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Przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac; 

specyfika materiałów wynikowych i zakresu wykonanych 

prac w ramach realizacji etapu 2 projektu
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy
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1 PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC

Zaawansowanie prac w projekcie

Zrealizowane 2 z 4 etapów prac,

w tym kluczowy etap 2.

etap zrealizowany 

etap realizowany

etap końcowy



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2
Etap 2 – szczegółowy, w którym gruntownie, zgodnie z określonymi warunkami i zasadami, rozpoznano 

poszczególne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Słowińskiego Parku Narodowego.

Wydma biała - 2120 Oś widokowa Latarnia morska - Rowokół Kluki - cmentarz ewangelicki

Schron SD/SNR Torfowisko wysokie - 7110 Ciąg widokowy – Wydma Czołpińska



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Ponadto w ramach tego etapu dokonano analizy stanu prawnego

i administracyjnego Parku, przeanalizowano zagadnienia

związane z zagospodarowaniem przestrzennym obszaru,

na którym usytuowany jest SPN, a także szczegółowo rozpoznano

uwarunkowania hydrotechniczne obszaru Parku, w tym

możliwość regulacji gospodarowania wodą ukierunkowaną

na ochronę ekosystemów zależnych od wód z uwzględnieniem

uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przeciwpowodziowych.

Struktura własności gruntów w SPN Struktura użytków gruntowych w SPN

Wykaz działek i użytków w granicach SPN 



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Mapa zaplanowanego zagospodarowania przestrzennego na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Kierunki napływu wód spoza terenu Parku ze wskazaniem 
głównych cieków tranzytowych oraz przepompowni w 
rejonie Jeziora Łebsko (napływ z części zachodniej)

Mapa urządzeń wodnych uwzględniająca podział na urządzenia przeznaczone do 
likwidacji, utrzymania oraz ewentualnego zaprzestania użytkowania



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

W ramach prac tego etapu dokonano także pierwszych analiz przekrojowych zebranego materiału, w tym

wyróżniono i scharakteryzowano poszczególne typy ekosystemów, zidentyfikowano korytarze

ekologiczne i szlaki migracyjne poszczególnych grup organizmów (w tym barier utrudniających

lub uniemożliwiających migrację) oraz przedstawiono ocenę stanu ekologicznego wód.

Mapa rozmieszczenia typów ekosystemów

Próba oceny stanu ekologicznego i chemiczne wód 
jeziornych na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego nie wydzielonych w ramach JCWP
(na podstawie badań własnych przeprowadzonych 
latem 2019)



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Mapa korytarzy i barier ekologicznych

Przebieg korytarzy ekologicznych roślin w SPN

Rozmieszczenie barier ekologicznych dla ptaków w SPN



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Elementem podsumowującym prace wykonane w ramach etapu 2 było także scharakteryzowanie

dotychczasowego udostępnienia Parku oraz prowadzonych działań edukacyjnych i wypracowania na ich

bazie koncepcji udostępnienia SPN dla różnych celów.

Latarnia morska Czołpino

Czerwona Szopa

Wieża widokowa na RowokoleMuzeum Słowińskiego Parku Narodowego



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

Szczegółowe wyniki realizowanych prac etapu 2 były szczegółowo prezentowane na poprzednich spotkaniach.

Źródło: http://www.planochrony.slowinskipn.pl/konsultacje-spoleczne



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

1. Charakterystyka stanu prawnego i administracyjnego Parku

2. Charakterystyka warunków klimatycznych Parku

3. Opis geologii, geomorfologii, gleb Parku wraz z identyfikacją zagrożeń i koncepcją

celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu

4. Analiza specyfiki abiotycznej wód podziemnych i powierzchniowych wraz

z identyfikacją zagrożeń, koncepcją celów ochrony, działań ochronnych oraz monitoringu

5. Ekspertyza ochrony flory Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

Ostoja Słowińska PLH 220023 w granicach Parku

6. Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000

7. Analiza fauny bezkręgowej oraz przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja

Słowińska PLH 220023

8. Ekspertyza ochrony ryb i minogów Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura

2000 Ostoja Słowińska PLH 220023 w granicach Parku

9. Herpetofauna – analiza specyfiki i zasobów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja

celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu

10. Ekspertyza ochrony ornitofauny Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura

2000 Pobrzeże Słowińskie PLB 220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002

w granicach Parku

11. Ekspertyza ochrony teriofauny Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem

gatunków ssaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja

Słowińska PLH 220023 w granicach Parku

12. Ocena stanu ekologicznego wód

Ostatecznie w ramach prac etapu 2 sporządzono 21 ekspertyz tematycznych:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

17. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

oraz opracowanie wytycznych do zmian w dokumentach

planistycznych

18. Charakterystyka i koncepcja udostępniania

Słowińskiego Parku Narodowego

19. Analiza dotychczasowej działalności edukacyjnej

Parku oraz identyfikacja potrzeb w jej zakresie,

w kontekście istniejących i potencjalnych zagrożeń

zasobów przyrodniczych Parku oraz koncepcja przyszłych

działań edukacyjnych

20. Uwarunkowania hydrotechniczne

21. Zasoby leśne – inwentaryzacja

Ostatecznie w ramach prac etapu 2 sporządzono 21 ekspertyz tematycznych:

13. Charakterystyka i ocena stanu typów ekosystemów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań

ochronnych i monitoringu

14. Korytarze ekologiczne, szlaki migracyjne

15. Charakterystyka walorów krajobrazowych Parku, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań

ochronnych i monitoringu

16. Charakterystyka wartości kulturowych Parku, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań

ochronnych i monitoringu

Źródło: http://www.planochrony.slowinskipn.pl/aktualnosci



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• 31 załączników do ekspertyz (w tym 13 załączników odrębnie wydrukowanych i oprawionych),

• 132 warstwy GIS,

• 26 tabel relacyjnie powiązanych z warstwami GIS,

• 53 mapy (w tym 41 map przygotowanych w formatach A0 oraz 12 map przygotowanych w formatach

A3 – te mapy zebrane w 2 załączniki mapowe – do ekspertyz: ssaki i krajobraz),

Ponadto wraz z ekspertyzami przygotowano i przekazano:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• 8 dokumentacji fotograficznych (dołączonych do 8 ekspertyz tematycznych) – łącznie 2 337

fotografii (z ogólnej liczby wykonanych: 15 153),

• 3 geobazy zawierające komplet danych przestrzennych,

• 53 projekty map,

• wykaz zmian i rozszerzeń w geobazach „sdgis_3_03” oraz „DanePrzeOchrPrzy”, zawierający opis

zmian i uzupełnień w danych przestrzennych w stosunku do wytycznych technicznych określonych

w OPZ,

• szczegółowy wykaz materiałów przygotowanych do przekazania i przekazanych.

Ponadto wraz z ekspertyzami przygotowano i przekazano:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• wszystkie ekspertyzy łącznie z załącznikami (licząc tylko te załączniki, które były wydrukowane)

zajmują 5 774 strony maszynopisu

• w ekspertyzach zamieszczono 670 tabel

• 128 wykresów

• 391 rycin i fotografii

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• dane GIS:

• 3 geobazy zawierające komplet danych przestrzennych, w tym 2 geobazy z danymi

źródłowymi oraz 1 geobaza z danymi niezbędnymi do poprawnego wyświetlenia projektów

map (dane do podkładów do map tematycznych),

• 132 warstwy źródłowe, w tym 55 warstw poligonowych (powierzchniowych), 28 liniowych

oraz 49 punktowych,

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• dane GIS:

• łączna ilość obiektów na warstwach: 104 732

• łączna ilość pól atrybutowych na warstwach: 1 173

• łączna ilość atrybutów na warstwach: 122 850 636

• łączna powierzchnia wszystkich obiektów powierzchniowych: 18 554 km²

czyli blisko 57 krotność powierzchni

Słowińskiego Parku Narodowego

• łączna długość wszystkich obiektów liniowych: 8 154 km

czyli długość odpowiadająca odległości

Smołdzina od Denver (Kolorado, USA)

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Etap 2

• dane GIS:

• 26 tabel relacyjnie powiązanych z warstwami GIS w których łącznie wprowadzono 62 953

wiersze, znajduje się 236 kolumn, co daje łączną ilość wprowadzonych do tabel danych:

14 856 908

• Wszystkie dane wynikowe prac etapu 2 zostały także przekazane w postaci elektronicznej;

• łącznie przekazano 5 055 plików o łącznym rozmiarze: 30,31 GB

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac:



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Zespół wykonawczy

• Prace etapu 2 wykonał zespół 83 osób – wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane

w realizację prac (nie licząc pracowników firmy bezpośrednio nie zaangażowanych,

a bez których zrealizowanie prac nie byłoby możliwe – sekretariat, księgowość, itp.), w tym

42 pracowników etatowych KRAMEKO, 16 pracowników podwykonawcy (Geofabryka)

oraz 25 zatrudnionych przez KRAMEKO współpracowników – głównie naukowców

specjalizujących się w różnych dziedzinach

• Wszyscy członkowie zespołu wykonawczego posiadają wyższe kierunkowe wykształcenie,

w tym osoby z tytułami naukowymi: 3 profesorów („belwederskich”), 11 doktorów

habilitowanych oraz 10 doktorów (29% udział osób z tytułami naukowymi w zespole

wykonawczym)



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe

W ramach realizacji projektu, w oparciu o wskazania Zamawiającego, a także stwierdzone

przez Wykonawcę potrzeby (wykraczające ponad wymogi opisu przedmiotu zamówienia), część zasobów

Parku była badana w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacyjne prace terenowe;

Prace te były realizowane w ramach następujących zagadnień:

1. rozpoznanie wód powierzchniowych wraz z wykonaniem pomiarów i pobraniem próbek wody do analiz

laboratoryjnych; przeprowadzono 2 serie badań – letnie i jesienne; łącznie pobrano i przeanalizowano

39 próbek wody,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe

2. inwentaryzacja gleb (w tym pobór próbek gleby do analiz laboratoryjnych), a w lasach

także siedliskowych typów lasu; założono 241 podstawowych powierzchni typologicznych na których

m.in. wykopano głębokie odkrywki glebowe z których pobrano i przeanalizowano 919 próbek gleby,

skartowano zasięg poszczególnych wyróżnionych jednostek glebowych na powierzchni 11 615,50 ha

(w ramach kartowania założono ponad 1 500 pomocniczych powierzchni typologicznych)

Zakres wykonanych analiz laboratoryjnych:

• pH w H2O i KCl – 919 próbek

• skład granulometryczny – 612 próbek

• kwasowość hydrolityczna – 365 próbek

• zawartość kationów zasadowych: Ca, K, Mg, Na

– 365 próbek

• wyliczenie sumy zasad, pojemności kompleksu 

sorpcyjnego oraz wysycenia kompleksu 

sorpcyjnego kationami zasadowymi – 365 próbek

• zawartość węgla i azotu z wyliczeniem stosunku 

C/N – 165 próbek



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
3. inwentaryzacje florystyczne, w tym wybranych gatunków inwazyjnych oraz stanowisk lnicy wonnej

(przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska); zinwentaryzowano 160 stanowisk lnicy

oraz 207 stanowisk 4 gatunków inwazyjnych,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
4. inwentaryzacja roślinności (zbiorowisk roślinnych) oraz siedlisk przyrodniczych (w tym siedlisk wodnych)

wraz z oceną stanu ich ochrony; inwentaryzację roślinności wykonano na powierzchni 10 594 ha, założono

60 transektów na których dokonano oceny stanu ochrony 18 siedlisk przyrodniczych będących

przedmiotami ochrony w obszarze Ostoja Słowińska, pomocniczo przeprowadzono ocenę na 87 płatach

wybranych 13 siedlisk przyrodniczych, wykonano 138 zdjęć fitosocjologicznych,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
5. ocena stanu ochrony trzepli zielonej – jednej z dwu ważek będących przedmiotami ochrony w Ostoi

Słowińskiej (oceny dokonano odrębnie na stanowiskach zlokalizowanych na rzece Łupawie i Łebie),



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe

6. inwentaryzacja ichtiofauny Parku oraz ocena stanu ochrony ryb i minogów będących przedmiotami

ochrony w Ostoi Słowińskiej (odłowy nordyckim zestawem wontonów na jeziorach Dołgie Małe

i Smołdzińskie oraz elektropołów agregatem spalinowym z przystawką na rzekach Łeba - 1 stanowisko,

Łupawa - 3 stanowiska, Pustynka - 2 stanowiska, Bagienica, Grabownica, Białynia – po 1 stanowisku).



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
7. inwentaryzacja teriofauny, w tym ocena stanu ochrony bobra i wydry wykonana na 30 punktach

monitoringowych,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
8. inwentaryzacja ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków będących przedmiotami ochrony

w obszarach ptasich: Pobrzeże Słowińskie oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
9. inwentaryzacja krajobrazu (punkty, ciągi i osie widokowe),



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
10. inwentaryzacja zasobów kulturowych w ramach których zidentyfikowano 53 obiekty zabytkowe,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
11. inwentaryzacja infrastruktury związanej z udostępnianiem i działalnością edukacyjną Parku,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
12. inwentaryzacja urządzeń hydrotechnicznych (rowy, kanały, wały, zastawki, przepusty, przepompownie),

w tym inwentaryzacja blisko 800 kmb rowów i kanałów, pond 66 kmb wałów, zidentyfikowano i opisano

506 przepustów oraz 203 zastawki,



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe
13. inwentaryzacja zasobów leśnych, w tym inwentaryzacja drewna martwego oraz drzew

biocenotycznych; prace inwentaryzacyjne wykonano na powierzchni 6 593,57 ha; w ramach realizacji prac

wydzielono i opisano 4 369 pododdziałów, założono 972 próbnych powierzchni kołowych za pomocą

których oszacowano zasoby drzewne, na 486 powierzchniach dokonano pomiarów stwierdzonego

drewna drzew martwych.



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Prace terenowe

Prace terenowe wykonywało łącznie

48 osób,

ogółem prace te trwały 1 039

roboczo dni,

osoby wykonujące prace terenowe

wg ścieżek przejścia zapisanych

w odbiornikach GPS przebyli łącznie

w granicach Parku drogę długości

12 430 km.



PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC1

Zespół odbierający prace

Zespół odbierający prace po stronie Słowińskiego Parku Narodowego – zespól 36 osób,

w tym:

1. przedstawiciele dyrekcji Parku,

2. koordynatorzy projektu ze strony Zamawiającego,

3. recenzenci powołani przez SPN,

4. członkowie Komisji Planu czuwającej nad poprawnością opracowywanej

dokumentacji planistycznej,

5. audytor danych przestrzennych GIS,

6. specjaliści Parku z poszczególnych dziedzin.



Przedstawienie aktualnego zaawansowania

realizacji projektu
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy



2 PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

II ETAP

III ETAP

IV
 E
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I ETAP

• Zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego

w całości etapy 1 i 2.

• Aktualnie realizowany jest etap 3, którego przedmiotem

jest:

etap zrealizowany 

etap realizowany

etap końcowy

• opracowanie wyników prac dotyczących

zasobów leśnych,

• przeanalizowanie zebranego na wcześniejszych

etapach materiału i dokonanie jego syntezy

w celu wypracowania spójnej strategii ochrony

Słowińskiego Parku Narodowego.

• Zaawansowanie prac etapu 3 - 25%

• Ogólne zaawansowanie projektu – 75%



Przedstawienie zakresu i sposobu realizacji prac

w etapie 3
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy
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• Pierwszym elementem realizacji prac etapu 3 jest opracowanie wyników uzyskanych

przy inwentaryzacji zasobów leśnych; zadanie to swym zakresem nawiązuje do prac etapu 2 –

szczegółowego, polegającego na odrębnym, a nie syntetycznym rozpatrywaniu zasobów Parku.

Ta część prac etapu 3 jest na ukończeniu, a szczegółowa relacja z ich realizacji będzie

prezentowana w kolejnym, punkcie dzisiejszego spotkania.

• Zasadniczym celem prac etapu 3 jest wypracowanie spójnej strategii ochrony Słowińskiego

Parku Narodowego.

