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1. Informacje wstępne
Niniejszy  dokument  jest  materiałem  wynikowym  realizacji  prac  etapu  1  (wstępnego), 

związanego  z  wykonywaniem  dokumentacji  planistycznej  na  potrzeby  projektu  planu  ochrony 
dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 
2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku 
PLB990002 w  granicach  Parku.  Sporządzenie  przywołanej  powyżej  dokumentacji  zostało  zlecone 
umową nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartą w dniu 19 lutego 2019 roku w Smołdzinie 
pomiędzy:  Słowińskim  Parkiem  Narodowym  (Zamawiający),  a  KRAMEKO  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 
w Krakowie (Wykonawca).

Szczegółowy  zakres  i  sposób  wykonania  prac  w  etapie  1  został  określony  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  stanowiącym  załącznik  do  umowy  nr  POIS.02.04.00-00-
0026/17/10/2018/2019.  Zgodnie  z  tym  dokumentem  etap  ten  stanowi  przygotowanie  do  prac 
nad stworzeniem  dokumentacji  do  planu  ochrony.  W  ramach  jego  realizacji  Wykonawca  został 
zobowiązany do:

1. przygotowania informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony,
2. sporządzenia opisu założeń do sporządzenia dokumentacji,
3. zidentyfikowania grup interesu,
4. opracowania harmonogramu spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
5. dokonania analizy istniejących materiałów wyjściowych.

Pierwsza  składowa  realizacji  prac  etapu  1,  czyli  opracowanie  projektu  ogłoszenia 
o przystąpieniu  do sporządzenia  projektu  planu  ochrony  została,  zgodnie  z  umową,  zrealizowana 
wcześniej  (30  dni  od  podpisania  umowy),  poprzez  dostarczenie  stosownego  dokumentu 
Zamawiającemu 19 marca 2019 roku. Po pisemnej akceptacji przez Słowiński Park Narodowy projektu 
ogłoszenia,  zawiadomienie  o  rozpoczęciu  prac zostało  opublikowane w Głosie  Pomorza w dniu  1 
kwietnia 2019 roku.

Wynik realizacji pozostałych 4 składowych prac etapu 1 został przedstawiony w niniejszym 
dokumencie.

2. Opis założeń do sporządzenia dokumentacji
Opis założeń  do  sporządzenia  dokumentacji  został  przygotowany zgodnie  z  zaleceniami 

zdefiniowanymi w opisie przedmiotu zamówienia i został podzielony na 3 poniższe rozdziały.

2.1. Opis  Parku  i  obszarów  Natura  2000  wraz 
z wyszczególnieniem  przedmiotów  ochrony  obszarów  Natura 
2000

autorzy: Marcin Bielecki, Grzegorz Szewczyk (ptaki)
Słowiński Park Narodowy (SPN) jest jednym z dwóch położonych na polskim wybrzeżu 

parków narodowych.  Został utworzony 1 stycznia 1967. Zajmuje powierzchnię 32 744,03 ha.  Wokół 
Parku  utworzono  otulinę  o  powierzchni  30 220 ha (Dz.  U.  2004 Nr  43,  poz.  390). Różnorodność 
elementów przyrody ożywionej i  nieożywionej oraz bogaty krajobraz wyróżnia go nie tylko w skali  
regionu czy kraju, ale także na tle kontynentu europejskiego. O randze i wartości przyrodniczej SPN 
świadczy fakt, że został wpisany jako Słowiński Rezerwat Biosfery do sieci światowych rezerwatów 
biosfery  UNESCO-MAB. Znajduje  się  również  na  liście  obszarów  Konwencji  Ramsar  chroniącej 
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obszary  wodno-błotne,  mającą  znaczenie  międzynarodowe,  zwłaszcza  jako  środowisko  życiowe 
ptactwa wodnego. Ponadto od 2004 roku ochroną objęty jest  dwu milowy pas Morza Bałtyckiego 
w ramach  bałtyckich  obszarów  chronionych  HELCOM  BSPA  (Baltic  Sea  Protected  Areas). 
W granicach  SPN znajdują  się  3  obszary  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże 
Słowińskie  PLB220003  oraz  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002.  Obszary  ptasie  zostały 
wyznaczone na bazie istniejących tu już wcześniej Ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas), które 
zostały wyznaczane na podstawie zestawu ścisłych kryteriów stworzonych przez BirdLife International. 
Obszar, który został zakwalifikowany do tej sieci musi wyróżniać się m.in. tym, że występują tam ptaki 
szczególnie cenne, lub tym, że jest to obszar wyjątkowo licznie zasiedlany przez ptaki (Wilk i in. 2010).

