeziorem Łebsko (fot. G. Szewczyk)

Fot. 15.4. Biegus zmienny (Calidris alpina) na brzegu Bałtyku 
(fot. G. Szewczyk)
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Ciekawym gatunkiem jest biegus zmienny (Calidris alpina) (Fot. 15.4), który jeszcze w  latach 90. 
prawdopodobnie gniazdował w  SPN, jednak od roku 2005 nie notuje się w  ogóle lęgów tego gatunku 
w Polsce. Na przelotach ptak ten dosyć licznie pojawia się w obszarze Parku, przede wszystkim na plażach 
bałtyckich.

Interesujące są również gatunki obserwowane w  przeszłości, które obecnie nie pojawiają się na tym 
terenie. Należą do nich przede wszystkim: turkan (Somateria spectabilis), skowronek białoskrzydły (Alauda 
leucoptera), głuszec (Tetrao urogallus) oraz cietrzew (Tetrao tetrix).

Analiza dostępnych materiałów oraz prowadzenie wizji terenowych dała możliwość oszacowania 
liczebności części gatunków. Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych z nich wraz z szacunkową 
liczebnością ich populacji lęgowej (Tab. 15.1). Liczebności są najczęściej uśrednieniem wyników obserwacji 
z kilku sezonów lęgowych.

Tab. 15.1. Liczebność gatunków ptaków lęgowych

Lp. Gatunek (nazwa polska) Gatunek (nazwa łacińska) Liczba par/samców
1. 2. 3. 4.
1. Łabędź niemy Cygnus olor 17–33 par
2. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 0–1 par
3. Gęgawa Anser anser 23–38 par
4. Ohar Tadorna tadorna 4 pary
5. Gągoł Bucephala clangula 0–2 pary
6. Nurogęś Mergus merganser 1–2 pary 
7. Głowienka Aythya ferina 4–7 par
8. Czernica Aythya fuligula 2–5 par
9. Cyranka Spatula querquedula 10–14 par
10. Płaskonos Spatula clypeata 2–12 par
11. Krakwa Mareca strepera 25 par
12. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 70–90 par
13. Lelek Caprimulgus europaeus 50–70 par
14. Derkacz Crex crex 20 samców
15. Zielonka Zapornia parva 0–2 par
16. Kropiatka Porzana porzana 1–12 par
17. Żuraw Grus grus 40–50 par
18. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 10–20 par
19. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 1–6 par
20. Czajka Vanellus vanellus 10–27 par
21. Kszyk Gallinago gallinago 17–25 par
22. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 0–1 par
23. Krwawodziób Tringa totanus 6–10 par
24. Śmieszka Chroicocephalus ridibundus 74–400 par
25. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 0–8 par
26. Bąk Botaurus stellaris 1–4 par
27. Orzeł przedni Aquila chrysaetos 1 para
28. Błotniak stawowy Circus aeruginosus 7–9 par
29. Bielik Haliaeetus albicilla 5–6 par
30. Kania ruda Milvus milvus 7–8 par
31. Włochatka Aegolius funereus 1–2 par
32. Zimorodek Alcedo atthis 1–5 par
33. Lerka Lullula arborea 50–60 par
34. Wąsatka Panurus biarmicus 30–40 par
35. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola 0–6 par
36. Czeczotka Acanthis flammea 5 par
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Równocześnie oszacowano także maksymalne liczebności gatunków migrujących i  zimujących (Tab. 
15.2), skupiając się głównie na gatunkach rzadkich, dla których obszar SPN jest szczególnie ważny.

Tab. 15.2. Liczebność gatunków ptaków przelotnych i zimujących

Lp. Gatunek (nazwa polska) Gatunek (nazwa łacińska) Liczebność
1. 2. 3. 4.
1. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 130–780 os.
2. Gęś zbożowa Anser fabalis 5000–12000 os.
3. Gęś białoczelna Anser albifrons 500–2000 os.
4. Lodówka Clangula hyemalis 1000–20000 os.
5. Uhla Melanitta fusca 1000–5000 os.
6. Markaczka Melanitta nigra 100–300 os.
7. Bielaczek Mergellus albellus 150–450 os.
8. Nurogęś Mergus merganser 100–1000 os.
9. Głowienka Aythya ferina 50–1000 os.
10. Świstun Mareca penelope 500–5000 os.
11. Krzyżówka Anas platyrhynchos 1500–2500 os.
12. Żuraw Grus grus 1200–8500 os.
13. Batalion Calidris pugnax Do 700 os.
14. Biegus zmienny Calidris alpina 14–220 os.
15. Alka Alca torda 1–10 os.
16. Mewa siwa Larus canus Do 1880 os.
17. Mewa srebrzysta Larus argentatus 300–1500 os.
18. Nur rdzawoszyi Gavia stellata 30–350 os.
19. Nur czarnoszyi Gavia arctica 1–21 os.
20. Kormoran Phalacrocorax carbo 1700–4500 os.

Poza uzyskaniem wiedzy na temat struktury jakościowej i  ilościowej awifauny Parku zidentyfikowano 
zagrożenia oraz określono cele i zadania ochronne.

Do grupy najpoważniejszych zagrożeń zaliczono m.in. zaniechanie i brak koszenia obszarów otwartych 
oraz przesuszenie obszarów łąk (obniżanie poziomu wód gruntowych) na skutek dawnych melioracji, 
zarówno w obszarze Parku, jak i w jego sąsiedztwie. Poza tym istotnym negatywnym oddziaływaniem jest 
także m.in. presja obcych gatunków inwazyjnych i  rodzimych gatunków drapieżnych (lisa Vulpes vulpes), 
przyłów ptaków w sieciach rybackich, a  także płoszenie ptaków przez ludzi podczas rekreacji na wodach 
SPN oraz plażach Bałtyku.

Zaniechanie i brak koszenia, czy też przesuszenie obszarów łąk prowadzi w szybkim czasie do sukcesji 
zbiorowisk zaroślowych i leśnych. Skutkuje to zmniejszaniem się areału siedlisk dogodnych dla gatunków 
ptaków gniazdujących na ziemi (m.in. ptaków siewkowych) oraz utrudnia dostęp do pożywienia dla 
ptaków drapieżnych czy niektórych kaczkowatych (obszary łąkowe stanowią ważne żerowisko gęsi podczas 
przelotów). Odpowiedzią na to zagrożenie jest kontynuowanie w szerokim zakresie utrzymania powierzchni 
otwartych poprzez zaprojektowane koszenia. Aktualnie w Parku realizowane jest wykaszanie powierzchni 
otwartych, co pozwala na skuteczną walkę z  efektami sukcesji roślinności zielnej i  krzewiastej. Dzięki 
prowadzonym zabiegom ochrony czynnej obserwuje się wzrost liczebności populacji cennych ptaków 
wodno-błotnych, a stany referencyjne populacji niektórych gatunków (będących przedmiotami ochrony) są 
osiągnięte lub bliskie do osiągnięcia.

Obserwowane przesuszanie łąk powoduje kurczenie się siedlisk odpowiednich dla wielu gatunków 
wodno-błotnych. Z  tego względu, także z  uwagi na ochronę ptaków, zaprojektowano szereg działań 
zmierzających do poprawy uwodnienia siedlisk (aktywne lub pasywne blokowanie odpływu wody rowami 
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melioracyjnymi). Działania te zostały szerzej omówione w  rozdziałach dotyczących uwarunkowań 
hydrotechnicznych oraz w przyjętej strategii ochrony.

Działaniem powiązanym z  odtworzeniem pierwotnych warunków wodnych jest zaprojektowane 
utrzymanie systemu melioracyjnego umożliwiające takie gospodarowanie wodą w  polderach, które przy 
rzadziej występujących naturalnych zalewach wód w okresie wiosennym pozwoli na stworzenie optymalnych 
warunków siedliskowych zarówno w okresie przelotów, jak i w momencie wyprowadzania lęgów.

Aktualnie realizowanym elementem tej strategii jest projekt pod nazwą „Ochrona wybranych siedlisk 
i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003”. Głównym 
celem projektu jest kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony ptaków 
wodno-błotnych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez m.in. likwidację części obwałowań wokół jeziora 
Gardno oraz poprzez odpowiednie kontrolowanie odpompowywania wody z terenów łąk. Realizacja zadania 
ma umożliwić z jednej strony prowadzenie wykosów trawy, a z drugiej zapewnić utrzymywanie się wody na 
powierzchni w okresach migracji i lęgów ptaków wodno-błotnych.

W  odniesieniu do presji obcych gatunków inwazyjnych zagrożeniem jest przede wszystkim norka 
amerykańska (Neovision vison), która potrafi w bardzo krótkim czasie zdominować siedlisko, doprowadzając do 
destabilizacji populacji jej potencjalnych ofiar, którymi w dużym stopniu są właśnie ptaki. W tym kontekście 
szczególnie istotny jest wpływ tego drapieżnika na ograniczenie sukcesu lęgowego ptaków wodno-błotnych. 
Norka jest bardzo dobrze wyspecjalizowanym drapieżnikiem, mogącym skutecznie polować na lądzie, 
w wodzie oraz na drzewach, co powoduje, że w obszarze występowania norki praktycznie wszystkie lęgi ptasie 
są narażone na zniszczenie. Potęguje to fakt, że samice kaczek, gęsi, łysek czy perkozów podczas wychowu 
piskląt pierzą się tracąc na kilka tygodni zdolność lotu, co czyni je bezbronnymi. Potwierdza to wysoki 
udział ptaków w diecie norek (sięgający nawet 46–60% biomasy zjadanych ofiar), szczególnie w  sezonie 
lęgowym (Bartoszewicz 2003). W odpowiedzi na to zagrożenie w projekcie planu przewidziano regulację 
liczebności tego inwazyjnego drapieżnika poprzez stały monitoring występowania norki. W  przypadku 
stwierdzenia obecności gatunku w danym rejonie zalecono jego odłów i usypianie. Do ograniczenia wpływu 
tego drapieżnika używa się pływających platform o  specjalnej budowie (z  zainstalowanymi pułapkami), 
rozmieszczanych wzdłuż koryta cieku lub brzegów zbiornika wodnego. Metoda platform umożliwia 
również monitoring skuteczności redukcji drapieżników, a  także tempa kolonizacji obszarów objętych 
ochroną. Efektem dotychczasowego wprowadzenia odłowu norki amerykańskiej jest zauważalny już wzrost 
liczebności przede wszystkim śmieszki (Chroicocephaus ridibundus) (na jeziorze Łebsko nastąpił wzrost liczby 
par z 126–144 w 2012 roku, do 295–330 w roku 2014) oraz rybitwy rzecznej. Dodatkowym pozytywnym 
efektem wzrostu liczebności śmieszki, wiązanym z ograniczaniem presji drapieżników, jest fakt występowania 
w sąsiedztwie kolonii śmieszki innych gatunków ptaków, które wykorzystują ten gatunek mewy jako tzw. 
parasol ochronny. Zjawisko to polega na tym, że w razie niebezpieczeństwa zagrażającemu kolonii, śmieszki 
gromadnie atakują intruza, skutecznie przeganiając norkę lub np. błotniaka stawowego czy kanię rudą. Z tej 
osłony korzystają też inne gatunki ptaków wodno-błotnych. W SPN są to najczęściej: perkoz dwuczuby 
(Podiceps cristatus), czernica (Aythya fuligula), głowienka (Aythya ferina) i rybitwa czarna (Chlidonias niger), które 
budują swoje gniazda na obrzeżach kolonii mew (Jędro 2017).

Istotnym problemem jest również presja lisów na nadmorską populację sieweczki obrożnej, dla której 
SPN jest szczególnie istotnym miejscem występowania. W związku z tym w projekcie planu zaprojektowano 
kontynuację działań polegających na zabezpieczaniu gniazd sieweczki obrożnej specjalnymi koszami 
chroniącymi gniazdo z lęgiem przed zniszczeniem podczas ataku drapieżnika. Kosze uniemożliwiają wejście 
do środka lisom, a także norkom i ptakom drapieżnym. Poza tym stanowią ochronę przed przebywającymi 
na plaży turystami, gdyż poza samym koszem, w miejscu lęgu sieweczki, ustawiana jest dodatkowo tablica 



117

informująca o obecności ptaków. Zabezpiecza to praktycznie niewidoczne na tle piasku gniazda sieweczki 
przed przypadkowym rozdeptaniem.

Przyłów ptaków w sieciach rybackich stanowi problem na wodach Bałtyku oraz na jeziorach Gardno 
i  Łebsko. Ptaki, żerując lub przepływając w  bezpośredniej bliskości zastawionych sieci, narażone są na 
zaplątanie, które prowadzi do śmierci. Jest to szczególnie istotne podczas migracji ptaków oraz w okresie 
zimy, kiedy liczne stada ptaków wodnych koncentrują się na wodach Parku. Ochrona przed przyłowem 
w  sieciach rybackich to przede wszystkim instalowanie specjalnych elektronicznych odstraszaczy oraz 
dostosowanie terminów (i miejsc) połowów tak, aby nie kolidowały one z pojawianiem się w SPN wielkich 
koncentracji ptaków wodnych.

Problemem dla awifauny jest także turystyka na wodach SPN oraz plażach Bałtyku. Turyści poruszający 
się różnego rodzaju sprzętem pływającym oraz spędzający czas na plażach, stają się (najczęściej nieświadomie) 
zagrożeniem dla ptaków płosząc je lub też narażając na straty w lęgach. W związku z tym w projekcie planu 
zarekomendowano intensyfikację egzekwowania zgodnego z  regulaminem poruszania się po obszarach 
udostępnionych, w tym zakazów wchodzenia na obszary nieudostępnione.

Z  uwagi na antropogeniczne przekształcenia obszaru SPN w  przeszłości (które są przyczyną istotnych 
zmian w  ekosystemach wodnych Parku) głównym celem ochrony jest odtworzenie w  jak największym 
zakresie optymalnych warunków bytowania ptaków wodno-błotnych, a  także ochrona obszaru Parku przed 
zagrożeniami, które mogą wystąpić w  przyszłości, m.in. pod postacią fragmentacji siedlisk ptasich (np. 
wskutek zabudowy rozproszonej lub rozwoju sieci drogowej). W związku z tym w opracowanej dokumentacji 
planistycznej sformułowano wytyczne dotyczące studiów i planów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 
które sprzyjają zachowaniu trwałości i ciągłości żerowisk ptaków poprzez ograniczenie możliwości lokowania 
zabudowy rozproszonej. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w  rozdziale Zagospodarowanie 
i planowanie przestrzenne. Ponadto z uwagi na rejestrowane kolizje ptaków z pojazdami zalecono sporządzenie 
projektu zmiany organizacji ruchu mającego ograniczyć prędkość na wybranych drogach.

W projekcie planu zaprojektowano również kilka innych działań polegających na sukcesywnej modernizacji 
istniejących, nieizolowanych linii elektroenergetycznych stanowiących zagrożenie dla ptaków, poprzez ich 
wymianę na linie izolowane, które odpowiadają obowiązującym normom dla linii napowietrznych lub 
kablowe linie podziemne. Ważnym elementem ochrony awifauny Parku jest także tworzenie stref ochrony dla 
części gatunków ptaków drapieżnych, a także odłów wałęsających się kotów i psów. Działaniem powiązanym 
z kształtowaniem zagospodarowania terenu jest ograniczenie możliwości lokalizowania nowych elektrowni 
wiatrowych poprzez zmianę zapisów miejscowych planów zagospodarowania.

15.4. Podsumowanie

SPN stanowi bardzo ważny obszar dla ochrony awifauny. Mnogość dogodnych dla ptaków siedlisk 
sprawia, że wiele gatunków znajduje tu doskonałe warunki do założenia gniazda oraz odpowiednie żerowiska 
i miejsca odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych migracji. W celu zminimalizowania oddziaływania 
licznych zagrożeń opracowano koncepcję ochrony awifauny Parku, na podstawie której zaprojektowano 
cały zestaw działań ochronnych, będących w większości kontynuacją działań dotychczas prowadzonych. Ich 
realizacja pozwoli skutecznie chronić ornitofaunę Parku.

Szczególnie istotnym elementem ochrony ptaków jest przywrócenie naturalnych warunków wodnych, 
przede wszystkim na obszarach sąsiadujących z  jeziorami Gardno i  Łebsko. Poza tym niezbędne jest 
utrzymanie terenów otwartych poprzez hamowanie sukcesji (koszenie), a  także zabezpieczenie przed 
wystąpieniem fragmentacji siedlisk np. spowodowanej rozwojem zabudowy.



118

15.5 Piśmiennictwo
1. Antczak J. 2003. Awifauna lęgowa jeziora Gardno. W: Mudryk Z. Jezioro Gardno. Słupsk.
2. Antczak J., Kotlarz B. 2004. Ostoja Słowińska. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków 

o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa: 125–129.
3. Antczak J., Pokorski N. 2006. Zmiany w awifaunie lęgowej Jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym.  

W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. 
Słupsk:13–28.

4. Bartoszewicz M. 2003. Wpływ norki amerykańskiej Mustela vison na ptaki wodne a strategia ich ochrony w Parku 
Narodowym „Ujście Warty”. Praca doktorska. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

5. Bednorz J. 1983. Awifauna Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem stosunków ilościowych. Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 65: 1–101.

6. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, Warszawa.

7. Grimmett R.F.A., Jones T.A. 1989. Important Bird Areas in Europe. Cambridge, UK: International Council for 
Bird Preservation (Tech. Pub. 9).

8. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk. OTOP, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Gdańsk, ss. 403.

9. Gromadzki M., Sidło P. 2001. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku. OTOP. Gdańsk.
10. Górski W., Antczak J., Pajkert W., Ziółkowski M. 1991. Awifauna lęgowa jezior przymorskich na wybrzeżu 

słowińskim w  latach 1976–1988.W: Górski W.(red.). Lęgowiska ptaków wodnych i  błotnych oraz ich ochrona 
w środkowej części Pomorza. ss.15–38. Słupsk.

11. Jędro G. 2017. Monitoring ornitologiczny ptaków wodno-błotnych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, 
realizowanego w  ramach kontynuacji działań projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Ochrona ptaków wodnych 
i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” – 
działanie „E3a4”. Raport podsumowujący sezon 2017. Smołdzino. Biblioteka SPN.

12. Jędro G., Hadwiczak M. 2018. Ptaki wodno-błotne wschodniego brzegu jeziora Gardno. Przewodnik dla miłośników 
ptaków, Wyd. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino: 32 pp. Biblioteka SPN.

13. Knitter M., Knitter K. 2012. Ptaki szponiaste Słowińskiego Parku Narodowego, Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 18 pp. Biblioteka SPN.

14. Kotlarz B., Kotlarz I. 2006. Awifauna lęgowa jeziora Łebsko i terenów przyległych w Słowińskim Parku Narodowym. 
W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. 
Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk: 29–49.

15. Krameko 2020. Ekspertyza ochrony ornitofauny Słowińskiego Parku Narodowego i  obszarów Natura 2000 
Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Część 2, Zadania: 
3.2.13., 3.2.16. oraz 3.2.17. Materiał wynikowy prac etapu 2. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu 
ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 
2000. Krameko sp. z o.o., Kraków. Biblioteka SPN.



119

16. SSAKI

Grzegorz Szewczyk

Krameko sp. z o.o.

16.1. Ogólna charakterystyka teriofauny Parku

Na terenie SPN odnotowano do tej pory 58 gatunków ssaków. Spośród tej liczby 5 taksonów należy 
do ryjówkokształtnych (m.in. rzęsorek rzeczek Neomys fodiens i rzęsorek mniejszy Neomys anomalus), 2 do 
jeżowatych, 11 do nietoperzy (m.in. mroczek posrebrzany Vespertilio murinus, gacek brunatny Plecotus auritus, 
mopek zachodni Barbastella barbastellus), 1 gatunek zajęczaka, 16 gatunków gryzoni (w tym tak cenne, jak 
bóbr europejski Castor fiber, nornik północny Microtus oeconomus i popielica Glis glis), 16 drapieżnych (m.in. 
wilk Canis lupus, wydra Lutra lutra, foka szara Halichoerus grypus, foka obrączkowana Phoca hispida i  foka 
pospolita Phoca vitulina), 5 parzystokopytnych (m.in. łoś Alces alces) oraz 2 gatunki waleni (m.in. morświn 
Phocoena phocoena) (Krameko 2020). Większość gatunków znajduje w  Parku wiele dogodnych siedlisk. 
Rozległe obszary łąkowe i leśne stanowią dobre żerowiska. Obszar Mierzei Łebskiej, z uwagi na ograniczony 
dostęp dla turystów (poza plażą i szlakami turystycznymi), stanowi bezpieczny, a przede wszystkim spokojny 
zakątek, gdzie stale obserwuje się wilki (Fot. 16.1). Tam też w 2009 r. stwierdzono obecność tropów rysia 
(Lynx lynx). Obserwacja ta jest pierwszym stwierdzeniem gatunku w tak daleko na północ wysuniętej części 
kraju. Rysia (w tym samym rejonie) odnotowano także w roku 2014. Spośród wszystkich gatunków ssaków 
SPN aż 18 jest objętych ochroną gatunkową ścisłą, a dalszych 16 podlega ochronie częściowej. Wilk, foka 
szara oraz ryś wg „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” (Głowaciński 2001) są gatunkami bardzo wysokiego 
ryzyka, silnie zagrożonymi wyginięciem w kraju, m.in. ze względu na małe populacje, porozrywany zasięg 
i niepokojące tempo zanikania populacji (kategoria zagrożenia NT). Bardzo cennym gatunkiem jest również 
morświn, jedyny waleń uzębiony stale zasiedlający Bałtyk. Jego populacja utrzymuje się w stanie skrajnego 
zagrożenia (Kuklik, Skóra 2001a). Kolejnym cennym gatunkiem jest foka szara – silnie zagrożona wyginięciem 
(Kuklik, Skóra 2001b). Z nietoperzy występujących na terenie SPN w „czerwonej księdze” uwzględnione 
są: mroczek posrebrzany – kategoria zagrożenia LC, borowiaczek (Nyctalus leisleri) – kategoria VU, mopek 
zachodni – kategoria DD – oznaczająca gatunek o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, 
ale bliżej nieokreślonym (Głowaciński 2001, 2002). Wymienione gatunki są zarazem najcenniejszymi 
ssakami notowanymi w Parku. Ponadto na uwagę zasługują także popielica, pierwszy raz stwierdzona na 
tym obszarze w 2017 r. oraz żubr (Bison bonasus), którego obecność stwierdzono w 2019 r. w obwodzie 
ochronnym Smołdzino. Z teriofauny obszaru aż 8 gatunków wpisanych zostało również do II Załącznika 
Dyrektywy Siedliskowej. Istotnym czynnikiem kształtującym obraz fauny Parku są gatunki obce inwazyjne, 
które stanowią silną konkurencję dla rodzimych gatunków drapieżników. Są to norka amerykańska (Neovison 
vison), jenot (Nyctereutes procyonoides) (Fot. 16.2) oraz szop pracz (Procyon lotor). Obserwacje tych gatunków są 
szczególnie niepokojące, gdyż poza konkurencją pokarmową, stanowią także silne zagrożenie dla populacji 
drobnych kręgowców (płazów, gadów, ptaków oraz drobnych ssaków). Trudno określić obecną liczebność 
tych gatunków w SPN, ale na podstawie monitoringu norki amerykańskiej (oraz prowadzonych odłowów), 
wywnioskować można, że obecnie gatunek ten nie zwiększa swojej liczebności w obszarze (Krameko 2020).
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Fot. 16.1. Tropy wilków (Canis lupus) na Mierzei Łebskiej (fot. 
G. Szewczyk)

Fot. 16.2. Młode jenoty (Nyctereutes procyonoides) nad rzeką Pu-
stynką (fot. G. Szewczyk)

16.2. Wykorzystane materiały i zakres wykonanych prac terenowych

Najnowsza wiedza o  teriofaunie Parku oparta jest na wielu latach badań naukowych oraz materiałach 
gromadzonych przez pracowników SPN. Stąd przy opracowaniu dokumentacji planistycznej w szerokim 
zakresie wykorzystywano istniejące, publikowane i  niepublikowane materiały źródłowe. Ponadto, 
uzupełniająco przeprowadzono także własne prace terenowe, które miały za zadanie uaktualnienie wiedzy 
o  ssakach oraz rozpoznanie zagrożeń, którym podlegają poszczególne populacje. Identyfikacja zagrożeń 
pozwoliła z kolei na określenie sposobów ich eliminacji i ograniczenia oraz na zaprojektowanie odpowiednich 
działań ochronnych. Wśród prac, z  których korzystano przy opracowaniu dokumentacji planistycznej, 
wymienić należy: badania nad składem jakościowym gryzoni, które wykonywane były (w  latach 2008–
2010) z wykorzystaniem specjalnych pułapek (Kardynia i in. dane niepubl.), ocenę stanu populacji jelenia 
(Cervus elaphus) na terenie SPN w latach 2015–2017, przy której liczebność i rozmieszczenie przestrzenne 
określono za pomocą liczenia grup odchodów na przedwiośniu każdego roku (Borkowski 2018), zimowe 
liczenia nietoperzy w latach 2004–2020 (Górawska 2005; Jankowska-Jarek i in. 2014; Bidziński i in. 2013) 
oraz monitoring akustyczny w ramach „Pilotażowego wdrożenia monitoringu gatunków i siedlisk morskich 
w  latach 2015–2018” (Barańska i  in. 2018). Ostatnia z wymienionych publikacji była głównym źródłem 
informacji o morświnie. Z materiałów zgromadzonych w zasobach SPN najważniejszymi były: wszelkie 
informacje o notowanych rzadkich gatunkach ssaków (m.in. fok na wybrzeżu Bałtyku), dane z zainstalowanych 
na terenie Parku fotopułapek, dzięki którym poczyniono liczne obserwacje wilków, ale także gatunków 

obcych (przede wszystkim norki amerykańskiej). 
Z  wykonanych prac terenowych, poza cyklicznie 
prowadzonymi wizjami faunistycznymi 
(obejmującymi nie tylko obserwacje ssaków, ale 
również płazów, gadów i ptaków), wymienić należy 
badania monitoringowe bobra europejskiego 
(Castor fiber) i wydry (Lutra lutra) (Krameko 2020). 
W  ramach tych prac wytypowano 30 punktów 
monitoringowych, wspólnych dla obu gatunków. 
Każdy z punktów obejmował 600 metrowy odcinek 
cieku lub brzegu zbiornika wodnego. Na każdym Fot. 16.3. Ślady żerowania bobra (Castor fiber)
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punkcie poszukiwano śladów obecności obu gatunków. W przypadku bobra były to przede wszystkim efekty 
działalności tego gatunku (tamy, żeremia, stawy bobrowe) lub też ślady żerowania w postaci ogryzionych 
i ściętych drzew (Fot. 16.3). Przy ocenie wydry zwracano uwagę na pozostawione charakterystyczne odchody 
oraz tropy. Poza tym szukano pozostałości żeru (szczątki ryb i  płazów) lub kopczyków z  błota i  piasku, 
którymi wydry znakują swoje terytoria. W trakcie prac terenowych identyfikowano także zagrożenia, które 
wpływają na populacje ssaków SPN.