W ramach realizacji tego zamierzenia jest opracowanie dwóch grup zadań określonym w opisie

przedmiotu zamówienia (OPZ):

• Część 8 OPZ Strategia i zasady ochrony

• Część 9 OPZ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie

ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego – będący syntetycznym

efektem realizowanej dokumentacji planistycznej.

Etap 3
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• zadanie 3.3.4. w OPZ: Określenie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony

• zadanie 3.3.5. w OPZ: Zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania

• zadanie 3.3.6. w OPZ: Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów

ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku, warunków jego utrzymania lub odtworzenia

oraz określenie warunków zachowania integralności tych obszarów i ogólnej spójności sieci

obszarów Natura 2000

• zadanie 3.3.7. w OPZ: Określenie potrzeb i uwarunkowań stosowania ochrony ścisłej, czynnej

i krajobrazowej oraz wskazanie obszarów realizacji ww. sposobów ochrony

• zadanie 3.3.8. w OPZ: Opracowanie wykazu projektowanych działań ochronnych

• zadanie 3.3.9. w OPZ: Sformułowanie zasad udostępniania Parku dla celów naukowych,

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb

• i rybactwa oraz określenie wykazu działań związanych z udostępnianiem Parku i edukacją

• zadanie 3.3.10. w OPZ: Projekt monitoringu realizacji działań ochronnych i ich skutków

oraz stanu cennych elementów przyrodniczych i kulturowych SPN, w tym przedmiotów ochrony

obszarów Natura 2000 w granicach Parku

• zadanie 3.3.11. w OPZ: Wskazania do dokumentów planistycznych oraz wskazania do zmiany

granic Park i/lub jego otuliny

Etap 3
Część 8 OPZ Strategia i zasady ochrony została podzielona na 8 zadań szczegółowych:
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• Wszystkie zadania szczegółowe tej części prac są co do zasady realizowane w analogiczny

sposób, poprzez zestawienie odpowiednich danych z ekspertyz szczegółowych (materiałów

wynikowych prac etapu 2 oraz pierwszej części prac etapu 3 – opracowanie zasobów leśnych),

ich analizę i syntezę w celu opracowania spójnej koncepcji.

• Większość zagadnień omawianej grupy zadań jest opracowywana w sposób łączny, spójny,

uwypuklający powiązania przyczynowo-skutkowe poszczególnych elementów wg następującego

schematu logicznego:

• zidentyfikowane zagrożenie dla danego przedmiotu ochrony wraz z określeniem

sposobu jego eliminacji lub ograniczenia, przy czym odrębnie, z uwagi na dalsze elementy

składowe koncepcji, są rozpatrywane przedmioty ochrony w Parku oraz w poszczególnych

obszarach Natura 2000,

• wskazanie w jaki sposób projekt odpowie na zidentyfikowane zagrożenie, czyli poprzez:

 działanie ochronne,

 ustalenie do wskazań lub zmian w dokumentach planistycznych (zagospodarowanie

przestrzenne),

 sposób udostępnienia Parku,

 uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym;

Etap 3
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• dla działań ochronnych wskazanie ich niezbędnych parametrów:

 rodzaju działania,

 priorytetu wykonania,

 obligatoryjności i ewentualnie określenia warunków dla zadań fakultatywnych,

 określenia zakresu działań,

 szczegółowej lokalizacji (warstwa GIS),

 terminu, okresu, częstotliwości działań,

 podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie (nie zawsze jest to SPN!),

 szacunkowych kosztów wykonania,

 oczekiwanego skutku;

• elementem nadrzędnym określanym każdorazowo jest określenie celu operacyjnego

realizacji danego działania (ochrony) i wskazanie celu strategicznego w jakim dany cel

operacyjny się mieści;

• ważnym elementem rozpatrywanym na tym etapie jest także wskazanie preferowanego

dla danego działania sposobu ochrony;

Etap 3
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• uzupełnieniem jest określenie sposobu monitorowania realizacji działań ochronnych,

który ma umożliwić uchwycenie osiągania (lub nie) założonych celów;

• analogicznie jak przy działaniach ochronnych, monitoring jest konkretyzowany poprzez:

 przedstawienie szczegółowej metody,

 wskazanie lokalizacji, gdzie monitoring winien być realizowany,

 określenie terminu, okresu i częstotliwości,

 wskazanie podmiotu odpowiedzialnego (tu także nie zawsze będzie to SPN),

oszacowanie kosztów.

• Po zestawieniu przywołanych elementów są one analizowane pod kątem spójności

i poprawności, a następnie następuje moment weryfikacji z uwagi na możliwość wystąpienia

ewentualnych konfliktów, sprzecznych celów, uwarunkowań.

W przypadku identyfikacji konfliktów, są one rozpatrywane najpierw pod kątem możliwości

znalezienia rozwiązania kompromisowego (przykładowo odpowiadającego na różne cele, które

winny być osiągnięte na danym obszarze), a w przypadku braku możliwości znalezienia takiego

rozwiązania, dokonywana jest waloryzacja celów, gdzie cel podrzędny musi być

podporządkowany celowi nadrzędnemu.

Etap 3



Przedstawienie wyników prac analitycznych i 

syntetycznych dotyczących części 7 (zasoby leśne)
Krzysztof Mroczek – kierownik zespołu opracowującego ekspertyzę dotyczącą zasobów leśnych
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Informacje wstępne

Niniejsze opracowanie charakteryzujące ekosystemy leśne

Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), powstało

w ramach sporządzenia dokumentacji planistycznej na potrzeby

projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego

uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura

2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie

PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.

Opracowanie zawiera aktualny stan drzewostanów Parku,

analizę dotychczasowych działań ochronnych w ekosystemach

leśnych, podstawy planowania przyszłych działań ochronnych

oraz zaprojektowane działania ochronne. Zagadnienia te zostały

opisane w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania.

Opracowanie dotyczy jedynie gruntów leśnych, pozostałe grunty

ujmowane są w opracowaniu jedynie w celach informacyjnych.

Ponadto w zestawieniach zawartych w opracowaniu, zwłaszcza

dotyczących stanu posiadania, pominięto powierzchnię wód

morskich ponieważ podział ewidencyjny nie obejmuje w pełni

tego obszaru. Integralną częścią opracowania są także Opisy

taksacyjne lasów i gruntów nieleśnych, a także niezbędne

warstwy geometryczne (dane GIS) oraz mapy.
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Ogólna charakterystyka SPN

Położenie

Położenie administracyjne

Słowiński Park Narodowy położony jest w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim i lęborskim.
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Położenie SPN na tle podziału terytorialnego Polski
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Położenie SPN na tle podziału administracyjnego Lasów Państwowych
Obszar Parku sąsiaduje z nadleśnictwami: Damnica i Ustka (RDLP Szczecinek) od południa i zachodu

oraz z nadleśnictwem Lębork (RDLP Gdańsk) od wschodu. 
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Podział administracyjny i powierzchniowy
Powierzchnia Parku podzielona jest na dwa obręby ochronne: Lądowy i Wodny. Obręb ochronny Lądowy podzielono

na 6 obwodów ochronnych: Rąbka, Smołdziński Las, Rowy, Żarnowska, Kluki i Smołdzino; obręb ochronny wodny

podzielono na dwa obwody ochronne: Gardno i Łebsko oraz Bałtyk. Podziału na obręby ochronne dokonano ze względy

na różną specyfikę działań i zagadnień związanych z ochroną przyrody. Podział usankcjonowano Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą

w Smołdzinie (Dz.U. 2013 poz. 308).

Podział powierzchniowy na oddziały pozostawiono „stary” z niewielkimi modyfikacjami:

• wyprostowano granicę między oddziałami 21 i 22 w obwodzie ochronnym Smołdziński Las opierając ją o granice

działek ewidencyjnych;

• na gruntach przejętych z Urzędu Morskiego w Słupsku pozostawiono granice oddziałów, ale zmieniono ich oznaczenie

poprzez nadanie im numeru najbliższego oddziału z Parku i wielkiej litery W.

• grunty nie ujęte dotychczas na mapie Parku (nie będące własnością, w użytkowaniu lub trwałym zarządzie Parku)

włączono do najbliższych oddziałów.
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Podział administracyjny SPN na obwody ochronne
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Stan posiadania
Na potrzeby stworzenia dokumentacji do planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego dane ewidencyjne

w postaci bazy danych EGiB (dane przedmiotowe – opisowe i geometryczne oraz dane podmiotowe – bez danych

osobowych) zostały pozyskane za pośrednictwem SPN z właściwych terytorialnie powiatowych zasobów geodezyjnych

i kartograficznych. Do opracowania ewidencji z obszaru Słowińskiego Parku Narodowego (3) użyto danych z 8 kwietnia

2019 roku (powiat lęborski), 31 maja 2019 roku oraz 28 czerwca 2019 roku (powiat słupski).

Niniejszym opracowaniem objęto wszystkie grunty leżące w granicach Słowińskiego Parku Narodowego z wyjątkiem

wód morskich. Ponieważ obszar morski SPN, z wyjątkiem niewielkiej powierzchni, nie ma podziału ewidencyjnego

na działki nie ma technicznej możliwości ujęcia go w bazach danych opisowych i geometrycznych. Opracowanie obejmuje

ono 1305 działek w 27 obrębach ewidencyjnych na powierzchni 21 556,2910 ha (bez wód morskich).

Powierzchnia podana z dokładnością do 1m2 służy jedynie do rozliczenia stanu posiadania SPN. W pozostałych

zestawieniach opisujących stan lasu i zadania gospodarcze powierzchnia podawana jest z dokładnością do 0,01 ha

i po zaokrągleniu wartości w poszczególnych wyłączeniach wynosi łącznie 21 556,33 ha.

W opracowanej dokumentacji uwzględniono działki nie będące własnością, w użytkowaniu lub trwałym zarządzie

SPN. Ujęto je w opisach taksacyjnych oraz na mapach. Takich działek, o łącznej powierzchni 164,8203 ha, w granicach

SPN znajduje się 287. Wydzielenia opisane na gruntach innej własności zaliterowano jako ostatnie w oddziałach

i opatrzono wielką literą Z (np.: aZ, gZ).
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Zestawienie powierzchni gruntów SPN wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania
i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem Parku na obręby ochronne
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Procentowy udział grup rodzajów użytków w powierzchni obszaru lądowego SPN
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W prac taksacyjnych dokonano aktualizacji rodzajów powierzchni w stosunku do zapisów w rejestrze. Wprowadzone

zmiany wynikły z:

• sukcesji leśnej na gruntach nieleśnych,

• weryfikacji mapy ze stanem faktycznym w terenie z wykorzystaniem ortofotomapy.

Ujawnione zmiany zostały zapisane w „Wykazie rozbieżności”. W wykazie rozbieżności pominięto większość użytków

związanych z wodami (W, W-R/Ł/Ps oraz niektóre Wp). W większości są to rowy dzielące inne użytki – niejednokrotnie

na wiele fragmentów. W trakcie prac kameralnych, za zgodą dyrektora SPN, użytki W, W-R/Ł/Ps oraz niektóre Wp były

włączane razem z przyległym użytkiem do 1 wydzielenia. Celem tego działania było zmniejszenie liczby niepotrzebnych

pododdziałów, zwłaszcza nieleśnych. W tabeli przedstawiono sumaryczną powierzchnię zmian rodzajów powierzchni.

Ogółem w gminie:

• Łeba przybyło - 2,29

• Wicko przybyło - 1,98

• Główczyce przybyło - 162,81

• Smołdzino przybyło - 253,01

• Ustka przybyło – 18,58

Najwięcej powierzchni leśnej – blisko 195 ha - przeszło do nieużytków, głównie jako bagna lub wydmy.
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Charakterystyka warunków przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego

Położenie przyrodniczo-leśne

Według regionalizacji przyrodniczo–leśnej Park leży w Krainie I Bałtyckiej, w mezoregionach: 2 - Wybrzeża Słowińskiego

(poza większą częścią obwodu ochronnego Smołdzino) i 11 - Równiny Słupskiej (większa część obwodu ochronnego

Smołdzino).
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Położenie geobotaniczne

Według podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz, 2008) obszar Parku położony jest w zasięgu:

Prowincji – Morza Bałtyckiego (obszar wód morskich)

Prowincji – Środkowoeuropejskiej

Działu – Pomorskiego (A)

Krainy – Południowego Brzegu Bałtyku (A.1)

Okręgu – Wybrzeża Słowińskiego (A.1.2)

Podokręgu – Mierzei Łebskiej (A.1.2.c)

Podokręgu – Smołdzińskiego (A.1.2.d)

Podokręgu – Jastrzębiogórskiego (A.1.2.e)

Krainy – Pobrzeża Południowobałtyckiego (A.2)

Okręgu – Słupskiego (A.2.3)

Podokręgu – Damnicko-Słupskiego (A.2.3.e)
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Położenie geobotaniczne Słowińskiego Parku Narodowego
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Położenie fizyczno-geograficzne

Według zmodyfikowanego podziału fizyczno-geograficznego Polski (Solon, Borzyszkowski,

2018), obszar parku położony jest w:

Megaregionie – Pozaalpejskiej Europy Środkowej (3)

Prowincji – Niżu Środkowoeuropejskiego (31)

Podprowincji – Pobrzeża Południowobałtyckiego (313)

Makroregionie – Pobrzeża Koszlińskiego (313.4)

Mezoregionie – Wybrzeża Słowińskiego (313.41)

Mezoregionie – Wysoczyzny Damnickiej (313.44)
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Położenie fizyczno-geograficzne Słowińskiego Parku Narodowego
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Typy siedliskowe lasu (TSL)

Do sporządzenia opisów taksacyjnych oraz późniejszych prac planistycznych przyjęto typy siedliskowe określone

w trakcie prac terenowych w ramach zadania 3.2.3 Opis geologii geomorfologii, gleb Parku, wraz z identyfikacją zagrożeń

i koncepcją celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu.

Przedstawione w tym rozdziale wartości (powierzchniowe i procentowe) będą się różnić od zaprezentowanych

w wyżej wspomnianej ekspertyzie. Głównym powodem różnic jest sposób wyznaczania granic wydzieleń leśnych

oraz siedliskowych. Granice wydzieleń leśnych niejednokrotnie oparto o granice działek ewidencyjnych czy szczegółów

liniowych (drogi, rowy, linie energetyczne) i nie zawsze pokrywają się z granicami typów siedliskowych lasu, które

wyznaczano pomijając dane ewidencyjne, czy szczegóły liniowe. Do wydzieleń został dopisany typ siedliskowy lasu, który

w danym wydzieleniu zajmował największą powierzchnię.

Pomimo, że obszar Parku podzielono na dwa obręby ochronne to przedstawione tu oraz w dalszej części

opracowania zestawienia będą dotyczyły gruntów leśnych z całego Parku. Powodem jest niewielka powierzchnia gruntów

leśnych w obrębie ochronnym Wodnym, która wynosi nieco ponad 5 ha – jest to jedno wydzielenie leśne

– i nie ma potrzeby sporządzać dla niego osobnych tabel, zestawień i wykresów.
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Charakterystyka typów siedliskowych lasu

Na terenie Parku zinwentaryzowano 14 typów siedliskowych lasu. Ich powierzchnię oraz udział procentowy w powierzchni

leśnej zalesionej i niezalesionej przedstawiono poniżej
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Udział typów siedliskowych w powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej
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Ogółem w Parku:

• siedliska świeże i suche zajmują prawie 3 489 ha (52,9% powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej),

• siedliska wilgotne i bagienne zajmują prawie 3 105 ha (47,1% powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej),

• siedliska borów i borów mieszanych zajmują prawie 4 898 ha (74,3% powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej),

• siedliska lasów mieszanych i lasów zajmują ponad 1 695 ha (25,7% powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej).

W czasie prac terenowych określono również stopień zniekształcenia siedlisk leśnych. Z analizy danych wynika,

że na siedliskach bagiennych najczęstszą przyczyną zniekształcenia (degeneracji) siedliska, oprócz niezgodnego z typem

lasu składu gatunkowego, jest osuszenie gruntu a na siedliskach wilgotnych i świeżych niedostosowanie składu

gatunkowego drzewostanu do typu lasu (określonego w korelacji z zespołem roślinności potencjalnej).