Według  Kondrackiego  (2001)  Słowiński  Park  Narodowy  znajduje  się w  makroregionie 
Pobrzeże Słowińskie. W obrębie tego makroregionu wyróżnia się wąski pas Wybrzeża Słowińskiego, 
na który składają się: plaża, nadmorskie wydmy oraz przybrzeżne jeziora i bagna (Kondracki 1968,  
1977). Pas wybrzeża o charakterze wydmowym, oddzielający Jezioro Łebsko od Morza Bałtyckiego 
nosi nazwę Mierzei Łebskiej (Bednarczyk 1979). Do Wybrzeża Słowińskiego należy też obszar łuku 
moren czołowych z najwyższym wyniesieniem 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół, które od południa 
otaczają przybrzeżne Jezioro Gardno (Rotnicki 2004). Jest to powierzchnia, która nazwana została 
Niziną  Gardnieńsko-Łebską  (Rosa  1963,  Rotnicki  i  Borówka  1994,  1995,  Rotnicki  2004).  Obszar 
Słowińskiego  Parku  Narodowego  stanowi  młodoglacjalna  rzeźba  terenu  powstała  w  holocenie. 
Jedynie obszar wyniesienia Rowokół tworzą utwory powstałe w okresie późnego plejstocenu (ICS, 
2017). Charakterystycznymi elementami geomorfologicznymi Parku są formy pochodzenia eolicznego 
oraz  morskiego.  Pozostałe  elementy  geomorfologiczne  stanowią  formy  pochodzenia  limnicznego, 
fluwialnego  oraz  glacjalnego  i  fluwioglacjalnego,  które  nie  zaliczają  się  do  charakterystycznych 
dla obszaru SPN. (Borówka 2010, Łabuz i in. 2013, Rotnicka 2017, Rotnicki i Borówka 1994, 1995).

Wśród  form  pochodzenia  eolicznego  wyróżnia  się  wydmy  nadmorskie  (przednie, 
na piaskach  mierzejowych  -  barchanopodobne,  łukowe  i  ostańce  deflacyjne,  wałowe 
na powierzchniach  stożków  ingresyjnych,  barchanopodobne  współcześnie  ruchome,  pochodzące 
z ingresji  Bałtyku w środkowym holocenie  oraz na powierzchniach wysoczyznowych) oraz wydmy 
śródlądowe  plejstoceńskie  i  równiny  faliste  piasków  pokrywowych  (Rotnicki  i  Borówka  1995, 
Rutkowska 2015). Do form pochodzenia morskiego zalicza się plaże, powierzchnie mierzejowe, klify 
wycięte  zarówno  w  utworach  plejstoceńskich,  jak  i  holoceńskich  wydmach,  równiny  piaszczyste 
morskich stożków przepływowych oraz platformy abrazyjne.

Obszar Słowińskiego Parku Narodowego cechuje występowanie szeregu jezior,  z których 
największe  to  Łebsko,  Gardno,  Dołgie  Wielkie  oraz  Dołgie  Małe.  Są  to  jeziora  przybrzeżne, 
o zróżnicowanej genezie. Jeziora przybrzeżne, będące zbiornikami wodnymi całkowicie oddzielonymi 
od  morza  mierzeją,  odznaczają  się  występowaniem dużych  wahań poziomu lustra  wody,  wysoką 
eutrofizacją, dużą mętnością wód oraz przynajmniej okresowym, zasoleniem (Lutyńska 2009, Rotnicki  
2010,  Staszak-Piekarska  i  Rzodkiewicz  2015).  Z  powodu  występowania  wysokiego  falowania 
oraz niskiej  przezroczystości  wody,  szata  roślinności  podwodnej  jest  słabo  rozwinięta.  Strefa 
przybrzeżna porośnięta jest zazwyczaj roślinnością szuwarową. Szerszą analizę stosunków wodnych 
Parku przedstawiono w kolejnym rozdziale niniejszego dokumentu.