16.3. Wyniki zrealizowanych prac, zagrożenia i zaplanowane działania

Kilka gatunków i  grup gatunków ssaków występujących na terenie Parku należy niewątpliwie do 
cenniejszych w  skali kraju. Szczególnie znaczenie mają ssaki morskie: foki i  morświn. Wg danych 
zgromadzonych przez pracowników SPN (zbieranych w  latach 2001–2019) odnotowano łącznie 131 
obserwacji, z  czego 129 dotyczy fok, a  dwie dotyczą dwu martwych morświnów. Najwięcej obserwacji 
dotyczy fok szarych (82), fok pospolitych (8) i  fok obrączkowanych (5). Z  kolei 47 obserwowanych 
osobników (bądź śladów ich obecności) nie udało się przypisać do konkretnego gatunku. Mimo rzadkich 
obserwacji wizualnych morświnów, wyniki monitoringu akustycznego w ramach „Pilotażowego wdrożenia 
monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015–2018” świadczą o regularnym występowaniu tego 
gatunku w  polskich obszarach morskich (Barańska i  in. 2018), niemniej biorąc pod uwagę stosunkowo 
niewielki fragment Bałtyku objęty granicami Parku, jego populacja w SPN jest nieistotna z punktu widzenia 
ochrony.

Wyniki badań nad nietoperzami pokazują, że chiropterofauna SPN zdominowana jest przez pospolite, 
eurytopowe gatunki, występujące licznie na całym Pomorzu. Cechą specyficzną jest bardzo liczne 
występowanie karlika drobnego (Pipistrellus pygmaeus), w skali regionu do niedawna uważanego za najrzadszego 
przedstawiciela swojego rodzaju. Rzadki mroczek posrebrzany, mopek zachodni i  borowiaczek stanowią 
zaledwie 0,6% wszystkich nietoperzy złowionych w SPN w latach 1995–2014. Ich status na badanym terenie 
jest jednak niejasny. Nie udało się potwierdzić ich rozrodu w  SPN, ani odłowić ich w  czasie ostatniej, 
letniej inwentaryzacji chiropterofauny (lata 2013–2014). Borowiaczek znany jest jedynie z zarejestrowanych 
sygnałów echolokacyjnych. Co więcej, jedyne stwierdzenia mopka po 2005 roku dotyczą nieregularnie 
zimujących osobników w  otulinie Parku. Wszystkie znaczące zimowiska nietoperzy odnotowano poza 
obszarem Parku, w  jego otulinie. Przykładem jest jedna z  piwnic w  Smołdzinie, gdzie od lat zimuje 
kilka gatunków. Do najważniejszych schronień w SPN należą m.in.: magazyn rakiet na terenie jednostki 
rakietowej Czołpino (prawdopodobna kolonia rozrodcza karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus, obecne 
także gacki brunatne), leśniczówka SPN w Rowach (kolonia rozrodcza karlika drobnego), leśniczówka SPN 
w miejscowości Gać (kolonia rozrodcza mroczka późnego Eptesicus serotinus), Domek Latarnika w Czołpinie 
(prawdopodobnie mieszana kolonia rozrodcza karlika drobnego i karlika większego Pipistrellus nathusii), kasa 
biletowa SPN na parkingu w Czołpinie (po 2013 roku największa znana kolonia rozrodcza karlika drobnego 
na terenie Parku) (Jankowska-Jarek i in. 2014).

W  przypadku bobra w  23 punktach monitoringowych (z  30 założonych) odnotowano świeże ślady 
obecności gatunku. W 4 punktach obecne były tylko bardzo stare ślady, co świadczy o opuszczeniu danego 
odcinka przez rodzinę bobrową. Tylko w 3 punktach nie stwierdzono żadnej aktywności gatunku. W przypadku 
wydry na 19 punktach monitoringowych odnotowano świeże ślady obecności gatunku, natomiast w  11 
punktach nie stwierdzono żadnej aktywności wydry. Wg najnowszej wiedzy liczebność bobrów szacuje się 
na 30 rodzin (Krameko 2020 i  lit. tam cyt.). Populacja gatunku na obszarze SPN w ostatnich kilkunastu 
latach powiększa się w widoczny sposób, co potwierdzają prace monitoringowe, od lat realizowane w Parku. 
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Co prawda w ostatnich latach liczebność bobra ustabilizowała się na podobnym poziomie, jednak specyfika 
tutejszych siedlisk (setki kilometrów rowów i kanałów oraz trudno dostępne, podmokłe rejony) sprawia, że 
gatunek ma tu dobre warunki i jest prawdopodobne, że w przyszłości jego liczebność się zwiększy. Jednym 
z nielicznych czynników ograniczających rozprzestrzenianie się gatunku może być stosunkowo duży udział 
cieków o  niskim zadrzewieniu brzegów lub ich całkowitym braku. Roślinność drzewiasta występująca 
w pobliżu siedlisk gatunku jest dla niego niezbędna zarówno jako pokarm (szczególnie w okresie jesienno-
-zimowym), jak i budulec tam i żeremi (Krameko 2020).

Na podstawie prac własnych (oraz danych przekazanych przez SPN) liczebność wydry oszacowano na 
30–60 osobników (Krameko 2020 i lit. tam cyt.). Populacja gatunku jest o wiele trudniejsza do oszacowania. 
Najczęściej widuje się pojedyncze wędrujące osobniki. Poza tropami i  odchodami niewiele jest śladów 
obecności tego gatunku. Analizując dane z  przeprowadzonych prac monitoringowych oraz materiały 
archiwalne SPN, trudno jednoznacznie oszacować, w jakim kierunku zmierza populacja, czy jest ona rosnąca, 
czy też mocno fluktuuje. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach spotyka się więcej osobników i śladów 
ich obecności. W odróżnieniu od bobra, wydra mogła osiągnąć już szczyt swojej liczebności w obszarze. 
Patrząc na wyniki odłowów kontrolnych ryb, czy też na wyniki wędkarskie z obszaru, trudno nie zauważyć 
zmniejszania się populacji ryb, a więc głównej bazy żerowej wydry. Ponadto stwierdzono także występowanie 
presji ze strony norki amerykańskiej (konkurencja pokarmowa), bardzo sprawnego drapieżnika, będącego 
ciągle w ekspansji na obszarze całego kraju.

Pierwsze współczesne informacje o  wilku w  SPN pochodzą z  roku 1974, kiedy nie był on jeszcze 
objęty ochroną gatunkową. Było to pierwsze stwierdzenie wilka na obszarze Parku od ponad 100 lat 
(Piotrowska 1997). W kolejnych latach wilk nie był notowany, aż do roku 2009. Odnaleziono wówczas tropy, 
a w następnych latach osobniki były już widywane regularnie (dane SPN). Obecnie na terenie SPN bytuje 
co najmniej jedna wataha wilków licząca 9 osobników (Krameko 2020).

Z oceny stanu populacji jelenia na terenie Parku (w  latach 2015–2017) (Borkowski 2018) wynika, że 
zagęszczenie gatunku jest jednym z  najwyższych (o  ile nie najwyższe) w  kraju. Niewątpliwie jest to po 
części skutkiem decyzji SPN o  nieprowadzeniu odstrzału jeleni. W  okresie trwania badań liczebność 
populacji jeleni rosła od ok. 1 490 do ok. 1 850 osobników. Przełożenie powyższej liczebności populacji 
na zagęszczenie daje przeciętne wartości na poziomie od 23,8 os. do 29,5 os./100 ha środowiska leśnego 
(czyli odpowiednio od 238 do 295 os. na 1 000 ha lasów). Liczebność jeleni została także określona (dla 
porównania) w dwóch sąsiednich nadleśnictwach: Damnica i Lębork. Zagęszczenie gatunku, w tym samym 
okresie, na terenie nadleśnictw było ok. 2–3 razy niższe (Ryc. 16.1). Odmiennie przedstawia się sytuacja 
populacji sarny (Capreolus capreolus). Liczebność tego gatunku w  analogicznym okresie na terenie Parku 
wahała się od ok. 70 do ok. 230 osobników, co dawało zagęszczenie 1,3-3,6 os./100 ha. Inaczej również 
przedstawiało się porównanie zagęszczeń sarny na terenie SPN z sąsiednimi nadleśnictwami. W Parku było 
ono blisko dwukrotnie niższe niż w lasach gospodarczych. Stosunek jeleni przypadających na jedną sarnę był 
w efekcie znacznie mniej korzystny w Parku (10,8), niż w nadleśnictwach (2,7).

SPN jest obszarem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Z tego też względu część zidentyfikowanych zagrożeń 
ma źródła w silnej antropopresji. Opracowując dokumentację planistyczną zwracano uwagę na to, aby sposób 
udostępnienia Parku nie oddziaływał negatywnie na przyrodę, niemniej w tak atrakcyjnym obszarze należy 
liczyć się również z presją wykraczającą poza usankcjonowane ramy. Presja ta może mieć wyjątkowo duży 
wpływ na ssaki, np. poprzez obniżenie jakości siedliska zwierząt, zarówno tych pospolitych, jak również 
rzadkich i chronionych. Obecność ludzi (poszukiwaczy poroży, grzybiarzy, turystów z puszczonymi luzem 
psami) i  związany z  tym hałas, przebywanie w  miejscach nieudostępnionych, a  także presja na nocną 
eksplorację Parku (niepokojenie zwierząt, „zanieczyszczenie” światłem), oddziałują niekorzystnie na dzikie 
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Ryc. 16.1. Porównanie zagęszczenia jeleni i saren (na 100 ha) na terenie SPN i sąsiadujących nadleśnictw

zwierzęta. Z tego względu, projektując ochronę, zwrócono szczególną uwagę na intensyfikowanie kontroli, 
mających na celu egzekwowanie zgodnego z opracowanymi zasadami udostępnienia korzystania z zasobów 
Parku.

Do zagrożeń antropogenicznych fauny ssaków należy także zaliczyć ruch kołowy. Zagrożeniem w tym 
przypadku jest nieostrożność kierowców, nie zwracających uwagi na zwierzęta znajdujące się w obrębie pasa 
drogowego, a także nadmierna prędkość, wykluczająca możliwość właściwej reakcji na wejście w pas drogowy 
zwierząt. Problem jest szczególnie istotny w okresie wiosenno-letnim, kiedy aktywna jest większość ssaków 
oraz wczesną jesienią, kiedy występuje największe nagromadzenie gryzoni w różnych siedliskach. Okres ten 
zbiega się z najintensywniejszą presją turystyczną na Park. Podczas prowadzenia wizji terenowych notowano 
przypadki upadku ssaków na drogach (m.in. kuny domowej Martes foina, jeża Erinaceus sp., drobnych gryzoni 
oraz lisa Vulpes vulpes). W celu minimalizacji tego zagrożenia zaplanowano podjęcie starań mających na celu 
ograniczenie dozwolonej prędkości na wybranych, szczególnie chętnie przekraczanych przez zwierzęta, 
drogach.

Istotnym problemem jest także stały rozwój zabudowy przy samych granicach Parku. Zabudowa 
mieszkaniowa, turystyczna, grodzenie działek prowadzi do przecinania korytarzy migracyjnych, co 
skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego przemieszczania się zwierząt. Stąd w  ustaleniach do 
planów z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Parku i  jego bezpośrednim 
sąsiedztwie wprowadzono zapisy rekomendujące utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych poprzez 
utrzymanie w nich dotychczasowych sposobów użytkowania terenu oraz ograniczenie efektów barierowości 
zabudowy i infrastruktury, w tym także dotyczące tworzenia stref buforowych bez możliwości zabudowy 
oraz wyłączające z zabudowy wybrane tereny otwarte.

W obszarze SPN występuje także konkurencja pokarmowa ze strony norki amerykańskiej, jenota, szopa 
pracza oraz wałęsających się psów i  kotów. Drapieżnictwo obcych gatunków (ale także wałęsających się 
zwierząt domowych) stanowi konkurencję dla rodzimych drapieżników (m.in. lisa, wilka, wydry). Wobec 
powyższego w  dokumentacji planistycznej zaprojektowano monitoring i  regulację liczebności obcych 
drapieżników, a także odłów wałęsających się psów i kotów.
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Zjawiskiem zagrażającym ssakom morskim jest przyłów. Wprawdzie zagrożenie to jest trudne do 
udokumentowania, gdyż załogi kutrów niechętnie przyznają się do występowania takich przypadków, 
jednak niewątpliwie foki i morświn, żerujące lub przepływające w sąsiedztwie zastawionych sieci, narażone 
są na zaplątanie. Odpowiedzią na to zagrożenie jest stały monitoring zjawiska oraz regularne prowadzenie 
kontroli w  celu jego minimalizacji, a  także zapewnienia odpowiedniej utylizacji zniszczonego, zużytego 
sprzętu połowowego (aby ograniczyć wyrzucanie go do wody) oraz dopilnowania stosowania właściwych 
metod i narzędzi połowowych.

Dla chiropterofauny istotnym zagrożeniem jest niekontrolowana penetracja wnętrza niektórych obiektów 
ich bytowania, co może prowadzić do wybudzeń nietoperzy w środku zimy, ich płoszenia, i tym samym utraty 
części zgromadzonych na jesieni rezerw energetycznych. Na skutek przebywania ludzi w takich obiektach 
następuje zmiana warunków mikroklimatycznych, co ma duże znaczenie dla hibernujących ssaków. Na 
nietoperze wpływają negatywnie także wszelkiego rodzaju remonty i zmiany sposobu użytkowania piwnic, 
w szczególności ogrzewanie i uszczelnienie wlotów. Zakres i natężenie zagrożenia zależy od rodzaju i terminu 
prowadzonych prac. W przypadku piwnic zasiedlanych przez nietoperze, uszczelnienia wszelkich wlotów oraz 
ocieplanie pomieszczeń powoduje opuszczenie na stałe takiej lokalizacji. Prace prowadzone w okresie zimy, 
gdy w piwnicach przebywają hibernujące osobniki, mogą doprowadzić do ich wybudzenia, a nawet śmierci 
(poprzez zmiany temperatury i stres wywołany pracami). Stwierdzone zagrożenia skłoniły do zaplanowania 
monitoringu zagrożonych siedlisk nietoperzy i  podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia 
obiektów zasiedlonych przed zniszczeniem, w  tym uniemożliwienie wyburzenia zasiedlonych obiektów, 
zaniechanie ich remontowania lub wykonanie prac remontowych w sposób i w terminie zabezpieczającym 
zachowanie siedliska, a  także ochronę przed zanieczyszczeniem światłem oraz przed niekontrolowanym 
przebywaniem ludzi w  miejscach koncentracji nietoperzy. Poza tym istotnym działaniem jest także 
opracowanie planu zagospodarowania obszaru sprzyjającego zachowaniu trwałości i  ciągłości żerowisk 
nietoperzy, polegającego na prowadzeniu kampanii informacyjnych dotyczących wysokiej szkodliwości farm 
wiatrowych na chiropterofaunę oraz szkodliwości zabudowy rozproszonej, zarówno na nietoperze, jak i na 
pozostałe grupy ssaków.

Ponadto w  projekcie planu zaprojektowano szereg innych działań mających na celu ograniczenie 
skutków inwentaryzowanych zagrożeń, w tym: niedopuszczenie do zwiększenia obszarów udostępnionych 
do uprawiania sportów wodnych, wyeliminowanie turystyki motorowodnej na wodach morskich SPN, 
intensyfikacje prowadzenia kontroli, w  tym współpraca ze Strażą Leśną i  Policją w  zakresie zwalczania 
kłusownictwa, wspieranie merytoryczne działań administracji morskiej mających na celu ochronę wód 
Bałtyku przed zanieczyszczeniami.

16.4. Podsumowanie

W SPN występuje wiele gatunków ssaków szczególnie cennych dla fauny kraju. Aby jednak ich populacje 
mogły funkcjonować prawidłowo, konieczne jest realizowanie najważniejszych celów ochrony, takich jak 
ograniczanie niekorzystnego wpływu spowodowanego nadmiernymi populacjami obcych gatunków (w tym 
inwazyjnych) oraz ograniczenie zagrożeń pochodzenia antropogenicznego. Mając na uwadze atrakcyjność 
SPN, koncepcja ochrony ssaków została ukierunkowana na minimalizację skutków negatywnego 
oddziaływania znacznej antropopresji. Podstawowym kierunkiem w zaprojektowanych sposobach ochrony 
przed tym zagrożeniem jest intensyfikacja nadzoru ze strony służb Parku w celu egzekwowania zgodnego 
z zasadami udostępnienia korzystania z zasobów tego obszaru chronionego.
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17.1. Wstęp

Planowanie ochrony ekosystemów należy do zadań trudnych, wymaga bowiem uwzględnienia wielu 
elementów i  krytycznego podejścia do licznych problemów. Generuje ono różnego rodzaju konflikty 
w  ochronie, ponieważ działania skierowane na ochronę jednych elementów mogą być niekorzystne dla 
innych, a  nawet im zagrażać. Z  drugiej jednak strony rozpoznanie struktury, funkcjonowania, a  także 
procesów i zagrożeń dla całych układów ekologicznych, jakimi są ekosystemy, a nie tylko dla poszczególnych 
ich elementów, pozwala wskazać najbardziej istotne i pilne do rozwiązania kwestie oraz wybrać priorytety. 
To z kolei umożliwia lepszy dobór i wdrożenie odpowiednich działań ochronnych.

17.2. Metody

Przy opracowaniu ekosystemów SPN oparto się na informacjach uzyskanych w trakcie realizacji innych 
zadań, których wyniki znalazły się w  poszczególnych ekspertyzach tematycznych, będących materiałem 
wynikowym opracowanej dokumentacji planistycznej. Nie prowadzono dodatkowych badań terenowych. 
Przy wyróżnianiu typów ekosystemów przyjęto nadrzędny podział na ekosystemy lądowe i wodne. Na nie 
nałożone zostały kolejne, uszczegóławiające typologię obu zasadniczych grup. I tak, w obrębie ekosystemów 
lądowych uwzględniono dwa niezależne podziały nakładające się na siebie; podział na ekosystemy „leśne” 
i „nieleśne” oraz „torfowiskowe i bagienne” i „niemokradłowe”. W ten sposób wyróżniono 4 typy ekosystemów 
lądowych. Ekosystemy wodne podzielono na 3 typy uwzględniając charakter wód determinujących 
poszczególne jednostki. W efekcie wyodrębniono ekosystemy wód morskich oraz dwa typy ekosystemów 
wód śródlądowych: (1) jeziora i inne zbiorniki wodne oraz (2) cieki. Ostatnim uwzględnionym w niniejszym 
opracowaniu typem ekosystemu jest ekosystem określony jako antropogeniczny, obejmujący tereny silnie 
przekształcone przez człowieka, np. obszar zajęty pod zabudowę w miejscowościach Kluki, Gać czy Rąbka.

17.3. Rezultaty

W Parku wyróżniono 8 różnych typów ekosystemów. Zostały one, wraz z ich udziałem procentowym 
i powierzchniowym, wymienione w Tab. 17.1.
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Tab. 17.1. Udział powierzchniowy i procentowy wyróżnionych typów ekosystemów w SPN

Typ ekosystemu Powierzchnia [ha] Udział [%]
1. 2. 3.

leśny niemokradłowy 4 653,35 14,21
leśny torfowiskowy i bagienny 2 373,67 7,25

nieleśny lądowy niemokradłowy 1 433,88 4,38
nieleśny torfowiskowy i bagienny 3 400,89 10,38

wód morskich 11 187,74 34,17
jeziora i inne zbiorniki wodne 9 538,19 29,13

cieki 65,63 0,20
antropogeniczny 90,68 0,28

Suma 32 744,03 100,00

Udział procentowy wyróżnionych typów ekosystemów w poszczególnych obwodach ochronnych jest 
zróżnicowany. W obwodach Kluki i Żarnowska dominują ekosystemy torfowiskowe i bagienne, zarówno 
leśne, jak i  nieleśne. W  obwodach: Smołdzino, Smołdziński Las, Rowy i  Rąbka wyraźnie przeważają 
ekosystemy niemokradłowe, głównie leśne. W obwodzie wodnym dominującą rolę pełnią jeziora.

Obszar SPN bogaty jest w cenne przyrodniczo ekosystemy wodne. Stanowią je dwa jeziora przybrzeżne 
Gardno i  Łebsko, śródwydmowe Dołgie Wielkie i  Dołgie Małe, duże rzeki przymorza Łupawa i  Łeba 
oraz wiele mniejszych zbiorników i cieków. Występują tu również ekosystemy wodne o dużych walorach 
przyrodniczych, jak fragment Morza Bałtyckiego z Głazowiskiem Rowy, zbiornik dystroficzny w okolicach 
miejscowości Gać czy Jezioro Smołdzińskie. Obecność tak znacznej mozaikowości siedlisk wodnych sprzyja 
wysokiej bioróżnorodności roślin i zwierząt wodnych oraz związanych z wodami. Najważniejsze ekosystemy 
SPN wodne wraz z podanym typem wód zamieszczono w tabeli 17.2.

Tab. 17.2. Najważniejsze ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego

Lp. Nazwa Rodzaj Typ wód
1. 2. 3. 4.

1. fragment Morza Bałtyckiego 
pomiędzy Rowami a Łebą obszar morski słonowodny

2. Łebsko jezioro przymorskie słonawowodny
3. Gardno jezioro przymorskie słonawowodny
4. Dołgie Wielkie jezioro śródwydmowe słodkowodny
5. Dołgie Małe jezioro śródwydmowe słodkowodny
6. Smołdzińskie jezioro przymorskie słonawowodny

7.

niewielki zbiornik 
śródtorfowiskowy położony 
niedaleko miejscowości Gać 

(obwód ochronny Żarnowska, 
wydzielenie 57m)

jezioro dystroficzne słodkowodny

8. Łeba rzeka słodkowodny
9. Łupawa rzeka słodkowodny
10. Pustynka rzeka słodkowodny

Przyjęty w  opracowaniu podział ekosystemów na typy oraz ich udział powierzchniowy nie należy 
postrzegać jako trwały i niezmienny, ponieważ ekosystemy są strukturami dynamicznymi, reagującymi na 
zmiany spowodowane czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Nierzadko jedne typy ekosystemów 
przechodzą w  drugie, co może wynikać z  warunków występujących w  Parku. Przykładem może być 
zasypywanie ekosystemów leśnych na Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej przez piaski ruchomych wydm. Proces 
ten dotyczy głównie drzewostanów znajdujących się na Mierzei Łebskiej w  bezpośrednim sąsiedztwie 
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wydm. Innym procesem, w wyniku którego może 
dojść do przemian typów ekosystemów, jest rozpad 
zbiorowisk z kosodrzewiną i sosną czarną na Mierzei 
Gardnieńsko-Łebskiej. Zarówno kosodrzewina, jak 
i sosna czarna zostały wprowadzone przez człowieka 
i  nie odnawiają się naturalnie. Budowane przez 
nie drzewostany sukcesywnie ulegają zamieraniu, 
a  w  ich miejsce pojawia się roślinność murawowa 
związana z wydmami szarymi oraz inicjalne postaci 
borów bażynowych (Fot. 17.1). Podobnie w części 
oddziałów opisanych wcześniej jako wydzielenia 
ze świerkiem nastąpiło obumarcie drzewostanu. 
Jest to zjawisko korzystne, ponieważ gatunek ten 
jest obcy geograficznie dla tego rejonu. Niekiedy 

zmiany typów ekosystemów czy ich granic mogą być reakcją na poprawę warunków siedliskowych, np. 
pewne fragmenty lasu mogą i powinny ustąpić w wyniku renaturyzacji warunków wodnych, a w ich miejscu 
rozwinąć się nieleśne zbiorowiska torfowiskowe i bagienne. Do takiego rozpadu zbiorowisk leśnych doszło 
m.in. w części wydzieleń w rejonie Wielkiego Bagna w obwodzie ochronnym Żarnowska wskutek poprawy 
warunków wodnych (Bociąg i in. 2017; Pawlaczyk i in. 2019). Dzięki podniesieniu się poziomu wody w tym 
rejonie wypadły drzewostany, a na ich miejscu pojawiły się powierzchnie otwarte z torfowcami.

Do przemiany jednych ekosystemów w  drugie może również dochodzić w  odwrotnym kierunku –
ekosystemy nieleśne w  wyniku procesów sukcesyjnych mogą przekształcać się w  ekosystemy leśne. Na 
siedliskach, gdzie zaniechano użytkowania, a także często tam, gdzie pogorszeniu uległy panujące warunki 
wodne (torfowiska wysokie), dochodzi do ekspansji drzew i  krzewów. Naturalne procesy sukcesyjne 
powodujące ubytek powierzchni ekosystemów nieleśnych zachodzą również na obszarze mierzei, gdzie 
murawy piaszczyste na wydmach szarych stopniowo ulegają zarastaniu przez drzewa, co prowadzi do 
rozwoju boru bażynowego (Ryc. 17.1).

Również w  wyniku naturalnych procesów dochodzi do zmian powierzchni ekosystemów lądowych 
względem wodnych. Naturalne procesy sedymentacyjne na wybrzeżu powodują depozycję materiału 
(piasku), zwiększając powierzchnię potencjalną dla rozwoju siedlisk i gatunków nawydmowych (Ryc. 17.2). 
Procesy sedymentacji są również odpowiedzialne za naturalną sukcesję jezior przymorskich. W ich wyniku 
następuje wypłycanie się jezior i  wzrost powierzchni zajętej przez ekosystemy torfowiskowe i  bagienne. 
Z  kolei naturalne procesy niszczące (erozyjne), zachodzące na brzegu morskim, powodują uszczuplanie 
powierzchni ekosystemów lądowych.

Przemiany wynikające z naturalnych procesów lub przywrócenia wcześniejszych warunków siedliskowych 
należy oceniać zazwyczaj pozytywnie. Niekiedy jednak procesy naturalne prowadzą do utraty wyjątkowo 
cennych elementów przyrodniczych. Przykładowo w  rejonach, gdzie celem jest ochrona zbiorowisk 
półnaturalnych z bardzo cennymi zbiorowiskami halofitów, sukcesja naturalna będzie stanowić zagrożenie.

Główne zagrożenia ekosystemów w Parku wynikają jednak przede wszystkim z przeszłych lub obecnych 
oddziaływań człowieka. Dla ekosystemów silnie zależnych od wód zagrożenie stanowią zmiany stosunków 
wodnych na skutek dawnych melioracji. Istnienie rowów melioracyjnych powoduje odpływ wody 
i przesuszenie płatów siedlisk i zbiorowisk. Zagrożeniem wynikającym z przeszłych działań człowieka jest 
również występowanie drzewostanów niezgodnych z siedliskiem. Może powodować to zmiany właściwości 
gleb pod wpływem ściółki (zwłaszcza szpilkowej).

Fot. 17.1. Zamierająca kosówka na Mierzei Gardnieńsko-Łeb-
skiej (fot. M. Bielecki)
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Ryc. 17.1. Stopień zarośnięcia przez drzewa murawy piaszczystej na wydmie szarej w latach 2004 i 2015

Istotny problem dla funkcjonowania ekosystemów stanowią obce, często inwazyjne gatunki roślin, grzybów 
i zwierząt (Dajdok, Pawlaczyk 2009). W niektórych regionach (okolice Smołdzina) w ekosystemach leśnych, 
zwłaszcza zniekształconych przez człowieka, masowo rośnie czeremcha amerykańska (Padus serotina). Na 
Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej w obrębie borów bażynowych w okolicach Wydmy Czołpińskiej spotyka się 
duże płaty z olszą pomarszczoną (Alnus rugosa). W Parku odnotowano również inne inwazyjne rośliny, takie 
jak: niecierpek gruczołowaty (Impatens glandulifera), występujący masowo na południowym brzegu jeziora 
Gardno w okolicy Gardny Wielkiej, nawłoć późna (Solidago gigantea), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora), czy rosnąca w rejonie Wielkiego Bagna żurawina wielkoowocnikowa (Oxycoccus macrocarpus).