Stan siedlisk bagiennych Parku
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Zmiany powierzchni typów siedliskowych lasu na przestrzeni lat.

Zestawienie typów siedliskowych lasu w kolejnych opracowaniach

Powyższą tabelę zestawiono dla wszystkich gruntów leśnych zalesionych i niezalesionych w granicach Parku.

Zmiany powierzchni leśnej wynikają z:

• zmiany granic Parku w 2004 roku;

• sukcesji leśnej na gruntach rolnych w granicach Parku.

Zmiany powierzchni poszczególnych typów siedliskowych wynikają (oprócz ww czynników) również z:

• zmiany klasyfikacji siedlisk leśnych w 1988 r. (Schechtel i in., 2004);

• zmian uwilgotnienia na skutek zaniechania konserwacji (czyszczenia, udrażniania) niektórych rowów melioracyjnych;

• odmiennego podejścia w ocenie siedlisk w trakcie prac glebowo-siedliskowych.
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Zmiany udziału poszczególnych typów siedliskowych lasu na przestrzeni lat
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Z analizy tabeli wynika, że w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci udział siedlisk wilgotnych i bagiennych wzrósł o ponad

8% w stosunku do stanu z 1983 roku, a udział siedlisk lasowych (lasy i lasy mieszane) wzrósł o prawie 18,5%.

Zmiany wilgotności siedlisk na przestrzeni lat

Zmiany żyzności siedlisk na przestrzeni lat
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Charakterystyka stanu lasu oraz analiza zasobów 

drzewnych Parku

Charakterystyka gatunków drzew

Przeciętne bonitacje gatunków panujących
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Udział powierzchniowy w klasach wieku

Porównanie powierzchni klas wieku w poprzednim i obecnym opracowaniu (powierzchnia leśna
zalesiona i niezalesiona)
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Powierzchniowa struktura klas wieku



Powierzchniowy i miąższościowy udział gatunków panujących

4 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRAC ANALITYCZNYCH I SYNTETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI 7 

(ZASOBY LEŚNE)



Powierzchniowy i miąższościowy udział gatunków panujących
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Powierzchniowy udział gatunków panujących na powierzchni leśnej zalesionej
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Miąższościowy udział gatunków panujących na powierzchni leśnej zalesionej

Analiza powyższych danych inwentaryzacyjnych wskazuje na następujące cechy drzewostanów Słowińskiego Parku

Narodowego:

• wg stanu na 01.01.2021 r. drzewostany Parku tworzy 13 gatunków panujących – wg stanu na 30.04.2004 było ich 16.

• głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zajmująca obecnie ponad 73,4% powierzchni leśnej zalesionej;

• drugim gatunkiem panującym w lasach parku jest brzoza brodawkowata, której udział w powierzchni leśnej zalesionej

wynosi obecnie niecałe 11%, razem z brzozą omszoną (która znajduje się na czwartej pozycji) drzewostany brzozowe

zajmują niecałe 14,9% powierzchni leśnej zalesionej;

• trzecim gatunkiem panującym jest olsza czarna, która zajmuje niecałe 6,8% powierzchni wszystkich drzewostanów;

• ostatnim gatunkiem panującym tworzącym drzewostany, które zajmują więcej niż 1% powierzchni leśnej zalesionej Parku

jest kosodrzewina; drzewostany z panującą kosodrzewiną zajmują niecałe 2,3% powierzchni leśnej zalesionej Parku.
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Zmiany udziału powierzchniowego i miąższościowego wg gatunków panujących
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Miąższościowy udział gatunków rzeczywistych

Struktura miąższości wg gatunków rzeczywistych
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Struktura miąższości wg gatunków rzeczywistych
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Zmiany miąższości gatunków rzeczywistych

Wg stanu na 01.01.2021. drzewostany Parku tworzą 23 gatunki drzew wg rzeczywistego udziału. Wśród gatunków

rzeczywistych w drzewostanach przeważa sosna, której udział miąższościowy wynosi ponad 73,4% zapasu drzewostanów

(bez uwzględniania miąższości przestojów). W udziale miąższościowym po dominującej sośnie dalsze miejsce zajmują

odpowiednio: brzoza (8,97%), olcha (8,63%), brzoza omszona (2,83%), świerk (1,61%), buk (1,53%) oraz dąb szypułkowy

(1,23%). Udziały miąższościowe pozostałych gatunków są niewielkie i nie przekraczają 1% zapasu drzewostanów.



Struktura powierzchni i miąższości wg klas i podklas wieku (wieki rzeczywiste)
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Struktura powierzchni wg klas wieku (wieki rzeczywiste)
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Struktura miąższości wg klas wieku (wieki rzeczywiste)
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Zmiany udziałów powierzchniowych i miąższościowych klas wieku (wieki rzeczywiste)

Rozkład miąższości w klasach i podklasach wieku jest obecnie podobny do analogicznego rozkładu z roku 2004, tylko

przesunięty w czasie. Największą powierzchnię zajmują drzewa w IV klasie wieku – prawie 24,7%, następnie w klasie V

(17%) i III (16%). Podobnie wyglądają udziały klas wieku w ujęciu miąższościowym. W klasach III do VII udziały

miąższościowe są nieco wyższe niż udziały powierzchniowe, w pozostałych jest odwrotnie.

Widoczny jest spadek udziałów powierzchniowych i miąższościowych klas I – III związany z ograniczonymi

do niezbędnego minimum zabiegami ochronnymi o charakterze cięć rębnych i pielęgnacyjnych. Widoczny jest również

wzrost zasobności starszych klas i podklas wieku poza klasami VI, VII i X.



4 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRAC ANALITYCZNYCH I SYNTETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI 7 

(ZASOBY LEŚNE)

Spodziewany bieżący przyrost roczny (tablicowy)

Spodziewany bieżący roczny przyrost miąższości wg klas wieku i gatunków panujących

Łączny orientacyjny przyrost tablicowy jaki może odłożyć się w drzewostanach Parku w latach 2021 – 2040 szacuje się

na poziomie ponad 27,5 tys. m3/rok.

Najwyższe prognozowane przyrosty roczne w Parku mają się odłożyć w IVb, a następnie w IVa podklasie wieku. Łącznie

wyniosą one blisko 30,7% całego zakładanego przyrostu tablicowego. Wysokie są również prognozowane przyrosty w IIIb

i IIIa podklasie wieku. Łącznie w Parku wyniosą one blisko 23,7% przyrostu tablicowego. Wysokie prognozowane przyrosty

w IV i III klasie wieku wynikają zarówno z dynamiki wzrostu jak i wysokiego udziału drzewostanów w tych klasach wieku.

Wśród gatunków panujących najwyższy przyrost jest spodziewany dla sosny. Zakłada się, że wyniesie on ponad 21,9 tys.

m3 brutto (w ciągu 20 lat będzie to ponad 437,5 tys. m3). Z pozostałych gatunków istotne są jeszcze szacowane przyrosty

dla: brzozy (43,3 tys. m3 w 20-leciu) i olszy (39,3 tys. m3 w 20-leciu).
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Spodziewany bieżący przyrost roczny wg klas i podklas wieku
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Spodziewany bieżący przyrost roczny wg gatunków panujących
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Ocena stanu uszkodzenia drzewostanów oraz zgodności składu gatunkowego 

z przyjętymi typami drzewostanów (TD)

Ocena stanu uszkodzenia drzewostanów

Stan zdrowotny drzewostanów na terenie Parku należy uznać za dobry.

W minionym okresie istotnym czynnikiem powodującym szkody były porywiste wiatry. Największe i w zasadzie jedyne

istotne szkody zewidencjonowano w grudniu 2013 roku. Uszkodzeniu uległo blisko 1 000 m3 drewna we wszystkich

obwodach ochronnych. Najbardziej ucierpiał O.O. Smołdzino, w którym zniszczeniu uległo ponad 400 m3. Masowego

pojawu szkodliwych owadów w minionym okresie nie notowano. Park w ramach ochrony ekosystemów leśnych prowadzi

coroczne jesienne poszukiwania owadów w ściole, na bieżąco wykłada pułapki feromonowe oraz wycina i usuwa drzewa

zasiedlone.

Pewna część drzewostanów została uszkodzona przez grzyby. Wynika to z występowania huby w drzewostanach

starszych klas wieku oraz występowania opieńki i korzeniowca wieloletniego w drzewostanach na gruntach porolnych.

Uszkodzenia powodowała też zwierzyna płowa. Dotyczyło to: spałowania, zgryzania czy czemchania. Szkody

te są widoczne, szczególnie po okresie zimowym, i mogą być uciążliwe, zwłaszcza dla podsadzeń i odnowień złożonych

z dębu.

Biorąc pod uwagę orientacyjną powierzchnię zredukowaną drzewostanów uszkodzonych zinwentaryzowanych w czasie

prac taksacyjnych można stwierdzić, że drzewostany Parku dość szybko regenerują powstałe uszkodzenia.

Jest to m. in. wynikiem właściwych działań podejmowanych przez Pracowników Parku.

Poniżej przedstawiono wyniki inwentaryzacji uszkodzeń określone w toku prac taksacyjnych. Zostały one pogrupowane

w stopnie uszkodzeń wg przyjętych w IUL przedziałach procentowych.
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Rodzaje i stopnie uszkodzenia drzewostanów

Dane inwentaryzacyjne w zakresie uszkodzeń dotyczą stanu zastanego w trakcie prac taksacyjnych. Najczęstsze

skutki uszkodzeń, powalone lub uschłe drzewa, nie były przedmiotem opisu taksacyjnego. Zinwentaryzowano uszkodzenia

w drzewostanach wszystkich klas wieku (łącznie z podklasami Ia i Ib). W lasach Parku zinwentaryzowano łącznie nieco

ponad 1 535 ha drzewostanów, w których odnotowano uszkodzenia. Najczęściej odnotowano 1 stopień uszkodzeń (ponad

1 399 ha), a znacznie rzadziej 2 stopień (niecałe 121 ha). Drzewostany uszkodzone w 3 stopniu odnotowano

na powierzchni 14,77 ha, przy czym drzewostany z opisanymi uszkodzeniami antropogenicznymi to drzewostany

wyżywicowane.
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Ocena zgodności składu gatunkowego z przyjętymi typami lasu (TL)

Projektowanie zadań ochronnych w ekosystemach leśnych opiera się, między innymi, o ocenę zgodności

zinwentaryzowanych składów gatunkowych z typami lasu przyjętymi dla określonych siedlisk leśnych i zespołów

potencjalnej roślinności.

Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem
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Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem

Obecnie blisko 86,7% drzewostanów Parku jest zgodnych lub częściowo zgodnych z typem lasu. W poprzednim

opracowaniu wartość ta była nieco niższa i wynosiła 71%. Podobnie jak poprzednio największe niezgodności występują

w drzewostanach z panująca kosodrzewiną i sosną czarną oraz na siedliskach gdzie głównym gatunkiem powinien być

dąb lub buk.



4 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRAC ANALITYCZNYCH I SYNTETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI 7 

(ZASOBY LEŚNE)

Bogactwo gatunkowe drzewostanów przedstawiono pod względem ilości gatunków wchodzących w skład górnej

warstwy drzew.

W Parku największą powierzchnię zajmują drzewostany jednogatunkowe – 47,4%. Związane jest to z wysokim

udziałem siedlisk borowych porośniętych monokulturą sosnową, zwłaszcza w kompleksach leśnych Mierzei Gardnieńsko-

Łebskiej. Drugą co do wielkości grupą są drzewostany dwugatunkowe – ponad 30,3%. Udziały drzewostanów

trzygatunkowych oraz cztero i więcej gatunkowych również są dość wysokie i wynoszą odpowiednio: prawie 12,8%

i prawie 9,5%. Stosunkowo najmniej drzewostanów wielogatunkowych jest w grupie wiekowej do 40 lat (I i II klasa wieku),

a najwięcej w III i IV klasie wieku.

Bogactwo gatunkowe drzewostanów Parku przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na wykresie

Bogactwo gatunkowe drzewostanów
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Bogactwo gatunkowe drzewostanów

Zestawienie powierzchni i miąższości drzewostanów wg grup wiekowych i bogactwa

gatunkowego

W Parku największą powierzchnię zajmują drzewostany jednogatunkowe – 47,4%. Związane jest to z wysokim

udziałem siedlisk borowych porośniętych monokulturą sosnową, zwłaszcza w kompleksach leśnych Mierzei Gardnieńsko-

Łebskiej. Drugą co do wielkości grupą są drzewostany dwugatunkowe – ponad 30,3%. Udziały drzewostanów

trzygatunkowych oraz cztero i więcej gatunkowych również są dość wysokie i wynoszą odpowiednio: prawie 12,8%

i prawie 9,5%.
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Bogactwo gatunkowe drzewostanów Parku
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Budowa pionowa drzewostanów

Budowa pionowa drzewostanów Parku wynika przede wszystkim z potencjału siedlisk leśnych, którymi w znacznej

większości są siedliska borowe. Przeważająca powierzchnia drzewostanów Nadleśnictwa to drzewostany jednopiętrowe

(ponad 92%). Stosunkowo wysoki jest udział klas odnowienia (blisko 6,5%), a bardzo mały jest udział drzewostanów

dwupiętrowych.

Struktura pionowa drzewostanów Parku
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Młode pokolenie podokapowe

Powierzchnia zredukowana warstw młodego pokolenia

Młode pokolenie zajmuje ponad 10,5% powierzchni drzewostanów Parku. Na największej powierzchni opisano podrost

a następnie podrost o charakterze II piętra. Najmniejszą powierzchnię zajmuje nalot.

Według gatunków panujących w młodym pokoleniu największą powierzchnię zajmuje sosna (powierzchnia

zredukowana wynosi 372,94 ha), potem brzoza (108,03 ha), buk (103,32 ha), dąb szypułkowy (61,62 ha), olcha

(12,75 ha), świerk (10,58 ha) i brzoza omszona (9,54 ha). Powierzchnia zredukowana młodego pokolenia z pozostałymi

panującymi gatunkami takimi jak: klon, jawor, dąb bezszypułkowy, jodła i jesion wynosi łącznie 6,72 ha. W tabeli

nr przedstawiono powierzchnię drzewostanów z młodym pokoleniem wg budowy i gatunku głównego w młodym pokoleniu.
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Powierzchnia zredukowana młodego pokolenia wg gatunku panującego
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Ocena jakości hodowlanej drzewostanów

Średnia jakość hodowlana drzewostanów wynosi 12, a dokładniej – średnia ważona powierzchnią cech zdrowotności

wynosi 1,1, a cech wzrostu i rozwoju wynosi 2,5.

Jakość hodowlana młodników do lat 10 (na powierzchniach otwartych) wykazuje przeciętną średnią – 22. Ocenie

poddano trzy młodniki powstałe w wyniku sukcesji naturalnej.

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Zgodnie z założeniami w drzewostanach Parku określano wyłącznie jakość hodowlaną. Jakość techniczna określana

była wyłącznie dla przestojów oraz dla drzew na powierzchniach związanych z funkcjami ochronnymi i na powierzchniach

nieleśnych. Średnia jakość techniczna wszystkich gatunków w Parku wynosi 3,8 co wynika głównie z lokalnych

uwarunkowań.