Cechy klimatu Parku determinowane są w dużej mierze sąsiedztwem Morza Bałtyckiego. 
Romer (1949), który w swojej regionalizacji klimatycznej Polski zalicza obszar zajmowany przez Park 
do  dzielnicy  klimatycznej  bałtyckiej,  zwraca  uwagę  na  występującą  tutaj  wyjątkowo  małą  roczną 
amplitudę powietrza, co wynika z chłodnych lat i  względnie ciepłych zim. Gumiński (1948) zwraca 
natomiast  uwagę  na  występowanie  tutaj  najkrótszego  w  Polsce  okresu  przymrozkowego.  Jego 
zdaniem  wąski  pas  wybrzeża  od  Świnoujścia  do  Rozewia,  który  zalicza  w  swojej  regionalizacji 
rolniczo-klimatycznej do Dzielnicy Szczecińskiej  stanowi najbardziej  oceaniczną część Polski.  Woś 
(1999) w swoim podziale Polski, wg którego obszar Parku leży w Regionie Wschodnionadmorskim, 
zwraca uwagę na duży udział dni z pogodą chłodną z dużym zachmurzeniem lub opadem oraz mały 
udział dni z pogodą bardzo ciepłą oraz dni z pogodą przymrozkową.

Świat roślin, grzybów i glonów jest urozmaicony i dość swoisty. Roślinność Parku, rozwija się 
głównie na kwaśnym i ubogim podłożu o zróżnicowanym stopniu wilgotności.  Lasy zajmują ponad 
połowę  powierzchni  lądowej  SPN  (Piotrowska  1997)  i  charakteryzują  się  dużą  swoistością. 
Z nadmorskim podłożem wydmowym związany jest bór bażynowy Empetro nigri-Pinetum, występujący 
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tu w trzech podzespołach: typowym, chrobotkowym i wrzośćcowym (Piotrowska 1997; Jackowiak i in. 
2004). Na siedliskach bagiennych przede wszystkim w obrębie kompleksów torfowiskowych Wielkie 
Bagno, Ciemińskie Błoto i Klucki Las rozwija się bór bagienny (ujmowany w randze zespołu Vaccinio 
uliginosi-Pinetum  lub  jako  niehierarchiczne  zbiorowiska  np.  zbiorowisko  Molinia  caerulea-Pinus 
sylvestris)  i  bagienne  lasy  brzozowe  (ujmowane  w  randze  zespołu  Vaccinio  uliginosi-Betuletum 
pubescentis lub  jako  niehierarchiczne  zbiorowiska  np.  zbiorowisko  Molinia  caerulea-Betula  
pubescens)  oraz  uboższe  zbiorowiska  z  klasy  Alnetea  glutinosae  (Klub  Przyrodników,  dane 
niepublikowane). Na żyźniejszych i podmokłych siedliskach, na glebach torfowisk niskich i murszowo-
glejowych,  głównie  na  obrzeżach  jezior,  spotyka  się  olsy  Ribeso  nigri-Alnetum i  łęgi  jesionowo-
olszowe Fraxino-Alnetum (Piotrowska 1997). W rozproszeniu występują kwaśne lasy bukowo-dębowe 
i brzozowo-dębowe reprezentowane przez fitocenozy Fago-Quercetum petraeae i Betulo-Quercetum 
roboris oraz płaty lokalnego zbiorowiska lasu dębowo-bukowego, występujące w rejonie  Kluckiego 
Lasu  (MGGP  Aero,  2016).  W  obrębie  wzgórz  morenowych  Rowokołu  oraz w rejonie  pasm 
śródlądowych  wniesień  wydmowych  rozciągających  się  od  miejscowości  Gać  do wsi  Żarnowska 
spotkać można płaty kwaśnych buczyn  Deschampsio flexuosae-Fagetum (MGGP Aero,  2016).  Na 
terenie Parku spotyka się również leśne zbiorowiska zastępcze. Największe ich płaty występują na 
północ od Smołdzina, poniżej jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe (MGGP Aero, 2016). Zbiorowiska 
zaroślowe  reprezentowane  są  m.in.  przez  zbiorowiska  zaroślowe  Alnetea  glutinosae (Klub 
Przyrodników, dane niepublikowane) oraz zarośla z woskownicą (Piotrowska, 1997;  Jackowiak i in., 
2004) ujmowane niekiedy jako łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą Myrico-Salicetum auritae lub 
jako zespół woskownicy europejskiej Myricetum gale (Klub Przyrodników, dane niepublikowane).