Problematyczne może być także występowanie świerka pospolitego w ekosystemach leśnych. Wykazuje 
się on tutaj dość dobrą dynamiką odnowienia, zwłaszcza w miejscach wilgotnych. Na Mierzei Gardnieńsko-
-Łebskiej w niektórych rejonach (oddz. 11, 13) występuje także obcy świerk sitkajski. Odnawianie się tego 
gatunku zaobserwowano nad jeziorem Dołgie Małe oraz na Mierzei Łebskiej. Słabą dynamikę odnowień 
wykazuje w Parku daglezja zielona oraz dąb czerwony. W ostatnim dziesięcioleciu w borach bażynowych 
pojawił się także obcy gatunek grzyba – złotak wyniosły (Auroboletus projectellus), który może wykazywać 
tendencje inwazyjne i  wypierać gatunki rodzimych grzybów (np. borowika szlachetnego Boletus edulis) 
(więcej na ten temat w rozdziale Rośliny i grzyby). Zagrożenie dla rodzimej fauny, m.in. dla lęgów ptasich, 
stanowią z kolei obce gatunki zwierząt, takie jak: norka amerykańska, która jest związana przede wszystkim 
z  ekosystemami wodnymi oraz torfowiskowymi i  bagiennymi oraz jenot i  szop pracz (patrz rozdziały 
dotyczące płazów, gadów, ptaków i ssaków).

Składową ekosystemów leśnych, mającą istotny wpływ na ich funkcjonowanie, jest drewno drzew 
martwych. Przykładowo, na podstawie badań przeprowadzonych w Skandynawii, Hanski (2004) sugeruje, że 
dla zachowania różnorodności biologicznej konieczna jest obecność fragmentów lasu zawierających ponad 
50 m³/ha martwych drzew lub większych obszarów leśnych, na których zasobność drewna drzew martwych 
wynosi 20–30  m³/ha. Średnia zasobność martwego drewna w  ekosystemach leśnych niemokradłowych 
w  Parku jest znacznie mniejsza i  wynosi 14,3  m³/ha. Ekosystemy leśne torfowiskowe i  bagienne, 
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Ryc. 17.2. Zmiany przebiegu linii brzegowej w latach 2004 i 2015 w wyniku zachodzenia procesów sedymentacji

w porównaniu do ekosystemów leśnych niemokradłowych, charakteryzują się znacznie większą zasobnością 
martwego drewna, która wynosi średnio 29,7 m³/ha, Ogółem zasobność w ekosystemach leśnych wynosi 
19,6 m³/ha (patrz rozdział Drzewostany).

Cechą charakterystyczną wyróżniającą SPN na tle innych parków narodowych jest znaczny areał 
ekosystemów wodnych, które zajmują 63,5% jego powierzchni. SPN jako jeden z dwóch parków w Polce 
chroni w  swoich granicach obszar morski. Warte podkreślenia jest, że sporym atutem siedlisk morskich 
tego rejonu jest duże oddalenie od Wisły i Odry, dwóch największych rzek polskich i  ich zlewisk, dzięki 
czemu w najmniejszy możliwy na polskim wybrzeżu sposób docierają tu ładunki zanieczyszczeń. Dlatego 
ochrona tego obszaru oraz jego składu faunistycznego tworzy szansę istnienia punktu odniesienia dla wielu 
badań. Fragmentem szczególnie cennym w  strefie płytkowodnej środkowego wybrzeża jest Głazowisko 
Rowy, które ze względu na unikatowy charakter w tej części polskiego Bałtyku, stanowi ważne refugium 
dla różnorodności gatunkowej. Obecnie nie stwierdzono dla tego ekosystemu negatywnych oddziaływań 
o  dużym stopniu intensywności. Niewielki negatywny wpływ mogą mieć zanieczyszczenia dostające się 
tu z  lądu za pośrednictwem rzek czy niszczenie elementów ekosystemu w wyniku żeglugi, rybołówstwa 
oraz uprawiania sportów wodnych. Największym zagrożeniem potencjalnym dla tego obszaru wydaje się 
być z kolei fizyczna ingerencja w dno morskie w celu pozyskania kamieni lub lokalizacja w jego obrębie 
infrastruktury liniowej (kable, rurociągi) i  konstrukcji na stałe związanych z  dnem morskim. Szerszą 
charakterystykę głazowiska przedstawiono w rozdziale Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000. Z kolei 
podstawowym zagrożeniem istniejącym dla walorów przyrodniczych słodkowodnych ekosystemów 
wodnych jest wzrost trofii wód, która najczęściej ma związek z pogorszeniem jakości wody, zmniejszeniem 
zasięgu głębokościowego (lub wręcz z zanikiem roślinności podwodnej), zakwitami sinic oraz akumulacją 
substancji biogenicznych w  osadach dennych. Wzrost trofii może być przyspieszony np. nadmiernym 
dopływem wód z polderów (Obolewski 2017). Najbardziej istotne dla stanu zachowania siedlisk dużych 
jezior przymorskich są oddziaływania i  zagrożenia mające źródło w  zlewniach jezior, a  nie – jakby się 
mogło wydawać – w ich obrębie lub bezpośrednim otoczeniu. Zalicza się tu przede wszystkim zaburzenia 
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stosunków hydrologicznych, najczęściej na skutek działań hydrotechnicznych w  pewnym oddaleniu od 
samego jeziora oraz zagrożenia związane z  nieuporządkowaną gospodarką wodno-ściekową. Zagrożeniem 
jest także dopływ biocydów i innych substancji chemicznych używanych do celów rolniczych z dorzecza rzek 
wpadających do jezior, czy wykorzystywanie soli do zimowego utrzymania dróg w zlewniach Łeby i Łupawy. 
Wśród zagrożeń mających swe źródło w bezpośrednim sąsiedztwie jezior wymienić należy niszczenie naturalnej 
strefy buforowej przez wycinanie zakrzaczeń i zadrzewień, wzrost udziału powierzchni utwardzonych nasilający 
spływy powierzchniowe, wzrost zanieczyszczeń bytowych z  domów i  ogródków przydomowych. Również 
istotnym zagrożeniem może być intensywna presja turystyczna, odcieki biogenów z obiektów turystycznych 
w  miejscowościach położonych na brzegach jezior. Problem ten jest specyficzny dla sezonu turystycznego. 
Wprawdzie do jezior nie są odprowadzane ścieki ze źródeł punktowych bezpośrednich, jednak mogą one być 
zagrożone spływem zanieczyszczeń komunalnych z miejscowości nie posiadających kanalizacji. Ścieki również 
mogą przedostawać się do wód jeziora z nieszczelnych szamb czy przydomowych oczyszczalni. Dla ekosystemów 
jezior przymorskich (Gardno, Łebsko) szczególnie istotne jest również zachowanie kontaktu z wodami morskimi. 
Obiekty te w istotnym stopniu zależne są od wlewów wód Bałtyku, które hamują m.in. rozwój niepożądanych 
glonów. Brak połączenia z morzem jest istotnym potencjalnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania 
tych ekosystemów, a  także ekosystemów bezpośrednio związanych z  jeziorami (np. muraw halofilnych na 
brzegach jezior). Zagrożenie dla ekosystemów wodnych stanowią także susze powodujące obniżenie się 
poziomu wody, co prowadzi do zanikania starorzeczy w dolinach rzek Łupawy oraz Łeby. Spotęgowane jest to 
często brakiem łączności tych ekosystemów z rzekami w wyniku istnienia obwałowań. Problem obwałowań 
dotyczy również brzegów jeziora Gardno, gdzie stanowią one sztuczne bariery, utrudniając naturalne zalewy 
terenów przyległych, przez co negatywnie wpływają na funkcjonowanie tamtejszych ekosystemów.

Planując ochronę ekosystemów w SPN postawiono następujące cele:
• zachowanie lub przywrócenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych (wodnych) dla 

ekosystemów mokradłowych; w rejonach gdzie leśne zbiorowiska bagienne wykształciły się w wyniku 
odwadniania torfowisk za priorytet należy uznać przywracanie tam nieleśnych zbiorowisk torfowiskowych,

• zachowanie różnorodności rodzimych gatunków roślin, grzybów i  zwierząt związanych z  danymi 
ekosystemami,

• zachowanie niezaburzonych procesów ekologicznych, dzięki którym ekosystem funkcjonuje, np. 
procesów odnawiania się kluczowych elementów jego struktury,

• zachowanie lokalnej i regionalnej specyfiki ekosystemów,
• przeciwdziałanie antropogenicznej eutrofizacji ekosystemów wodnych,
• dla jezior przymorskich zapewnienie kontaktu z wodami morskimi,
• zachowanie tzw. usług ekosystemowych (np. wiązania węgla, retencji wody).
W ramach realizacji tych celów zaplanowano m.in. następujące działania ochronne:
• podnoszenie poziomu wody przez tamowanie jej odpływu rowami (niekonserwowanie rowów lub 

likwidacja rowów, budowanie przegród),
• usuwanie nalotu drzew na torfowiskach,
• koszenie i  ekstensywny wypas w  miejscach, gdzie celem ochrony jest utrzymanie zbiorowisk 

półnaturalnych,
• monitoring i usuwanie gatunków obcych,
• zapewnienie zachodzenia naturalnych procesów, niekiedy ich stymulowanie,
• zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń docierających do ekosystemów wodnych,
• niedopuszczenie do powstania przeszkód na odcinkach wodnych łączących jeziora przymorskie z morzem,
• likwidacja lub przebudowa (rozszczelnienie) obwałowań,
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• egzekwowanie zgodnego z  zasadami udostępniania korzystania z  zasobów Parku, w  tym zakazów 
wchodzenia na obszary nieudostępnione,

• prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony przyrody.
Nie bez znaczenia będzie podjęcie współpracy z  samorządami gminnymi w  zakresie kształtowania 

ładu przestrzennego (więcej na ten temat w  rozdziałach Korytarze ekologiczne oraz Zagospodarowanie 
i  planowanie przestrzenne), ograniczenia odwadniania torfowisk w otulinie Parku i  rozbudowy systemu 
małej retencji wodnej, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, a także propagowanie zasad tzw. rolnictwa 
proekologicznego w zlewni w celu przeciwdziałania eutrofizacji wód. Ważne jest również prowadzenie przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 
w  uzgodnieniu z  Dyrektorem Parku działań zmierzających do utrzymania i  modernizacji cieków oraz 
modernizacji systemu melioracji, zgodnie z potrzebami ochrony przyrody na obszarze użytkowanych łąk 
i pastwisk, a także w celu eliminacji wystąpienia zagrożenia powodziowego. Należy również podjąć starania 
o  uszczegółowienie zapisów koncesyjnych dotyczących eksploatacji złoża torfu przy granicy z  Parkiem 
(kopalnia Krakulice), w części dotyczącej rekultywacji wyrobisk i monitoringu oddziaływania na środowisko.

17.4. Podsumowanie

Zaplanowanie skutecznej ochrony wymagało analizy struktury i rozpoznania funkcjonowania różnych 
typów ekosystemów występujących w przestrzeni Parku. W sumie opisano 8 różnych typów ekosystemów – 4 
typy lądowe, 3 typy wodne i 1 antropogeniczny. Pamiętać należy jednak, że ekosystemy te nie są funkcjonalnie 
odizolowane od siebie, ale oddziałują na siebie, a  ich elementy często wzajemnie się przenikają. Dlatego 
przy ich charakterystyce, opisie procesów, zagrożeń i proponowaniu działań starano się zawsze uwzględniać 
możliwość zastępowania jednych typów ekosystemu przez drugie, jednocześnie analizując, czy jest to proces 
naturalny, czy spowodowany działaniami człowieka oraz jaki ma wpływ na postawione priorytety w ochronie. 
Zaprezentowane tu dane, dotyczące wyróżnionych typów, ich powierzchni i udziału, przedstawiają stan na 
koniec roku 2020. Mogą one w przyszłości posłużyć do określenia zmian, tendencji oraz oceny skuteczności 
zaproponowanych działań ochronnych.
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18. KORYTARZE EKOLOGICZNE
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18.1. Wstęp

W  związku z  długoletnim oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze uległo ono 
fragmentacji na wielu obszarach kraju. Naturalne siedliska roślin i zwierząt stały się mniejsze i bardziej od 
siebie odległe, a  przestrzeń między nimi zajęły mało zróżnicowane przyrodniczo tereny zurbanizowane 
lub rolnicze. Sposobem na zapewnienie łączności pomiędzy poszczególnymi płatami siedlisk jest (w różnej 
skali – od lokalnej do ponadregionalnej) wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych, których funkcje 
polegają na zmniejszeniu stopnia izolacji poszczególnych płatów siedlisk i  ułatwieniu przemieszczania 
się organizmów pomiędzy nimi, zwiększenie przepływu genów pomiędzy płatami siedlisk, zapobiegające 
utracie różnorodności genetycznej oraz obniżenie śmiertelności, szczególnie wśród osobników młodych, 
wypartych z płatów dogodnych siedlisk wskutek zachowań terytorialnych. Korytarzem ekologicznym nazywa 
się przestrzenną strukturę przyrodniczo-krajobrazową (nieprzerwaną wskutek zainwestowania terenów), 
z  zachowanymi cechami naturalnymi lub zbliżonymi do naturalnych oraz cechami funkcjonalnymi, 
umożliwiającymi przemieszczanie się materii i energii w środowisku – w tym dyspersję, migrację, żerowanie 
i rozmnażanie organizmów żywych (np. pas lasu, dolina rzeczna, zadrzewienie śródpolne) (Bezbiuk i in. 2014). 
Często korytarz ekologiczny w rzeczywistości nie przedstawia fizycznej struktury ciągłej, lecz jedynie obszar 
niezabudowany, naturalny lub półnaturalny (swoistą rezerwę ekologiczną), który w otaczającej przestrzeni, 
poddanej presji inwestycyjnej, może stanowić potencjalne powiązanie przyrodnicze. Z zagadnieniem tym 
wiąże się pojęcie szlaku migracyjnego, będącego przestrzenią (niekoniecznie ciągłą, w znaczeniu jednego 
typu ekosystemu), służącą przemieszczaniu się gatunków zwierząt, roślin i  grzybów, która obejmuje 
zróżnicowane siedliska i  typy ekosystemów (lądowych i wodnych) na powierzchni Ziemi (Bezbiuk i  in. 
2014). Korytarze wyróżnia się biorąc pod uwagę biologię i  behawioryzm poszczególnych migrujących 
gatunków i  grup gatunków. Z  tego względu różnią się one swym charakterem i  ciągłością. Czynnikiem 
ograniczającym przemieszczanie się różnych grup organizmów są przeszkody, często antropogenicznego 
pochodzenia. Noszą one miano barier ekologicznych, czyli miejsc lokalnych zagrożeń ciągłości korytarzy 
ekologicznych, w których łączność przestrzeni jest ograniczona lub przerwana elementami infrastruktury 
technicznej lub użytkowaniem terenu, co ogranicza znacząco funkcjonalność korytarzy ekologicznych 
(Bezbiuk i in. 2014).

SPN jest położony w zasięgu dwóch korytarzy ekologicznych o zasięgu ponadregionalnym: Nadmorskiego 
(Bezbiuk i in. 2014) oraz Północnego (Jędrzejewski i in. 2011). Nadmorski Korytarz Ekologiczny w otulinie 
Parku łączy się z korytarzami o mniejszym zasięgu, tj. dwoma korytarzami regionalnymi odchodzącymi na 
południe (Pradoliny Łeby–Redy i Doliny Łupawy z lasami do Słupi), te zaś połączone są jednym korytarzem 
subregionalnym (korytarz południowego otoczenia Główczyc) (Bezbiuk i  in. 2014). Jednocześnie obszar 
SPN i jego otuliny w całości znajduje się w Korytarzu Północnym, jednym z najistotniejszych dla migracji 
zwierząt korytarzy w Polsce. Łączy on Puszczę Augustowską, Knyszyńską i Białowieską z doliną Biebrzy, 
Puszczą Romnicką, Borecką, Piską, Napiwodzko-Rumucką i  Pojezierzem Iławskim. Następnie biegnie 
przez dolinę Wisły do Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej 
i Wkrzańskiej. Przechodząc przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie łączy się także z Lasami Drawskimi, a następnie 
dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Jędrzejewski i in. 2011).



134

18.2. Metody

Podczas prac terenowych, ukierunkowanych na poznanie fauny i  flory obszaru, zwracano uwagę na 
miejsca ważne dla przemieszczania się zwierząt i roślin oraz starano się zidentyfikować wszystkie bariery, 
jakie organizmy spotykają na swojej drodze. Najistotniejsze było poznanie ograniczeń w przemieszczaniu się 
różnych grup zwierząt. Przygotowując w ramach prac nad dokumentacją planistyczną ekspertyzę dotyczącą 
szlaków migracyjnych, korytarzy i barier ekologicznych, korzystano także z materiałów publikowanych oraz 
z danych gromadzonych przez pracowników Parku (Krameko 2020 i  lit. tam cyt.). Ważnym elementem 
prac była analiza planów i  studiów z  zakresu zagospodarowania przestrzennego, zarówno istniejących, 
jak i  materiałów mających wejść w  skład przyszłych dokumentów. Zebrano także materiały dotyczące 
wszystkich dróg przebiegających przez obszar, wszystkich wałów ziemnych, mostów, śluz, miejsc zabudowy 
(istniejącej i planowanej), jak również szlaków o szczególnie dużym obłożeniu turystycznym. Analizowano 
dane ilościowe i jakościowe dotyczące populacji fauny (ryb, ptaków, płazów, ssaków i bezkręgowców), które 
pozwoliły na ocenę, czy dana bariera wpływa negatywnie na ich liczebności.

18.3. Rezultaty

W  obszarze Parku wyznaczono 23 lokalne korytarze ekologiczne roślin (Ryc. 18.1). Z  korytarzami 
flory ściśle powiązane są szlaki migracyjne. W związku z tym, że rośliny same nie mogą się poruszać, ich 
migracja oparta jest na przemieszczaniu się diaspor (nasion, fragmentów kłączy) lub nawet całych roślin 
z wykorzystaniem wiatru, wody (nasiona roślinności wodnej i szuwarowej), zwierząt lub innych czynników 
w celu zasiedlania nowych obszarów, właściwych siedliskowo dla danego gatunku. Tym samym korytarz 

Ryc. 18.1. Przebieg korytarzy ekologicznych roślin w Słowińskim Parku Narodowym
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ekologiczny jest tożsamy ze szlakiem migracyjnym. W  odniesieniu do roślin nie odnotowano istotnych 
barier dla ich swobodnego przemieszczania się.

W  Parku wraz z  otuliną wyznaczono 15 lokalnych korytarzy ekologicznych dla bezkręgowców, m.in. 
torfowiskowy korytarz ekologiczny, łączący poszczególne płaty torfowisk oraz płaty borów i  lasów 
bagiennych w Parku z obszarami o podobnych cechach w otulinie Parku oraz łąkowy korytarz ekologiczny 
obejmujący płaty łąkowych siedlisk przyrodniczych. Najcenniejsze gatunki bezkręgowców, a więc gatunki 
ważek z  Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej (trzepla zielona Ophiogomphus cecilia i  zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis), na terenie SPN nie napotykają istotnych barier. Z kolei barierami dla fauny epigeicznej 
(poruszającej się po powierzchni ziemi) są wszelkie drogi, czy nawet ścieżki z ruchem pieszym.

W  przypadku ryb dokonano podziału na 
korytarze ekologiczne i szlaki migracyjne. Korytarz 
to obszar, który umożliwia przemieszczanie się, 
ale nie jest niezbędny do wypełnienia jednego 
całego cyklu życiowego osobnika. Daje możliwość 
mieszania genów i  zasiedlania nowych terenów. 
Szlak migracyjny to obszar, który jest niezbędny 
do wypełnienia jednego całego cyklu życiowego 
osobnika, czyli np. odbycia tarła. W SPN i otulinie 
wyznaczono 26 głównych lokalnych korytarzy 
ekologicznych (pominięto małe i  krótkie odcinki 
rowów i kanałów), w tym tak istotne jak rzeka Łupawa 
(Fot. 18.1) i  Łeba. Stwierdzono występowanie 
barier w  postaci m.in.: przepompowni w  pobliżu 
miejscowości Gać na Kanale Ptasim, wałów 
ziemnych (16 odcinków wałów przerywających 
wiosenne szlaki migracji tarłowej ichtiofauny pomiędzy rzeką a  starorzeczem) oraz elektrowni wodnej 
w Smołdzinie. Bariera ta, już po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych, została zminimalizowana poprzez 
uruchomienie w roku 2020 przepławki.

Dla płazów i  gadów wyznaczono 39 najważniejszych korytarzy ekologicznych (Ryc. 18.2), choć 
podobnie, jak w przypadku ichtiofauny, korytarzy mniejszych, nie tak istotnych jak główne, jest o wiele 
więcej. Najlepsza dla płazów, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i  szybkości przemieszania się, 
jest gęsta sieć cieków wodnych. Liczne kanały i rowy stanowią idealny szlak migracyjny dla tej grupy. Cieki 
pozwalają również na swobodne migracje poza obszar SPN, zarówno do jego otuliny, jak również na tereny 
poza nią. Wędrówki gadów w SPN przebiegają w różny sposób. Przeważnie grupa ta jest mało ruchliwa 
i podejmuje wędrówki jedynie na niewielkie dystanse. Problem barier ekologicznych, które mogłyby mieć 
wpływ na populację herpetofauny, dotyczy przede wszystkim płazów, gdyż to one z tej grupy kręgowców 
odbywają masowe wędrówki, szczególnie wiosną na miejsca godów. Najważniejsze bariery dla tej grupy 
zwierząt stanowią różnego rodzaju drogi (Fot. 18.2), przepompownie, a także zabudowa. Gady podejmują 
również wędrówki, nie są one jednak tak masowe.

Duża różnorodność siedlisk wodnych, bagiennych i leśnych oraz stosunkowo małe zaludnienie obszaru, 
sprawiają, że cały teren Parku stanowi także ważny korytarz migracyjny dla ptaków. Korytarzem tym wszystkie 
gatunki mogą przemieszczać się bez większych przeszkód. Siedliska Parku (zwłaszcza wybrzeże i  jeziora) 
stanowią niezwykle ważny element dla zachowania ciągłości całego Północnego Korytarza Ekologicznego. 
Awifauna ma w SPN tak dużą liczbę różnorodnych siedlisk, połączonych ze sobą gęstą siecią zadrzewień, 

Fot. 18.1. Łupawa jako ważny korytarz ekologiczny dla ryb 
(fot. G. Szewczyk)
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Ryc. 18.2. Przebieg korytarzy ekologicznych dla płazów i gadów w Słowińskim Parku Narodowym

szuwarów, wilgotnych łąk, lasów i wód otwartych, że występujące bariery obecnie nie stanowią dla niej istotnego 
zagrożenia w  migracji wiosenno-jesiennej lub w  przypadku gatunków lęgowych – w  przemieszczaniu się 
między sąsiadującymi kompleksami siedlisk, jak również na tereny sąsiadujące z SPN.

Fot. 18.2. Sieć drogowa jako bariera w przemieszczaniu się 
płazów. Droga na odcinku Łeba–Wydma Łącka (fot. P. Profus) 

Fot. 18.3. Mierzeja Łebska jako ważny korytarz ekologiczny dla 
fauny (fot. G. Szewczyk)

Poza znaczeniem ogólnopolskim oraz europejskim obszar Parku pozwala także na swobodne 
przemieszczanie się gatunków ptaków w skali lokalnej. Szczególne znaczenie mają tu m.in. mierzeje Łebska 
(Fot. 18.3) i Gardnieńska, w znacznej części porośnięte lasem. Jednak większość najcenniejszych gatunków 
wodno-błotnych korzysta z rozległych obszarów łąkowych oraz z wód największych jezior Parku. Wzdłuż 
tych zbiorników przebiega jedna z najważniejszych polskich tras przelotów dla wielu z nich.
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W samym Parku, jak i w jego najbliższym otoczeniu, notuje się kilka barier ekologicznych dla gatunków 
ptaków migrujących, takich jak: zabudowa (w tym np. przeszklone powierzchnie, farmy fotowoltaiczne), 
drogi (zagrożenie kolizją oraz płoszenie na skutek hałasu), linie energetyczne (Fot. 18.4), wieże widokowe, 
wieże przekaźnikowe i maszty telekomunikacyjne oraz farmy wiatrowe. Te same bariery mogą mieć także 
wpływ na przemieszczanie się chiropterofauny. Nietoperze korzystają z tych samych szlaków co ptaki, więc 
narażone są na te same zagrożenia, w postaci wysokich budowli czy linii przesyłowych.

W związku z tym, że jeleniowate i ssaki drapieżne przemieszczają się w obrębie całego Parku, zasadne jest 
wyznaczenie lokalnych kluczowych korytarzy umożliwiających łączność wewnętrzną Parku. W zachowaniu 
tej łączności będą miały znaczenie m.in. obszary położone pomiędzy siedliskami o tym samym charakterze 
(np. tereny bezleśne pomiędzy leśnymi). W związku z tym dla jeleniowatych i wilka lokalnymi korytarzami 
ekologicznymi będą obszary leśne oraz tereny oddzielające zwarte fragmenty lasów. W  obszarze Parku 
wyznaczono 6 lokalnych korytarzy ekologicznych dla tych grup ssaków.

Poza obszarem Parku również wyznaczono korytarze ekologiczne z uwagi na fakt, że lokalne populacje 
bytujące na terenie Parku przemieszczają się również poza jego granicami. Łącznie stanowią one sieć korytarzy 
ekologicznych wykorzystywanych przez wilki i kopytne na terenie SPN. Jelenie bytujące na terenie Parku 
są przede wszystkim związane z  jego terenem i  stosunkowo rzadko wychodzą poza SPN. Wyniki badań 
genetycznych wskazują, że spośród 6 grup badawczych jeleni (jednej grupy bytującej na terenie SPN oraz 5 
z terenu sąsiednich Nadleśnictw) grupa parkowa miała najwyższą wartość wskaźnika wsobności (Bieniek- 
-Kobuszewska 2018), co potwierdza przywiązanie jeleni do terenu SPN. Barierami ekologicznymi dla ssaków 
drapieżnych i  ssaków kopytnych jest okresowo (w  sezonie wakacyjnym) ruch turystyczny na szlakach, 
istniejąca i  planowana zabudowa na trasach migracji (szczególnie ta rozproszona oderwana od zwartych 
terenów wsi oraz związane z nią grodzenie działek), a także sieć drogowa (Fot. 18.5).

Fot. 18.4. Bariery dla ptaków i chiropterofauny (wieża wido-
kowa i linia energetyczna) oraz ryb i płazów (przepompownia) 
(fot. P. Profus)

Fot. 18.5. Sieć drogowa jako bariera ekologiczna. Martwa kuna 
domowa (Martes foina) przy szosie w Smołdzińskim Lesie (fot. 
G. Szewczyk)

Korytarzami ekologicznymi i  szlakami migracyjnymi ssaków ziemnowodnych (wydry i  bobra) 
jest gęsta sieć cieków wodnych oraz wody jezior, które pozwalają na ich swobodne przemieszczanie się 
w obrębie Parku oraz jego otuliny. W obszarze Parku wraz z otuliną wyznaczono 16 lokalnych korytarzy 
ekologicznych dla tej grupy. System kanałów połączony jest licznymi odnogami z  terenami sąsiednimi, 
sięgając również do obszarów położonych poza otuliną i stanowiąc korytarz ekologiczny łączący z innymi 
ważnymi siedliskami dla tej grupy ssaków na północy Polski. W SPN oraz w jego sąsiedztwie, notuje się 
pojedyncze bariery, które mogą zakłócać przemieszczanie się bobra i wydry. Na ciekach spotyka się różnego 
rodzaju budowle wodne (przepompownie, jazy i przepusty), jednak ich budowa pozwala z reguły na szybkie 
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i bezproblemowe ominięcie ich brzegiem cieku, bez szczególnego narażania się zwierzęcia na zagrożenia 
ze strony np. drapieżników lub człowieka. Barierami są także mosty, a przede wszystkim biegnące przez 
nie drogi. Oddziałują one szczególnie w  przypadku, kiedy zwierzęta wychodzą poza koryto cieku, np. 
w celu znalezienia żeru. Istotnymi barierami w dolinach cieków są miejscowości usytuowane w ich pobliżu, 
szczególnie wtedy, gdy zabudowania znajdują się na obu brzegach.