W kontekście przedstawionej wcześniej struktury siedlisk, klas wieku i składów gatunkowych jakość hodowlaną

drzewostanów należy uznać za właściwą.
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Orientacyjna wielkość zasobów „drewna martwego”

W trakcie prac taksacyjnych „wzrokowo” szacowano „zapas” drewna drzew martwych (potocznie zwanego „drewnem

martwym” lub „posuszem”). Stan jego zasobów określono również podczas inwentaryzacji zapasu zasobów drzewnych

całego Parku. Z ogólnej liczby 972 założonych w Parku powierzchni kołowych wybrano co drugą i wykonano na niej

pomiar miąższości „drewna martwego”. Podobnie jak w przypadku zasobności drzewostanów zasobność drewna drzew

martwych została skorygowana przy pomocy równań regresji liniowej na podstawie pomiarów na próbnych powierzchniach

kołowych. Inwentaryzację i pomiar miąższości przeprowadzono dla warstw stratyfikacyjnych wyróżnionych w oparciu

o siedlisko przyrodnicze (lub jego brak). Miąższość „drewna martwego” wg stanu na 01.01.2021 roku szacuje

się na poziomie ponad 126,3 tys. m3. Miąższość martwych drzew stojących i złomów określono na ponad 57 tys. m3,

a miąższość martwego drewna leżącego na poziomie ponad 40 tys. m3. Największa zasobność „drewna martwego”

notowana jest w drzewostanach na siedlisku boru mieszanego bagiennego (BMB) – prawie 39 m3/ha, a najniższa

w drzewostanach na siedlisku boru suchego (BS) – niecałe 6 m3/ha.
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Zestawienie miąższości drewna martwego wg typów siedliskowych lasu
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Biorąc pod uwagę rozkład zasobności „drewna martwego” w siedliskach przyrodniczych zdecydowanie najbogatsza jest

kwaśna buczyna (9110) – zasobność „drewna martwego” wynosi tu ponad 63 m3/ha. Jest to wynikiem ujęcia w pomiarach

martwych buków o znacznych rozmiarach. Najuboższy pod względem drewna martwego jest grąd subatlantycki (9160) –

zasobność „drewna martwego” wynosi jedynie nieco ponad 7 m3/ha.

Zestawienie miąższości drewna martwego wg siedlisk przyrodniczych
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Drzewa biocenotyczne

Na podstawie danych z inwentaryzacji terenowej zestawiono ilość drzew biocenotycznych

Zestawienie drzew biocenotycznych w typach siedliskowych lasu

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej drzew biocenotycznych występuje na siedlisku boru mieszanego

bagiennego – ponad 7,7 tys. szt., lasu mieszanego bagiennego – ponad 4,5 tys. szt. i boru świeżego – prawie

4 tys. szt.. Najmniej takich drzew odnotowano odnotowano na siedliskach lasu świeżego (0) i olsu jesionowego (14), ale

są to siedliska o znikomej powierzchni.
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Średnia liczba drzew biocenotycznych na 1 ha w typach siedliskowych lasu
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Siedliska przyrodnicze

W roku 2019 w ramach prac terenowych firma KRAMEKO Sp. z o. o. przeprowadziła na terenie Parku weryfikację

określonych wcześniej siedlisk przyrodniczych oraz wytypowała nowe nie ujęte wcześniejszą inwentaryzacją. Weryfikacja

ta dotyczyła siedlisk na gruntach leśnych i nieleśnych. Wyniki tych prac wraz ze szczegółową charakterystyką siedlisk

przyrodniczych zostały ujęte w ekspertyzie pt. „Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000”. Poniżej zamieszczona

tabela obrazuje rodzaje siedlisk przyrodniczych przyjętych do niniejszego opracowania, na podstawie wyników

wspomnianej weryfikacji. Podane w tym zestawieniu powierzchnie różnią się od powierzchni przedstawionych

w ekspertyzie pt. „Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000” ponieważ we wspomnianym opracowaniu posługiwano

się powierzchnią geometryczną obiektów. W niniejszym opracowaniu rodzaj siedliska przyrodniczego dopisano

do wydzielenia (w całości bądź w znacznej części) i taką powierzchnię przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Zestawienie powierzchni leśnych siedlisk przyrodniczych



4 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRAC ANALITYCZNYCH I SYNTETYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI 7 

(ZASOBY LEŚNE)

Analiza wykonanych zadań ochronnych

w poprzednim okresie
Porównanie zaplanowanych zadań ochronnych za ubiegły okres z ich wykonaniem

Cięcia ochronne

Do analizy wykonania zabiegów ochronnych posłużono się poprzednim opracowaniem (Schechtel i in, 2004).

Cięcia przebudowy (cięcia ochronne o charakterze rębni) planowano na powierzchni 72,66 ha z pozyskaniem 5 330 m3

miąższości brutto.

Cięcia o charakterze cięć rębnych podzielone były na cztery rodzaje:

 cięcia przygotowawcze przed podsadzeniami;

 cięcia odsłaniające;

 cięcia gniazdowe;

 cięcia kończące przebudowę.

Ciecia te ogółem zostały wykonane w rozmiarze powierzchniowym w ponad 79%, a w rozmiarze miąższościowym

w rozmiarze ponad 38%.

Zaplanowane zadania ochronne nie były obligatoryjne (wskazywały jedynie możliwy kierunek działań) i mogły być

w pewnym stopniu modyfikowane w zależności od aktualnego stanu drzewostanów
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Cięcia zabezpieczające drzewostany przed szkodami abiotycznymi i biotycznymi oraz cięcia

przebudowy ekstensywnej (cięcia o charakterze cięć pielęgnacyjnych)

Cięcia te zaplanowano na ogólnej powierzchni 882,30 ha w rozmiarze miąższościowym prawie 24 tys. m3. Wykonanie

tych cięć również nie było obligatoryjne i zależało o aktualnych potrzeb drzewostanów oraz, po części, od możliwości

zbycia pozyskanego drewna.

 czyszczenia późne z poborem masy (CP-P) wykonano w rozmiarze powierzchniowym w ponad 60% a w rozmiarze

miąższościowym w prawie 110%

 cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnej (TW) wykonano: w rozmiarze powierzchniowym w ponad 62%,

a w rozmiarze miąższościowym w ponad 64%.

 cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnej (TP) wykonano: w rozmiarze powierzchniowym w ponad 41%,

a w rozmiarze miąższościowym w ponad 36%.

Wykonanie etatu powierzchniowego trzebieży wyniosło nieco ponad 48%, a miąższościowego nieco ponad 42%.

Ponadto zrealizowano cięcia przygodne związane z usuwaniem posuszu czynnego (drzew zasiedlonych

przez szkodliwe owady), wiatrołomów i wiatrowałów wzdłuż szlaków turystycznych i dróg (zwłaszcza ppoż)

oraz w miejscach gdzie pozostawione mogłyby narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Ciecia przygodne zrealizowano

w drzewostanach o powierzchni 1698,01 ha i pozyskano miąższość 2,8 tys. m3.

Część pozyskanego drewna (nie wykazana w tabeli) w zasadzie ze wszystkich rodzajów cięć pozostawiano w lesie

do naturalnej mineralizacji.

W tabeli dotyczącej realizacji cięć ochronnych zamieszczono dane wyłącznie z pododdziałów na gruntach leśnych.
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Realizacja zadań z zakresu cięć ochronnych
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Zadania z zakresu hodowli lasu

Odnowienia otwarte. Wykonanie odnowienia lasu na powierzchni otwartej (halizny) wykonano w ponad 90%.

W poprzednim opracowaniu odnowienia otwarte były planowane na powierzchni 3,25 ha.

Odnowienia pod osłoną, odnowienia gniazd i luk oraz podsadzenia. Odnowienia po cięciach przebudowy

zrealizowano w ponad 200%. Planowano je na powierzchni 3,89 ha, a wykonano na powierzchni 7,83 ha. Odnowienia

gniazd wykonano w ponad 57%, projektowano je na powierzchni 10,3 ha, a wykonano na powierzchni 5,92 ha.

Jest to związane z niewykonaniem zaplanowanych cięć gniazdowych. Podsadzenia (o charakterze odnowienia

wyprzedzającego) wykonano w prawie 236%. Były planowane na powierzchni 13,93 ha, a zostały wykonane

na powierzchni 32,85 ha (większość w 2018 r). Dolesienia luk i przerzedzeń wykonano na zdecydowanie większej

powierzchni, która w ciągu minionego okresu pojawiła się po wykonaniu cięć przygodnych. Dolesienia luk i przerzedzeń

planowano na zaledwie 0,25 ha, a wykonano na powierzchni 1,29 ha. Poprawki i uzupełnienia wykonano niemal w 70%.

Do poprawek i uzupełnień zaprojektowano powierzchnię 19,62 ha, a zabieg ten wykonano na powierzchni 13,62 ha. Warto

nadmienić, ze były to poprawki, które projektowano w przyszłych, wówczas, uprawach. Ogółem prace związane

z odnowieniami i podsadzeniami zrealizowano w blisko 169%.

W trakcie prac odnowieniowych korzystano głównie z certyfikowanych sadzone wyprodukowanych na szkółkach

leśnych w Damnicy i Ustce, które położone są w tym samym regionie nasiennym. Do prac odnowieniowych

wykorzystywano głównie dęba szypułkowego, buka, sosnę, brzozę, olchę oraz miejscami klona i jarząba.

Pielęgnowanie lasu. Pielęgnację upraw wykonano na poziomie blisko 99% w stosunku do planu. Zabiegi planowano

na powierzchni 63,97 ha, a wykonano na powierzchni 64,62 ha. czyszczenia wczesne wykonano na poziomie niecałych

6%, a czyszczenia późne na poziomie niecałych 34%. Ogółem pielęgnowanie lasu wykonano na poziomie nieco ponad

44%. Do zabiegów planowano prawie 211 ha, a wykonano na powierzchni ponad 93 ha. Rzeczywista realizacja planu jest

nieco mniejsza, ponieważ w niektórych wydzielenia zabiegi wykonywano wielokrotnie. Zmniejszona realizacja zabiegów

pielęgnacyjnych związana jest zapewne z brakiem konieczności ich wykonywania.

Melioracje agrotechniczne. Melioracje agrotechniczne wykonywano zgodnie z potrzebami w zakresie niezbędnym

do prawidłowego wykonania prac odnowieniowych tj. na powierzchni 5,74 ha. Stanowi to ponad 70% planowych zadań.
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Realizacja zadań z zakresu hodowli lasu
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Zadania z zakresu ochrony lasu

W minionym okresie ochronnym realizowano następujące zadania z zakresu ochrony lasu

 grodzenie upraw – wykonano dla upraw o powierzchni 10,29 ha

 jesienne poszukiwania owadów w ściole w latach 2006 – 2008 realizowano na 79 powierzchniach kontrolnych, w roku

2009 – na 29 powierzchniach kontrolnych a od roku 2010 na 51 powierzchniach kontrolnych

 wykładanie pułapek feromonowych na cetyńca, brudnicę mniszkę i kornika drukarza
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Zasady określania zadań ochronnych

wraz z ich zestawieniem
Podział na obszary ochrony

Na gruntach leśnych przyjęto dotychczasowy podział na obszary ochrony. Dodatkowo grunty leśne zalesione

i niezalesione przeznaczone do odnowienia podzielono na cztery podobszary:

 obszar ochrony czynnej zachowawczej;

 obszar ochrony czynnej stabilizującej;

 obszar ochrony czynnej renaturyzującej;

 obszar ochrony czynnej kreacyjnej.

Zgodnie z powyższym powierzchnia poszczególnych obszarów ochrony przedstawia się następująco.

Powierzchnia obszarów ochrony
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Obszary ochrony
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Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia ochrony 

ekosystemów leśnych i zaroślowych

oraz planowania zadań ochronnych

Podział na obszary ochrony

Koncepcję ochrony lasów w Słowińskim Parku Narodowym oparto o ideę jak najmniejszej ingerencji człowieka

w ekosystemy leśne. (Zabiegi wyłącznie tam gdzie jest to absolutnie niezbędne). W związku z tym:

W obszarze ochrony ścisłej nie projektować żadnych zabiegów ochronnych przypisanych do konkretnych wydzieleń.

W obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej:

 projektować zabiegi ochronne o charakterze stabilizującym (zabezpieczającym) istniejący stan ekosystemu leśnego;

 projektować zabiegi ochronne związane z przywróceniem stanu zbliżonego do naturalnego – przebudowę, zarówno

intensywną jak i ekstensywną;

 odstąpić od projektowania zabiegów (drzewostan lub grunt leśny pozostawić bez ingerencji).
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Projektowanie przebudowy drzewostanów

Do przebudowy intensywnej z wykorzystaniem zabiegów ochronnych o charakterze cięć rębnych, można kwalifikować

głównie drzewostany sosnowe, brzozowe i świerkowe rosnące zwłaszcza na gruntach porolnych i nie odpowiadające

siedlisku, aby rozpocząć proces ich odnowienia i przebudowy. Do przebudowy intensywnej należy kwalifikować

drzewostany głównie z przedziału od 51 do 70 lat (tj IIIb - IVa podklasa wieku), w uzależnieniu od:

 żyzności siedliska,

 gatunku głównego w drzewostanie,

 cech zdrowotności drzewostanu (jakości i stopnia uszkodzenia),

 ilości młodego pokolenia złożonego z gatunków pożądanych.

W przypadku właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu należy przyjąć zasadę, że im siedlisko jest uboższe, a co

się z tym wiąże, im powolniejszy jest rozwój grzybowych chorób korzeniowych, tym wiek rozpoczęcia przebudowy może

być wyższy (przebudowa może rozpocząć się później, lub można jej nie projektować). Na żyźniejszych siedliskach

(zwłaszcza w drzewostanach z istniejącym młodym pokoleniem, czy nawet podszytem złożonym z pożądanych gatunków)

przebudowę intensywną można rozpoczynać wcześniej.

Jednocześnie przebudowę intensywną wskazanym jest zaprojektować dla młodszych drzewostanów zwłaszcza gdy

będą one:

 niedostosowane składem gatunkowym do siedliska (roślinności potencjalnej),

 o luźnym (ewentualnie przerywanym) zwarciu i słabym zagęszczeniu,

 o istotnym stopniu uszkodzenia (w zasadzie od 25%),

 o niskim zadrzewieniu (w zasadzie poniżej 0,6).

Dla ww. młodszych drzewostanów oprócz przebudowy intensywnej z zastosowaniem cięć rębnych i wskazań

hodowlanych jako alternatywę można projektować też przebudowę ekstensywną w oparciu o wskazania hodowlane

(zwłaszcza podsadzenia) powiązane z cięciami pielęgnacyjnymi (trzebieżą późną - TP, czasem trzebieżą wczesną - TW)

uzależnionymi od stanu sanitarnego i zdrowotnego drzewostanu.
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Typy siedliskowe lasu w powiązaniu z zespołami (zbiorowiskami) roślinnymi 

zalecanymi składami gatunkowymi

Zestawienie typów siedliskowych lasu, odpowiadających im zespołów roślinności oraz zalecanych docelowych składów

gatunkowych lasów (drzewostanów) powstała w oparciu o kombinacje potencjalnych zbiorowisk roślinnych i typów

siedliskowych lasu określonych w czasie glebowo-siedliskowych i fitosocjologicznych prac terenowych i analitycznych.
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Typy siedliskowe lasu w powiązaniu z zespołami (zbiorowiskami) roślinnymi 

zalecanymi składami gatunkowymi
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Zestawienie zadań ochronnych
Zadania ochronne o charakterze cięć

Zadania ochronne o charakterze cięć rębnych

Zadania ochronne o charakterze cięć rębnych zaprojektowano w 10 wyłączeniach obwodu ochronnego Smołdzino

o łącznej powierzchni 30,93ha (do odnowienia przeznaczono 5,25 ha). W trzech wyłączeniach zadaniem cięć będzie

zainicjowanie procesu odnowienia (obszar ochrony czynnej kreacyjnej) – cięcia przygotowawcze, w 6 wyłączeniach

zadaniem cięć jest stabilizacja procesu odnowienia – cięcia odsłaniające, a w jednym zadaniem jest renaturyzacja

drzewostanu rosnącego na gruntach porolnych – również cięcia odsłaniające.
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Zestawienie zadań ochronnych o charakterze cięć przedrębnych

Cięcia o charakterze cięć pielęgnacyjnych zaprojektowano ogółem w 152 pododdziałach na łącznej powierzchni

330, 08 ha.

Projektowano cięcia przebudowy ekstensywnej (TW i TP) w obszarze ochrony czynnej renaturyzującej. Do cięć

projektowano d-stany sosnowe i brzozowe na gruntach porolnych w wieku do 60 lat. W obszarze ochrony stabilizującej

zadaniem cięć ochronnych jest głównie regulacja zwarcia i składu gatunkowego.
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Zadania zakresu hodowli lasu

Zaprojektowane zabiegi hodowlane wynikają głównie z zabiegów o charakterze cięć.

Odnowienie halizny na powierzchni 0,29 oraz dolesienie luk na powierzchni 0,05 ha wynika z zapisów w uproszczonych

planach urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych.