Wyjątkowe walory przyrodnicze ma obserwowany w Parku układ roślinności i jej dynamika 
w obszarze wydm ruchomych. Występują tu nawydmowe murawy z zespołów Elymo-Ammophiletum 
i Helichryso-Jasionetum oraz bażynowiska,  reprezentowane przez dwa zespoły:  Carici-Empetretum 
oraz  Vaccinio  uliginosi-Empetretum.  Są to  jednocześnie  zbiorowiska,  w których  występuje  szereg 
rzadkich i często ginących gatunków roślin (Fałtynowicz i in., 2004a).

Godna  uwagi  jest  również  roślinność  torfowiskowa.  Do  wyjątkowo  cennych  zbiorowisk 
występujących  na  terenie  Parku  należą  zagrożone  w  Europie  zbiorowiska  torfowisk  wysokich 
ze związku  Sphagnion magellanici,  reprezentowane między innymi przez mszar wrzoścowy  Erico-
Sphagnetum medii (Klub  Przyrodników,  dane niepublikowane).  Występują  one  głównie  w  obrębie 
kompleksów  torfowiskowych  Wiekie  Bagno,  Ciemińskie  Błoto  i  Klucki  Las.  Roślinność  torfowisk 
przejściowych i niskich z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae reprezentowana jest natomiast przez 
niewielkie płaty wykształcone w śródleśnych obniżeniach, przez  pasy pła mszarnego na obrzeżach 
jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe, a także płaty kwaśnych młak niskoturzycowych wchodzące w skład 
rozległych kompleksów łąkowo-torfowiskowo-szuwarowych (MGGP Aero, 2016). 

Na  szczególną  uwagę  zasługują  również  zbiorowiska  roślinności  solniskowej 
reprezentowane  przez  fitocenozy  zespołu  mannicy  i  muchotrzewu  solniskowego  Puccinelio-
Spergularietum salinae występujące przy brzegach jezior Gardno i Łebsko. Znajdują się one blisko 
miejsc, skąd wypływają odpowiednio Łupawa i Łeba i dokąd sięgają wpływy zasolonej wody morskiej,  
która dostaje się tutaj w czasie tzw. cofek (Fałtynowicz i in., 2004a).

Na  niewielkich  powierzchniach  występują  fragmentarycznie  wykształcone  fitocenozy 
żyznych łąk ze związków Calthion i Arrhenatherion, których występowanie na terenie parku jest godne 
uwagi ze względu na skromny udział w szacie roślinnych zbiorowisk siedlisk żyznych.

Pospolite, ale o mniejszych walorach są zbiorowiska szuwarowe ze związku  Phragmition 
oraz  zbiorowiska  wysokich  turzyc  ze  związku  Magnocaricion.  Występują  tu  także  nadrzeczne 
ziołorośla ze związku Convolvulion sepium (Fałtynowicz i in., 2004a).