Korytarzem ekologicznym i szlakiem migracyjnym ssaków morskich jest cały obszar Bałtyku w granicach 
Parku. Odcinek ten bierze udział w migracji osobników wodami przybrzeżnymi. W obszarze morskim SPN 
występują różne bariery ekologiczne dla fok i morświna. Do najważniejszych należą m.in.: sieci rybackie 
jednostek łowiących w ramach rybołówstwa kulturowego (możliwość przyłowu ssaków morskich), ruch 
szybkich jednostek pływających (legalnych i nielegalnych), możliwość kolizji, hałas generowany przez silniki, 
zanieczyszczenia ultradźwiękami echosondowymi (odstraszają zwierzęta), poligon wojskowy w Ustce (hałas 
spowodowany ćwiczeniami, np. wybuchy itp.) oraz farmy wiatrowe i związany z  tym wzrost aktywności 
w obszarach morskich.

W opracowanej dokumentacji planistycznej przewidziano szereg instrumentów służących utrzymaniu 
spójności korytarzy ekologicznych. Najważniejsze z  nich to ustalenia do nowo opracowywanych oraz 
zmienianych studiów i planów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a  także wskazania do zmian 
w istniejących dokumentach planistycznych. Kluczowym zapisem pod tym względem jest ustalenie zakazu 
zabudowy terenów korytarzy ekologicznych. Przewidziano także szereg innych wytycznych służących 
utrzymaniu korytarzy ekologicznych, a także likwidacji barier lub uniemożliwienia ich powstania w Parku 
i jego otulinie. Najistotniejszymi z nich są:
• wyłączenie z zabudowy terenów otwartych otaczających tereny wsi Kluki oraz Gać,
• obowiązek utrzymania istniejących korytarzy ekologicznych w granicach Niziny Gardnieńsko-Łebskiej 

wzdłuż doliny Łeby, Pustynki, Łupawy, a także wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego,
• wyłączenie z  zabudowy terenów otwartych położonych na gruntach organicznych oraz bezpośrednio 

przylegających do granicy Parku,
• obowiązek wyznaczania nowych terenów pod zabudowę wyłącznie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 

w formie zwartej, gniazdowej, poprzez zachowanie sąsiedztwa zabudowy, w tym sformułowanie zakazu 
lokalizacji nowej zabudowy nie posiadającej sąsiedztwa na terenach otwartych,

• zakaz stosowania ogrodzeń terenów rolnych w odległości do 100 m od brzegów jezior i rzek oraz zakaz 
grodzenia teras zalewowych,

• preferowanie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w korytarzach technologicznych wzdłuż dróg,
• dążenie do utrzymania dotychczasowej funkcji rolnej gruntów ornych i łąk,
• zakaz budowy nowych elektrowni wiatrowych,
• obowiązek likwidacji barier hydrotechnicznych uniemożliwiających migrację organizmów w ciekach.

Ostatni z  wymienionych zapisów ma także swoje odzwierciedlenie w  zaprojektowanych działaniach 
ochronnych służących likwidacji barier poprzez przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek 
swobodnie płynących. Działanie to obejmuje postulat likwidacji jak największej części progów wodnych 
(lub budowę przepławek), a także likwidację lub przebudowę jak największej części obwałowań. Zadaniami 
mającymi na celu minimalizację negatywnego oddziaływania istniejących barier są działania zmierzające 
do modernizacji jak największej ilości istniejących, nieizolowanych linii elektroenergetycznych, które są 
istotną barierą dla ptaków oraz zalecenie sporządzenia projektu zmiany organizacji ruchu, co spowoduje 
ograniczenia prędkości na wybranych drogach (bariera dla większości grup zwierząt).
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18.4. Podsumowanie

Łącznie na terenie Parku zidentyfikowano kilkadziesiąt lokalnych korytarzy ekologicznych. Część korytarzy 
swoim zasięgiem wchodzi na otulinę Parku, a nieliczne także poza otulinę. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że wyznaczone są główne lokalne korytarze ekologiczne, w których zawierają się inne, o mniejszym zasięgu. 
Zachowanie korytarzy ekologicznych o  znaczeniu ponadregionalnym (Nadmorski Korytarz Ekologiczny 
czy też Północny Korytarz Ekologiczny), w  skład których wchodzi obszar Parku, zapewnia utrzymanie 
funkcjonalnej łączności pomiędzy sąsiednimi terenami, a  w  konsekwencji także z  całą siecią korytarzy 
w Polsce i szerzej w Europie. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy tak powszechna jest fragmentacja 
środowiska. Wspólną cechą korytarzy ekologicznych wyznaczonych na poziomie krajowym jest zapewnienie 
możliwości swobodnego przemieszczania się organizmów. Korytarze zostały zidentyfikowane tak, aby łączyły 
przede wszystkim największe i najcenniejsze obszary chronione w kraju, w tym obszary Natura 2000. Biorąc 
pod uwagę fakt, że obszar Parku jest terenem o niskim stopniu zurbanizowania, pozbawionym istotnych 
barier dla przemieszczania się gatunków roślin i zwierząt, należy stwierdzić, że nie tylko spełnia kryteria 
pojęciowe powierzchniowej struktury przyrodniczo-krajobrazowej, jaką jest korytarz ekologiczny, ale także 
jest obszarem kluczowym dla zachowania ciągłości i  funkcji korytarzy w  skali krajowej. SPN włączony 
w sieć korytarzy ekologicznych opracowanych dla całej Polski, stanowi zarówno miejsce docelowe migracji 
gatunków, jak również obszar tranzytowy do przemieszczania się na większe odległości. Należy zaznaczyć, 
że tak, jak Park jest korytarzem ekologicznym umożliwiającym swobodną migrację gatunków, tak korytarze 
w  skali regionalnej i ponadregionalnej są dla Parku wektorami dopływu nowych genów, gwarantujących 
zachowanie populacji roślin i zwierząt we właściwym stanie.
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19. WALORY KRAJOBRAZOWE

Piotr Rochowski, Dominika Frosik

Krameko sp. z o.o.

19.1. Wstęp

Elementem chronionym w  Parku i  jego otulinie są walory krajobrazowe, rozumiane jako wartości 
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z  nimi: rzeźba terenu, twory 
i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka (Ustawa 
o ochronie przyrody). Wobec tak zarysowanego przedmiotu ochrony, podczas sporządzania dokumentacji 
planistycznej należało zrealizować prace, których celem było sporządzenie szczegółowej charakterystyki 
aktualnego stanu przywołanych walorów, identyfikacja zjawisk i procesów, które stanowią lub mogą stanowić 
dla nich zagrożenie oraz wskazanie kierunków ochrony i propozycji działań ochronnych, mających zapewnić 
właściwy stan zasobów krajobrazowych Parku i otuliny w przyszłości.

Krajobraz SPN został ukształtowany w dużej mierze przez naturalne procesy związane przede wszystkim 
z akumulacyjną (budującą) i niszczącą (erozyjną) działalnością wiatru i morza. Wynikiem działania tych dwóch 
potężnych żywiołów było powstanie charakterystycznych dla Parku form rzeźby terenu: wydm, w tym także 
wydm ruchomych, plaż oraz obniżeń, pól, mis i  ostańców deflacyjnych. Na krajobraz Parku wpływ mają 
także procesy naturalnej sukcesji roślinnej oraz częściowo naturalnej regeneracji roślinności torfowiskowej 
obejmującej obszary dawnego wydobycia torfu w południowej części SPN. W strefie krajobrazu kulturowego 
i naturalno-kulturowego wyraźnie zaznacza się wpływ procesów pochodzenia antropogenicznego, związanych 
przede wszystkim ze zmianami w użytkowaniu terenów rolnych, ekspansją zabudowy oraz powstawaniem 
obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego. Wszystkie te elementy mają swój udział w  trwającym 
nieustannie procesie kształtowania dynamicznej struktury krajobrazu Parku i jego otuliny.

19.2. Metody

Prace nad sporządzeniem części krajobrazowej dokumentacji planistycznej zostały podzielone na trzy etapy 
obejmujące w kolejności: prace przygotowawcze, część inwentaryzacyjną i opisową oraz część planistyczną. 
Przy sporządzaniu charakterystyki obszarowej krajobrazu i charakterystyki elementów ekspozycji widokowej 
wykorzystano metody i  wytyczne zawarte w  instrukcjach ocen oddziaływania na krajobraz i  badania 
jego zasobów (Forczek-Brataniec 2018). Wybrane metody posłużyły do identyfikacji typów krajobrazu, 
wyznaczenia jednostek architektoniczno-krajobrazowych, stworzenia bazy inwentaryzacyjnej zawierającej 
opis elementów ekspozycji krajobrazu oraz do analizy poszczególnych cech danego krajobrazu, w tym do 
oceny zachodzących w nim procesów i zmian, istotnych dla ustalenia odpowiednich zadań ochronnych.

Do określenia struktury krajobrazu Parku i  jego otuliny zastosowano metodę polegającą na podziale 
obszaru opracowania według dominacji elementów rzeźby oraz według dominacji czynników przyrodniczych 
i  ludzkich. W  pierwszym przypadku wykorzystano kryteria opracowane przez Myczkowskiego (2013) 
oraz Cieślińskiego (2010), natomiast w  drugim bazowano na metodzie jednostek architektoniczno- 
-krajobrazowych  JARK (Bogdanowski 1976, 1990), polegającej na wydzieleniu obszarów charakteryzujących 
się względną jednorodnością. Teren opracowania został w tym celu podzielony na jednostki ukształtowania 
(z podziałem na krajobraz płaski, sfałdowany, pagórkowaty, wzgórzowy), jednostki pokrycia oraz jednostki 
historyczne (obszary o  szczególnych walorach kulturowych). Nałożenie tych podziałów pozwoliło na 
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wyodrębnienie względnie jednolitych jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Każda z nich podlegała 
ocenie pod kątem wartości współczesnej (ocena cech stanu krajobrazu i ocena ekspozycji) oraz wartości 
historycznej. Wszystkim jednostkom architektoniczno-krajobrazowym na terenie Parku przypisano 
wytyczne w  formie zalecanych działań rewaloryzacyjnych (konserwacja, integracja, rekonstrukcja lub 
rekompozycja), mających na celu podniesienie walorów krajobrazowych i ochronę przed zagrożeniami.

Elementy składowe krajobrazu, takie jak: punkty, osie, ciągi i przedpola widokowe zostały zidentyfikowane 
podczas wizji terenowej, w czasie której dokonano pomiarów GPS, sporządzono dokumentację fotograficzną 
(w tym zdjęcia panoramiczne) oraz przeprowadzono wstępną ocenę zasięgu widoczności. W opisie panoram 
z punktów widokowych uwzględniono ich najważniejsze parametry: zakres widoczności, rodzaj przedpola 
widokowego, liczbę planów widokowych oraz występowanie dominant, subdominant i  akcentów (Ryc. 
19.1). Podczas waloryzacji punktów widokowych najwyższą wartość przypisano punktom o najszerszym 
zakresie widoczności i największej głębokości panoramy. Na ostateczną ocenę wpływ miała także wartość 
jednostki architektoniczno-krajobrazowej, w obrębie której znajduje się dany punkt.

Do charakterystyki procesów i  zmian zachodzących w  krajobrazie, w  tym naturalnych procesów 
przyrodniczych wpływających na stan zachowania walorów krajobrazowych oraz dotychczasowych 
przekształceń krajobrazu, wykorzystano między innymi analizę porównawczą materiałów z różnych okresów 
czasu (ortofotomapy, fotografie i publikacje).

Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń związanych z możliwością zniekształcenia krajobrazu 
przeprowadzono w oparciu o wyniki wizji terenowej oraz analizę dokumentacji fotograficznej i ortofotomap, 
a także ustalenia innych ekspertyz tematycznych.

Zakres powierzchniowy wykonanych analiz obejmował zarówno obszar Parku, jak i jego otuliny.
Zgromadzone i opracowane materiały wraz z wynikami przeprowadzonych analiz zostały zamieszczone 

w odrębnym tomie dokumentacji do planu ochrony SPN (Krameko 2020).

Ryc. 19.1. Przykładowa karta z analizą panoramy z punktu widokowego (punkt widokowy Bałtyk–Światło Latarni, weryfikacja 
terenowa wrzesień 2019 r.)
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19.3. Rezultaty

Park cechuje obecność struktur typowych dla krajobrazu nadmorskiego. Na jego terenie wyróżniono 
pięć typów krajobrazów (według dominacji elementów rzeźby): krajobraz wydmowy (plaża i wydmy na 
Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej), krajobraz nadmorskich równin aluwialnych (w  środkowej i  wschodniej 
części Parku), krajobraz den dolin rzecznych (dolina Łupawy i Łeby) oraz krajobraz wysoczyzn morenowych 
(wzgórze Rowokół z  przyległymi wysoczyznami polodowcowymi). W  obrębie krajobrazu nadmorskich 
równin aluwialnych dodatkowo wyróżniony został krajobraz jeziorno-bagienny, obejmujący jeziora 
przybrzeżne: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Małe oraz Jezioro Smołdzińskie.

W strukturze krajobrazu omawianego terenu wskazano 275 jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK), 
w tym 106 na terenie samego SPN oraz 169 na terenie jego otuliny. Wartość najwyższą, określoną jako wybitna, 
uzyskało 25 jednostek na terenie Parku i jedna w jego otulinie (Mierzeja Sarbska). O takiej ocenie zdecydowała 
przewaga krajobrazu naturalnego ze znikomym lub niewielkim udziałem elementów antropogenicznych, 
unikatowa charakterystyka, przewaga jednoznacznego bądź wyraźnego ukształtowania oraz wybitna ekspozycja.

Na terenie SPN wyznaczono w  sumie 25 punktów widokowych (Tab. 19.1). Dwa z  nich w  okresie 
sporządzania ekspertyzy były niedostępne ze względów technicznych (wyłączenie z  użytkowania za 
względu na zły stan techniczny i  remont infrastruktury). Z  pozostałych punktów, rozmieszczonych 
równomiernie na całym obszarze objętym opracowaniem, można podziwiać najbardziej charakterystyczne 
elementy krajobrazu Parku. W rezultacie dokonanej oceny wartość wybitną uzyskały trzy punkty widokowe 
usytuowane na najwyższych wzniesieniach: wzgórze Rowokół (punkt widokowy Rowokół), Leśna Wydma 
(punkt widokowy Leśna Wydma) i wzgórze Czołpińskie (punkt widokowy Latarnia morska Czołpino).

Tab. 19.1. Zestawienie informacji o punktach widokowych na terenie SPN

Lp. Nazwa punktu Rodzaj punktu Zakres widoczności Liczba planów 
1. 2. 3. 4. 5.
1. Jezioro Garno – Mierzeja Pomost widokowy 160° 3
2. Jezioro Gardno – Grabownica Wieża widokowa 360° 5
3. Jezioro Gardno – Gardna Wielka Pomost widokowy 270° 5
4. Rowokół Wieża widokowa 360° 7
5. Gardnieńskie Lęgi Platforma widokowa 270° 3
6. Dołgie Małe Pomost widokowy 225° 2
7. Bałtyk – Białogóry Punkt widokowy 360° 3
8. Dołgie Wielkie Pomost widokowy 360° 4
9. Bałtyk – Mierzeja Punkt widokowy 360° 4
10. Leśna Wydma Platforma widokowa 360° 7
11. Latarnia morska Czołpino Latarnia morska 360° 6
12. Bałtyk – Światło Latarni Punkt widokowy 135° 3
13. Wydma Czołpińska Punkt widokowy 360° 5
14. Wydma Czołpińska – Bałtyk Punkt widokowy 270° 5
15. Jezioro Łebsko – Klucki Las Wieża widokowa 200° 4
16. Jezioro Łebsko – Kluki 1 Pomost widokowy 360° 4
17. Wielkie Bagno Pomost widokowy 160° 2
18. Jezioro Łebsko – Żarnowska Pomost widokowy 360° 4
19. Jezioro Łebsko – Rąbka 1 Pomost widokowy 360° 5
20. Wyrzutnia Rakiet Wieża widokowa 360° 3
21 Jezioro Łebsko – Wyrzutnia Rakiet Pomost widokowy 240° 5
22. Wydma Łącka Punkt widokowy 360° 5
23. Jezioro Łebsko – Łeba Pomost widokowy 360° 5
24. Jezioro Łebsko – Rąbka 2 Wieża widokowa (remont) – –
25. Jezioro Łebsko – Kluki 2 Wieża widokowa (remont) – –
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Na terenie Parku wyznaczono trzy osie (linie) 
widokowe oraz 9 ciągów widokowych. Rolą osi 
widokowych jest kierowanie wzroku obserwatora na 
najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu, 
którymi w przypadku Parku są: wzgórze Rowokół 
(oś Latarnia morska Czołpino – Rowokół), Morze 
Bałtyckie (oś Wydma Czołpińska – Morze Bałtyckie 
oraz Wydma Łącka – Morze Bałtyckie – Fot. 19.1).

W trakcie prac wyznaczono także ciągi widokowe 
o łącznej długość około 44 km. Prowadzą one przez 
tereny leżące w głębi Parku oraz wzdłuż jego granic. 
Najdłuższy z nich ma około 32 km i biegnie po plaży, 
brzegiem Morza Bałtyckiego. Większość ciągów 
przebiega w krajobrazie naturalno-kulturowym, a ich przedpola stanowią wydmy oraz łąki (Fot. 19.2, Fot. 
19.3). Zasięg widokowy panoram zależny jest od ich lokalizacji oraz od przedpola widokowego. Panoramy 
o najdalszym zasięgu (4 plany widokowe) roztaczają się z ciągów widokowych: Wydma Czołpińska oraz 
Wydma Łącka. Panoramy posiadają w większości harmonijny charakter. W niektórych miejscach wartość 
widokową obniżają linie energetyczne oraz maszty telekomunikacyjne. Przebieg większości ciągów pokrywa 
się z przebiegiem szlaków turystycznych.

Fot. 19.1. Oś widokowa Wydma Łącka–Morze Bałtyckie (fot. 
D. Frosik)

Fot. 19.2. Panorama z ciągu widokowego Wydma Czołpińska (fot. D. Frosik)

Fot. 19.3. Panorama z ciągu widokowego Smołdziński Las (fot. D. Frosik)

Najpoważniejsze zagrożenia dla krajobrazu SPN mają charakter antropogeniczny i są związane z naporem 
inwestycyjnym i  niekontrolowanym rozprzestrzenianiem zabudowy oraz infrastruktury. Istotnym 
problemem jest lokalizacja (także potencjalna) w  otoczeniu Parku dominujących wizualnie elementów 
dysharmonijnych, takich jak: napowietrzne linie energetyczne, maszty, słupy i wieże telekomunikacyjne, 
farmy wiatrowe, sytuowane pojedynczo bądź w skupisku itp. Obiekty te tworzą (lub mogą tworzyć) silne 
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dominanty w  panoramach z  punktów i  ciągów widokowych położonych na terenie SPN, zmieniając 
w istotny sposób jego percepcję (np. punkty widokowe Rowokół, latarnia morska Czołpino, jezioro Gardno–
Grabownica, Leśna Wydma). Dla zobrazowania tego problemu w  ramach ekspertyzy wykonano analizę 
zasięgu widoczności bazującą na numerycznym modelu terenu, której celem była identyfikacja przestrzenna 
obszarów możliwych do zaobserwowania z punktów oraz ciągów widokowych zlokalizowanych w SPN. 
W  efekcie nałożenia zasięgów widokowych ze wszystkich punktów i  ciągów, możliwe było wskazanie 
obszaru o wysokim wpływie widokowym na ekspozycję z terenu Parku (Ryc. 19.2), który wymaga ochrony.

Ryc. 19.2. Zasięg pola widoczności ze wszystkich punktów i  ciągów widokowych znajdujących się na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego. Fragmenty zaznaczone na jasno to tereny najbardziej wrażliwe widokowo, stanowiące elementy widoku 
w postaci przedpola, obiektu ekspozycji i tła ekspozycji. Jakikolwiek obiekt wzniesiony na tym terenie wejdzie w zakres panoramy 
z punktów i ciągów widokowych i będzie widoczny od podstawy posadowienia. Fragmenty zaznaczone na ciemno to obszary 
cienia widokowego, które obecnie nie są widoczne z wybranych punktów i ciągów widokowych. Nie oznacza to jednak, że obiekty 
ewentualnie tam zlokalizowane nie będą widoczne. Ich ekspozycja będzie zależała od ich wysokości i gabarytów. Przykładowo, 
wieża o wysokości 140 m wykazuje teoretyczny zasięg widokowy o promieniu 30 km. Lokalizacja tego typu obiektów w sąsiedztwie 
Parku i jego otuliny wymaga szczegółowej analizy na etapie oceny oddziaływania na środowisko

Do zagrożeń o mniejszym znaczeniu zaliczono między innymi: ograniczenie zasięgu ekspozycji widokowej w wyniku 
sukcesji roślinności, zanikanie reliktów dawnej sieci osadniczej, zarastanie powierzchni nieleśnych odwadnianych 
torfowisk oraz zmiany związane z zaniechaniem tradycyjnych form gospodarowania na gruntach rolnych.

Działania związane z  ochroną krajobrazu są z  powodzeniem prowadzone na omawianym terenie od 
wielu lat. Na terenie SPN należy wymienić przede wszystkim: promocję tradycyjnych form użytkowania 
gruntów rolnych z  uwzględnieniem realizacji programów rolno-środowiskowych, szczegółową analizę 
proponowanych rozwiązań dotyczących planowania inwestycji, składanie wniosków w  procedurze 
opracowywania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których leży Park, prowadzenie przez Dyrektora 
SPN zgodnej z celami ochrony krajobrazu strategii opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych 
realizowanych w  oparciu o  obowiązujące regulacje prawne z  zakresu planowania i  zagospodarowania 
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przestrzennego, wyznaczenie 50 m strefy buforowej w obszarach zabudowanych, wykupy gruntów obcych 
w celu ochrony krajobrazu, zachowania funkcji gruntów rolnych i leśnych oraz ochronę tradycyjnych form 
rybołówstwa i rybactwa. Działania te zgodnie z opracowaną dokumentacją planistyczną będą kontynuowane.

Ochrona elementów ekspozycji realizowana jest między innymi poprzez ogławianie drzew przesłaniających 
osie widokowe i  panoramy z  udostępnianych obiektów widokowych, przywracanie wartości przyrodniczych 
terenom powojskowym, zachowanie dobrego stanu ekosystemów półnaturalnych łąk i pastwisk, unaturalnianie 
sztucznych zbiorowisk leśnych oraz usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z powierzchni odtwarzanych i ekstensywnie 
użytkowanych kompleksów torfowiskowo-łąkowych. Przewidziana jest również ochrona cennych elementów 
krajobrazu przed antropopresją wynikającą z udostępniania turystycznego poprzez stosowanie wygrodzeń wzdłuż 
szlaków, co znacznie ograniczy penetrację turystyczną na terenach poza szlakami. Ponadto prowadzone są działania 
mające na celu utrzymywanie czystości plaż i  szlaków turystycznych oraz ochronę przed presją turystyczną 
poprzez budowę i remont punktów informacyjno-dydaktycznych, ławek, stojaków na rowery, wież widokowych, 
pomostów, i platform obserwacyjnych, co znacząco wpływa na stan zachowania krajobrazu.

Ochrona dynamicznej struktury krajobrazu Parku i jego otuliny, zarówno jako całości, jak i poszczególnych 
jej elementów, wymaga podejmowania zróżnicowanych działań, dostosowanych do skali i  charakteru 
współczesnych problemów i zagrożeń, wynikających przede wszystkim ze wzmożonej antropopresji. Wśród 
priorytetowych zadań z zakresu ochrony krajobrazu w projekcie planu ochrony wskazuje się m.in.: zachowanie 
naturalnych walorów wydm nadmorskich, zachowanie otwartego charakteru zbiorowisk torfowiskowych, 
zachowanie terenów wolnych od zabudowy na terenie Parku i  jego otuliny, współpracę z  jednostkami 
samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki przestrzennej opartej o uchwalone studia uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
monitorowanie zagrożeń związanych z wprowadzaniem do krajobrazu elementów dysharmonijnych (linie 
przesyłowe, obiekty wysokościowe itp.), odtworzenie tradycyjnych form gospodarowania na gruntach 
rolnych, porządkowanie i  utrzymanie przedpola widokowego z  głównych punktów widokowych, dróg 
i szlaków pieszych, bieżącą konserwację i modernizację oraz integrację formy i stylu obiektów infrastruktury 
turystycznej, informacyjnej i edukacyjnej, usuwanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego, 
i in. Kompleksowej ochronie krajobrazu będą także służyć zapisane w projekcie zadania w ramach ochrony 
ekosystemów leśnych i  nieleśnych oraz wartości kulturowych. Suma wymienionych działań powinna 
umożliwić zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnych walorów krajobrazu Parku i jego otuliny.
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20. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Piotr Rochowski

Krameko sp. z o.o.

20.1. Wstęp

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN dziedzictwo to dobra kultury, nauki i sztuki 
pozostawione przez poprzednie pokolenia (SJP). Na dziedzictwo kulturowe składają się wartości materialne, 
takie jak: zabytki ruchome i nieruchome, muzealia, archiwalia i księgozbiory, oraz niematerialne, w postaci 
legend, podań, zwyczajów i obrzędów (Ryc. 20.1). Celem opracowania kulturowego dla SPN było opisanie 
najważniejszych elementów rozumianego w ten sposób dziedzictwa kulturowego, ocena aktualnego stanu 
zasobów kulturowych oraz wskazanie zagrożeń i działań ochronnych, w zakresie wynikającym z potrzeb 
planu ochrony, które określone zostały w odrębnych dokumentach i aktach prawnych.

Ryc. 20.1. Relacje pomiędzy zbiorami różnych kategorii dziedzictwa kulturowego (NID)

20.2. Kontekst historyczny

Na rozwój środowiska kulturowego terenu dzisiejszego Parku wpływ wywarły te same wydarzenia, 
które ukształtowały historię regionu słupskiego oraz Pomorza. Do wydarzeń tych należy zaliczyć przede 
wszystkim: powstanie pierwotnej sieci osadniczej i  parafialnej (XIII–XIV w.), powstanie trwałej granicy 
politycznej na Łebie (XIV w.), przyjęcie protestantyzmu (XVI w.), wygaśnięcie rodzimej dynastii książąt 
zachodniopomorskich (1637), włączenie omawianych terenów do państwa brandenbursko-pruskiego (XVII w.)  
i niemieckiego (XIX w.) oraz przerwanie ciągłości kulturowej, które nastąpiło w końcowej fazie II wojny 
światowej i w okresie powojennym.