Wstępne przedstawienie strategicznych i operacyjnych 

(szczegółowych) celów ochrony
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy
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Zdefiniowanie celów ochrony

Zdefiniowanie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony jest realizowane

w sposób analogiczny jak to zaprezentowano wcześniej, czyli poprzez zestawienie, analizę i syntezę

celów określonych przez autorów poszczególnych ekspertyz w ramach prac etapu 2.

Punktem wyjścia do określenia celów ochrony są wskazania ogólne sformułowane

w obowiązujących aktach prawnych;

Art. 2. ust. 2 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż:
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Zdefiniowanie celów ochrony

Przywołane zapisy „ustawowe” dotyczą ogólnych celów ochrony przyrody odnoszących się

do wszystkich zagadnień regulowanych ustawą.

Doprecyzowanie ustawowych celów dotyczących stricte parków narodowych znajdziemy w art. 8

ust. 2 ustawy stanowiącym, że:
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Zdefiniowanie celów ochrony

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązujące akty prawne również formułują cele, jakie ta

forma ochrony przyrody ma zabezpieczyć;

art. 5 pkt. 2b) ustawy o ochronie przyrody definiujący użyte w ustawie określenia stanowi, iż:

obszar Natura 2000 to obszar […] utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących

ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania

Wspólnoty;

pkt. 19) tego samego artykułu ustawy o ochronie przyrody precyzuje definicję specjalnego

obszaru ochrony siedlisk jako obszaru wyznaczonego [...] w celu trwałej ochrony siedlisk

przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt

lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego

stanu ochrony tych gatunków;
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Zdefiniowanie celów ochrony

Doprecyzowanie określonych w prawie celów w odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony ptaków

znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów

specjalnej ochrony ptaków, ustanawiającego oba „ptasie” obszary naturowe Słowińskiego Parku

Narodowego - Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.

§ 4 przywołanego rozporządzenia stanowi, że:
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Cele ochrony

Zestawiając sformułowane przez autorów poszczególnych ekspertyz szczegółowych cele,

wyspecyfikowano 70 celów podstawowych oraz 117 celów szczegółowych – odnoszących się

do konkretnych zasobów Parku.

Cele te zostały następnie poddane analizie, w wyniku której sformułowano następujące cele

strategiczne ochrony przyrody w Słowińskim Parku Narodowym:

 utrzymanie naturalnych procesów ekologicznych,

 zachowanie różnorodności biologicznej,

 utrzymanie lub odtworzenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych,

 utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych,

 zachowanie ekosystemów o unikatowych walorach przyrodniczych,

 zachowanie zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej,

 zachowanie lokalnej i regionalnej specyfiki ekosystemów,

 zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych.
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Cele ochrony

Przywołane cele strategiczne były następnie uszczegóławiane w odniesieniu do poszczególnych

zasobów Parku;

w efekcie określono:

 12 celów dotyczących przyrody nieożywionej,

 8 odnoszących się do ekosystemów leśnych,

 9 celów ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych,

 7 dotyczących ekosystemów wodnych,

 3 cele odnoszące się do ochrony gatunków roślin, grzybów i ich siedlisk,

 7 celów ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk,

 2 cele dotyczące ochrony krajobrazu,

 10 celów odnoszących się do ochrony wartości kulturowych.
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Cele ochrony przyrody nieożywionej

 zachowanie naturalnych procesów eolicznych budujących wydmy przednie i wydmy ruchome

oraz niszczących starsze, ustabilizowane wydmy,

 zachowanie naturalnych procesów abrazyjnych i sedymentacyjnych związanych z działalnością morza,

 zachowanie naturalnych procesów sedymentacyjnych, które są odpowiedzialne za zmiany zachodzące

w deltach rzek Łupawy i Łeby oraz za naturalną sukcesję jezior przybrzeżnych,

 zachowanie naturalnej georóżnorodności obszaru Parku wraz z jego zróżnicowaniem litologicznym

i hydrologicznym, które mają wpływ na odmienność przestrzenną warunków siedliskowych

dla zbiorowisk roślinnych, a tym samym na procesy kształtowania tych zbiorowisk,

 zachowanie harmonii naturalnych powiązań pomiędzy głównymi elementami rzeźby, tworzącymi

lokalne krajobrazy Parku,

 zwiększenie retencji wód na obszarze

Parku,

 zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń

w wodach powierzchniowych,
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Cele ochrony przyrody nieożywionej

 utrzymanie lub odtworzenie procesów mających zachować lub przywrócić właściwe stosunki wodne

obszarów torfowiskowych (także pobagiennych), w tym odpowiednie nawodnienie gleb torfowych oraz

torfowo-murszowych, koniecznego do utrzymania procesu torfienia gleb torfowych oraz zahamowania

postępującego procesu murszenia gleb torfowo-murszowych,

 przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących,

 zachowanie zróżnicowania typologicznego gleb Parku wraz z naturalnymi procesami glebotwórczymi,

które do niego doprowadziły, zwłaszcza unikatowego kompleksu gleb słabo wykształconych,

wytworzonych z piasków,

 zahamowanie degradacji gleb.
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Cele ochrony ekosystemów leśnych

 zachowanie niezaburzonych procesów ekologicznych, dzięki którym ekosystem funkcjonuje,

np. procesów odnawiania się kluczowych elementów jego struktury,

 zachowanie lokalnej i regionalnej specyfiki ekosystemu leśnego,

 zachowanie naturalnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych,

 zachowanie różnorodności rodzimych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, w tym

zachowanie elementów ekosystemów o walorach wybitnych,

 zachowanie lub przywrócenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych (wodnych) dla leśnych

zbiorowisk bagiennych,

 zachowanie w stanie niepogorszonym płatów zbiorowisk borów i lasów bagiennych i zapewnienie

zachodzenia naturalnych procesów (dopuszcza się jednak zmniejszenie udziału leśnych zbiorowisk

bagiennych na rzecz otwartych zbiorowisk torfowiskowych),

 zahamowanie negatywnych zjawisk powodujących zanikanie cennych elementów ekosystemów

leśnych,

 zahamowanie rozprzestrzeniania się gatunków niepożądanych (obcych geograficznie).
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Cele ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych

 zachowanie niezaburzonych procesów ekologicznych, dzięki którym

ekosystem funkcjonuje, np. procesów odnawiania się kluczowych

elementów jego struktury,

 zachowanie lokalnej i regionalnej specyfiki ekosystemu nieleśnego,

 zachowanie naturalnego zróżnicowania zbiorowisk nieleśnych,

 zachowanie różnorodności rodzimych gatunków roślin, grzybów

i zwierząt oraz ich siedlisk, w tym zachowanie elementów

ekosystemów o walorach wybitnych,

 zachowanie zróżnicowania zbiorowisk nieleśnych w krajobrazie

naturalno-kulturowym, przeciwdziałanie ujednolicaniu się zbiorowisk

łąkowych, w tym zachowanie zróżnicowania zbiorowisk

półnaturalnych jako elementu szaty roślinnej,

 zachowanie lub przywrócenie właściwych, naturalnych warunków

siedliskowych (wodnych) dla zbiorowisk torfowiskowych; w rejonach

gdzie leśne zbiorowiska bagienne wykształciły się w wyniku

odwadniania torfowisk za priorytet należy uznać przywracanie tam

nieleśnych zbiorowisk torfowiskowych,

 odtworzenie obszarów mokradłowych,

 zahamowanie negatywnych zjawisk powodujących zanikanie

cennych elementów ekosystemów nieleśnych,

 zahamowanie rozprzestrzeniania się gatunków niepożądanych

(obcych geograficznie).



5 WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH (SZCZEGÓŁOWYCH) CELÓW OCHRONY

Cele ochrony ekosystemów wodnych

 zachowanie ekosystemów jezior o unikatowych walorach przyrodniczych,

 zachowanie naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach wodnych,

 zachowanie różnorodności biologicznej w dolinach rzek oraz zachowanie unikalnych siedlisk

niezbędnych dla życia zwierząt wodnych i ziemno-wodnych (ochrona starorzeczy),

 odtworzenie naturalnej specyfiki abiotycznej ekosystemu,

 zachowanie potencjału biologicznego oraz walorów przyrodniczych Głazowiska Rowy,

 zahamowanie antropogenicznej eutrofizacji zbiorników wodnych,

 zahamowanie pogarszania się stosunków wodnych w ekosystemach.
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Cele ochrony gatunków roślin, grzybów i ich siedlisk

 zachowanie różnorodności gatunkowej,

 zachowanie lub poprawa warunków rozwoju flor i biot Parku (w zależności od aktualnych warunków

dla poszczególnych gatunków w różnych częściach SPN), w tym przede wszystkim dla gatunków

szczególnej troski,

 zahamowanie rozprzestrzeniania się gatunków niepożądanych (obcych geograficznie),

w tym zwłaszcza gatunków inwazyjnych.
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Cele ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk

 zachowanie siedlisk gatunków kluczowych dla różnorodności biologicznej, zwłaszcza uznanych

za gatunki szczególnej troski,

 zachowanie spójności przestrzennej siedlisk, zwłaszcza gatunków uznanych za szczególnej troski,

 odtworzenie naturalnych miejsc bytowania i rozrodu gatunków (zwłaszcza uznanych za szczególnej

troski) w przekształconych ekosystemach wodnych i łąkowych,

 zachowanie różnorodności gatunkowej,

 zachowanie populacji poszczególnych gatunków, zwłaszcza uznanych za gatunki szczególnej troski,

 odtworzenie naturalnej struktury populacji ryb i minogów,

 ograniczenie niekorzystnego wpływu spowodowanego nadmiernymi populacjami obcych gatunków,

w tym inwazyjnych.
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Cele ochrony krajobrazu

 zachowanie krajobrazów typowych dla Słowińskiego Parku Narodowego, w tym przede wszystkim

krajobrazu wydmowego oraz jeziorno-bagiennego,

 zachowanie lub odtworzenie krajobrazu naturalno-kulturowego.
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Cele ochrony wartości kulturowych

 zachowanie unikatowych zabytków architektury,

 zachowanie materialnych pozostałości dawnej sieci osadniczej,

 zachowanie we właściwym stanie miejsc pamięci, w szczególności dawnych cmentarzy ewangelickich,

 zachowanie elementów kultury związanych z rybactwem i rybołówstwem,

 zachowanie w odpowiednim stanie istniejących obiektów zabytkowych,

 zachowanie we właściwym stanie zabytków związanych z wojskową przeszłością terenu Parku

 zachowanie obiektów małej architektury (kapliczek, krzyży),

 kształtowanie lokalnej świadomości historycznej jako istotnej składowej kultury niematerialnej,

 zachowanie i popularyzacja bogatego zasobu miejscowych toponimów,

 wydobycie zabytków drugiego planu ze swoistego stanu niebytu, w którym obecnie tkwią

i umieszczenie ich w przestrzeni informacyjnej, turystycznej i edukacyjnej Parku.
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Gatunki specjalnej troski

Przy formułowaniu celów dla gatunków roślin, grzybów i zwierząt pojawiało się określenie gatunków

szczególnej troski;

Gatunki te to przede wszystkim gatunki podlegające ochronie prawnej (ścisłej i częściowej),

wymienione w załącznikach do odpowiednich dyrektyw unijnych:

 dyrektywa siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE.L. 1992 Nr 206, poz.

7, ze zm.),

 dyrektywa ptasia - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia

30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE. L 20 z 26.01.2010,

str. 7),

a także gatunki zagrożone (w tym zagrożone lokalnie).



5 WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH (SZCZEGÓŁOWYCH) CELÓW OCHRONY

Gatunki specjalnej troski

We wszystkich ekspertyzach szczegółowych dotyczących poszczególnych grup organizmów gatunki

takie zostały wyspecyfikowane i są one ważną grupą przedmiotów ochrony w SPN.

Zbiór tych gatunków jest pokaźny i obejmuje:

 60 gatunków roślin naczyniowych,

 18 gatunków mchów i wątrobowców,

 35 gatunków grzybów,

 45 gatunków porostów,

 20 gatunków glonów,

 88 gatunków bezkręgowców,

 23 gatunki ryb i minogów,

 11 gatunków płazów,

 5 gatunków gadów,

 60 gatunków ptaków,

 26 gatunków ssaków.

Łącznie w Słowińskim Parku Narodowym zidentyfikowano 391 gatunków specjalnej troski.
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Obszary Natura 2000

W odniesieniu do celów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach pokrywających się z obszarem

Słowińskiego Parku Narodowego sformułowano 2 zasadnicze cele strategiczne, mianowicie:

 utrzymanie stanu tych przedmiotów ochrony, których stan określono jako właściwy,

 odtworzenie właściwego stanu ochrony tych przedmiotów ochrony, których stan określono

jako niezadawalający lub zły.

W granicach SPN znajdują się 3 obszary Natura 2000; jeden „siedliskowy”: Ostoja Słowińska

PLH220023 oraz 2 „ptasie”: Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku

PLB990002.
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Obszary Natura 2000

98% powierzchni dwóch obszarów (Ostoja Słowińska oraz Pobrzeże Słowińskie) znajduje się

w granicach Słowińskiego Parku Narodowego.
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Obszary Natura 2000

Natomiast jedynie 6% powierzchni obszaru trzeciego obszaru naturowego, pokrywa się z powierzchnią

morskiej części SPN.
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Ostoja Słowińska PLH220023

W obszarze Ostoja Słowińska przedmiotami ochrony są:

 18 siedlisk przyrodniczych,

 12 gatunków roślin i zwierząt, w tym:

 1 gatunek rośliny,

 2 gatunki ważek,

 6 gatunków ryb i minogów,

 3 gatunki ssaków.

Wśród siedlisk przyrodniczych stan 8 z nich określono jako właściwy, więc celem będzie

jego utrzymanie; dla pozostałych 10 siedlisk celem jest odtworzenie właściwego stanu ochrony.

Spośród 12 gatunków będących przedmiotami ochrony w Ostoi Słowińskiej celem ochrony lnicy

wonnej i zalotki większej jest utrzymanie stanu ich ochrony.

Celem dla pozostałych gatunków jest odtworzenie właściwego stanu ich ochrony.
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Pobrzeże Słowińskie PLB220003

W obszarze Pobrzeże Słowińskie przedmiotami ochrony jest 15 gatunków ptaków, z których stan

ochrony 10 oceniono jako właściwy – cel utrzymanie stanu.

Celem ochrony dla pozostałych 5 gatunków będzie odtworzenie właściwego stanu ich ochrony.
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Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002

W obszarze Przybrzeżne Wody Bałtyku przedmiotami ochrony jest 6 gatunków ptaków, z których

stan ochrony 1 (mewa srebrzysta) oceniono jako właściwy – cel utrzymanie stanu.

Celem ochrony dla pozostałych 5 gatunków będzie odtworzenie właściwego stanu ich ochrony.
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Cel ochrony przyrody SPN

W efekcie przeprowadzonych analiz sformułowano ogólny cel ochrony przyrody Słowińskiego

Parku Narodowego, którym jest:

zachowanie swoistego krajobrazu nadmorskiego z wydmami, jeziorami przybrzeżnymi

i bagnami, z jego zróżnicowaniem siedliskowym oraz gatunkowym ekosystemów lądowych

i wodnych, pozostającym w związku z procesami ekologicznymi zarówno naturalnymi,

jak i kształtowanymi od kilkuset lat przez działalność człowieka, strukturami

geomorfologicznymi i hydrologicznymi oraz z historią przemian siedlisk, flor, biot i fauny.

Celem równorzędnym jest zachowanie wartości kulturowych, w tym krajobrazu kulturowego

i naturalno-kulturowego, walorów krajobrazowych oraz kształtowanie właściwych postaw

człowieka wobec przyrody.



Przedstawienie sposobu i zakresu zestawienia 
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i sposobów ich eliminacji lub ograniczenia
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Grzegorz Szewczyk
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ICH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA

W etapie 2 prac, autorzy poszczególnych ekspertyz identyfikowali zagrożenia dotyczące

poszczególnych zasobów Parku i obszarów Natura 2000, dla których jest opracowywana niniejsza

dokumentacja planistyczna. Zagrożenia były identyfikowane z uwzględnieniem umiejscowienia

jego źródła (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne) oraz oceny występowania konkretnego

zagrożenia (zagrożenia istniejące i potencjalne).