Wśród zbiorowisk wodnych godne uwagi są fitocenozy zespołu pływacza drobnego 
i średniego Scorpidio-Utricularietum,  wykształcające  się w  dolinkach w  wąskim pasie  torfowiska 
przejściowego na południowym brzegu Jeziora Dołgie Wielkie (Fałtynowicz i in., 2004a), a także łąki 
ramienicowe,  głównie Charetum  asperae i  Charetum  contrariae, rozwijające  się  na  płytkich 
piaszczystych strefach jezior Łebsko i Gardno, skąd zostały zinwentaryzowane przez Gąbkę i Rybaka 
(MGGP Aero, 2016).

Flora naczyniowa SPN nie jest wyjątkowo bogata jednak odznacza się dużą swoistością. 
Piotrowska (1997)  w swej  monografii  określa  liczbę gatunków roślin  naczyniowych na około  900, 
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natomiast  w  wyniku  badań  terenowych  i  analizy  literatury,  przeprowadzonych  na  potrzeby 
sporządzenia  planu  ochrony  w  2004  roku.  Fałtynowicz  i  in  (2004b)  podają  z  terenu  Parku  911 
gatunków roślin. Do cennych elementów flory naczyniowej należą m.in: widłak torfowy  Lycopodiella  
inundata, mikołajek nadmorski Eryngium maritimum, zimoziół północny Linnaea borealis, lnica wonna 
Linaria loeselii,  długosz  królewski  Osmunda  regalis  oraz malina  moroszka  Rubus  chamaemorus. 
Ostatni z wymienionych gatunków to relikt polodowcowy, posiadający w Parku jedne z najliczniejszych 
stanowisk w Polsce (Filinger 1995; Kloss, Sienkiewicz, 1999; Bujnowicz, 2006). Znaczny udział we 
florze parku mają gatunki obcego pochodzenia  (antropofity). Jak wykazały badania prowadzone na 
potrzeby sporządzenia planu ochrony w 2004 roku (Fałtynowicz i in, 2004b) stanowią one 20% flory 
naczyniowej. Spotyka się tu silnie inwazyjne gatunki obcego pochodzenia (Tokarska-Guzik i in., 2012) 
stanowiące  zagrożenie  dla  rodzimej  flory  i  roślinności  Parku  takie  jak:  kolczurkę  klapowaną 
Echinocystis lobata, niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, niecierpka drobnokwiatowego 
Impatiens parviflora, czeremchę amerykańską Padus serotina i nawłoć późną Solidago gigantea. Na 
terenie Parku występują również gatunki lokalnie uznane za zagrażające rodzimej florze i powodujące 
degradację siedlisk takie jak olsza pomarszczona Alnus rugosa (Fałtynowicz i in, 2004b).

Flora mszaków jest dość bogata. W swojej pracy Gos (1995) z terenu Parku wymienia 164 
gatunki.  Dominują  wśród  nich  gatunki  bagienne,  typowe  dla  torfowisk  przejściowych  i  wysokich.  
Stwierdzono  tutaj  między  innymi  występowanie  aż  27  gatunków  torfowców.  Odnotowany  został 
również wyjątkowo rzadki i cenny dla Wspólnoty Europejskiej  Hamatocaulis vernicosus  (Gos, 1995; 
Fałtynowicz i in., 2004b).

Szatę roślinną Parku dopełnia bogata biota grzybów, porostów i glonów. Fałtynowicz i in. 
(2004)  podają  z  obszaru  Parku  424  gatunki  grzybów  wyższych.  Znaleźć  tu  można  gatunki  o 
efektownych  owocnikach takie  jak  purchawica olbrzymia  Calvatia  gigantea,  sromotnik  bezwstydny 
Phallus  impudicus, sromotnik  fiołkowy  Phallus  hadrianii,  mądziak  psi  Mutinus  caninus  czy 
pasożytujący na tęgoskórze podgrzybek pasożytniczy  Pseudoboletus parasiticus (Fałtynowicz i  in., 
2004b).  W ostatnich  latach,  jak  podają  Kroniki  Parku,  był  obserwowany  również  smardz  jadalny 
Morchella esculenta.