W  tak zarysowany zewnętrzny kontekst historyczny wpisują się uwarunkowania wewnętrzne, wśród 
których na pierwszym miejscu wymienić należy czynnik izolacji, który na przestrzeni kolejnych wieków 
wpływał znacząco na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny ziem leżących między jeziorami Gardno 
i Łebsko.
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Czynnik ten manifestował się na różne sposoby. W  średniowieczu izolacja geograficzna wynikająca 
z  trudnych warunków terenowych spowodowała opóźnienie akcji osadniczej w  stosunku do pozostałej 
części regionu. Z  podobnych przyczyn nie powiodła się w  pełni akcja kolonizacyjna prowadzona przez 
władze pruskie w wieku XVIII. W pierwszej połowie XX w. przez kilkanaście lat w  izolacji pozostawała 
wschodnia część omawianego obszaru, w  której Niemcy umieścili swoje tajne instalacje wojskowe. 
Po II wojnie światowej strefą zamkniętą był rejon Smołdzińskiego Lasu. W  latach 1971–1995 wpływ na 
funkcjonowanie i  rozwój społeczności lokalnej miała obecność wojska w  jednostce wojskowej nr 2284 
w Czołpinie. Czynnikiem izolującym jest także samo istnienie parku narodowego, które pociąga za sobą 
ograniczenia w dostępie do niektórych terenów.

20.3. Metody

Pierwszy etap opracowania polegał na zgromadzeniu materiałów koniecznych do określenia aktualnego 
stanu poznania środowiska kulturowego SPN. W czasie tych prac przeprowadzono kwerendę bibliograficzną 
obejmującą materiały publikowane i  niepublikowane, dokumentacje konserwatorskie (Ryc. 20.2) oraz 
źródła kartograficzne i  ikonograficzne, dostępne w  bibliotekach i  archiwach tradycyjnych (Biblioteka 
SPN w Smołdzinie, Biblioteka Miejska w Łebie, archiwum Delegatury WUOZ w Słupsku i inne), a także 
w  bibliotekach i  repozytoriach cyfrowych (Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe i inne). Zebrane materiały posłużyły do wstępnego rozpoznania zasobów 
kultury materialnej i niematerialnej Parku oraz do określenia zakresu niezbędnych prac terenowych.

W drugim etapie przeprowadzono weryfikację obiektów kultury materialnej w terenie. Objęła ona zabytki 
architektury, obiekty militarne z czasów II wojny światowej i okresu powojennego oraz nieistniejące wsie i osady, 
wykazane na mapach archiwalnych sprzed roku 1945 (Ryc. 20.3). W przypadku tych ostatnich weryfikacja polegała 
na ustaleniu dokładnej lokalizacji oraz identyfikacji zachowanych śladów. Dla wszystkich obiektów wykonano 
dokumentację fotograficzną oraz wstępną ocenę stanu. Większość prac terenowych została przeprowadzona 
wczesną wiosną 2019 roku, w porze bezlistnej, ułatwiającej poszukiwanie śladów dawnego osadnictwa.

Ryc. 20.2. Podstawowym źródłem informacji o obiektach zabytkowych jest dokumentacja konserwatorska obejmująca karty 
stanowisk archeologicznych Archeologicznego Zdjęcia Polski, karty obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz 
karty cmentarzy zabytkowych. Na rycinie pierwsza strona karty ewidencyjnej latarni morskiej Czołpino (WUOZ)
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Po zakończeniu prac terenowych zebrane materiały zostały opracowane i usystematyzowane w formie 
zbiorczych opisów oraz katalogu złożonego z kart obiektów, których wzór sporządzono w firmie Krameko na 
podstawie wzorów dokumentacji konserwatorskiej (kart obiektów wpisanych do rejestru i kart adresowych 
zabytków z ewidencji), dostosowanych do potrzeb dokumentacji planu ochrony. Katalog został powiązany 
z geometryczną bazą danych, umożliwiającą prezentację obiektów na mapie.

W  dalszej kolejności przeprowadzono waloryzację zasobów kultury materialnej Parku, w  której 
przyjęto kryteria najczęściej stosowane w  podobnych opracowaniach: wartość zabytkową (historyczną, 
artystyczną i naukową), stan zachowania i znaczenie dla kultury (Witwicki 2007). Przeprowadzono także 
analizę przestrzenną rozmieszczenia obiektów w celu wyznaczenia obszarów Parku o szczególnej wartości 
kulturowej.

Przy opisie uwarunkowań historycznych obszaru opracowania przyjęto metodę kompilacji, bazując na 
materiałach zgromadzonych podczas kwerendy.

Do opracowania charakterystyki kultury niematerialnej wykorzystano schemat domen dziedzictwa 
niematerialnego UNESCO, zaimplementowany na grunt polski przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 
w formie kategorii obejmujących: tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, praktyki 
społeczno-kulturowe, wiedzę i  praktyki dotyczące przyrody i  wszechświata oraz wiedzę i  umiejętności 
związane z rzemiosłem tradycyjnym. W trakcie prac schemat ten został zmodyfikowany (uproszczony) ze 
względu na brak opracowań dla części kategorii dla omawianego terenu (więcej na ten temat w rozdziale 
Rezultaty).

Ryc. 20.3. Źródłem umożliwiającym identyfikację nieistniejących elementów dawnej sieci osadniczej są przedwojenne mapy 
archiwalne. Na rycinie fragment mapy okolic Czołpina z 1938 roku, mapa Messtischblatt 1:25 000, arkusz 1269 Scholpin, źródło: 
http://igrek.amzp.pl/

Wnioski z  analizy zgromadzonych materiałów posłużyły do sformułowania koncepcji ochrony. Etap 
ten przebiegał według schematu, który w swoim ogólnym zarysie jest wspólny dla wszystkich ekspertyz 
tematycznych i obejmuje: analizę dotychczasowej ochrony, identyfikację zagrożeń i sposobów ich eliminacji 
oraz wskazanie celów ochrony, działań ochronnych, zasad monitoringu, udostępniania itp.
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Zgromadzone materiały i  wnioski – po opracowaniu i  usystematyzowaniu – przyjęły formę opisów, 
zestawień tabelarycznych, map, rycin i fotografii, które zamieszczone zostały w osobnym tomie wchodzącym 
w skład dokumentacji do projektu planu ochrony (Krameko 2020).

20.4. Rezultaty

W wyniku przeprowadzonych prac powstała baza danych, zawierająca szczegółowe informacje na temat 
historii i  aktualnego stanu 53 obiektów kultury materialnej położonych w granicach SPN. Osobną bazę 
sporządzono dla 42 stanowisk archeologicznych z  terenu Parku. W tym przypadku źródłem danych była 
dokumentacja Archeologicznego Zdjęcia Polski (karty ewidencji stanowisk archeologicznych przechowywane 
w archiwum Delegatury WUOZ w Słupsku).

W strukturze opisanego zasobu (bez stanowisk archeologicznych) uwagę zwraca duża liczba dawnych 
obiektów wojskowych oraz reliktów nieistniejących osad, przy jednoczesnym braku charakterystycznych dla 
pozostałej części regionu zabytków architektury rezydencjonalnej (pałace, dwory) oraz sakralnej (kościoły). 
Na taki stan rzeczy składają się przyczyny o charakterze historycznym i współczesnym. Silnie zaznaczona 
obecność militariów koresponduje z wojskowym wykorzystaniem znacznej części obecnego Parku w okresie 
międzywojennym i  podczas II wojny światowej (niemiecki doświadczalny ośrodek rakietowy w  Łebie) 
oraz w czasach powojennych (jednostka wojskowa nr 2284 w Smołdzinie, punkty obserwacji wzrokowo- 
-technicznej Wojsk Ochrony Pogranicza). Pozostałości opuszczonych osad przedwojennych stanowią 
świadectwo gwałtownych zmian politycznych, społecznych i  gospodarczych, do jakich doszło na tych 
terenach po zakończeniu II wojny światowej (Fot. 20.1). Natomiast brak zabytkowych kościołów, pałaców 
i  dworów wynika z  przebiegu granic Parku, które – kierując się logiką nie kulturową, a  przyrodniczą – 
omijają większe miejscowości, będące skupiskami tego rodzaju obiektów.

Fot. 20.1. Dawny cmentarz ewangelicki w Gaci – materialne świa-
dectwo przedwojennej historii terenu Parku (fot. P. Rochowski)

Fot. 20.2. Fragment Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (fot. 
P. Rochowski)

Waloryzacja obiektów kultury materialnej wskazała na istnienie w  ich obrębie podziału na dwie 
wyraźne grupy. Pierwsza, określona roboczo jako „reprezentacyjna”, obejmuje obiekty o  najwyższej 
wartości zabytkowej i największym znaczeniu dla kultury. Należą do nich: zespół tradycyjnej zabudowy 
wiejskiej w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (Fot. 20.2), zespół latarni morskiej i tzw. osady latarników 
w Czołpinie, grodzisko i dawne miejsce kultu na Rowokole oraz Muzeum Wyrzutnia w Rąbce. Do drugiej 
grupy, określonej jako zabytki „drugiego planu”, zaliczono przede wszystkim pozostałości nieistniejących osad 
oraz niektóre militaria. Obiekty te łączy niewielka atrakcyjność wizualna oraz brak dostępności wynikający 
z  wymogów ochrony przyrody. Ze względu na swój charakter stanowią one przedmiot zainteresowania 
jedynie dla wąskiego grona specjalistów i miłośników historii lokalnej.
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Wskazany podział znalazł zastosowanie w  dalszych analizach, porządkując kwestie związane między 
innymi z  zagrożeniami i  działaniami ochronnymi. Obiekty „reprezentacyjne” nie są zagrożone w  żaden 
istotny sposób, a  ich ochrona jest właściwa. Ich gospodarze prowadzą działania zgodne z  wytycznymi 
konserwatorskimi, których celem jest utrzymanie właściwego stanu oraz zachowanie lub odtworzenie wartości 
zabytkowej. Najlepszym przykładem tych działań jest rewitalizacja zespołu budynków wchodzących w skład 
tzw. osady latarników w Czołpinie (Fot. 20.3). Przeprowadzony w latach 2015–2018 remont budynków osady 
(dom, obora, stodoła, budynek techniczny) stanowił zwieńczenie trwających przez wiele lat starań Parku 
o zagospodarowanie, a w praktyce także o uratowanie tego cennego zespołu architektonicznego. Obecnie 
w  osadzie mieści się przeniesione ze Smołdzina Muzeum SPN z  nowoczesną ekspozycją przyrodniczą 
i kulturową. Uroczyste otwarcie nowej siedziby muzeum odbyło się 23 sierpnia 2019 roku.

Fot. 20.3. Osada latarników w Czołpinie – siedziba Muzeum 
Słowińskiego Parku Narodowego (fot. P. Rochowski)

Fot. 20.4. Pozostałości budynku w nieistniejącej osadzie Bu-
dziszcze (fot. P. Rochowski)

Lista obiektów „reprezentacyjnych” pokrywa się z listą zabytków z terenu Parku objętych ochroną prawną 
przez wpis do rejestru zabytków (Tab. 20.1).

Tab. 20.1. Zestawienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan na 24.11.2021 (WUOZ)

Lp. Obiekt Numer w rejestrze Data wpisu
1. 2. 3. 4.
1. Kluki, dom Charlotty Klück (dawniej Kluki 16) 830 15.02.1975
2. Kluki, dom z Wierzchocina (ob. karczma) 1557 21.07.1995
3. Kluki, zagroda Alberta Klücka (dawniej Kluki Żeleskie 6) 821 10.02.1975
4. Kluki, zagroda Keitschicków (dawniej Kluki Żeleskie 5) 820 10.02.1975
5. Kluki, zagroda nr 2 822 10.02.1975
6. Kluki, zagroda nr 28 (dawniej 16/17) 457 4.08.1967
7. Kluki, zagroda nr 29 (dawniej 14/15) 194 22.12.1960
8. Kluki, cmentarz ewangelicki 1188 26.10.1987
9. Smołdzino, dom w osadzie latarników 1431 18.12.1995
10. Smołdzino, obora w osadzie latarników 1431 18.12.1995
11. Smołdzino, stodoła w osadzie latarników 1431 18.12.1995
12. Smołdzino, Latarnia Czołpino 1431 18.12.1995
13. Żelazo, grodzisko na górze Rowokół A-286 19.04.1960
14. Żelazo, grodzisko pod górą Rowokół A-285 19.04.1960

Obiekty „drugiego planu” to w większości miejsca opuszczone i nieużytkowane. W przypadku dawnych 
osad są to przeważnie ruiny – fragmenty murów i fundamentów, zarysy ziemne wypełnione gruzem (Fot. 
20.4), zachowana w  sposób szczątkowy zieleń kulturowa oraz układ dawnych dróg. Podobny charakter 
mają dawne obiekty wojskowe – schrony, punkty obserwacyjne, ślady budowli ziemnych oraz pozostałości 



151

infrastruktury służącej łączności i komunikacji. Miejsca te mają znaczenie przede wszystkim dokumentacyjne 
i mogą być traktowane jako potencjalne źródło historyczne i archeologiczne. Wspomniany wcześniej brak 
dostępności w większości przypadków wyklucza możliwość ich wykorzystania dla celów turystycznych czy 
edukacyjnych. Obiekty z tej grupy podlegają naturalnemu procesowi stopniowego rozpadu i zaniku, który 
jest charakterystyczny dla miejsc, gdzie doszło do przerwania ciągłości osadniczej i ciągłości użytkowania.

Charakterystyka kultury niematerialnej Parku miała w  założeniu opierać się na prezentacji dorobku 
duchowego wszystkich grup etnicznych zamieszkujących te tereny: dawnych Słowińców, Niemców 
i  współczesnych Polaków. W  praktyce stworzenie takiej panoramy wielokulturowego dziedzictwa 
niematerialnego okazało się zadaniem trudnym do wykonania ze względu na znaczne luki w  badaniach 
i  publikacjach z  tego tematu. W  sposób najpełniejszy zbadana i  opisana została kultura Słowińców – 
odłamu słowiańskiej ludności kaszubskiej, która do drugiej połowy XIX wieku w zamieszkanej przez siebie 
enklawie pomiędzy jeziorami Łebsko i Gardno kultywowała swoją odrębność, co uczyniło z niej chętnie 
wykorzystywany symbol oporu przed zalewem żywiołu niemieckiego. Nawet jednak w ich przypadku obraz 
kultury duchowej pozostaje niepełny ze względu na brak źródeł, na który uwagę zwracała wielokrotnie 
wybitna badaczka tej grupy ludności, Bożena Stelmachowska (Stelmachowska 2013). Najwięcej 
zachowanych materiałów dotyczy słowińskich tradycji i  przekazów ustnych – legend, podań i  przysłów. 
Swoją reprezentację posiadają praktyki społeczno-kulturowe (słabo wykształcone w  warstwie obrzędów 
religijnych ze względu na protestancką przeszłość omawianego terenu) oraz wiedza i umiejętności związane 
z  rzemiosłem tradycyjnym. Szczątkowy jest natomiast stan naszej wiedzy o  dawnej kulturze muzycznej 
i sztukach widowiskowych Słowińców.

Znacznie słabiej udokumentowane są elementy związane z  niematerialną tradycją niemiecką oraz 
z polskimi osadnikami powojennymi, którzy przybywając na omawiane tereny przynieśli ze sobą własne 
tradycje kulturowe, pochodzące między innymi z kresów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Interesujący 
problem powojennego zetknięcia kultury odchodzącej (niemieckiej), kultury przychodzącej (polskiej) 
oraz reliktów kultury słowińskiej jest w  literaturze słabo zarysowany. Nadzieją na wypełnienie tych luk 
jest intensywny w  ostatnim czasie rozwój nowoczesnych badań multidyscyplinarnych z  pogranicza 
historii, antropologii kulturowej i  etnografii, w  których na warsztat wzięte zostały zagadnienia związane 
z współczesnymi przemianami kulturowymi uruchomionymi przez migracje wewnętrzne oraz z pamięcią 
historyczną i  tożsamością lokalną na terenach, na których doszło do historycznego przerwania ciągłości 
kulturowej (patrz m.in.: Filip 2012; Adamowski, Smyk 2013).

Na pograniczu kultury materialnej i niematerialnej lokują się dawne tradycje rybołówstwa jeziornego 
i morskiego. Są one obecnie kontynuowane w  formie rybołówstwa kulturowego, które prowadzone jest 
na udostępnionych do tego celu wodach Bałtyku oraz wodach jezior Łebsko i Gardno. Wartość kulturową 
posiadają zarówno niezmienne od wielu dziesięcioleci sprzęty i techniki wykorzystywane przy tych połowach, 
jak i związana z nimi sfera niematerialna (zwyczaje, obyczaje, przesądy, język), która w swoim zasadniczym 
rdzeniu znaczeniowym nawiązuje do dawnych tradycji rybackich regionu. Integralną częścią dziedzictwa 
kulturowego Parku są także nazwy miejscowe osad i  obiektów fizjograficznych, wśród których można 
jeszcze spotkać stare nazwy słowińskie i  kaszubskie o  różnym stopniu przekształcenia oraz nieużywane 
obecnie przedwojenne nazwy niemieckie.

Na koniec należy także wspomnieć o  roli, jaką omawiany teren odgrywa przynajmniej od lat 20. XX 
wieku w  różnych dziedzinach działalności artystycznej. Inspirację płynącą z  miejscowych krajobrazów 
i  życia tutejszych ludzi można odnaleźć między innymi w  malarstwie (Max Pechstein, Karl Schmidt- 
-Rottluff, Elżbieta Bernacka-Hanus i inni), literaturze (Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego, 
Czarny Bóg Krzysztofa Wrońskiego) i filmie (w kolejności od najstarszych: Der Schritt vom Wege, Opowieść 
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atlantycka, Miejsce na ziemi, O  dwóch takich, co ukradli księżyc, Ruchome Piaski, Patrząc pod słońce, 
Seksmisja, Kobieta w kapeluszu, Biały smok, Miasto morza, Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć, Disco 
polo i inne).

Skomplikowana przeszłość obszaru dzisiejszego Parku znajduje swoje odbicie w charakterze dziedzictwa 
kulturowego, którego najważniejsze cechy zostały zarysowane powyżej. Głównym zadaniem z zakresu jego 
ochrony powinno być zachowanie tego złożonego historycznie, wielokulturowego dorobku. W odniesieniu 
do zabytków określonych jako „reprezentacyjne” istotne jest kontynuowanie prowadzonych do tej pory 
działań konserwatorskich wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dla zabytków 
„drugiego planu” w  projekcie planu ochrony wskazano szereg działań obejmujących między innymi: 
wykonanie dokumentacji obiektów będących w  fazie zaniku (nieistniejące osady), remont nagrobków 
i utrzymanie czytelności założeń dawnych cmentarzy ewangelickich w Rąbce i Gaci, a w przypadku tego 
drugiego – także objęcie ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Częścią szeroko rozumianej 
ochrony powinna być także popularyzacja wiedzy na temat wielokulturowego dziedzictwa Parku, 
z uwzględnieniem wyników aktualnych badań z dziedzin takich, jak: archeologia, historia, historia sztuki, 
etnografia, etnologia czy antropologia kulturowa. Popularyzacji dziedzictwa kulturowego służyć ma także 
zapisane w projekcie planu ochrony prowadzenie rybactwa kulturowego na jeziorach, a w  szczególności 
organizowanie pokazów rybołówstwa kulturowego na jeziorze Łebsko w pobliżu Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach.
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21. ZAGOSPODAROWANIE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Jakub Makarewicz, Daria Witkowska

Krameko sp. z o.o., Geofabryka Sp. z o.o.

21.1. Wstęp

Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne obejmuje relacje na styku działalności ochronnej Parku 
z działalnością inwestycyjną mieszkańców terenów chronionych i ich okolicy. Przestrzeń, będąca wartością 
zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, podlega zmianom, przed którymi Park chroni to, do czego został 
powołany. W dzisiejszym, nastawionym na ciągły progres, etapie rozwoju gospodarki silne są w szczególności 
presje związane z wkraczaniem zabudowy na tereny do tego niepredysponowane, często wbrew interesowi 
środowiska przyrodniczego. Aktualny stan zagospodarowania terenów SPN i  jego otuliny, ocena zmian 
zagospodarowania przestrzennego na przestrzeni ostatnich lat, zdefiniowanie zagrożeń wynikających 
z  uchwalonych już dokumentów planistycznych, a  także z  przewidywanych przyszłych przekształceń 
przestrzeni, stały się przedmiotem prac zrealizowanych w ramach opracowanej dokumentacji planistycznej 
(Krameko 2020; 2022).

21.2. Kształtowanie się osadnictwa na terenie SPN

Początki kolonizacji Pobrzeża Słowińskiego sięgają wczesnego średniowiecza. Jednym z  najstarszych 
przykładów osadnictwa człowieka w tym rejonie jest miejsce kultu na wzgórzu Rowokół, wokół którego 
rozwijało się osadnictwo typowo wiejskie. Egzemplifikacją dawnego osadnictwa zachowanego do czasów 
współczesnych jest wieś Kluki. Do czasu zakończenia II Wojny Światowej wieś zachowała pierwotny układ 
przestrzenny oraz cenne obiekty architektury w niezmienionym kształcie. Najstarszy plan przestrzenny wsi 
Kluki pochodzi z  1829 r. Domy najczęściej stawiano na wzniesieniach, aby uchronić je przed zalaniem. 
Obszar, na którym położona była wieś, w dużej mierze otaczają tereny podmokłe i równiny biogeniczne 
oraz lasy bagienne, co utrudniało przenikanie wpływów zewnętrznych.

Budownictwo mieszkaniowe i  zagrodowe było ściśle związane z  poziomem rozwoju gospodarczego 
rejonu. W okresie powojennym w użytkowaniu rolniczym gruntów dominowały folwarki jednowioskowe. 
Największe zajmowały powierzchnię ponad 18 tys. ha. Budynki nie były zbyt trwałe i ulegały zniszczeniom 
wskutek kataklizmów, takich jak powodzie, sztormy czy pożary. Z początkiem XX w. spłonęła prawie cała 
zabudowa Gardny Wielkiej (Szalewska 1996).

Rozwój historyczny układów osadniczych na terenie Parku był ściśle związany z  warunkami 
geotechnicznymi, znacząco utrudniającymi budowę domów. Osady zakładane były w miejscach, w których 
ukształtowanie terenu pozwalało zminimalizować ryzyko zalania, a  grunty nieorganiczne umożliwiały 
stabilne posadawianie budynków.

Analiza pruskich map topograficznych serii Messtischblatt z pierwszej połowy XX w. pozwoliła z dużą 
precyzją określić lokalizację różnych typów zabudowy na terenie Parku i  jego otuliny. Umożliwiło to 
interpretację treści mapy topograficznej w skali 1:25 000 w taki sposób, aby na tle dzisiejszego zagospodarowania 
można było zaznaczyć lokalizację nieistniejących już obiektów budowlanych w granicach Parku.

Tereny zabudowane wsi Kluki są niemal w  tym samym stopniu zainwestowane współcześnie, co na 
obrazie kartograficznym z przełomu XIX i XX w. We wsi zmieniła się liczba budynków, chociażby z powodu 
budowy obiektów Muzeum Wsi Słowińskiej i degradacji technicznej niektórych, nieistniejących zabudowań 
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gospodarczych. W planie przestrzennym tereny zajęte pod zabudowę znajdowały się w sąsiedztwie drogi, 
sięgając od okolic dawnego cmentarza na zachodzie wsi do budynków zagrodowych w rejonie dzisiejszej 
kasy biletowej i  parkingu. Zarówno północny, jak i  południowy zasięg zabudowy dochodził do granicy 
zasięgu torfów w osadach powierzchniowych.

Tereny wsi Gać również znajdowały się niegdyś w tym samym położeniu, lecz na historycznych mapach 
możemy zidentyfikować większą ilość zagród (około 14). Obecnie znajduje się tu 11 zagród, ale posiadających 
więcej budynków gospodarczych. Istotną zmianą jest obecność na starszych mapach zabudowy typu 
folwarcznego w południowo-zachodniej części wsi, przekształconej w późniejszym czasie w PGR (obecnie 
nieistniejące).

Spośród innych, istniejących do dziś obiektów, warto odnotować obecność na historycznych mapach 
zabudowań związanych z  Muzeum SPN w  Czołpinie, Czerwonej Szopy, latarni morskiej w  Czołpinie, 
zabudowań we wsi Smołdzino i Smołdziński Las – łącznie około 10 obiektów. Są to budynki wybudowane 
na przełomie XIX i XX w., adaptowane i modernizowane współcześnie do pełnienia różnych funkcji, w tym 
funkcji edukacyjnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Parku.

Interesującą grupę ponad 84 obiektów stanowią budynki nieistniejące, które znaczone były sygnaturą 
i opisem na mapach XIX-wiecznych, a po których obecnie nie ma śladu lub pozostały zaledwie fragmenty 
fundamentów. W  tej grupie najliczniejsze są chaty rybackie (23 obiekty), zlokalizowane wzdłuż niemal 
całego brzegu morza, najczęściej w pierwszej linii drzew. Były to szopy do przechowywania sprzętu oraz 
budowle dające schronienie rybakom. Do tej grupy zaliczają się szopy w Boleńcu nad jeziorem Łebsko.

Drugą najliczniejszą grupę stanowiły zabudowania zagrodowe nieistniejącej wsi Czołpino na wschodnim 
brzegu jeziora Dołgie Wielkie (11 zabudowań zagrodowych) oraz nieistniejącej wsi Kluki Ciemińskie 
w  dolinie Pustynki (15 zabudowań). Wsie wyludniły się po II wojnie światowej. Nieistniejącymi już 
dzisiaj zabudowaniami są pojedyncze obiekty we wsi Żelazo, w  osadzie Babidół oraz w  lesie pomiędzy 
miejscowościami Gać i Żarnowska. Pozostałe elementy nieistniejącego zainwestowania to stodoły i szopy (8 
obiektów) oraz wiatraki pełniące funkcję pomp.

Przedstawiona historia zainwestowania pokazuje, że ograniczenia wynikające z  objęcia tych terenów 
formą ochrony, jaką jest park narodowy, miały i nadal mają istotne znaczenie dla swobody kształtowania 
zabudowy. Generalnie obserwowany jest stały regres liczby budynków i miejsc działalności inwestycyjnej, 
katalizowany II wojną światową oraz okresem PRL.

21.3. Współczesne zagospodarowanie SPN

O ile przestrzeń Parku podporządkowana jest jedynie celom ochronnym, o tyle szczególne znaczenie dla 
jego funkcjonowania ma rozwój miejscowości znajdujących się w granicach otuliny, która w swoim założeniu 
ograniczać powinna działalność mogącą zagrażać walorom SPN. Przydatne informacje odnośnie zamierzeń 
inwestycyjnych zawarte są w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin położonych w otulinie Parku oraz w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Plany zawierają informacje dotyczące 
warunków oraz rodzajów zabudowy na terenie miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie SPN.

Generalnym kierunkiem zagospodarowania terenów na obszarze Parku i gmin do niego przylegających, 
według planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uchwalonego uchwałą nr 318/
XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., jest uznanie tej części Pobrzeża 
Słowińskiego za płat ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Z  tego powodu omawiany obszar nie 
został uwzględniony jako przewidziany do generalnego rozwoju osadnictwa czy infrastruktury. Jest on 
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głównym węzłem obszaru funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna, w której obowiązuje zasada kształtowania 
całorocznej atrakcyjności turystycznej strefy przez ochronę i  wykorzystanie jego zasobów oraz walorów 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także poprawę dostępności i obsługi transportowej.