Na obecnym etapie prac zidentyfikowane zagrożenia są zestawiane, analizowane i syntetyzowane

w sposób analogiczny jak to zaprezentowano wcześniej, podczas omawiania punktu: Przedstawienie

zakresu i sposobu realizacji prac w etapie 3.

Powodem podjęcia tego zabiegu jest uporządkowanie oraz usystematyzowanie zagrożeń w celu

pełniejszego ich scharakteryzowania, w tym zgodnie z zapisami OPZ, określenia wpływu

poszczególnych zagrożeń na elementy przyrody poprzez określenie powiązań przyczynowo-

skutkowych. Działanie takie zmierza do wskazania sposobów eliminacji lub ograniczania

zagrożeń oraz ich skutków.
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• Po zestawieniu zagrożeń określonych w etapie 2 prac, stwierdzono identyfikację 395 unikalnych

zagrożeń uwzględniających źródło oraz ocenę występowania, a także wskazanie zasobu Parku

(obszaru Natura 2000), którego dane zagrożenie dotyczy, w tym:

 163 zagrożeń wewnętrznych istniejących,

 103 zagrożenia wewnętrzne potencjalne,

 89 zagrożeń zewnętrznych istniejących,

 40 zagrożeń zewnętrznych potencjalnych.

Zestawienie zagrożeń
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• Charakterystykę zagrożeń zdecydowano się uszczegółowić wykorzystując wskazania

Zamawiającego, jakie przekazał na etapie oceny prac etapu 2, tj. poprzez określenie

dla wyszczególnionych zagrożeń, tam gdzie jest to możliwe, następujących parametrów:

 wskazanie danych potwierdzających realność zagrożenia, a także je charakteryzujących,

 wskazanie konkretnych źródeł zagrożenia oraz obrazu przestrzennego oddziaływania

zagrożenia na obszar Parku (dane niezbędne do wykonania warstw zagrożeń),

 opisanie mechanizmów generowania zagrożenia,

 szczegółowe określenie narażonych wartości (przedmiotów ochrony),

 wskazanie mechanizmów oddziaływania na przedmioty ochrony, zależność od innych

czynników, kumulacje z innymi zagrożeniami,

 objawy - skutki działania zagrożenia,

 prognoza, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania do czego może doprowadzić oddziaływanie

zagrożenia oraz jaka będzie oczekiwana różnica w stanie przyrody w przypadku eliminacji

lub ograniczania danego zagrożenia.

Charakterystyka zagrożeń

Proces porządkowania i uszczegóławiania zagrożeń jest aktualnie realizowany. Jest on najbardziej

zaawansowany dla kilku grup organizmów, w tym dla ichtio- i ornitofauny, wobec czego sposób

wykonywania tej części prac zostanie zaprezentowany na przykładzie jednego z istotnych zagrożeń

dla ryb i minogów.
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Przykład szczegółowej analizy zagrożeń
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Nazwa zagrożenia

Poprzeczna zabudowa hydrotechniczna rzek
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Przytoczenie lub wskazanie danych, w tym w miarę możliwości liczbowych,

potwierdzających realność zagrożenia, a także charakteryzujących je

• Stwierdzony zanik migracji tarłowej i tarła na naturalnych stanowiskach troci wędrownej w środkowej

i górnej Łupawie oraz jej dopływach (migracja w dolnej Łupawie tylko powyżej zapory w Smołdzinie,

ale brak tarła).

• Stwierdzony ograniczony zakres migracji tarłowej i tarła na naturalnych i nienaturalnych stanowiskach

troci wędrownej w dolnej i środkowej Łebie oraz jej dopływach.

• Stwierdzony zanik migracji tarłowej i tarła na naturalnych stanowiskach troci wędrownej w górnej

Łebie i jej dopływach.

• Stwierdzony zanik migracji tarłowej minogów morskiego i rzecznego w jesiennym ciągu zarówno

w Łebie jak i Łupawie (monitoring 2020).

• Stwierdzony zanik migracji tarłowej i tarła na naturalnych stanowiskach łososia atlantyckiego w Łebie

i Łupawie (jedyne obserwowane tarło na nienaturalnym stanowisku poniżej zapory w Smołdzinie).

• Stwierdzone bardzo ubogie zasoby ichtiofauny w Łebie i Łupawie zarówno pod względem ilościowym

jak i jakościowym.
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Wskazanie źródeł zagrożenia (miejsca, obiekty generujące zagrożenie – w przypadku

zagrożeń zewnętrznych poza Parkiem, niezależnie od odległości)

24 główne zapory i jazy na rzekach:

A. Łeba: 1. Zapora Strysza Buda, 2. EW Wielistowo, 3. Jaz Tłuczewo I (1,6 m), 4. Jaz Tłuczewo II

(1,5 m), 5. Jaz MEW Tłuczewo, 6. Młyn Łęczyce, 7. Jaz Porzecze (1,20 m), 8. Jaz Chocielewko (1,95m),

9. Jaz Bożepole Wielkie (1,18 m), 10. EW Paraszyno, 11. Jaz Bożepole Małe (1,60 m),

B. Łupawa: 1. Jaz Żelkowo I, 2. Jaz Żelkowo II (2,05 m), 3. Jaz Kozin (1,4 m), 4. Jaz dla EW Żelkowo

(1 m), 5. Jaz Człuchowski (0,70 m), 6. Jaz Czarny młyn górny (1,70 m), 7. Jaz Czarny młyn dolny

(1,05 m), 8. EW Smołdzino (1,60 m) - z funkcjonującą przepławką, 9. EW Poganice (1,45 m), 10. EW

Łupawa (1,85 m), 11. EW Łebień (1,70 m), 12. EW Drzeżewo (1,80 m),

C. Kisewa: 1. Jaz Kłębowo Nowowiejskie (3,60 m),

D. Bukowina: 1. EW Kozin, 2. Jaz Skrzeszewo Sierakowskie (1,34 m),

E. Pogorzelica: 1. Jaz Pogorzelice (1,77 m).
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Mapa głównych zapór i jazów w zlewni Łeby i Łupawy
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Obraz przestrzenny występowania zagrożenia w SPN

Praktycznie całość przepływowych wód powierzchniowych Parku: Bałtyk, jeziora Łebsko i Gardno,

Łupawa, Łeba i Pustynka.
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Mechanizmy generowania zagrożenia (także społeczne, ekonomiczne i prawne)

Podłoże społeczne: błędnie rozumiana ochrona przeciwpowodziowa, zakładająca gromadzenie

wezbrań w powstających zbiornikach powyżej zapór, jazów.

Podłoże ekonomiczne: gromadzenie zasobów wodnych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej

(w tym przypadku błędnie uznawanej za „czystą”), hodowli ryb (w tym głównie wysokowydajnego pstrąga

tęczowego, gatunku obcego geograficznie), nawadniania, pozyskania wody pitnej.

Podłoże prawne: prawne możliwości regulacji rzek w ramach przeciwdziałania zagrożeniu

powodziowemu, prawne możliwości hodowli gatunków ryb obcych geograficznie.
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Narażone wartości

Wszystkie gatunki ichtiofauny rzecznej Parku. Najbardziej narażone są gatunki dwuśrodowiskowe, które 

w wyniku zablokowania dostępu do tarlisk nie mogą swobodnie migrować i się rozmnażać:

 certa (Vimba vimba),

 łosoś atlantycki (Salmo salar),

 troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta),

 minóg morski (Petromyzon marinus),

 minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis).
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Mechanizmy oddziaływania na wartości SPN, zależność od innych czynników,

kumulacje z innymi zagrożeniami

Przegrodzenie rzek pozbawiło ryby i minogi dwuśrodowiskowe większej części tarlisk w górze cieków

zlewni Łeby, Łupawy i ich dopływów. Ryby dwuśrodowiskowe, które są przedmiotami ochrony Parku, nie

mogą migrować i rozmnażać się. Poprzeczna zabudowa hydrotechniczna w postaci progów

spiętrzających utrudnia lub uniemożliwia migrację (w tym dotarcie do tarlisk), wymianę materiału

genetycznego między populacjami oraz rozród gatunków dwuśrodowiskowych: certy, łososia

atlantyckiego, troci wędrownej, minoga morskiego i minoga rzecznego.

Zabudowa ta zmienia również reżim przepływu i termikę wód (zaburza naturalny przepływ), co powoduje

utratę istotnej części niesionej przez wodę energii. Zmniejsza się intensywność procesów fluwialnych,

głównie w okresach przyborów, i w konsekwencji maleje zróżnicowanie morfologiczne cieków. Znacząco

zmniejsza się zróżnicowanie siedlisk ichtiofauny (mniejsza liczba głęboczków, wypłyceń, roztok, zakoli,

prądów wstecznych, itd.). Zagrożenie to kumuluje się z liniową zabudową hydrotechniczną rzek oraz ich

zanieczyszczeniem (w tym biogenami), które potęgują zmniejszenie sukcesu rozrodczego ichtiofauny.
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Objawy

Praktyczny zanik tarła ryb dwuśrodowiskowych w całej Łupawie i jej dopływach oraz w górnej Łebie

i jej górnych dopływach (ograniczone tarło w środkowej Łebie i jej środkowych dopływach). Bardzo

ubogie zasoby ichtiofauny zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym w Łebie i Łupawie.

Prognoza

Zachowanie poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej systemu rzecznego Łeby i Łupawy spowoduje

dalszy regres populacji ichtiofauny rzecznej Parku, zarówno pod względem ilościowym jak

i jakościowym. Obecnie obserwujemy i będziemy dalej obserwować zanik jednych z najbardziej cennych

przedmiotów ochrony w Parku i Ostoi Słowińskiej - gatunków dwuśrodowiskowych. Niektóre z nich są

jeszcze obecne, ale głównie dzięki wspomaganiu zarybieniami i sztucznymi tarliskami. W przypadku

utrzymania zapór i jazów lub braku ich udrożnienia dla migracji nastąpi całkowite wycofanie się

niektórych gatunków (minóg morski, minóg rzeczny, łosoś atlantycki, certa).

Ponadto stan ochrony gatunków Natura 2000, które są przedmiotami ochrony Ostoi Słowińskiej będzie

klasyfikowany jako zły (minóg morski, minóg rzeczny), co zgodnie z obecnie obowiązującym prawem

stanowi nie zrealizowanie celu ochrony obszaru Natura 2000.
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Analogiczny przykład uszczegóławiania zagrożeń

wg wybranego zagrożenia zidentyfikowanego dla ptaków
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Nazwa zagrożenia

Wzrost presji zwierząt domowych na przyrodę SPN.

Wprowadzanie psów na plażę, obszary łąkowe, solniska
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Przytoczenie lub wskazanie danych, w tym w miarę możliwości liczbowych,

potwierdzających realność zagrożenia, a także charakteryzujących je

• Wzmożony ruch turystyczny na plażach oraz szlakach turystycznych jest powiązany z presją

ze strony spacerowiczów z psami, zwłaszcza tymi, które są puszczane bez uwięzi. Obecność psów

w Parku może prowadzić do interakcji z dzikimi zwierzętami, powodując ich płoszenie, a w skrajnych

przypadkach także okaleczanie i śmierć.

• Podczas wizji terenowych w 2019 roku stwierdzano wielokrotnie obecność spacerowiczów z psami

(przeważnie puszczonymi luzem) na plaży Bałtyckiej, a także analogiczne przypadki na łąkach

Polderu IX oraz na solniskach położonych na wschód od jeziora Łebsko.

• Stwierdzono interakcje między pasami a ptakami na plaży w Czołpinie (przeganianie mew siwych

i białogłowych, silne zaniepokojenie sieweczek obrożnych) oraz na solniskach w Żarnowskiej

(płoszenie wielkich stad gęsi zbożowych i gęgaw).

• Zagrożenie jest bardziej intensywne im większa jest presja turystów na szlaki SPN. Najwyższe jest

w sezonie wiosenno-letnim, najniższe w zimie, nasila się przy dobrej, słonecznej i ciepłej pogodzie

oraz w dni wolne od pracy.



6 PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU I ZAKRESU ZESTAWIENIA NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGROŻEŃ I SPOSOBÓW 

ICH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA

Wskazanie źródeł zagrożenia (miejsca, obiekty generujące zagrożenie – w przypadku

zagrożeń zewnętrznych poza Parkiem, niezależnie od odległości)

Źródłem zagrożenia są osoby uprawiające turystykę pieszą, którzy nie przestrzegając regulaminu

udostępniania SPN, wchodzą z psami na szlaki (bądź obszary łąkowe) nieudostępnione dla tego typu

rekreacji.
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Obraz przestrzenny występowania zagrożenia w SPN

Zagrożenie dotyka przede wszystkim szlaków turystycznych oraz ich najbliższego otoczenia.

Szczególnie narażone są miejsca najchętniej odwiedzane przez turystów, a więc plaża nadmorska

(wraz ze szlakami na nią prowadzącymi) oraz łąki w pobliżu okolicznych miejscowości (m.in. Gardny

Wielkiej, Żarnowskiej).
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Mechanizmy generowania zagrożenia (także społeczne, ekonomiczne i prawne)

Mechanizmy głównie społeczne, a więc przede wszystkim potrzeba spędzania wolnego czasu,

odpoczynku na łonie natury, która przyciąga do SPN wielu turystów z psami przez cały rok, jednak

ze szczególnie dużym nasileniem w okresie letnim. Często podyktowane jest to tym, że osoby planujące

spędzenie wolnego czasu (urlopu) w parku narodowym, nie zawsze biorą pod uwagę ograniczenia w nim

obowiązujące. Zagrożenie narasta w ciepłych porach roku, w których również ptaki są najbardziej

aktywne.
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Narażone wartości

Gatunki ptaków przebywające na plaży i w jej najbliższym sąsiedztwie (przede wszystkim sieweczka

obrożna Charadrius hiaticula) oraz na łąkach Polderu IX i solniskach w Żarnowskiej (m.in. ptaki

siewkowe, derkacz Crex crex, gęś białoczelna Anser albifrons, gęś zbożowa Anser fabalis, głowienka

Aythya ferina, ohar Tadorna tadorna, żuraw Grus grus, pliszka cytrynowa Motacilla citreola).



6 PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU I ZAKRESU ZESTAWIENIA NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGROŻEŃ I SPOSOBÓW 

ICH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA

Mechanizmy oddziaływania na wartości SPN, zależność od innych czynników,

kumulacje z innymi zagrożeniami

Zagrożenie oddziałuje przede wszystkim na zasadzie płoszenia ptaków, które przebywają

w bezpośredniej bliskości szlaku lub obiektu odwiedzanego przez turystów. To zagrożenie łączy się,

i kumuluje z pozaszlakową penetracją terenu (czyli wchodzeniu na obszary nie udostępnione

do turystyki). Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku rzadkich ptaków, o niewielkiej populacji

w obszarze. Powoduje płoszenie ptaków z gniazd przez co lęgi stają się łatwiejszym łupem

dla drapieżników, może dojść także do wychłodzenia jaj i piskląt, gdy ptak wysiadujący jest płoszony zbyt

często i na długi czas. Psy poza płoszeniem, same także mogą powodować straty w lęgach penetrując

gniazda, niszcząc i zjadając lęg.

Ptaki wędrowne z kolei, szukające w SPN odpoczynku podczas wędrówek, są płoszone niepotrzebnie

tracąc energię, tak potrzebną w długiej wędrówce.
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Objawy

Kilkukrotne obserwacje interakcji psów i ptaków, przejawiające się płoszeniem przedstawicieli awifauny

na plażach Parku, gdzie gniazduje dość duża populacja sieweczki obrożnej. Gatunek ten lęgnie się

w okresie, kiedy plaże są najbardziej oblegane przez ludzi. Trudno określić skalę zjawiska,

gdyż poszczególne pary ptaków rozlokowane są na ponad 20 kilometrowym odcinku plaży, jednak jest

wielce prawdopodobne, że część lęgów corocznie ulega zniszczeniu przez nieodpowiedzialnych

turystów, nieprzestrzegających regulaminu udostępniania SPN.