Biota  grzybów zlichenizowanych  (porostów)  liczy  około  300  gatunków (Fałtynowicz  i  in.,  
2004b).  W Słowińskim  PN warunki do rozwoju znalazły rzadkie, zarówno w skali Pomorza i i całej 
Polski,  gatunki  porostów  jak  brodaczka  nadobna  Usnea  florida,  chrobotek  zgrubiały  Cladonia 
incrassata,  promianek  jodłowy  Lecanactis  abietina,  otwornica  miseczkowata  Pertusaria  hymenea 
i włostka  cieniutka  Bryoria  capillaris.  Wszystkie  wymienione  porosty  posiadają  status  gatunków 
krytycznie zagrożonych (CR) na Pomorzu Gdańskim (Fałtynowicz, Kukwa, 2003). Szczególne miejsce 
porosty zajmują  w  zbiorowiskach  borów  bażynowych  wciąż  dobrze  zachowanych  na  terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Interesująca jest biota „glonów”. Liczy ona około 300 gatunków (Fałtynowicz i in, 2004b). Jak 
wykazały ostatnie badania prowadzone przez Gąbkę i Rybaka (MGGP Aero, 2016) na terenie Parku 
występuje aż 7 gatunków ramienic.  Są to przedstawiciele rodzajów ramienica  Chara i  krynicznica 
Nitellopsis.  Oprócz ramienic na szczególną uwagę zasługuje bogata flora glonów makroskopowych 
często charakterystycznych dla wód zasolonych. Szczególnie interesujący jest tu gatunek  Blidingia 
minima. Jest to zielenica morska, zasiedlająca również wody brakiczne. Jej masowe pojawy można 
było obserwować na kamieniach tzw. „Kamiennej wyspy” na Jeziorze Gardno (MGGP Aero, 2016).

Duża różnorodność siedlisk (wydmy, torfowiska, lasy, bagna, jeziora, łąki, wybrzeże morskie 
oraz samo morze) sprzyja zróżnicowaniu fauny Parku. 

Liczna i urozmaicona jest fauna ptaków. Stwierdzono tutaj 279 gatunków, z czego blisko 
połowa  to  ptaki  wodno-błotne.  Wśród  odnotowanych  gatunków  166  należy  do  lęgowych 
i prawdopodobnie lęgowych, pozostałe gatunki należą do przelotnych i zalatujących. Dla nich obszar 
Parku jest ważnym miejscem na trasie wiosennych i jesiennych migracji  oraz podczas zimowania. 
Z awifauny lęgowej warto wymienić m.in. orła przedniego Aquila chrysaetos, orlika krzykliwego Clanga 
pomarina, rybołowa  Pandion haliaetus, kropiatkę  Porzana porzana, derkacza  Crex crex, sieweczkę 
obrożną  Charadrius hiaticula,  krwawodzioba  Tringa totanus,  rybitwę białoczelną  Sternula albifrons, 
puchacza  Bubo  bubo,  lelka  Caprimulgus  europaeus,  pliszkę  cytrynową  Motacilla  citreola, 
podróżniczka  Luscinia svecica i  wąsatkę  Panurus biarmicus.  Z kolei do najcenniejszych gatunków 
nielęgowych należą m.in. gęś mała  Anser erythropus,  podgorzałka  Aythya nyroca,  lodowiec  Gavia 
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immer, głuptak  Morus bassanus, ostrygojad  Haematopus ostralegus, mornel  Charadrius morinellus, 
czajka  towarzyska  Vanellus  gregarius,  dubelt  Gallinago  media,  wydrzyk  teposterny  Stercorarius 
pomarinus,  mewa  trójpalczasta  Rissa  tridactyla,  rybitwa  popielata  Sterna  paradisaea,  maskonur 
Fratercula arctica i syczek Otus scops (Bednorz, 1983; Domagała, Jankow, 2014).