Na potrzeby analizy przeprowadzonej w ramach sporządzania dokumentacji planistycznej zebrano akty 
planowania przestrzennego: studia uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w SPN i jego otulinie. Metodyka 
prac obejmowała wyszukanie ustaleń dotyczących terenu SPN i otuliny, mogących mieć wpływ na przyrodę, 
kulturę i  krajobraz Parku. Przeprowadzono analizę zapisów dotyczących wyznaczonych celów rozwoju 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planowanego przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenów położonych w  SPN i  jego otulinie, zasad ochrony i  kształtowania środowiska przyrodniczego 
i kulturowego oraz rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji. Przeanalizowane zostały także wydane 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (DWZT). Sporządzono mapy zaplanowanego 
zagospodarowania przestrzennego z  ustaleniami wynikającymi ze studiów uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w Parku i jego otulinie.

Wszystkie gminy, na obszarze których położony jest Park, posiadają obowiązujące studia uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia te opracowywane były w różnych latach. Najniższym 
stopniem szczegółowości charakteryzuje się studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Smołdzino. Jest to najstarszy z  obowiązujących na terenie Parku i  jego otuliny 
dokument tego szczebla planistycznego. Zawiera ustalenia sformułowane ogólnie, mało precyzyjnie 
i w wielu miejscach nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego. Stan techniczny oraz metoda wykonania 
rysunku studium również odbiega znacząco od dzisiejszych standardów. Uchwałą nr XIII/123/2011 Rady 
Gminy Smołdzino z  dnia 31 sierpnia 2011 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino rozpoczęto co prawda 
zmiany studium w granicach całej gminy, jednak procedura ta do dnia dzisiejszego nie została zakończona. 
Gminy Ustka i  Łeba posiadają dokumenty zbliżone stopniem dokładności przyjętych rozwiązań 
funkcjonalno-przestrzennych. Oba dokumenty opisują strefy lub podstrefy funkcjonalno-przestrzenne oraz 
ich podstawowe funkcje. Najbardziej szczegółowe rysunki studium posiadają gminy Główczyce i Wicko. 
Granice terenów rozwojowych oraz ich funkcji zostały dokładnie określone. Pod względem technicznym 
dokumenty te są najbardziej precyzyjne spośród studiów obowiązujących w analizowanych gminach.

Ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia lokalizowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenów poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Możliwość taką inwestor otrzymuje dla działki budowlanej na podstawie DWZT.

W  praktyce, przy bardzo małym pokryciu gmin miejscowymi planami, ruch budowlany budownictwa 
indywidualnego w  znakomitej większości odbywa się poprzez masowe wydawanie decyzji o  warunkach 
zabudowy i  zagospodarowaniu terenu. Przez lata obowiązywania ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy stały się narzędziem chaosu urbanistycznego, ponieważ zarówno 
procedura uzgodnień i  opinii, jak i  udział społeczeństwa oraz możliwości odwoławcze są w  ich przypadku 
bardzo liberalne i ubogie w możliwości ich blokowania. Praktyka wydawania tego typu decyzji ukazuje częstą 
rozbieżność treści z ustaleniami studium, które jest aktem kierownictwa wewnętrznego gminy, lecz nie jest 
aktem prawa miejscowego. Jest to jedno z zagrożeń dla ładu przestrzennego terenów Parku i otuliny.

Podczas sporządzania dokumentacji planistycznej przeanalizowano 1  467 DWZT, z  czego przy 
opracowywaniu ekspertyzy charakteryzującej zagospodarowanie przestrzenne uwzględniono 767 decyzji, 
dotyczących gruntów zlokalizowanych na terenie Parku i jego otuliny. W okresie 2015–2019 na obszarze SPN 
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i otuliny, w 5 gminach, wydano łącznie różnego rodzaju decyzje lokalizacyjne dla 978 działek ewidencyjnych. 
Z tej liczby 24 decyzje dotyczyły działek wchodzących w granice Parku. W otulinie Parku 927 działek objętych 
było decyzjami o warunkach zabudowy. Z łącznej liczby 978 działek w 652 przypadkach właścicielem działki 
była osoba prywatna. Łącznie 56 przypadków dotyczyło budowy budynku gospodarczego, 284 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 130 budynków usługowych i turystycznych, 15 budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych, 46 budowli innych, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a 78 
decyzji dotyczyło przesyłu energii. W omawianym okresie gmina Główczyce na obszarze Parku i otuliny 
wydała decyzje o warunkach zabudowy dla 10 działek, Łeba – 308 działek, Smołdzino – 413 działek, Ustka – 
15 działek, Wicko – 232 działek.

Rozmieszczenie przestrzenne działek objętych DWZT wyraźnie pokazuje koncentrację w Smołdzińskim 
Lesie, Smołdzinie, Łebie i Gardnie Wielkiej. Ponieważ nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy dla 
terenów objętych miejscowymi planami, tego rodzaju dokumentów w zasadzie nie ma w Wicku, Izbicy, 
Rowach i Żarnowskiej.

Liczba wydanych DWZT, choć w  sposób mało precyzyjny, informuje o  presji budowlanej na tereny 
nieobjęte miejscowymi planami. Z reguły, jeśli w danej miejscowości obserwuje się wzrastającą liczbę decyzji 
o  warunkach zabudowy, władze samorządowe podejmują uchwałę o  sporządzeniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który jest docelowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego. 
Na tym tle negatywnie wyróżnia się obszar gminy Smołdzino, który pomimo nie największego udziału 
w  powierzchni otuliny Parku, posiada znaczną ilość wydanych DWZT w  stosunku do terenów otuliny 
położonych w  pozostałych gminach. Przykładowo w  gminie Wicko, posiadającej najwyższy udział 
powierzchniowy w otulinie SPN (powierzchnia otuliny położonej w granicach tej gminy jest o blisko 2 100 ha 
większa niż gminy Smołdzino), w okresie 2015–2019 wydano 124 decyzje dotyczące działek położonych 
w granicach otuliny Parku (w gminie Smołdzino 307), natomiast w gminie Główczyce, zajmującej co prawda 
powierzchnię o 45% mniejszą w otulinie niż gmina Smołdzino, wydano w analizowanym okresie wyłącznie 
2 DWZT. Dla gminy Smołdzino, przy niewielkim pokryciu miejscowymi planami, charakterystyczne jest 
prowadzenie polityki przestrzennej w oparciu o decyzje. Wydawanie DWZT w takiej ilości prowadzi do 
rozdrobnienia zabudowy i fragmentacji przestrzeni.

21.4. Ocena zagrożeń wynikających z planowanego przeznaczenia terenów SPN 
i jego otuliny

Poza zagrożeniami wynikającymi z  samego przeznaczania terenów wolnych od zabudowy na tereny 
zabudowane, w  analizowanych miejscowych planach znalazły się również inwestycje bardziej uciążliwe. 
Wskazać można tutaj funkcjonujące na terenie gminy Wicko elektrownie wiatrowe, czy też zaplanowaną 
do realizacji biogazownię. Są to obiekty podlegające procedurze oddziaływania na środowisko ze względu 
na potencjalne skutki ich funkcjonowania dla poszczególnych komponentów środowiska. Do działalności 
takiej zaliczyć można również kopalnię odkrywkową w Krakulicach (szczegółowo negatywne oddziaływanie 
kopalni na obszar Parku został omówiony w rozdziale poświęconym uwarunkowaniom hydrotechnicznym). 
Mniejsze znaczenie w tym kontekście mają w miejscowych planach tereny usług komercyjnych – w tym 
produkcyjnych oraz tereny stacji paliw. Należy przyznać, iż liczba takich przedsięwzięć i  inwestycji 
w ogólnym katalogu zagrożeń jest niewielka (Tab. 21.1).

Przeprowadzona analiza ustaleń dokumentów planistycznych oraz stanu polityki planistycznej gmin 
umożliwiła identyfikację zagrożeń wewnętrznych, zewnętrznych, istniejących i potencjalnych dla elementów 
przyrody Parku i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.
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Tab. 21.1. Procesy związane z planowaniem przestrzennym, mogące mieć negatywne skutki dla przedmiotów ochrony Parku 
i obszarów Natura 2000

Lp. Miejscowość Proces, zmiana Intensywność
procesu, zmiany

1. 2. 3. 4.

1. Czołpino
Presja na rozwój zabudowy usługowej obsługi ruchu turystycznego 
przy granicy Parku.

Mała

2. Dębina
Rozwój zabudowy w rejonie wsi oraz znaczna ilość dostępnych do 
rozwoju powierzchni.

Mała

3. Gać
Presja inwestycyjna na tereny zabudowane wsi Gać, przekształcanie 
zabudowy w gospodarstwa agroturystyczne, rozwój turystyki 
kwalifikowanej – kajakowej, plany budowy przystani dla kajaków.

Mała

4. Gardna Wielka
Rozwój zabudowy w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Brak 
realizacji planu miejscowego w Gardnej.

Średnia

5.
Główczyce –
cała gmina

Określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Główczyce zamiar sporządzania miejscowych 
planów dla farm wiatrowych poza granicami otuliny.

Mała

6. Izbica
Podchodzenie zabudowy pod granice Parku. Powstawanie zabudowy 
służącej obsłudze ruchu turystycznego (noclegi i gastronomia) 
w terenach przylegających do granic Parku.

Mała

7. Kluki
Presja inwestycyjna na obszarach istniejącej zabudowy realizowana 
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.

Średnia

8. Łeba
Wypełnianie terenów objętych uchwalonymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego – realizacja zabudowy na wolnych 
terenach.

Duża

9. Łeba Rozprzestrzenianie się zabudowy w kierunku wsi Nowęcin. Duża

10. Łeba
Planowane opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla jednostki F miasta Łeba, graniczącej z Parkiem.

Średnia

11. Rąbka Rozwój zabudowy obsługi ruchu turystycznego. Mała

12. Rowy
Wypełnianie zabudową terenów objętych uchwalonymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego.

Średnia

13. Smołdzino Rozwój miejscowości na obszarach do tego predysponowanych. Średnia

14.
Smołdzino – 
cała gmina

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
w dużej części jest nieaktualne i wymaga zmian dostosowujących je do 
aktualnie obowiązujących przepisów.

Duża

15.
Smołdzino – 
cała gmina

Określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Smołdzino zamiar sporządzania miejscowych 
planów dla farm wiatrowych na południu gminy.

Mała

16.
Smołdziński 
Las

Intensywny ruch inwestycyjny realizowany w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy, brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Duża

17. Wicko Rozwój istniejących farm wiatrowych na terenie otuliny i poza nią. Mała

18. Żarnowska
Rozwój zabudowy w rejonie wsi oraz znaczna ilość dostępnych do 
rozwoju powierzchni. Wysoka chłonność terenów wytwarzająca presję 
na udostępnienie brzegów jeziora Łebsko.

Średnia

21.4.1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Obecność zabudowanych nieruchomości na obszarze SPN powodująca w szczególności emisje substancji 
do środowiska, przekształcanie powierzchni ziemi oraz ruch pojazdów.

Ponieważ w granicach SPN na gruntach prywatnych dochodzić może do prób realizacji nowej zabudowy 
(we wsiach Gać i  Kluki), istnieje ryzyko rozbudowy i  nadbudowy istniejących obiektów budowlanych, 
niezwiązanych z działalnością Parku.
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21.4.2.  Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Presja zabudowy prywatnych nieruchomości na obszarze SPN, skutkująca możliwością przekształcania 
powierzchni ziemi oraz rozbudowy istniejących budynków.

Na gruntach prywatnych dochodzić może do prób realizacji nowej zabudowy (we wsiach Gać i Kluki) 
lub rozbudowy i  nadbudowy obiektów budowlanych. Park posiada narzędzia prawne z  mocy ustawy 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym do zapobiegania realizacji takich zamierzeń lub do 
zezwolenia na realizację inwestycji na warunkach zgodnych z  celami ochrony wartości przyrodniczych, 
kulturowych i architektonicznych.

21.4.3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Brak aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smołdzino.
Jak wykazano w  analizie ustaleń dokumentów planistycznych studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania gminy Smołdzino, która ma największy udział w powierzchni Parku, jest nieaktualne 
w  całości, w  stosunku zarówno do dzisiejszego stanu prawnego, jak i  do procesów społecznych 
i przestrzennych, które zachodzą na terenie gminy. To nieaktualne studium służy gminie Smołdzino do 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Rozwój zabudowy przy granicach Parku realizowanej w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy – brak 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Znaczne obszary zabudowane graniczące z  Parkiem nie posiadają obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (prawie 90% długości granicy lądowej Parku). Zjawisko to dotyczy 
miejscowości Krakulice, Żarnowska, Izbica (zachodnia część) oraz Smołdziński Las i  Gardna Wielka. Brak 
pokrycia terenów sąsiadujących z Parkiem miejscowymi planami stwarza możliwość ubiegania się o DWZT dla 
inwestycji rozmieszczonych przypadkowo, w różnych lokalizacjach i w rozproszeniu. Stan prawny pozwala na 
takie działania, co stwarza zagrożenie przerwania ciągów migracyjnych zwierząt i utraty żerowisk ornitofauny.
Działalność kopani odkrywkowej torfu.

Kopalnia torfu w  Krakulicach jest elementem antropogenicznych zmian środowiska naturalnego, a  działając 
w dalszym ciągu tuż przy granicy Parku, stwarza presję na elementy przyrodnicze poprzez obniżanie zwierciadła 
wód gruntowych oraz wprowadzanie elementów obcych – antropogenicznych, w przyrodnicze sąsiedztwo Parku. 
Pomimo, że działalność ta jest sankcjonowana ważnymi koncesjami na eksploatację złóż kopalin, obecność kopalni 
zagraża zarówno siedliskom torfowym, jak i faunie żyjącej w kompleksie leśnym Parku i jego otuliny.
Możliwość realizowania zabudowy farm fotowoltaicznych.

Aktualny stan prawny daje możliwość lokalizowania na terenach rolnych, nie objętych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycji związanych z  pozyskaniem energii słonecznej. 
Obiekty tego typu, chociaż nie dominujące w krajobrazie, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ptaków, 
a także, poprzez zajmowaną powierzchnię, utrudniać migrację ssaków. Brak uregulowań prawnych w tym 
zakresie powoduje ryzyko powstania ww. obiektów w pobliżu granic Parku.

21.4.4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Możliwość lokalizowania przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, szczególnie 
w zakresie energetyki odnawialnej – elektrowni wiatrowych oraz nowe wielofunkcyjne zagospodarowanie 
terenów otuliny.
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Przekształcenie krajobrazów rolnych przez nowe zagospodarowanie osadnicze oraz lokalizację elementów 
dysharmonijnych krajobrazowo w sąsiedztwie Parku, w tym zmiany w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w celu 
zwiększenia obszarów pod zabudowę oraz pod lokalizacje farm wiatrowych czy nowych kopalni odkrywkowych 
torfu lub bursztynu, szczególnie na terenie gminy Smołdzino i Ustka, stanowi potencjalne zagrożenie.
Możliwość realizowania zabudowy na terenach rolnych.

Aktualny stan prawny daje możliwość lokalizowania na terenach rolnych, nie objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zabudowy rolniczej w  ramach gospodarstw rolnych. Do tej kategorii 
należą również farmy hodowlane (np. drobiu, tuczu trzody chlewnej i bydła), o ile nie są zakwalifikowane 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Brak uregulowań prawnych 
w tym zakresie powoduje ryzyko powstania ww. obiektów w pobliżu granic Parku.

21.5. Strategia ochrony Parku

Sposobem eliminacji lub ograniczenia większości przytoczonych zagrożeń jest konsekwentne uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w  szczególności dla terenów znajdujących się 
w  granicach SPN (wsie Kluki i  Gać), ale także dla terenów położonych w  otulinie Parku. Dotyczy to 
przede wszystkim miejscowości Smołdziński Las, Smołdzino, Gardna Wielka, Łeba, Żarnowska i Krakulice. 
Co do zasady niezbędne jest wprowadzenie do studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przepisów ograniczających 
rozprzestrzenianie się zabudowy oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych (w granicach Parku i otuliny), 
zapewniających połączenia z Parkiem.

Współpraca z  jednostkami samorządu terytorialnego w  kształtowaniu polityki przestrzennej opartej 
o uchwalone studia uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać potrzebę: zachowania trwałości i  ciągłości żerowisk 
oraz siedlisk różnych grup zwierząt (bezkręgowce, herpetofauna, ornitofauna, teriofauna) oraz utrzymania 
ciągłości korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych różnych grup organizmów (w tym przedmiotów 
ochrony w obszarach Natura 2000).

Do najważniejszych, sformułowanych w opracowanej dokumentacji planistycznej, ustaleń dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego obszaru SPN i otuliny wymienić należy:
• obowiązek wznoszenia nowych obiektów wyłącznie w obrębie już zabudowanych działek siedliskowych 

z przywróceniem lub zachowaniem cech architektury nawiązujących do wzorców regionalnych (dotyczy 
gruntów położonych w granicach Parku),

• obowiązek dążenia do ograniczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę do już zabudowanych 
i  przeznaczonych pod zabudowę w  studiach uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z  bilansem 
terenów przeznaczonych pod zabudowę dla poszczególnych miejscowości,

• wyłączenie z zabudowy terenów bezpośrednio przylegających do granicy Parku w odległości 100 m na 
terenach niezabudowanych i  50 m na terenach zabudowanych, z  wyłączeniem terenów historycznie 
zabudowanych w ciągu istniejącej linii zabudowy,

• obowiązek dążenia do utrzymania terenów zielonych otwartych w formie pozbawionej barier, grodzeń,
• obowiązek zakazu zabudowy na terenie korytarzy ekologicznych poza terenami wyznaczonymi 

w aktualnie obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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Niezależnie od powyższego dodać należy, że obowiązujące regulacje prawne przyznają dyrektorowi parku 
narodowego narzędzia pozwalające na pewną kontrolę rozwoju urbanistyki, gdyż projekty studiów i planów z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego w  części dotyczącej parku i  jego otuliny wymagają uzgodnienia z  parkiem 
w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody. Ponadto także DWZT 
dotyczące działek położonych w parku narodowym lub jego otulinie wymagają ich uzgodnienia z dyrektorem parku.

21.6. Podsumowanie

Oceniając wagę wymienionych zagrożeń należy stwierdzić, że największy problem sfery planowania 
przestrzennego na poziomie lokalnym stanowi nieaktualne studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Smołdzino. Jest to dokument o  strategicznym znaczeniu dla 
Parku, ponieważ obejmuje znaczny jego obszar. Studium należy zmienić w całości, dlatego, że w żaden 
sposób nie chroni przed zabudową najważniejszych obszarów na terenie Parku i  jego otuliny. Ponadto 
wyznaczone w tym dokumencie tereny rozwojowe nie spełniają podstawowych wymagań prawnych, w tym 
nie uwzględniają obszarów Natura 2000, obowiązujących aktów prawnych dotyczących zadań ochronnych 
dla obszaru SPN, czy też bilansu chłonności terenów pod zabudowę. W związku z powyższym nie może on 
stanowić podstawy do wyznaczenia terenów rozwojowych z zamiarem sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Problemem pozostaje także niepełne pokrycie miejscowymi planami terenów wsi Żarnowska, Krakulice, 
Izbica, Gardna Wielka. Wsie te, pomimo częściowego pokrycia miejscowymi planami, posiadają jeszcze wolne 
przestrzenie i podlegają presji osadniczej i budowlanej (zwłaszcza Żarnowska). Jest to szczególnie istotne 
dla przyrody Parku, ponieważ zwiększająca się liczba ludności przy jego granicach powoduje bezpośrednią 
presję na tereny chronione.

Na nieco dalszym planie zagrożeń umieścić można rozwój zabudowy w pozostałych miejscowościach 
otuliny, ponieważ dyrektor parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku 
i  jego otuliny – uzgadnia projekty decyzji i  planów miejscowych oraz studiów i  może na mocy ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odmówić uzgodnienia oraz wskazać jego warunki.

Współczesny stan prawny w zakresie planowania przestrzennego dostarcza Dyrektorowi Parku, jako organowi, 
narzędzia do wpływania na kształt polityki przestrzennej gmin. Narzędzia te są dzisiaj wykorzystywane.
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22. CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA 
PARKU

Marcin Czerny, Maciej Wałach

Krameko sp. z o.o.

22.1. Wstęp

Zasady udostępnienia są jednym z  najważniejszych elementów projektu planu ochrony parku 
narodowego. Muszą być one podporządkowane art. 12 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że 
„Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę 
w parku narodowym”. Jednocześnie funkcjonowanie parku powinno uwzględniać możliwość bezpośredniej 
styczności społeczeństwa z  jego walorami. Jednoznaczna ocena oddziaływania poszczególnych sposobów 
udostępnienia w SPN w wielu przypadkach była bardzo trudna i wymagała głębokiej analizy. Docelowo 
wypracowane zasady zakładają uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego szerokie 
otwarcie na człowieka przy zachowaniu naturalnego stanu przyrody (Krameko 2020).

22.2 Metody

Opracowanie koncepcji udostępnienia SPN i  w  konsekwencji określenie zasad tego udostępniania 
poprzedzono wnikliwą analizą istniejących danych, pochodzących z  różnorodnych źródeł: od informacji 
gromadzonych przez służby Parku poprzez różnego rodzaju opracowania i publikacje po literaturę europejską. 
Informacje te uzupełniono kompleksową inwentaryzacją infrastruktury związanej z  udostępnieniem 
oraz danymi statystycznymi określającymi stopień obciążenia poszczególnych części Parku, w  tym 
danymi odnośnie sprzedaży biletów, zezwoleń na wędkowanie itd. Równolegle inne zespoły biorące 
udział w  opracowaniu projektu planu ochrony zebrały szczegółowe dane o  wartościach przyrodniczych, 
kulturowych i krajobrazowych SPN oraz zagrożeń, jakie dla nich niosą poszczególne formy udostępnienia. 
Zgromadzono również informacje odnośnie oczekiwań społeczeństwa w zakresie udostępnienia zebrane 
w trakcie dyskusji na zorganizowanych spotkaniach konsultacyjnych.

Na podstawie tych informacji przeprowadzono szczegółową analizę obecnego oddziaływania 
udostępnienia na walory Parku i zaprojektowano rozwiązania w zakresie jego minimalizacji. Jednocześnie 
w literaturze poszukiwano informacji dotyczących skuteczności zastosowanych w innych parkach rozwiązań 
problemów podobnych do tych, z którymi mierzy się SPN, np. turystyka konna, czy też kitesurfing.

Dzięki zastosowaniu wielowarstwowej analizy SWOT wszystkie te informacje pozwoliły opracować 
zasady udostępnienia Parku dla nauki, edukacji, turystyki, rekreacji i sportu, a także amatorskiego połowu 
ryb i rybactwa, a następnie na tej podstawie określić szczegółowe zasady udostępnienia.

22.3. Rezultaty

Koncepcja udostępnienia Parku opracowana została w  znacznej mierze na podstawie analizy 
dotychczasowego zakresu udostępnienia oraz jego wpływu na elementy przyrodnicze, kulturowe 
i krajobrazowe. Choć obecne sposoby udostępnienia są prawidłowe i powinny być zasadniczo kontynuowane, 
to nowa koncepcja uwzględnia nasilanie się ruchu turystycznego w kolejnych latach i w konsekwencji wzrost 
antropopresji (Ryc. 22.1).
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W  nowej koncepcji nieznacznie zmodyfikowano niektóre elementy udostępnienia, w  tym głównie 
podkreślono znaczenie modernizacji infrastruktury, która powinna być ukierunkowana na „kanalizację” 
ruchu turystycznego, zwłaszcza w  miejscach jego koncentracji oraz zwiększenie nadzoru służb Parku 
nad przestrzeganiem regulaminu udostępnienia. Zaproponowano również rozwiązania zagadnień 
problemowych, takich jak: wyprowadzanie zwierząt domowych, kitesurfing, turystyka konna, korzystanie 
z dronów itd.

Ostatecznie koncepcja udostępnienia Parku zakłada możliwość dość szerokiego, aczkolwiek ściśle 
określonego, korzystania z walorów Parku, co w świetle celów ochrony jest jak najbardziej możliwe.

Najbardziej rozbudowany jest projekt miejsc i sposobów udostępnienia Parku dla turystyki i rekreacji. 
Zapewnia go sieć szlaków turystycznych łączących: ścieżki edukacyjne, punkty widokowe, pomosty, 
ekspozycje muzealne, wiaty, punkty informacyjno-dydaktyczne, parkingi, wypożyczalnie rowerów itd., 
które umożliwiają zwiedzanie najciekawszych zakątków Parku. Ponadto dla zmotoryzowanych wyznaczono 
kilka parkingów. Sieć omija najbardziej dzikie rejony, gdzie nadrzędne cele ochrony muszą zapewnić ich 
maksymalną izolację.

Tak szerokie udostępnienie niesie ze sobą szereg zagrożeń, które należy zminimalizować poprzez tzw. 
„kanalizację” ruchu, czyli zastosowanie różnych metod eliminujących pozaszlakową penetrację Parku, 
np. płotki drewniano-linowe o estetycznym wyglądzie harmonizującym z otoczeniem (Fot. 22.1). Warto 
podkreślić, że płotki te nie stanowią przeszkody dla migrujących zwierząt. Dodatkowym elementem 
ograniczającym wychodzenie poza szlaki jest odpowiednio przygotowana infrastruktura: wieże widokowe, 
pomosty, kładki itd. Na obszarze Parku wyznaczono również miejsca koncentracji ruchu turystycznego, 
które są położone poza terenami najbardziej wrażliwymi. Na taką konieczność wskazywała już publikacja 
Kowalczyka i Dereka (2010).

Równie szeroko zaprojektowano udostępnienie Parku do celów edukacyjnych. Przekazywanie 
odwiedzającym treści edukacyjnych odbywa się poprzez ośrodki edukacyjne, na czele z  nowoczesnym 
kompleksem edukacyjnym w  Czołpinie, ścieżki przyrodniczo-kulturowe, wieże, platformy i  pomosty 
widokowe oraz liczne wydarzenia i wydawnictwa edukacyjne. Wszystkie te formy promują nie tylko wiedzę 
o  walorach przyrodniczo-kulturowych Parku, ale również kształtują postawy poszanowania przyrody, 
dziedzictwa kulturowego i porządku w krajobrazie.

Ryc. 22.1. Liczba zwiedzających SPN w latach 2010–2019 – na podstawie sprzedanych biletów
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Fot. 22.1. „Kanalizowanie” ruchu turystycznego z wykorzy-
staniem płotku drewniano-linowego na dojściu do plaży (fot.  
A. Graboś)

Fot. 22.2. Łamanie zakazu wprowadzania psów na plażę (fot.  
A. Graboś)

W Parku wydzielono rejony, które udostępniono do uprawiania różnych – głównie mało hałaśliwych – 
sportów wodnych, między innymi: żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu. Ze względu na znaczne 
prędkości hydroskrzydła i wykorzystywanie latawca nie przyzwolono na uprawianie kitesurfingu. Sport ten 
płoszy ptaki, zwłaszcza w okresie rozrodczym, na skutek czego dochodzi do rozdzielania grup rodzinnych 
(Krameko 2020). W sumie do uprawiania sportów wodnych wydzielono trzy fragmenty toni na jeziorach 
Łebsko i Gardno, a do kajakarstwa rzeki Łebę i Łupawę. Na akwenie wód morskich udostępniono szlak 
żeglugowy o szerokości 0,3 Mm od północnej granicy SPN, w celu umożliwienia swobodnego przepływu 
jednostek żaglowych i  motorowych, których karta bezpieczeństwa uniemożliwia żeglugę w  odległości 
większej niż 2 Mm od brzegu.