Prognoza

Nieograniczone udostępnienie całego obszaru Parku dla turystów z psami zapewne spowoduje rosnącą

presję na ornitofaunę, a także inne grupy zwierząt oraz nie pozostanie bez wpływu na jakość siedliska.

Każdy zniszczony lęg gatunku (np. wspomnianej sieweczki) może zachwiać liczebnością lokalnej

populacji.



Przedstawienie sposobu określenia wskaźników 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszarów Natura 2000 w granicach Parku 
Wojciech Romańczyk

Marcin Czerny
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Ważnym elementem 3 etapu prac, istotnym

z uwagi na to, że dokumentacji planistyczna

jest opracowywana nie tylko dla

Słowińskiego Parku Narodowego, ale także

dla 3 obszarów Natura 2000 w ich częściach

pokrywających się z obszarem Parku, jest

określenie wskaźników właściwego stanu

ochrony przedmiotów ochrony obszarów

Natura 2000 oraz warunków jego

utrzymania lub odtworzenia.

Oba elementy (wskaźniki i warunki) finalnie

będą miały swoje odzwierciedlenie

w opracowywanym projekcie

Rozporządzenia Ministra Klimatu

i Środowiska w sprawie ustanowienia planu

ochrony dla Słowińskiego Parku

Narodowego w postaci odrębnych

rozdziałów załącznika do rozporządzenia.
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Proces przygotowywania tej części dokumentacji jest także realizowany w sposób analogiczny

jak wszystkie pozostałe już omówione.

Warunki i wskaźniki w etapie 2 zostały tak sformułowane, że odnoszą się do właściwego stanu

ochrony przedmiotów ochrony w konkretnych warunkach Słowińskiego Parku Narodowego.

Elementy te opracowano dla wszystkich przedmiotów ochrony we wszystkich 3 obszarach Natura

2000 w granicach Parku.
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Określając wskaźniki właściwego stanu ochrony dla przedmiotów dla których zostały opracowane

przewodniki metodyczne wg których prowadzony jest Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)

kierowano się wskaźnikami i ich ocenami w nich zaproponowanymi. Proces określania wskaźników

właściwego stanu ochrony polegał na takim doborze wskaźników określonych w przewodniku, który

najlepiej odda stan ochrony danego przedmiotu w warunkach Słowińskiego Parku Narodowego,

a następnie zdefiniowaniu dla nich referencyjnej wartości, który pozwala stwierdzić właściwy stan

ochrony.

Dla przedmiotów dla których nie zostały opracowane przewodniki metodyczne PMŚ, dobór

wskaźników referencyjnych i ich ocen został opracowany w sposób ekspercki, bazując

na dotychczasowych doświadczeniach autorów oraz dokonanym rozpoznaniu danego zasobu

w warunkach SPN.
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• Liczba zbiorowisk: więcej niż 4

• Obecność hydrofitów: obecne, tworzą zbiorowiska

• Obecność ramienic: występują ramienice

• Zasilanie wodami słonymi: obecne, ciągłe

• Przezroczystość wody [m], pomiar krążkiem Secchiego: większa lub równa 0,5 m

• Azot nieorganiczny [mgN/dm³]: 0,3-6,5

• Fosfor ogólny [mgP/dm³]: 0,1-0,5

• Zawartość chlorków [mgCl/dm³]: >500

• Odczyn wody: 6,5-7,5

siedlisko przyrodnicze 1150* Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) – wskaźniki i ich oceny zgodne

z przewodnikiem metodycznym PMŚ:

Wskaźniki właściwego stanu ochrony wybranych przedmiotów 

ochrony obszarów Natura 2000:
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• Powierzchnia: nie mniejsza niż 23 ha

• Gatunki charakterystyczne: na 75% powierzchni

płatów halofity i gatunki „bazowe” pokrywają

minimum 40% powierzchni płatów

• Gatunki dominujące: przynajmniej na 30%

powierzchni płatów siedliska halofity współdominują

z „bazowymi” gatunkami indyferentnymi

• Obce gatunki inwazyjne: brak na co najmniej 90%

powierzchni płatów siedliska

• Gatunki ekspansywne roślin zielnych: udział

gatunków ekspansywnych nie przekracza 10%

na przynajmniej 50% powierzchni siedliska

• Ekspansja krzewów i podrostu drzew: na 90%

powierzchni płatów brak gatunków drzewiastych

lub ich udział nie przekracza 5%

• Zasilanie wodami słonymi: swobodne zasilanie

wodami morskimi

siedlisko przyrodnicze 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinelietalia część – zbiorowiska

nadmorskie):
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siedlisko przyrodnicze 1330 Solniska nadmorskie

(Glauco-Puccinelietalia część – zbiorowiska nadmorskie)
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• Powierzchnia: nie powinna być mniejsza niż 545 ha. Możliwe

zmniejszenie powierzchni w wyniku naturalnych procesów

(np. sukcesja sosny zwyczajnej Pinus sylvestris)

• Charakterystyczna kombinacja gatunków: przynajmniej 75%

powierzchni płatów siedliska z min. 3 gatunkami charakterystycznymi

oraz warstwą mszysto-porostową o pokryciu co najmniej 50%

powierzchni płatu

• Obce gatunki inwazyjne: brak na co najmniej 75% powierzchni

płatów siedliska

• Rodzime gatunki ekspansywne: brak na co najmniej 75%

powierzchni płatów siedliska

• Nalot drzew: na co najmniej 50% powierzchni płatów siedliska nalot

i podrost sosny zwyczajnej Pinus sylvestris nie przekracza 5%

pokrycia płatu

• Gatunki nitrofilne: brak na co najmniej 90% powierzchni płatów

siedliska

• Abrazja: na przynajmniej 50% powierzchni płatów siedlisk brak

abrazji

• Obecność krzewów i krzewinek: na co najmniej 50% powierzchni

płatów siedliska pokrycie krzewami i krzewinkami nie przekracza 5%

pokrycia płatu

• Zniszczenia mechaniczne: na przynajmniej 75% powierzchni

płatów siedliska brak zniszczeń mechanicznych (wydeptywania,

rozjeżdżania)

siedlisko przyrodnicze 2130* Nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasonietum litoralis):
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siedlisko przyrodnicze 2130* Nadmorskie wydmy szare 

(Helichryso-Jasonietum litoralis)
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• Powierzchnia: nie powinna być mniejsza niż 2650 ha

• Charakterystyczna kombinacja gatunków: na przynajmniej 75%

powierzchni płatów siedliska występują gatunki charakterystyczne dla

zbiorowiska; w Empetro nigri-Pinetum udział bażyny czarnej Empetrum

nigrum przynajmniej w st. 2 według skali Braun-Blanqueta

• Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy:

na przynajmniej 75% powierzchni płatów siedliska status dominanta osiągają

gatunki charakterystyczne dla zbiorowiska

• Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie: na przynajmniej 90%

powierzchni płatów siedliska brak gatunków inwazyjnych

• Struktura wiekowa: udział drzewostanów ponad 100 lat powyżej 50% w skali

obszaru

• Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie: na przynajmniej 90%

powierzchni płatów siedliska gatunki obce ekologicznie w udziale mniej niż

10%

• Gatunki obce geograficznie w drzewostanie: na przynajmniej 90%

powierzchni płatów siedliska gatunki obce geograficznie w udziale mniej niż

1%

• Martwe drewno (łączne zasoby): przeciętna miąższość drewna martwego

dla siedliska określona na podstawie pomiarów na powierzchniach kołowych

ponad 5 m³/ha

• Naturalne odnowienie typowych gatunków: na co najmniej 25%

powierzchni płatów siedliska występuje obficie, reaguje na pojawiające się

prześwietlenia

• Inne zniekształcenia: brak na co najmniej 90% powierzchni płatów siedliska

siedlisko przyrodnicze 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich:
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siedlisko przyrodnicze 2180 Lasy mieszane

i bory na wydmach nadmorskich
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• Powierzchnia: nie powinna być mniejsza niż 30 ha

• Gatunki charakterystyczne torfowisk wysokich: na przynajmniej 50% powierzchni płatów występują co najmniej 3

gatunki torfowców i 2 gatunki roślin naczyniowych spośród gatunków charakterystycznych

• Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców: na przynajmniej 50% powierzchni płatów całkowite pokrycie torfowcami

osiąga pokrycie ponad 50% (w obrębie torfowców udział gatunków o barwie czerwonej lub brunatnej osiąga poziom

większy niż 40%)

• Obce gatunki inwazyjne: brak na co najmniej 90% powierzchni płatów siedliska

• Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych: na ponad 50% powierzchni siedliska brak rodzimych gatunków

ekspansywnych

siedlisko przyrodnicze 7110* Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe):

• Odpowiednie uwodnienie: średni poziom wody w okresie

wegetacyjnym, mierzony w płatach z piezometrami, nie powinien

spadać poniżej 30 cm od poziomu gruntu

• Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp):

struktura dolinkowo-kępkowa dobrze wykształcona na przynajmniej

50% powierzchni płatów siedliska

• Melioracje odwadniające: na przynajmniej 75% powierzchni

siedliska oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktura

melioracyjna zneutralizowana na skutek podjętych działań

ochronnych

• Obecność krzewów i drzew: na przynajmniej 75% powierzchni

siedliska pokrycie drzew nie przekracza 10%, a krzewów (borówka

bagienna Vaccinium uliginosum, bagno zwyczajne Ledum palustre

itp.) - poniżej 30%
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siedlisko przyrodnicze 7110* Torfowiska wysokie

z roślinnością torfotwórczą (żywe):
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• Powierzchnia: nie mniejsza niż 1190 ha. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni

siedliska w wyniku odtwarzania nieleśnych siedlisk bagiennych 7110 lub 7120

• Gatunki charakterystyczne: na przynajmniej 25% powierzchni płatów siedliska

występuje więcej niż 60% gatunków z listy gatunków charakterystycznych

• Gatunki dominujące: na co najmniej 75% powierzchni płatów siedliska we

wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, a ich stosunki

ilościowe są naturalne

• Obce gatunki inwazyjne w runie: na ponad 90% powierzchni płatów siedliska

brak obcych gatunków inwazyjnych w runie

• Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych: na co najmniej 75%

powierzchni siedliska występuje najwyżej 1 gatunek ekspansywny nie bardzo silnie

ekspansywny

• Uwodnienie: na przynajmniej 75% powierzchni płatów siedliska średni poziom

wody w okresie wegetacyjnym mierzony w piezometrze nie powinien być niższy

niż 50 cm poniżej poziomu gruntu

• Gatunki obce geograficznie w drzewostanie: na przynajmniej 90% powierzchni

płatów siedliska gatunki obce geograficznie występują w udziale mniejszym niż

10% i nie odnawiają się

• Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie: na przynajmniej 90% powierzchni

płatów siedliska gatunki obce ekologicznie występują w udziale mniejszym niż

10%

• Naturalne odnowienie drzewostanu: na przynajmniej 25% powierzchni płatów

siedliska występuje odnowienie naturalne w udziale minimum 10%

• Występowanie mchów torfowców: na co najmniej 75% powierzchni płatów

siedliska występują torfowce o pokryciu minimum 20%

• Występowanie charakterystycznych krzewinek: na co najmniej 50%

powierzchni płatów siedliska charakterystyczne krzewinki występują z „normalną”

dla regionu obfitością

siedlisko przyrodnicze 91D0* Bory i lasy bagienne:
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siedlisko przyrodnicze 91D0* Bory i lasy bagienne
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• Wskaźnik krętości rzeki1: ≥ 1,4 - 33) oryginalny,

autorski wskaźnik przedstawiony w ekspertyzie

Analiza fauny bezkręgowej oraz przedmiotów

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja

Słowińska PLH220023 (Oleksa 2020)

1037 trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia):

• Liczebność/zagęszczenie:

• stanowisko Łupawa, odcinek w enklawie wzgórza Rowokół - 10 wylinek/100 m jednego

brzegu rzeki,

• pozostałe stanowiska - 3 wylinki/100 m jednego brzegu rzeki.

• Rozkład:

• stanowisko Łupawa, odcinek w enklawie wzgórza Rowokół – 100% (z kilkuprocentową

tolerancją),

• pozostałe stanowiska – 50% (z kilkuprocentową tolerancją).

• Klasa czystości wody: ≤ II.
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• Ocena gatunku wyłącznie na stanowiskach usytuowanych w jeziorach

• Parametr populacja w obszarze: co najmniej 50% stanowisk z oceną FV

• Liczebność na stanowisku: > 20 średnia NPUE

• Struktura wiekowa na stanowisku: obecne są trzy formy: ADULT, JUV, YOY

• Parametr siedlisko w obszarze: co najmniej 50% stanowisk z oceną FV

• Rodzaj osadu w strefie brzegowej: udział piasku > 50%

1149 koza (Cobitis taenia):

• Zagęszczenie rodzin co najmniej > 3 w przeliczeniu na 10 km linii brzegowej lub brzegu zbiornika

wodnego

• Udział procentowy punktów monitoringowych ze stwierdzeniem gatunku większy niż 40%

1337 bóbr europejski (Castor fiber):
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• Wskaźniki parametru populacja:

• Liczebność (populacji lęgowej): coroczna obecność co najmniej 10 par lęgowych

• Trend populacji (lęgowej) w obszarze: populacja zwiększająca liczebność lub utrzymująca

się na stałym (lub nieznacznie fluktuującym poziomie)

• Wskaźniki parametru siedlisko:

• Dostępność bazy pokarmowej: dobra baza żerowa w postaci licznych populacji owadów

i innych bezkręgowców

• Dostępność żerowisk: duża liczba odpowiednich żerowisk w postaci plaż bałtyckich,

rozległych obszarów wydmowych, błotnistych łach na największych jeziorach Parku

oraz licznych rozlewisk na łąkach w sąsiedztwie jezior

• Dostępność miejsc gniazdowych: duże fragmenty plaż nadmorskich z niewielką

penetracją przez turystów, z zakazem plażowania; niepłoszenie ptaków przez pojazdy

kołowe poruszające się plażą (Zakaz poruszana się w sezonie lęgowym pojazdów kołowych,

biorącymi udział w sprzątaniu plaż. Wszelkie tego typu działania dopuszczane dopiero

od początku września)

A137 sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula):

Dla ptaków, wobec braku przewodników metodycznych wskaźniki zostały określone w sposób

autorski (ekspercki).
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• Wskaźniki parametru populacja:

• Liczebność (populacji przelotnej): coroczny pojaw gatunku w liczbie co najmniej kilku

tysięcy osobników

• Trend populacji (przelotnej) w obszarze: trend wzrostowy lub utrzymanie populacji

na stałym lub zbliżonym poziomie

• Wskaźniki parametru siedlisko:

• Dostępność bazy pokarmowej: zielone i miękkie części roślin lądowych oraz ich nasion.

A041 gęś białoczelna (Anser albifrons):

• Dostępność żerowisk: dobry dostęp

do żerowisk (znajdujących się głównie

poza obszarem SPN), pozbawiony barier

utrudniających przemieszczanie się ptaków

• Dostępność noclegowisk: niczym nie

zakłócony dostęp do jezior Łebsko i Gardno

(m.in. dzięki zachowaniu obecnych stref

udostępnionych do rekreacji); niepłoszenie

ptaków przez niekontrolowaną obecność

obserwatorów ptaków, brak zagrożeń

w postaci suszy hydrologicznej
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• Wskaźniki parametru populacja:

• Liczebność (populacji zimującej): coroczny pojaw

gatunku w liczbie co najmniej 1000 osobników

• Trend populacji zimującej w obszarze: trend wzrostowy

lub utrzymanie populacji zimującej na stałym lub zbliżonym

poziomie

• Wskaźniki parametru siedlisko:

• Dostępność bazy pokarmowej: dobra baza żerowa

w postaci drobnych zwierząt wodnych: mięczaków,

skorupiaków, owadów i narybku

• Dostępność żerowisk: duża liczba odpowiednich żerowisk

dla gatunku, niepłoszenie ptaków przez niekontrolowaną

obecność jednostek pływających, brak zagrożeń w postaci

silnych zanieczyszczeń Bałtyku oraz zastawionych i często

także porzuconych sieci rybackich

A064 lodówka (Clangula hyemalis):
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Warunki właściwego stanu ochrony wybranych przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000:

• dla siedlisk przyrodniczych:

 1150* Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy

 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

 2130* Nadmorskie wydmy szare (Helichryso-Jasonietum litoralis)

 2140* Nadmorskie wrzosowiska bażynowe

 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitans

warunkiem właściwego stanu ochrony jest objęcie tych siedlisk ochroną bierną, czyli

pozostawieniem bez zabiegów dla zapewnienia spontanicznego rozwoju ekosystemów.