Wśród występujących na terenie parku ssaków Pielowski i in (2004) podają 14 gatunków 
owadożernych,  1  gatunek  zającokształtnych,  15  gatunków  gryzoni,  10  gatunków  drapieżników 
i 4 gatunki kopytnych. Spośród ssaków na szczególną uwagę zasługują osobliwości fauny morskiej.  
Jak  pokazują  wyniki  projektu  „Ochrona  siedlisk  foki  szarej  i  morświna  w  Słowińskim  Parku 
Narodowym” oraz obserwacje fok prowadzone w Parku w latach 2001-2018, odnotowano tu 3 gatunki 
foki (fokę szarą, f. obrączkowaną i f. pospolitą) oraz morświna. W SPN stwierdzono również wyraźny 
wzrost liczebny wydry Lutra lutra. Dość licznie występuje również borsuk Meles meles, który w skali 
całego kraju jest zwierzęciem dość nielicznym (Pielowski i in., 2004). Na terenie Parku stwierdzono 
również występowanie obcych gatunków inwazyjnych: norki amerykańskiej Neovison vison oraz jenota 
Nyctereutes procyonoides, którego liczebność Pielowski i in. (2004) szacują na około 8 osobników na 
1 000 ha.  W  ostatnich  latach,  notowany  był  również  szop  pracz,  którego  tropy  zaobserwowali 
pracownicy Słowińskiego PN.

Na tle niezbyt dużej liczby gatunków płazów i gadów występujących w Polsce, herpetofauna 
SPN przedstawia się dość bogato. Stwierdzono tu występowanie co najmniej 11 gatunków płazów 
(Goc,  2012)  oraz 5  gatunków gadów (Pielowski  i  in.,  2004).  Najliczniej  występującymi gatunkami 
płazów są żaby brunatne, a wśród nich żaba trawna  Rana temporaria oraz żaba moczarowa  Rana 
arvalis. Z żab zielonych występują: żaba jeziorkowa Rana lessonae, wodna Rana esculenta i najmniej 
liczna żaba śmieszka Rana ridibunda. Na uwagę zasługuje również duża populacja ropuchy paskówki 
Bufo  calamita  oraz  dość  rzadka  traszka  grzebieniasta  Triturus cristatus.  Z  gadów  najliczniej 
reprezentowana jest jaszczurka żyworodna  Zootoca vivipara oraz jaszczurka zwinka  Lacerta agilis. 
Padalec Anguis fragilis i zaskroniec Natrix natrix występują dość rzadko w porównaniu z podobnymi 
terenami (Pielowski i in., 2004).

W biocenozach wodnych parku bytują minogi i ryby. Ciepielewski i Sobocki (2004) podają, że 
w biocenozach wodnych parku bytują prawie wszystkie gatunki naszej słodkowodnej ichtiofauny (za 
wyjątkiem sielawy i  kilku gatunków rzecznych) oraz okresowo,  kilkanaście  gatunków z ichtiofauny 
Bałtyku. Sporządzona na podstawie dostępnych materiałów wstępna lista gatunków ryb i minogów 
występujących  w  wodach  położonych  w  granicach  Słowińskiego  Parku  Narodowego  obejmuje 
51 gatunków ryb oraz 3 minogi (patrz rozdz. ichtiofauna). Spotkać tu można m.in. minoga morskiego 
Petromyzon  marinus,  minoga  strumieniowego  Lampetra  planeri, minoga  rzecznego  Lampetra 
fluviatilis, piskorza  Misgurnus fossilis, ciosę  Pelecus cultratus, różankę Rhodeus sericeus, parposza 
Alosa fallax.

Na  terenie  Słowińskiego  Parku  Narodowego  istnieje  bogaty  i  różnorodny  świat 
bezkręgowców.  Występują  tu  między  innymi  rzadkie  i  chronione  motyle  związane  z  siedliskami 
wilgotnymi. Spotkać tu można czerwończyka nieparka (Lycaena dispar) oraz modraszka bagniczka 
(Plebejus  optilete)  występującego  przede  wszystkim  w  rezerwatach  Bagna  Izbickie  i  Torfowisko 
Pobłockie  oraz  przy  miejscowości  Krakulice,  a  także strzępoteka  soplaczeka  Coenonympha tullia 
(Chrzanowski,  2017).  Interesującą grupę bezkręgowców stanowią chrząszcze halofilne,  których na 
terenie Parku zinwentaryzowano 6 gatunków (Marczak in., 2006). Bogaty jest również świat ważek. 
Pielowski i in. (2004) podają z terenu Parku aż 43 gatunki ważek, wśród których do najcenniejszych 
zaliczyć  można straszkę  syberyjską  Sympecma paedisca,  żagnicę  zieloną Aeshna viridis,  trzeplę 
zieloną Ophiogomphus cecilia czy zalotke większą Leucorrhinia pectoralis.