W nieco szerszym zakresie udostępniono w Parku miejsca dla amatorskiego połowu ryb, obwarowanego 
dość restrykcyjnymi zasadami, które uniemożliwiają znaczące uszczuplanie zasobów ichtiofauny Parku. 
Dla wędkarstwa udostępniono również znaczną część plaży morskiej, rzekę Pustynkę i niektóre fragmenty 
kanałów. Amatorski połów ryb na obszarze SPN, jako forma aktywnego wypoczynku, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem (Ryc. 22.2), dlatego zaistniała konieczność wprowadzenia dalszych ograniczeń 
w  zasadach jego uprawiania (np. górne wymiary ochronne ryb). Do wędkarstwa nie udostępniono 
najcenniejszych z  ichtiologicznego punktu widzenia akwenów: jezior Dołgie Małe i  Dołgie Wielkie 
oraz Jeziora Smołdzińskiego. Ponadto umożliwiono prowadzenie ograniczonych połowów kulturowych 
z wykorzystaniem sieci stawnych w Bałtyku.

Ryc. 22.2. Liczba zezwoleń całosezonowych zakupionych w celach amatorskiego odłowu ryb z łowisk Łebsko i Gardno
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Dla osób, które chcą odwiedzać Park ze swoimi zwierzętami domowymi, wyznaczono nieliczne odcinki 
szlaków, na których zwierzęta te mogą być wyprowadzane. Odcinki te są w zasadzie tylko łącznikami tras 
usytuowanych w  otulinie Parku. Z  opisanego udogodnienia wyłączone zostały całkowicie plaże, choć 
obowiązujący zakaz nie zawsze jest respektowany (Fot. 22.2). Wyprowadzanie zwierząt może odbywać się 
z zachowaniem istotnych obostrzeń, takich jak: zakaz puszczania psów luzem, wprowadzanie ich wyłącznie 
na smyczy o długości do 1,5 m, prowadzenie ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszańców wyłącznie 
w kagańcu, sprzątanie odchodów po psach przez osoby prowadzące zwierzęta (odchody należy zabrać ze sobą 
poza teren Parku). Ograniczenie wprowadzania psów nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych. 
Jak podają Juszko (2016) i  Klimaszewski (2011) długotrwały i  powtarzający się stres u  dzikich zwierząt, 
spowodowany obecnością zwierząt domowych, wpływa na zmniejszenie ich płodności. Może być również 
przyczyną osłabienia układu immunologicznego, w efekcie czego wzrasta podatność na choroby i pasożyty. 
W skrajnych przypadkach psy mogą spowodować bezpośrednią śmierć i/lub okaleczenie dzikich zwierząt.

Niewielkie fragmenty Parku (uroczyska: Karłowo, Żelazo i Rowokół) udostępniono również do zbioru 
runa leśnego (grzybów jadalnych oraz ręcznego zbioru owoców borówki czernicy i brusznicy).

Dla celów naukowych udostępniono cały Park na podstawie każdorazowej, indywidualnej analizy celu 
i przedstawionego programu badań.

Zaprojektowana w  ramach udostępnienia modernizacja infrastruktury, w  tym jej nieznaczny rozwój, 
służy jedynie „kanalizacji” ruchu turystycznego, nie zaś jego zwiększaniu. Przykładem jest tu budowa 
obiektów gromadzących turystów w jednym miejscu przez dłuższy czas, np: budowa Centrum Edukacji 
Zwiedzających (CEZ), czy też budowa wieży widokowej w miejscowości Gardno.

Należy podkreślić fakt, że nawet najlepiej zaprojektowane zasady udostępnienia Parku nie zlikwidują 
wiążących się z  nimi licznych zagrożeń, bez konsekwentnego egzekwowania tych zasad w  terenie. Do 
najpoważniejszych należy zaliczyć nielegalne penetrowanie wydm przylegających do plaż (Fot. 22.3), 
śmiecenie i załatwianie w ich obrębie potrzeb fizjologicznych. Przebywanie w tych miejscach negatywnie 
wpływa na populację lęgową sieweczki obrożnej w  Parku oraz może powodować niszczenie cennej 
roślinności wydmowej. Ponadto bardzo istotnymi zagrożeniami są wpuszczanie i swobodne bieganie psów 
na plaży oraz zbiór runa leśnego na obszarach ochrony ścisłej. W  ostatnich latach stwierdzono również 
negatywny wpływ na ptaki hałasu wytwarzanego przez drony (Trimper i in. 1998), dlatego wykorzystanie 

tych urządzeń w  SPN wiąże się z  uzyskaniem 
indywidualnego zezwolenia. Przeprowadzone 
analizy wskazują, że zagrożenia te powstają głównie 
w  wyniku braku konsekwentnego egzekwowania 
zasad określonych w regulaminie udostępnienia oraz 
niedostatecznego doinwestowania infrastruktury 
turystycznej. W związku z powyższym z pewnością 
należy zintensyfikować kontrolę służb Parku 
w  tym zakresie oraz sukcesywnie modernizować 
najbardziej obciążone szlaki. Również działania 
edukacyjne w tym zakresie muszą być kontynuowane 
na wszystkich dostępnych poziomach.

Fot. 22.3. Przykład niedozwolonego przebywania na wydmie 
(fot. A. Graboś)
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22.4. Podsumowanie

Fundamentem koncepcji udostępnienia SPN było osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy ochroną 
środowiska naturalnego oraz potrzebami turystów i lokalnej społeczności.

W efekcie umożliwiono odwiedzającym Park podziwianie jednych z największych wydm nadmorskich 
w Europie, plażowania w ich otoczeniu na szerokim, czystym, piaszczystym brzegu Bałtyku, korzystanie 
z  prozdrowotnego mikroklimatu, odizolowanego od znaczących emiterów zanieczyszczeń, obserwacje 
jednego z  najbardziej zróżnicowanych w  kraju zgrupowań awifauny typowej dla jezior przymorskich, 
wędkowanie w zróżnicowanych ekosystemach wodnych, które umożliwiają spotkanie z cennymi gatunkami 
ryb, czy też spacerowanie w otoczeniu wiekowych starodrzewi borów bażynowych. Można również zgłębić 
historię regionu odwiedzając obiekty zdominowane przez wątki nawiązujące do dawnej, pogańskiej kultury 
Słowińców. A wszystko to w scenerii różnorodnych biotopów – od starych lasów położonych na morenowych 
wzgórzach, przez wilgotne łąki i poldery nad Łupawą, torfowiska, wąskie wydmowe mierzeje, plaże, jeziora, 
po morskie wody Bałtyku.

Zaprojektowane udostępnienie zapewnia mniej lub bardziej bezpośredni, rzadziej pośredni, kontakt ze 
wszystkimi rodzajami walorów przyrodniczych, kulturowych i  krajobrazowych Parku, przy zachowaniu 
izolacji rejonów, które powinny w jak największym stopniu pozostać poza wpływem człowieka.
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23. EDUKACJA

Maciej Wałach

Krameko sp. z o.o.

23.1. Wstęp

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku parki narodowe w swoim założeniu nie tylko mają na 
celu ochronę przyrody, ale także edukację przyrodniczo-kulturową. Działalność edukacyjna polega w sposób 
szczególny na kształtowaniu świadomości zarówno turystów odwiedzających obszar objęty ochroną, jak 
i  lokalnej społeczności mieszkającej w Parku i  jego otulinie. Z punktu widzenia Parku działalność ta ma 
dwa cele; (1) realizację ogólnej misji edukacyjnej, tj. przyczynianie się przez park narodowy do ogólnego 
wzrostu wiedzy i świadomości społeczeństwa oraz do kształtowania proprzyrodniczych postaw, a także (2) 
ograniczanie zagrożeń dla Parku poprzez edukację osób potencjalnie mogących je generować i wpływanie 
w ten sposób na ich zachowania i wybory. Kształtowanie świadomości ekologicznej może odbywać się na 
wiele sposobów, chociażby poprzez popularyzację idei ochrony przyrody w  obiektach muzealnych czy 
publikację odpowiednich materiałów edukacyjnych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1098 z pózn. zm.).

Ważnym aspektem sporządzonej w ramach prac nad dokumentacją planistyczną ekspertyzy analizującej 
dotychczasową działalność edukacyjną (Krameko 2020), była analiza dostępności oferty edukacyjnej 
wykorzystującej nowe technologie, gdyż obecnie, dla młodszych pokoleń, tradycyjne formy edukacji nie 
stanowią atrakcji, w związku z czym mogą być mniej skuteczne.

Początkiem działalności edukacyjnej w SPN było utworzenie ekspozycji przyrodniczej w dyrekcji Parku 
w Smołdzinie w 1971 roku. Kolejne lata przyniosły otwarcie Muzeum Przyrodniczego, a następnie jego filii 
w Rąbce (Fot. 23.1) i Rowach, a w 2019 roku multimedialnej ekspozycji w Muzeum SPN w Czołpinie. 
W sporządzonym projekcie planu ochrony uwzględniono obszary i miejsca, które udostępniono dla celów 
edukacyjnych (Krameko 2020).

23.2. Metody

Szczegółową i  precyzyjną analizę działalności edukacyjnej Parku przeprowadzono w  oparciu o  jego 
ofertę dydaktyczną. Skupiono się na 3 grupach odbiorców: społeczności lokalnej oraz grupach edukacyjnych 

biorących udział w  zajęciach prowadzonych przez 
pracowników Działu Edukacji bądź samodzielnie. 
Dodatkowo poddano analizie ofertę edukacyjną dla 
specjalistów (Krameko 2020).

Po analizie oferty edukacyjnej SPN 
zaproponowano wzbogacenie jej o kilka ciekawych 
rozwiązań, dzięki którym, w  przeświadczeniu 
autorów dokumentacji planistycznej, w następnych 
latach będzie wzrastać świadomość przyrodnicza 
osób korzystających z zasobów Parku.

Fot. 23.1. Filia muzeum w Rąbce (fot. P. Żurowska)
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23.3. Rezultaty

Oferta edukacyjna SPN obejmuje zarówno formy bierne (np: publikacje, tablice edukacyjne, ekspozycje 
przyrodnicze), jak i czynne (zajęcia terenowe, warsztaty, prelekcje, prezentacje, itp.). Metody są dostosowane 
zarówno do wieku odbiorców oferty, docelowej grupy, jak i  do stopnia sprawności, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (Krameko 2020).

Najliczniejszą grupą odbiorców działań edukacyjnych w  ciągu roku są turyści. Wielu z  nich oprócz 
biernego zwiedzania poszukuje także możliwości zdobycia wiedzy o walorach Parku. Zdarza się, że kierowani 
ciekawością penetrują tereny poza obszarami udostępnionymi, co stwarza zagrożenie dla przyrody. Dla 
tej grupy przygotowano – oprócz treści merytorycznych – wskazówki, jak poprawnie i  odpowiedzialnie 
korzystać z udostępnionego obszaru (Krameko 2020).

Obecną ofertę edukacyjną przygotowano dla trzech grup odwiedzających Park. Należą do nich: (1) 
grupy uczniów ze szkół lokalnych objętych programem edukacyjnym, (2) grupy spoza regionu korzystające 
z gotowej oferty SPN oraz (3) grupy realizujące własny program edukacyjny.

Dla wszystkich grup przygotowano bloki tematyczne o charakterze poznawczym i dydaktycznym. Do 
najciekawszych należą: „Jestem mieszkańcem”, „Trzeba poznać by ochronić” oraz „Człowiek wpływa na 
oblicze przyrody” (grupa 1); „Szlaki natury, szlaki kultury”, „Bądź bliżej przyrody, poznaj SPN” (grupa 2). 
Dane obrazujące stan wykorzystania oferty edukacyjnej dla poszczególnych grup obejmują okres od 2009 
do 2018 roku. W tym czasie w programach edukacyjnych uczestniczyło średnio ponad 23 tys. osób rocznie 
(Tab. 23.1). Najliczniejszą grupę osób stanowili uczestnicy spoza parku narodowego korzystający z oferty 
dydaktycznej (ok. 11 tys. osób rocznie).

Tab. 23.1. Średnia roczna liczba uczestników grup edukacyjnych w latach 2009–2018 [os.]

Lp. Grupa Średnia liczba uczestników/rok
1. 2. 3.

1.
Uczestnicy lokalnych grup ze szkół objętych programem 
edukacyjnym SPN i osoby dorosłe

4 310

2.
Uczestnicy grup korzystających z programów edukacyjnych SPN, 
spoza regionu SPN

11 405

3. Uczestnicy grup realizujących własny program edukacyjny 7 426
4. Suma 23 141

Analiza liczby osób biorących udział w  zajęciach edukacyjnych w  badanym okresie wskazuje na 
tendencję malejącą (Ryc. 23.1). Wyjątek stanowią lata 2013 i 2017. Okresowe wzrosty i spadki liczby osób, 
korzystających z oferty edukacyjnej, były ściśle powiązane z otwieraniem kolejnych wystaw, a także zmianami 
aranżacji w już istniejących muzeach. Przyczyną ogólnego spadkowego trendu liczby osób biorących udział 
w zajęciach edukacyjnych może być mała atrakcyjność treści. We wszystkich grupach, do których skierowana 
była oferta edukacyjna, zdecydowaną większość stanowili uczniowie i studenci (ok. 85%), a pozostałą część 
dorośli (ok. 15%).
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Ryc. 23.1. Liczba wszystkich osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych w latach 2009–2018

W związku z powyższym aspekt nowoczesnej edukacji w niektórych miejscach Parku wymaga ulepszeń 
i poszerzenia treści merytorycznych (Krameko 2020). Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii 
w celu zainteresowania zarówno uczniów, jak i turystów tematyką związaną z ochroną przyrody mogą być 
ekspozycje wykorzystujące techniki audiowizualne (Fot. 23.2), czy aplikacje na urządzenia mobilne, jak 
na przykład dostępne w  Parku: „Przewodnik po SPN”, „Poszukiwanie skarbów” i  „Lekcje z  klimatem”. 
Elektroniczny przewodnik (wykonany kilka lat temu w nieco przestarzałej obecnie technologii) oferował 
opisy różnych miejsc i  tras w  Parku, gatunków roślin i  zwierząt, a  także przedstawiał mapy atrakcji. 
Uzupełnieniem informacji wyświetlanych w telefonie były dane, które pojawiały się na urządzeniu mobilnym 
po zeskanowaniu jednego z 59 kodów QR rozmieszczonych w różnych częściach Parku (Fot. 23.3). Z kolei 
aplikacja „Poszukiwanie skarbów” została stworzona z myślą o rodzinach z dziećmi, które po odbyciu wizyty 
w Muzeum SPN w Czołpinie z jej pomocą poszukują skrytek z ukrytymi „skarbami” (Krameko 2020).

W swojej pracy Kolasińska (2019) przyznaje, że obecnie najatrakcyjniejszą formą przekazu wiedzy dla 
turystów jest wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej. Stwierdza również, że taka forma przekazu jest 
znacznie łatwiej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W swojej publikacji wyróżnia również fakt, 
że nowoczesny sposób prezentowania wiedzy umożliwia zmniejszenie sezonowości edukacji, co często 
ma miejsce przy licznych zajęciach terenowych prowadzonych przez parki narodowe. Na obszarze SPN 
zlokalizowano wiele miejsc, gdzie do zobrazowania rzeczywistości wykorzystano świat wirtualny (Fot. 23.2, 
Fot. 23.3).

Fot. 23.2. Nowoczesna edukacja w Muzeum SPN (Czołpino) 
(fot. P. Żurowska)

Fot. 23.3. Elektroniczny przewodnik po SPN z wykorzystaniem 
kodu QR (fot. A. Graboś)
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Jednak, jak zwraca uwagę w swojej pracy Kozak (2012), najważniejszą częścią w całym procesie edukacji jest 
bezpośredni kontakt z przyrodą, czego nie może zastępować nowoczesna technologia. Spotkanie z przyrodą 
umożliwia głębszą analizę zjawisk i procesów w niej zachodzących, a w związku z tym skuteczność edukacji 
zapewne będzie wyższa.

W  analizie obecnej działalności edukacyjnej Parku wykazano, że potencjał infrastruktury SPN do 
przestawienia unikatowych wartości przyrodniczo-kulturowych na ten moment jest kompletny dla 
wszystkich grup osób odwiedzających Park. Stwierdzono również, że infrastruktura jest wykorzystywana 
prawidłowo. Atrakcyjność zaplecza dydaktycznego jest również na wysokim poziomie, pomimo małych 
niedociągnięć w funkcjonowaniu aplikacji mobilnej „Przewodnik po SPN”. Zwrócono uwagę na fakt, że 
zarządzający Parkiem już teraz myślą o poszerzeniu oferty edukacyjnej poprzez planowaną budowę CEZ 
(Centrum Edukacji Zwiedzających), która z pewnością pozytywnie wpłynie na poszerzenie oferty (Krameko 
2020).

Oprócz analizy jakości oferty edukacyjnej przygotowanej przez SPN niezwykle ważne jest sprawdzenie 
czy jest ona skuteczna oraz czy ma wpływ na stan świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, 
której codzienne funkcjonowanie może w  znaczący sposób oddziaływać na przyrodę Parku. Dla lepszej 
oceny działalności dydaktycznej SPN wykorzystano badania ankietowe mieszkańców gminy Smołdzino 
(Wiśniewska 2016). Badanie to miało na celu identyfikację poziomu świadomości ekologicznej ludności 
mieszkającej w  Parku lub w  jego bezpośrednim sąsiedztwie. Poziom świadomości ekologicznej jest 
ściśle powiązany z  potencjalnymi zagrożeniami dla przyrody SPN. Według ankietowanych na stan 
środowiska najbardziej negatywny wpływ mają przestarzałe urządzenia grzewcze i  niskiej jakości opał. 
Dużym problemem są również dzikie wysypiska śmieci, a  także zanieczyszczenie gleb substancjami 
chemicznymi. Jednak pomimo tego, że mieszkańcy mają świadomość tych zagrożeń, ich wiedzę na temat 
stanu środowiska w  gminie autorka określiła jako niską (Wiśniewska 2016). Z  kolei Mielewczyk (2017) 
upatruje problem w  niskim statusie ekonomicznym mieszkańców, którzy próbując uzyskać dodatkowy 
zarobek ze sprzedaży płodów runa leśnego wydeptują liczne ścieżki poza obszarami udostępnionymi. Co 
ciekawe, jak wynika z badań przeprowadzonych w innym regionie Polski (województwo podkarpackie), to 
zwykle w  społecznościach zamieszkujących tereny parku narodowego obserwowany jest wyższy poziom 
świadomości ekologicznej (Nycz-Wróbel 2012). Odmiennie pod tym względem oceniony został poziom 
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Smołdzino (Wiśniewska 2016). Większość ankietowanych 
nie dostrzega powiązań pomiędzy stanem środowiska a standardem życia, a także nie potrafi określić stanu 
poszczególnych komponentów środowiska. Inne spostrzeżenie w swojej pracy przedstawiła Matuszewska 
(2003), która przeprowadziła badania świadomości turystów odwiedzających Park. Większość ankietowanych 
podała, że główną funkcją Parku jest funkcja krajobrazowa, często utożsamiając ją z funkcją przyrodniczą, 
a zupełnie pomijając funkcję badawczą. Na podstawie przeprowadzonych ankiet opracowano zestawienie 
zagrożeń, które są skutkiem niskiej świadomości społecznej i  ekologicznej (Tab. 23.2). Zagrożenia te 
mają zależnie od ich charakteru duży lub średni wpływ na zachowanie całokształtu zasobów i procesów 
przyrodniczych. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: zrzut zanieczyszczeń na teren Parku, zbiór 
runa w  niedozwolonych miejscach, hałasowanie, przeloty dronem, śmiecenie, zbaczanie ze szlaków, 
brak zrozumienia dla pozostawiania obszarów niezagospodarowanych oraz negatywny odbiór niektórych 
gatunków zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie edukacyjnej można znacząco zwiększyć poziom 
świadomości ekologicznej zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych (Krameko 2020).
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Tab. 23.2. Zestawienie niektórych zagrożeń występujących na terenie SPN wynikających z niskiej świadomości ekologicznej

Lp.

Główne zagrożenia 
wynikające z niskiej 

świadomości 
ekologicznej

Sposób eliminacji zagrożenia 
poprzez działania edukacyjne

Główne grupy społeczne, 
dla których dedykowane są 

działania edukacyjne

Ocena 
istotności 

zagrożenia

1. 2. 3. 4. 5.

Pośredni zrzut 
zanieczyszczeń na 
teren Parku

Zajęcia edukacyjne w muzeach 
SPN ukazujące szkody, jakie 
wyrządzają na terenie Parku 
zanieczyszczenia pochodzące 
z zewnątrz

Licealiści, uczniowie techników 
i szkół zawodowych, studenci, 
osoby czynne zawodowo 
i w wieku poprodukcyjnym

Duża

2.
Zbiór runa 
w niedozwolonych 
miejscach w Parku

Tablice piktogramowe, zajęcia 
edukacyjne w muzeach SPN, 
pikniki ekologiczne, festyny 
i konkursy przyrodnicze 
wskazujące na szkodliwość zbioru 
runa w miejscach niedozwolonych

Przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych, licealiści, 
uczniowie techników i szkół 
zawodowych, studenci, osoby 
czynne zawodowo i w wieku 
poprodukcyjnym

Średnia

3.

Hałasowanie 
w Parku (zakłócanie 
ciszy, płoszenie 
zwierząt)

Tablice piktogramowe, zajęcia 
edukacyjne w muzeach SPN, 
pikniki ekologiczne, festyny 
i konkursy przyrodnicze 
wskazujące na szkodliwość hałasu, 
informacja ustna w punkcie 
sprzedaży biletów wskazująca na 
szkodliwość hałasu

Przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych, licealiści, 
uczniowie techników i szkół 
zawodowych, studenci, osoby 
czynne zawodowo i w wieku 
poprodukcyjnym

Średnia

4.
Przeloty dronem nad 
terenem Parku

Tablice piktogramowe, zajęcia 
edukacyjne w muzeach SPN 
wskazujące szkodliwość używania 
dronów

Uczniowie szkół 
podstawowych, licealiści, 
uczniowie techników i szkół 
zawodowych, studenci, osoby 
czynne zawodowo.

Średnia

5.

Brak zrozumienia 
potrzeby istnienia 
obszarów niezago-
spodarowanych

Tablice piktogramowe, zajęcia 
edukacyjne w muzeach SPN, 
pikniki ekologiczne, festyny 
przyrodnicze i konkursy 
wskazujące na wartość 
przyrodniczą obszarów 
niezagospodarowanych

Licealiści, studenci, osoby 
czynne zawodowo i w wieku 
poprodukcyjnym

Średnia

6.

Negatywny odbiór 
społeczny niektórych 
gatunków zwierząt 
(bobry, żmije, 
kormorany, żurawie, 
szerszenie).

Tablice piktogramowe, zajęcia 
edukacyjne w muzeach SPN, 
pikniki ekologiczne, festyny 
przyrodnicze i konkursy 
wskazujące na wartość 
przyrodniczą występowania 
w ekosystemach gatunków 
zwierząt

Licealiści, studenci, osoby 
czynne zawodowo i w wieku 
poprodukcyjnym

Średnia

Ujętymi w dokumentacji planistycznej wskazaniami do lepszego prowadzenia działalności edukacyjnej 
na terenie Parku są:
1. Wskazywanie w prowadzonej przez Park działalności edukacyjnej powiązań pomiędzy poszczególnymi 

elementami przyrodniczymi oraz ich wzajemnych interakcji.
2. Podkreślanie unikatowości wartości przyrodniczych i kulturowych Parku w skali kraju i Europy.
3. Ukierunkowane działalności edukacyjnej skierowanej do osób zwiedzających Park na poszerzenie ich 

świadomości prośrodowiskowej.
4. Pełne wykorzystanie dostępnej w Parku infrastruktury do prowadzenia działalności edukacyjnej.
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23.4. Podsumowanie

Odpowiednio przemyślane i skoordynowane działania na polu edukacyjnym i dydaktycznym w parku 
narodowym w istotny sposób przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa 
zarówno w  ujęciu lokalnym, jak i  krajowym. Dzięki staraniom pracowników Parku oferta edukacyjna 
jest bogata. Obecna oferta edukacyjna SPN realizuje szereg działań dydaktycznych. Na ten moment nie 
wymaga ona znaczących modyfikacji, a  jedynie uzupełnienia i  uatrakcyjnienia. Ważnym jest, aby osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie działalności edukacyjnej pamiętały o wysokiej jakości treści merytorycznych. 
Forma w  jakiej konkretne treści zostaną przedstawione ma charakter drugorzędny, ale nie mniej ważny. 
Postępująca informatyzacja społeczeństwa wymaga coraz częściej wykorzystania w zajęciach dydaktycznych 
sieci internetowej i  aplikacji mobilnych. Wspomniane wcześniej narzędzia pozwalają na bieżąco, a  także 
w  sposób interesujący, przekazywać treści do bardzo szerokiego grona odbiorców. Warto podkreślić 
fakt, że zrozumienie powiązań w  relacji człowiek – przyroda pomoże w  znacznym stopniu ograniczyć 
negatywne skutki niskiej świadomości ekologicznej zarówno mieszkańców okolicznych miejscowości, jak 
przybywających tu turystów.
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24. STRATEGIA I ZASADY OCHRONY

Marcin Czerny, Wojciech Romańczyk, Krzysztof Mroczek, Marcin Bielecki, Grzegorz Szewczyk

Krameko sp. z o.o.

24.1. Wstęp

Strategia ochrony SPN uwzględnia dotychczasowe kierunki i  rezultaty ochrony Parku wypracowane 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Przy jej opracowaniu korzystano w  bardzo szerokim zakresie ze 
zdobytych doświadczeń, w tym między innymi z analizy skuteczności działań ochronnych realizowanych 
w ostatnich kilkunastu latach.

Zadaniem strategii ochrony jest wskazanie ogólnych, długofalowych kierunków działań podejmowanych 
w celu ochrony zasobów Parku. W związku z tym nie powinna ona podlegać częstym zmianom, gdyż utraci 
wtedy swój perspektywiczny charakter i stanie się „zakładnikiem” doraźnych przedsięwzięć, wynikających 
z  tymczasowych uwarunkowań. Kontynuacja aktualnie realizowanej strategii ochrony w  SPN jest tym 
bardziej słuszna, że jej ogólna ocena wypadła pozytywnie. W toku prac dotychczasowa koncepcja ochrony 
była wielokrotnie konfrontowana z  wynikami aktualnych analiz i  badań. Na podstawie ich interpretacji 
stwierdzono, że podstawowe elementy strategii zachowują swoją wartość, a po wprowadzeniu niezbędnych 
modyfikacji, należy ją kontynuować.

24.2. Metody

Na etapie formułowania strategii ochrony na najbliższe dwadzieścia lat sprawdzono, czy ogólny kierunek działań 
nie powinien być w większym stopniu dostosowany do aktualnego rozwoju wiedzy. Dlatego, podczas opracowywania 
dokumentacji planistycznej, dokonano weryfikacji dotychczasowej strategii w oparciu o zinwentaryzowany stan 
zasobów Parku i ocenę skuteczności dotąd podejmowanych działań. Projektowana koncepcja ochrony musiała 
dodatkowo uwzględniać fakt częściowego pokrywania się terenu Parku z trzema obszarami Natura 2000.