Analizując aktualny stan poszczególnych przedmiotów ochrony w warunkach Słowińskiego Parku

Narodowego określono także warunki właściwego stanu ochrony.

Warunki właściwego stanu ochrony
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• …ale już dla siedliska 7120 Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej

i stymulowanej regeneracji warunkiem właściwego stanu jego ochrony jest objęcie siedliska

ochroną czynną mającą na celu poprawę warunków uwilgotnienia m.in. poprzez usuwanie nalotu

drzew i krzewów, usuwanie pozyskanej biomasy, regulację stopnia zadrzewienia

do poziomu zwarcia koron poniżej 30%; a także zapewnienie warunków do naturalnego

przekształcania się siedliska w priorytetowe siedlisko 7110, przewidzianego także do objęcia

ochroną czynną ukierunkowaną na poprawę warunków uwilgotnienia.

Warunki właściwego stanu ochrony



• Dla ichtiofauny określono ogóle warunki właściwego stanu ochrony poprzez wskazanie

właściwej klasy jakości wody w poszczególnych typach ekosystemów wodnych (co najmniej

II klasa jakości wody - stan dobry - w Bałtyku oraz jeziorach Łebsko i Gardno, a także I klasa

jakości wody - stan bardzo dobry - w rzekach Łebie, Łupawie oraz Pustynce). Ponadto wskazano

na uwarunkowania związane z renaturyzacją rzek ukierunkowaną na przywrócenie ciekom stanu

charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących; w związku z tym określono następujące

warunki:

 co najmniej 70% długości cieków wolnych od obwałowań na terenie Parku i jego otuliny,

 likwidacja wszystkich progów wodnych o piętrzeniu powyżej 0,1 m w całej sieci rzecznej

zlewni Łeby i Łupawy lub wybudowanie/modernizacja przepławek,

 co najmniej 70% długości cieków z naturalną zabudową biologiczną na terasie zalewowej

w całej sieci rzecznej zlewni Łeby i Łupawy,

 utrzymanie drożności głównych kanałów na terenie Ostoi Słowińskiej.
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Przywołane warunki ogólne zostały następnie skonkretyzowane dla poszczególnych

przedmiotów ochrony.

Warunki właściwego stanu ochrony



• Z kolei dla gatunków ssaków ziemno-wodnych będących przedmiotami ochrony w Ostoi

Słowińskiej wskazano następujące warunki właściwego stanu ochrony:

 1337 bóbr europejski (Castor fiber) - wyeliminowanie zagrożeń w postaci przyłowu

w rybackich narzędziach połowowych oraz nadmiernej penetracji terenu przez turystów

 1355 wydra (Lutra lutra) – także wyeliminowanie zagrożeń w postaci przyłowu

w rybackich narzędziach połowowych oraz występowania konkurencji w postaci obcych

gatunków inwazyjnych (norki amerykańskiej)

• Dla 6 gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne

Wody Bałtyku PLB990002 wskazano, że warunkiem właściwego stanu

ich ochrony jest ograniczenie zanieczyszczeń wody, poprzez poprawę systemu odbioru

i oczyszczania ścieków w zlewniach rzek Łeby i Łupawy, a także przestrzeganie zasad

prawidłowej gospodarki rybackiej na Bałtyku.
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• Określone dla ryb i minogów warunki właściwego stanu ochrony korespondują także

z warunkami zdefiniowanymi dla innych grup organizmów, w tym m.in. dla trzepli zielonej

(warunek sformułowany przez autora ekspertyzy dla bezkręgowców: renaturalizacja rzek Parku,

głównie Łeby i Łupawy, poprawa jakości wody w rzekach).

Warunki właściwego stanu ochrony

Warunek ten także koresponduje z warunkami określonymi m.in. dla ryb i minogów.
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• W „ptasim” obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 określono następujące

warunki właściwego stanu ochrony:

 brak ingerencji w miejsca bytowania (gniazdowania) dla lelka i żurawia (dla żurawia ponadto

wskazano także warunek odpowiedniego gospodarowania wodą na polderach w sąsiedztwie

jezior Gardno i Łebsko),

 warunek odpowiedniego gospodarowania wodą na polderach w sąsiedztwie jezior Gardno

i Łebsko jest także określony dla gęsi, głowienki, łabędzi, ohara oraz pliszki cytrynowej,

 dla gęsi i głowienki określono także warunek niedopuszczenia do sukcesji roślinności

na najważniejszych dla ptaków obszarach, jednocześnie je wskazując: polder Gardna IX i X,

Półwysep Gacki, Półwysep Żarnowski, solniska na wschód od jeziora Łebsko,

 dla łabędzi i ohara wskazano dodatkowo na warunek utrzymania spokoju w miejscach

bytowania gatunków poprzez utrzymanie na największych jeziorach SPN zakazu uprawiania

sportów wodnych, a także używania łodzi z silnikami spalinowymi,

ten sam warunek dotyczy bielaczka i nurogęsi,

Warunki właściwego stanu ochrony
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• W „ptasim” obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 określono następujące

warunki właściwego stanu ochrony:

 dla ptaków drapieżnych będących przedmiotami ochrony w obszarze Pobrzeże Słowińskie

(orzeł przedni, puchacz, kania ruda) warunkiem właściwego stanu ochrony jest

niedopuszczanie do sukcesji roślinności na obszarach otwartych, będących żerowiskiem

gatunków, brak ingerencji w obszarach leśnych, w rejonie gniazdowania, a także

niedopuszczenie do zabudowy w sąsiedztwie gniazd/rewirów gatunków,

 dla orła przedniego i puchacza dodatkowo warunkowo wskazano w obszarach ochrony

czynnej dopuszczenie budowy i montażu platform gniazdowych, mających zapobiegać

stratom lęgów.

Warunki właściwego stanu ochrony



Przedstawienie koncepcji podziału Parku

na obszary ochronne
Wojciech Romańczyk

Marcin Czerny

Krzysztof Mroczek
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Podział obiektu objętego formą ochrony jakim jest park narodowy na obszary ochronne jest

pochodną przyjętej strategii, gdyż musi korespondować z przyjętymi celami ochrony (zapewniać,

umożliwiać ich osiąganie), odpowiadać na zidentyfikowane zagrożenia i zaprojektowane sposoby

ich eliminacji lub ograniczania.

Stąd w przyjętej i omówionej wcześniej metodzie opracowywania strategii i zasad ochrony wskazano,

że:

ważnym elementem rozpatrywanym na etapie analizy danych z ekspertyz szczegółowych jest

wskazanie preferowanego dla projektowanego działania sposobu ochrony.

Analogicznie prezentując warunki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarach

Natura 2000 wskazywano na konieczność objęcia niektórych z nich konkretnym sposobem ochrony

(dotyczy to zwłaszcza siedlisk przyrodniczych).

Podział Parku Narodowego na obszary ochronne
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Posiadając taki zasób informacji precyzyjnie

zlokalizowanych w przestrzeni geograficznej

jesteśmy w stanie dokonywać pierwszych

wskazań dotyczących określenia potrzeb

zastosowania danego sposobu ochrony.

Jednak każdorazowo wskazania takie są

odnoszone do obecnie obowiązującego

podziału SPN na obszary objęte ochroną

ścisłą, czynną lub krajobrazową

(wg Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia

23 grudnia 2019 r. w sprawie zadań

ochronnych dla Słowińskiego Parku

Narodowego na lata 2020-2022).
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Nawiązywanie do obecnie obowiązującego podziału

na obszary ochronne jest działaniem wymaganym

samą istotą realizacji danego sposobu ochrony,

w tym przede wszystkim stosowania ochrony ścisłej.

Formułowane konkretne cele ochrony przyrody

w danym miejscu mają często perspektywę dłuższą

niż obowiązywanie danego aktu prawnego, czy

dokumentacji planistycznej, stąd zasadnicze zmiany

w dotychczas stosowanych sposobach ochrony

mogłyby zaprzepaścić obecnie uzyskiwane

rezultaty.
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Jako zasadę nadrzędną należy przyjąć, że zasadniczo nie będzie uszczuplony obszar ochrony

ścisłej, który jeśli ma zapewnić osiąganie założonych celów, winien być niezmienny.

Pierwszym wymienionym

w ustawie celem ochrony

przyrody jest:

utrzymanie procesów

ekologicznych

i analogiczny cel strategiczny

został przyjęty dla

Słowińskiego Parku

Narodowego.

Cel ten jest zabezpieczany

poprzez zastosowanie

ochrony ścisłej.
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Założenia jakimi kierujemy się projektując podział Parku na obszary objęte różnymi

reżimami ochronnymi:

 utrzymanie istniejących obszarów ochrony ścisłej oraz objęcie ochroną ścisłą obszarów

wykazujących cechy naturalności, które aktualnie objęte są innym sposobem ochrony,

 utrzymanie obszarów ochrony czynnej w miejscach, gdzie stosowana obecnie ochrona czynna

znacząco wpływa na różnorodność biologiczną Parku lub ma znaczny wpływ na ochronę zasobów

zbiorowisk o walorach co najmniej wysokich,

 utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie umożliwia ona realizację priorytetów ochrony,

 utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie stosowane zabiegi stymulują regenerację

lub unaturalnianie się zbiorowisk roślinnych,

 utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie ochrona czynna może doprowadzić do zwiększanie

się zasobów zbiorowisk szczególnie cennych przyrodniczo (np. muraw halofilnych),

 utrzymanie ochrony czynnej obszarów gdzie eliminacja zagrożeń cennych zbiorowisk

oraz przebiegu procesów przyrodniczych wymaga podejmowania zabiegów ochrony czynnej

(np. usuwania gatunków inwazyjnych),

 utrzymanie istniejących obszarów ochrony krajobrazowej zapewniających zachowanie cech

charakterystycznych dla krajobrazu Parku z uwzględnieniem pewnych modyfikacji wynikających

ze względów praktycznych.
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Projektując granice obszaru ochrony ścisłej brane są także pod uwagę uwarunkowania związane

z porozumieniem zawartym w roku 2003 (czyli przed powiększeniem Parku) pomiędzy Ministerstwem

Środowiska a Radą Gminy w Smołdzinie.

Nawiązanie do określenia sposobu ochrony w przywołanym porozumieniu zostało uwzględnione

w punkcie I dokumentu wskazującym, że:

Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględni objęcie ochroną częściową obszarów

lądowych i morskich, o które będzie powiększony SPN.

Innymi słowy intencją stron porozumienia było to,

aby obszarów o które w roku 2004 powiększono

Park, nie włączać w obszar ochrony ścisłej.

Szczegółowo sprawy te były omawiane

na trzecim spotkaniu informacyjno-

konsultacyjnym i w tym momencie chcę

podtrzymać deklarację przedstawioną na tym

spotkaniu, że:

ten punkt porozumienia jest i zostanie

uwzględniony w całości w opracowywanej

dokumentacji planistycznej; nie planuje się

objęcia ochroną ścisłą obszarów włączonych

do Parku w 2004 roku.
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Głównym obszarem objętym ochroną ścisłą jest Mierzeja Gardnieńsko-Łebska (za wyjątkiem 2 i 3 km

pasów sąsiadujących z granicznymi miejscowościami Łebą i Rowami).

Obszar ten obejmuje w całości 2 jeziora położone na mierzei (Dołgie Wielkie i Małe), a także wschodnią

część jeziora Gardno (wraz z Jeziorem Smołdzińskim) oraz północno-zachodnią część jeziora Łebsko.
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Ponadto ochroną ścisłą objęta jest:

 centralna część torfowiska Kluki,

 reliktowy stary las bukowo-dębowy

w obwodzie ochronnym Kluki,

 fragment olsu rosnącego na torfie

niskim w obwodzie ochronnym

Żarnowska,

 obszar w obwodzie ochronnym

Żarnowska w którym ochroną objęto

specyficzny ciąg rozwojowy gleb -

bielic żelazisto-próchnicznych,

 fragment boru bagiennego

na Wielkim Bagnie w obwodzie

ochronnym Żarnowska,

 wąski pas szuwarów nad jeziorem

Łebsko od ujścia Łeby,

aż po Żarnowską, stanowiący ważne

miejsce ochrony ptasich lęgów.
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Z przeciwnej strony ochroną krajobrazową, ze względów praktycznych objęte są wszystkie grunty nie

będące we władaniu Parku, tym bardziej, że są to głównie drogi.

Tą formą ochrony objęte są także ważne elementy związane z infrastrukturą turystyczną (np. parkingi,

muzea), jak również miejscowości: Kluki, Gać oraz Rąbka.

Dodatkowo uzgodniono z Zamawiającym, że ze względów praktycznych ochroną krajobrazową zostaną

objęte także grunty na których stwierdzono następujące rodzaje użytkowania (użytki gruntowe):

 grunty zabudowane i zurbanizowane,

 tereny różne,

 grunty rolne zabudowane i grunty

pod stawami,

 grunty leśne związane z funkcjami

ochronnymi wymagające stałej

lub okresowej konserwacji, zwłaszcza

budynki i budowle, urządzenia

melioracji wodnych, grunty pod liniami

energetycznymi, parkingi leśne

i urządzenia turystyczne oraz niektóre

drogi leśne.
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Pozostała, największa część Parku, objęta jest ochroną czynną.

Jako, że obejmuje ona obszary, dla których zdefiniowano zdecydowanie różne cele (utrzymanie,

zachowanie, odtworzenie, zahamowanie…) istnieje konieczność wyróżnienia „podobszarów”.

Zgodnie ze wskazaniem OPZ wyróżniane są następujące podobszary obszaru ochrony czynnej:

 podobszar ochrony czynnej zachowawczej projektowany dla walorów, dla których celem

ochrony jest utrzymanie naturalnego stanu oraz dynamiki ekosystemów, a jego osiągnięcie

polega na umożliwieniu przebiegu naturalnych procesów w sposób niezakłócony, w związku

z czym w okresie obowiązywania planu przyjętą zasadą jest brak jakiejkolwiek ingerencji (czyli

sposób analogiczny jak w obszarze ochrony ścisłej), jednak w odróżnieniu od niej istnieje

prawdopodobieństwo konieczności realizacji działań ochronnych w przyszłości;

 podobszar ochrony czynnej stabilizującej przewidziany tam, gdzie celem ochrony jest

utrzymanie istniejących warunków kształtowanych (modyfikowanych) przez zamierzoną

działalność człowieka. Dotyczy on np. półnaturalnych ekosystemów nieleśnych, w których

zasady działań polegają na kontynuowaniu (w założeniu długookresowym) i odtwarzaniu

tradycyjnych (ekstensywnych) metod użytkowania;
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 podobszar ochrony czynnej renaturyzującej planowany dla obszarów, gdzie celem ochrony

jest przywrócenie wcześniejszego stanu oraz warunków funkcjonowania ekosystemów

naturalnych i półnaturalnych, poprzez działania naprawiające zniekształcone/zdegenerowane

elementy przyrody, doprowadzenie do stanu pożądanego, w tym docelowo także unaturalnienie

procesów i ekosystemów. Przykładowym celem jaki ma być osiągnięty w podobszarze ochrony

czynnej renaturyzującej jest przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek

swobodnie płynących, czy przebudowa istniejących warunków i struktur biocenotycznych

np. przebudowa sztucznego drzewostanu na gruncie porolnym;

 podobszar ochrony czynnej kreacyjnej projektowany w obszarach, gdzie celem ochrony

jest zainicjowanie pożądanych procesów i przemian, np. inicjowanie procesów

odnowieniowych poprzez rozluźnienie zwarcia drzewostanu.



Omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków
Wojciech Romańczyk

Piotr Szczurek
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