Podstawą weryfikacji dotychczasowej strategii ochrony było rozpoznanie cennych elementów 
przyrodniczych, krajobrazowych i  kulturowych oraz określenie celów, jakie zamierzamy osiągnąć. 
Opracowana strategia ochrony stanowiła podstawę projektowania działań ochronnych, które były 
odpowiedzią na zidentyfikowane zagrożenia, utrudniające osiągnięcie założonych celów.

Cenne elementy przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe zostały zidentyfikowane i poddane waloryzacji 
na etapie opracowywania ekspertyz szczegółowych. Zasadniczym kryterium waloryzacji były:
• występowanie elementów swoistych, unikatowych, niespotykanych w innych częściach Polski,
• stopień naturalności i związana z nim stabilność ekosystemów oraz jednostek krajobrazowych,
• poziom reprezentowanej różnorodności biocenotycznej i gatunkowej.

Ostatecznie cele ochrony zdecydowały o  zastosowaniu poszczególnych sposobów ograniczenia lub 
eliminacji zagrożeń i w konsekwencji o doborze odpowiednich działań ochronnych.

24.3. Rezultaty

Najcenniejsze elementy przyrodnicze Parku, określone w wyniku waloryzacji, narzucają – w związku 
z  interdyscyplinarnym i  wielkopowierzchniowym charakterem – strategię kompleksowej (a  więc 
uwzględniającej wszystkie chronione zasoby) ochrony strefowej (Ryc. 24.1).
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Strategia ochrony została podporządkowana zasadzie jak najmniejszej ingerencji w  środowisko 
przyrodnicze, z zastrzeżeniem że reguła ta dotyczy obszarów o charakterze naturalnym lub przekształconym 
przez człowieka, ale na tyle stabilnym, że ich regenerację można powierzyć samoistnym siłom przyrody. Taki 
sposób ochrony obejmuje ponad połowę powierzchni Parku. Prawie cała pozostała część podlega aktywnej 
ochronie czynnej, której zadaniem jest zachowanie bioróżnorodności ekosystemów powstałych w wyniku 
tradycyjnego użytkowania rolniczego lub odtworzenie naturalnych uwarunkowań funkcjonowania 
ekosystemów wodnych i zależnych od wód (torfowiskowych i bagiennych).

W  Parku znaczny areał zajmują przekształcone przez człowieka lasy (blisko 39% powierzchni leśnej 
Parku), jednak podlegają one procesowi samoregeneracji i  pozostawienie ich bez ingerencji nie grozi 
wielkopowierzchniowym rozpadem. Aktywna renaturyzacja w postaci „przebudowy” zaprojektowana została 
tylko na niewielkim areale (szerzej zagadnienie przebudowy zostało omówione w rozdziale Drzewostany).

W trakcie opracowywania strategii ochrony Parku w procesie planistycznym pojawiały się zagadnienia 
problematyczne. W niektórych przypadkach cele ochrony pozostawały ze sobą w konflikcie. Wtedy przy 
określeniu priorytetu brano pod uwagę konsekwencje realizacji działań mających doprowadzić do ich 
osiągnięcia, bądź potencjalne skutki ich zaniechania (za przykład może posłużyć tu odtworzenie torfowisk 
jako priorytetowego celu ochrony). W  niektórych sytuacjach konfliktowych możliwe było zastosowanie 
zróżnicowania przestrzennego lub/i czasowego dla przyjmowanych rozwiązań lub określenie specjalnych 
zasad ich realizacji. Przykładowo ochrona obszarów mokradłowych w  areale łąk i  pastwisk kolidowała 
z  zachowaniem zróżnicowania łąkowych i  pastwiskowych zbiorowisk półnaturalnych. Zachowanie 
różnorodności tych zbiorowisk wymaga stosowania zabiegów ochrony czynnej (koszenia), a  więc ich 
dostępności dla odpowiedniego sprzętu i wykonawców, co w wypadku odtworzenia warunków bagiennych 

Ryc. 24.1. Podział Słowińskiego Parku Narodowego na obszary ochrony z wyróżnieniem podobszarów ochrony czynnej
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może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jednakże z uwagi na strategiczny cel zachowania naturalnych 
procesów ekologicznych, po waloryzacji i  rejonizacji, część płatów łąk i  pastwisk wyłączono z  zabiegów 
umożliwiając ich stałe podtopienie. Zachowanie bioróżnorodności koszonych łąk i wypasanych pastwisk 
umożliwia również czasowa regulacja ich uwodnienia z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracyjnego. 
Stąd ważnym elementem zaprojektowanych działań jest utrzymanie tego systemu w obszarach, gdzie do 
realizacji celów ochrony niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie wodą. Obszar Parku wymagający 
utrzymania systemu melioracyjnego wynosi 950 ha. Innym przykładem konfliktu jest sprzeczność celów 
odtwarzania naturalnej struktury populacji ryb i minogów z zachowaniem elementów kultury związanych 
z  rybactwem i  rybołówstwem. Problem rozwiązano poprzez określenie konkretnych zasad prowadzenia 
rybactwa i rybołówstwa kulturowego, w tym ograniczenie go do wyznaczonych akwenów lub ich fragmentów, 
dopuszczeniu połowów określonymi metodami oraz wyznaczenie maksymalnych limitów odławianych ryb. 
Innym przykładem konfliktu planistycznego były oczekiwania w zakresie udostępnienia plaż w stosunku do 
konieczności odizolowania ich części od antropopresji. W tym przypadku konsensus uzyskano udostępniając 
dużą część plaż w miejscach największej presji (Rowy–Czerwona Szopa oraz okolice Łeby) i pozostawiając 
nieudostępniony fragment w miejscu oddalonym od miejsc koncentracji ruchu turystycznego. Jednocześnie 
objęto je w dużej części (odcinek około 8 km) ochroną ścisłą (pozostała część plaż objęta jest także ochroną 
bierną – czynna zachowawcza). Kolejnym problemem planistycznym była presja jeleniowatych na 
odnowienia dębowe (zgryzanie) w drzewostanach. Wobec niemożności radykalnego ograniczenia liczebności 
jeleniowatych (nie zaplanowano odstrzałów redukcyjnych), w procesie projektowania działań ochronnych 
w drzewostanach zaproponowano znane w  leśnictwie metody ochrony (i hodowli) odnowień złożonych 
z gatunków drzew chętnie zgryzanych przez zwierzęta. Do metod hodowlanych zaliczyć należy sadzenie 
dębu na placówkach w grupach po 25 szt. oraz sadzenie dębu razem z brzozą w jedną jamkę (po określonym 
czasie, gdy dąb będzie „bezpieczny”, brzozę należy usunąć). Do metod ściśle ochronnych należy zaliczyć 
mechaniczną ochronę indywidualną sadzonek (paliki, czubki świerkowe, ochrona pąków szczytowych 
pakułami czy wełną owczą), grodzenie wybranych powierzchni odnowionych (z uwzględnieniem lokalnych 
uwarunkowań, tzn. tam gdzie grodzenie nie będzie stwarzało zagrożenia np. dla ptaków drapieżnych), czy 
ochronę chemiczną (stosowanie repelentów).

Należy zwrócić uwagę, że nie stwierdzono żadnych istotnych konfliktów pomiędzy zasadami ochrony 
przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 a cennymi elementami Parku. Cele ochrony obszarów Natura 
2000 są synergiczne względem celów określonych dla cennych elementów Parku. Przykładem może tu 
być zbieżność podejścia do ochrony siedlisk przyrodniczych: 91D0, 7110, 7120, które jest takie samo, jak 
podejście do ochrony zbiorowisk roślinnych boru bagiennego i torfowisk wysokich. Niemniej także w tym 
przypadku istnieje konflikt pomiędzy celami ochrony roślinności i  siedlisk przyrodniczych w  obrębie 
samych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023. Konfliktem tym jest 
przykładowo ustępowanie (także wspomagane działaniami ochrony czynnej) siedliska borów bagiennych 
(91D0), będącego przedmiotem ochrony, z rejonów odtwarzania naturalnej roślinności i siedlisk torfowisk 
wysokich (siedliska 7110 – także będącego przedmiotem ochrony). W tym przypadku za priorytet uznano 
przywracanie nieleśnych zbiorowisk torfowiskowych, gdyż leśne zbiorowiska wykształciły się w  wyniku 
odwadniania torfowisk, w związku z czym są w tych obszarach zbiorowiskami wtórnymi, które pojawiły się 
w wyniku pogorszenia uwodnienia na torfowiskach. W obrębie leśnych siedlisk przyrodniczych, będących 
przedmiotami ochrony w  Ostoi Słowińskiej, analogiczny konflikt dotyczy sytuacji występowania na 
przesuszonych obszarach bagiennych poddawanych renaturyzacji (przywracanie właściwych, naturalnych 
warunków wodnych) pomorskiego lasu dębowego, należącego do cennych dla Wspólnoty siedlisk 
przyrodniczych (9190). Spodziewanym wynikiem realizacji projektowanych działań renaturyzacyjnych jest 
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ustępowanie siedliska 9190 na rzecz siedliska borów i lasów bagiennych (91D0). Szerzej konflikty te zostały 
przedstawione w rozdziale Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000.

Ważnym elementem strategii ochrony ptaków jest utrzymanie ochrony strefowych gatunków ptaków. 
Polega ona na ochronie miejsc rozrodu cennych i zagrożonych gatunków (głównie drapieżnych, ale również 
sów czy bociana czarnego) i  jest realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale 
lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności człowieka. Spośród 
gatunków strefowych z  Parkiem jest obecnie związanych 5  gatunków: bielik, orzeł przedni, kania ruda, 
puchacz i  włochatka, wokół gniazd których wyznaczono strefy całorocznej lub okresowej ochrony, 
wyłączającej realizację zadań ochrony czynnej. Ponadto duży, ograniczony całymi oddziałami obszar 
występowania gniazd wyłączono z udostępnienia dla potrzeb filmowania i fotografowania (odstępstwo od 
dotychczasowej zasady udostępniania dla tego celu całego obszaru Parku).

Strategia ochrony zakłada, zasadniczo tak, jak dotychczas, podział Słowińskiego Parku Narodowego na 
cztery obszary działań (Krameko 2022). Podział ten opiera się zarówno na wymaganym Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1098 z pózn. zm.), podziałem Parku 
na obszary ochrony ścisłej, czynnej i  krajobrazowej, jak i  dalszym podziale obszaru ochrony czynnej na 
podobszary ochrony: zachowawczej, renaturyzującej i stabilizującej, który znajduje merytoryczne podstawy 
w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 12 maja 2005  r. w  sprawie sporządzania projektu planu 
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94, poz. 794).
1. Obszar ochrony procesów naturalnych bez ingerencji człowieka, na który składa się obszar ochrony 

ścisłej oraz podobszar ochrony czynnej zachowawczej, w którym obecnie nie ma potrzeby prowadzenia 
aktywnych działań ochronnych, ale istnieje taka możliwość w  uzasadnionym przypadku. Celem 
ochrony jest zachowanie naturalnych procesów oraz dynamiki ekosystemów, co umożliwia ich przebieg 
w  sposób niezakłócony. Obszar obejmuje tereny, gdzie nie zidentyfikowano bezpośrednich zagrożeń 
mogących wpłynąć na zachowanie najcenniejszych elementów przyrodniczych (plaże, wydmy, Mierzeja 
Gardnieńsko-Łebska, większa część lasów, jeziora odizolowane od morza, północo-zachodnia część 
jeziora Łebsko, pas szuwarów nad jeziorem Łebsko od ujścia Łeby, aż po Żarnowską, stanowiący ważne 
miejsce ochrony ptasich lęgów, wschodnia część jeziora Gardno wraz z  Jeziorem Smołdzińskim oraz 
Bałtyk). Zajmuje 58% powierzchni Parku.

2. Obszar, gdzie strategia ochrony podporządkowana została przywróceniu naturalnych układów (podobszar 
ochrony czynnej renaturyzującej). Celem ochrony jest tu przywrócenie wcześniejszego stanu oraz 
warunków funkcjonowania ekosystemów naturalnych. Obejmuje tereny najbardziej zagrożone, które 
już częściowo utraciły swoje walory i  bez konkretnych działań człowieka nie mają szans na szybkie 
odtworzenie (większa część jezior Gardno i  Łebsko, ekosystemy torfowiskowe w  rejonie Wielkiego 
Bagna, Ciemińskich Błot i Kluk oraz niewielka część porolnych drzewostanów sosnowych na siedliskach 
lasowych objętych przebudową). Zajmuje 34,3% powierzchni Parku.

3. Obszar utrzymania równowagi obecnych układów przyrodniczych (podobszar ochrony czynnej 
stabilizującej). Celem ochrony jest w tym przypadku utrzymanie istniejących warunków, kształtowanych 
(modyfikowanych) przez zamierzoną działalność człowieka. Obejmuje tereny, gdzie występowanie 
procesów sukcesyjnych może doprowadzić do utraty stanowisk cennych roślin i  zbiorowisk (łąki 
wilgotne, solniska nadmorskie, murawy zalewowe, pastwiska, szuwary, torfowiska niskie i przejściowe), 
które wzbogacają bioróżnorodność lub – w przypadku lasów – do destabilizacji drzewostanów (niewielka 
część, często przegęszczonych, drzewostanów ze składem gatunkowym odbiegającym od typowego dla 
naturalnej roślinności potencjalnej). Zajmuje tylko 6,5% powierzchni Parku.
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4. Obszar, gdzie koncepcja ochrony podporządkowana została ochronie krajobrazu (obszar ochrony 
krajobrazowej). Celem jego utworzenia jest zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu. Obejmuje 
tereny z  zabudowaniami i  drogami (miejscowości Kluki, Gać, inne tereny zabudowane w  granicach 
SPN). Zajmuje zaledwie 1,2% powierzchni Parku.
Dla każdego z obszarów określono odrębne zasady ochrony.
W pierwszym obszarze nie projektowano w zasadzie żadnych zabiegów ingerujących w naturalne procesy. 

W  części, gdzie obowiązuje ochrona ścisła, pozostawiono możliwość sporadycznego interweniowania 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w podobszarze ochrony czynnej zachowawczej dopuszczono 
zabiegi doraźne, związane z  utrzymaniem szeroko pojętej infrastruktury (szlaki turystyczne, urządzenia 
turystyczne, drogi, rowy) oraz zabiegi związane z redukcją lub eliminacją gatunków obcych i inwazyjnych 
(zarówno roślin, jak i zwierząt).

W  drugim obszarze zaprojektowano szereg działań zależnych od typu ekosystemu, którego dotyczą. 
W  ekosystemach nieleśnych zdecydowano się na powstrzymanie odpływu wód poprzez zablokowanie 
rowów odwadniających systemem przegród lub ich całkowitą likwidację. Dotyczy to obszarów, gdzie celem 
jest bardziej intensywna poprawa uwodnienia. Zabieg pasywny, polegający na zaprzestaniu konserwacji 
rowów, zaprojektowano dla ekosystemów przede wszystkim leśnych, gdzie celem jest mniej intensywne 
wpływanie na zmianę stosunków wodnych. Efektem realizacji projektowanych działań ma być podniesienie 
poziomu uwodnienia torfowisk w rejonie Wielkiego Bagna, Ciemińskich Błot i Kluk. Dodatkowo w tych 
rejonach (w największym zakresie na Wielkim Bagnie) zaprojektowano usuwanie roślinności drzewiastej 
i  krzewiastej z  powierzchni odtwarzanych torfowisk wysokich. Ponadto działania mające na celu mniej 
intensywną poprawę uwodnienia dzięki zaprzestaniu konserwacji rowów odwadniających zaprojektowano 
także dla obszarów lasów na mierzei.

Dla ekosystemów wodnych zaprojektowano głównie zabiegi związane z  ograniczeniem eutrofizacji 
Gardna, Łebska i  Bałtyku. Z  najważniejszych działań w  tym zakresie zaprojektowano modernizację 
infrastruktury odprowadzającej ścieki komunalno-bytowe. W  ekosystemach wodnych jezior Gardno 
i Łebsko wskazano również konieczność zarybiania gatunkami, których populacje znacząco się zmniejszyły: 
węgorzem europejskim, trocią wędrowną, łososiem, sieją wędrowną, linem, szczupakiem i  sandaczem. 
W ekosystemach leśnych, w których skład gatunkowy drzewostanów nie odpowiada roślinności naturalnej, 
tylko w  nielicznych przypadkach zaprojektowano „przebudowę”, w  ramach której prowadzone będą 
działania o  charakterze nieschematycznych cięć, z  jednoczesnym wprowadzaniem gatunków właściwych 
dla roślinności potencjalnej. Zabieg ten został podzielony na dwie grupy: zajmujące niewielki obszar 
(28,13  ha) działania intensywne oraz przebudowę ekstensywną, która swym charakterem odpowiada 
cięciom pielęgnacyjnym w drzewostanach, z towarzyszącym im inicjowaniem odnowienia (patrz rozdział 
Drzewostany).

W  trzecim obszarze zaprojektowano głównie działania dla półnaturalnych ekosystemów nieleśnych, 
w tym regularne koszenia i/lub wypas oraz okresowe zamykanie zastawek na rowach melioracyjnych, które 
powinny zatrzymywać wodę w okresie wiosennym i obniżać jej poziom w okresie letnich koszeń. Są to 
zabiegi przeznaczone nie tylko dla zbiorowisk roślinnych, ale pomyślane również dla szerokiego spektrum 
gatunków awifauny, w  tym w szczególności: dziennych ptaków drapieżnych (orzeł przedni, kania ruda), 
sów (puchacz), ptaków kaczkowatych i  siewkowych. Ponadto w  ekosystemach leśnych dla nielicznych, 
przegęszczonych drzewostanów zaprojektowano regulację ich zwarcia, którego celem jest uodpornienie ich 
na destrukcyjne działania – głównie wiatru.

Teren Parku posiada bogatą tradycję historyczną, której świadectwem są występujące we wszystkich 
wymienionych obszarach obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego: stanowiska archeologiczne, 
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zabytki architektury, miejsca pamięci, pozostałości nieistniejących osad, dawne obiekty wojskowe itp. 
Bogata jest także sfera niematerialna, w  której szczególną rolę odgrywają elementy związane z  kulturą 
Słowińców. Zasady ochrony tego dziedzictwa zostały podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 
zachowanie i  wyeksponowanie złożonego historycznie, wielokulturowego dorobku regionu. Będą temu 
służyć zaprojektowane działania, obejmujące między innymi: dalsze użytkowanie najcenniejszych obiektów 
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, przywrócenie walorów zabytkowych opuszczonych cmentarzy 
ewangelickich, dokumentowanie obiektów podlegających zanikowi (nieistniejące osady, nieużytkowane 
obiekty wojskowe) oraz popularyzacja wiedzy o  historii i  walorach kulturowych SPN (patrz rozdział 
Dziedzictwo kulturowe).

We wszystkich czterech obszarach działań zaprojektowano również zabiegi umożliwiające refleksję 
i podziwianie charakterystycznego krajobrazu Parku. Niektóre działania mające na celu ochronę krajobrazu 
Parku zaprojektowano również poza jego granicami. Będą one polegać na promowaniu porządku 
architektoniczno-przestrzennego poprzez wspieranie merytoryczne gmin w opracowywaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i wykorzystaniu regionalnych wzorców w budownictwie 
oraz edukacji w zakresie harmonii krajobrazowej i szkód, jakie mogą w niej wyrządzić nowe dominanty (np. 
wiatraki).

W  stosunku do obecnie obowiązującego podziału Parku na obszary ochrony ścisłej, czynnej 
i  krajobrazowej projekt planu ochrony zakłada tylko nieznaczne modyfikacje. Takie podejście wynika 
z  praktycznych możliwości realizowania ochrony we wskazanych obszarach oraz generalnej przesłanki 
zachowania co najmniej obecnego areału ochrony ścisłej. Optymalizację podziału osiągnięto zakładając, że 
ochrona ta jest skuteczna wtedy, gdy jest realizowana w możliwie niezmienionym kształcie na większych 
obszarach, które cechuje tendencja do opierania się zmianom środowiska i trwania w stanie w równowagi. 
Najistotniejszą z wprowadzonych zmian jest włączenie całego oddziału nr 33 do obszaru ochrony ścisłej, 
kosztem obszaru ochrony czynnej. Zdecydowały o tym głównie: występowanie zbiorowiska Empetro nigri-
Pinetum i siedliska przyrodniczego 2180. Mniej istotne, ale zauważalne zmiany zaszły w obszarze ochrony 
ścisłej Gackie i Żarnowskie Lęgi. Tu zwiększenie obszaru ochrony ścisłej, również kosztem obszaru ochrony 
czynnej, ma związek z postępującym w głąb jeziora Łebsko powiększaniem się obszaru trzcinowiska, które 
jest miejscem lęgowym wielu chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych. Niewielkie i  nieistotne 
różnice w  pozostałych obszarach ochrony ścisłej wynikają przeważnie z  różnej dokładności materiałów 
kartograficznych, wykorzystywanych obecnie i  przy sporządzaniu poprzedniej dokumentacji. Kształt 
i wielkość obszaru ochrony krajobrazowej praktycznie nie uległy żadnym zmianom.

Strategia ochrony zakłada również szeroki wachlarz działań ochronnych wskazanych do realizacji w całej 
zlewni Łeby i Łupawy, poza obszarem Parku (nie tylko w otulinie, ale z uwagi na wielkość zlewni, wykraczający 
daleko poza granice otuliny). Jest to praktycznie w całości nowy element strategii ochrony przyrody Parku. 
W  obecnych uwarunkowaniach prawnych działanie takie jest możliwe między innymi dzięki przepisom 
dotyczącym ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Co więcej, plan ochrony może 
wskazywać inne niż dyrektor Parku podmioty, które działania te będą realizować (np. PGW Wody Polskie, 
gminy). Należy zwrócić uwagę na fakt, że działania te będą mogły być realizowane dopiero po zatwierdzeniu 
projektu planu przez Ministra Klimatu i Środowiska. Są to działania związane z udrożnieniem tarłowych 
szlaków migracyjnych ryb i  minogów dwuśrodowiskowych, aktywacją teras zalewowych i  starorzeczy 
oraz ograniczeniem eutrofizacji Gardna, Łebska i  Bałtyku. Z  najważniejszych działań w  tym zakresie 
zaprojektowano: likwidację jak największej liczby progów wodnych na Łebie, Łupawie i  ich dopływach, 
rozszczelnienie obwałowań i  pozostawienie korytarzy rzecznych naturalnej sukcesji, modernizację 
infrastruktury odprowadzającej ścieki komunalno-bytowe, promowanie ograniczenia chemizacji rolnictwa 
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i zaprzestanie wykorzystywania soli do zimowego utrzymania dróg. Ważnymi narzędziami realizacji ochrony 
Parku poza jego granicami są przede wszystkim wymóg uzgodnienia z  dyrektorem parku narodowego 
studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP (w  części dotyczącej 
Parku lub otuliny), projektów planów i  uproszczonych planów urządzenia lasu (w  otulinie), w  zakresie 
ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego oraz 
konieczność realizacji celów środowiskowych dla wód przez różne podmioty. Pierwsze z wymienionych 
narzędzi zapewnia gwarancję ładu przestrzennego w  zakresie zbieżnym z  celami ochrony, którymi są 
między innym zapobieganie niszczeniu siedlisk oraz blokowanie korytarzy ekologicznych. Uzgodnienie 
postanowień dokumentów dotyczących gospodarki leśnej skutkuje zapewnieniem właściwej realizacji zadań 
otuliny, której celem jest ograniczenie negatywnych oddziaływań zewnętrznych. Z kolei realizacja celów 
środowiskowych dla wód, zgodnie z planem gospodarowania wodami mająca doprowadzić do osiągnięcia 
lub utrzymania dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód, a także służąca ochronie, poprawie 
i zapobieganiu dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów wodnych, lądowych i terenów podmokłych, ma 
zapewnić właściwy stan ochrony przedmiotów ochrony zarówno obszarów Natura 2000, jak i ekosystemów 
Parku. Strategia ochrony Parku zakłada również prowadzenie stałego monitoringu cennych elementów Parku 
i skuteczności realizowanych działań ochronnych. Monitoring ten ma dostarczyć informacji koniecznych 
do ewentualnej weryfikacji poszczególnych elementów strategii ochrony i  w  konsekwencji ewentualnej 
modyfikacji działań ochronnych.

W strategii ochrony Słowińskiego Parku Narodowego ważną rolę odgrywają również działania mające 
na celu uporządkowanie przestrzeni w  otulinie Parku poprzez wskazywanie konieczności opracowania 
kompleksowych MPZP oraz wskazania w tych dokumentach wolnych od zabudowy korytarzy ekologicznych 
dla migrujących zwierząt. Szerzej zagadnienia te zostały omówione w rozdziałach Korytarze ekologiczne 
oraz Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne.

24.4. Podsumowanie

Ochrona przyrody jest celem nadrzędnym w Parku i wszystkie podejmowane działania powinny być 
temu podporządkowane. Nie należy jednak zapominać, że SPN ze swymi licznymi walorami podnosi 
atrakcyjność turystyczną środkowego wybrzeża, dzięki czemu ma także znaczenie ekonomiczne dla osób 
mieszkających w jego sąsiedztwie. Planowanie ochrony przyrody, kultury i krajobrazu Parku w oderwaniu 
od zasięgu jego gospodarczego oddziaływania nie może być skuteczne w aspekcie długoterminowym.

SPN jest specyficznym, urozmaiconym i  cennym obszarem usytuowanym przy północnej granicy 
Polski i  powinien zachować wszystkie swoje walory przyrodnicze, w  tym aspekt naturalności i  dzikości 
przyrody. Na funkcjonowanie tego miejsca niewątpliwie jednak znacząco oddziałuje presja turystyczna. 
W  związku z  tym strategia ochrony Parku nie może abstrahować od koncepcji rozwoju regionu, która 
opiera się na wdrażaniu wielu rozwiązań zapewniających atrakcyjność, nie tylko samego Parku, ale i całego 
obszaru położonego w zlewni Łeby i Łupawy. Stąd zaproponowane rozwiązania w zakresie modernizacji 
infrastruktury oczyszczającej ścieki bytowe, które będą miały wpływ na zwiększenie czystości wód nie tylko 
w rzekach, ale również w jeziorach i Bałtyku. Z kolei udrożnienie rzek dla migracji ryb łososiowatych, oprócz 
pozytywnego znaczenia dla ochrony rodzimej ichtiofauny, może ożywić turystykę wędkarską w sąsiedztwie 
Parku. W ten aspekt wpisuje się również wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej 
na obszarach sąsiadujących z SPN, co pozwoli nieco zmniejszyć presję turystyczną na teren samego Parku, 
zwłaszcza w okresie letnim, a  jednocześnie zwiększyć atrakcyjność turystyczną obszarów wokół obszaru 
chronionego w okresie zimowym. Wszystkie te rozwiązania ukierunkowane są na ochronę przyrody samego 
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Parku, przy jednoczesnej możliwości ekonomicznego wykorzystania jego walorów. To z kolei pozwoli na 
wdrożenie trudnej, aczkolwiek możliwej do realizacji strategii ochrony Parku.

25.5. Piśmiennictwo
1. Krameko 2022. Strategia i zasady ochrony. Część 8, zadania: od 3.3.4. do 3.3.11. (całość). Materiał wynikowy prac 

etapu 3. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, 
z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Krameko sp. z o.o., Kraków. Biblioteka 
SPN.
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