Ochrona przyrody w Parku realizowana jest przez ochronę ścisłą, czynną i krajobrazową. 
Ochroną ścisłą objęto łącznie 5 391,74 ha powierzchni SPN. Natomiast ochroną czynną 26 887,96 ha, 
ochroną krajobrazową 464,33 ha (wg Zarz. MŚ z dnia 16 lutego 2017). Ochrona ścisła ma na celu 
utrzymanie naturalnego stanu zespołów leśnych, torfowiskowych, bagiennych, wodnych, wydmowych 
oraz  składników  przyrody  nieożywionej.  Na  obszarach  objętych  ochroną  ścisłą  zaniechana  jest 
bezpośrednia ingerencja człowieka. W skład obszaru ochrony ścisłej Parku wchodzi przede wszystkim 
Mierzeja Łebska.  Niekiedy w obrębie ochrony ścisłej  wymagane jest podjęcie ingerencji  człowieka 
i wdrożenia  zadań  ochronnych.  Według  potrzeb  wynikających  ze  stopnia  zagrożenia  stosuje  się 
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tu między innymi działania ochronne w postaci usunięcia okazów olszy pomarszczonej Alnus rugosa 
oraz świerka sitkajskiego Picea sithensis (wg Zarz. MŚ z dnia 16 lutego 2017).

Ochrona czynna prowadzona na terenie Parku ma na celu przywrócenie naturalnego stanu 
ekosystemów  i  składników  przyrody  lub  zachowania  siedlisk  przyrodniczych  oraz  siedlisk  roślin, 
zwierząt lub grzybów. W skład obszaru ochrony czynnej wchodzą przede wszystkim obszary jezior: 
Łebsko i  Gardno, zbiorowiska nieleśne zlokalizowane na południe od terenów leśnych Parku oraz 
obszary wód morskich i kompleksy leśne znajdujące się poza Mierzeją Łebską. Działania ochronne, 
jakie prowadzone są na obszarach ekosystemów leśnych to m.in. przywracanie właściwego składu 
gatunkowego oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w poszczególnych fazach rozwojowych 
(Kroniki Słowińskiego  Parku  Narodowego).  Działania  ochronne  na  obszarach  ekosystemów 
nieleśnych  uwzględniają  m.in.  usuwanie  niepożądanych  zakrzaczeń  i  zadrzewień  oraz  okazów 
obcych, koszenie roślinności zielnej, łąk, ziołorośli i młak niskoturzycowych oraz ekstensywny wypas 
zwierząt (Wg. Zarz. MŚ z dnia 16 lutego 2017). Głównymi zabiegami ochronnymi w ekosystemach 
wodnych SPN były odłowy regulujące skład ichtiofauny jezior Gardno i Łebsko, pozyskanie tarlaków 
troci,  przeprowadzenie zarybień rybami drapieżnymi oraz cennymi przyrodniczo oraz ochrona tras 
migracji organizmów wodnych (Kroniki Słowińskiego Parku Narodowego).

W skład obszaru ochrony krajobrazowej wchodzą tereny zainwestowane, w tym m.in. osady 
Czołpino, wsi Kluki,  Gać oraz osada Rąbka. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i otuliny 
ochrona  krajobrazu  realizowana  jest  poprzez:  utrzymanie  istniejącego  stanu  zagospodarowania, 
promocję  tradycyjnych  form  użytkowania  gruntów  rolniczych,  analizę  rozwiązań,  które  dotyczą 
planowanych  inwestycji  w  obrębie  Parku  i  otuliny,  składanie  wniosków  odnoszących  się  do 
wyznaczenia  stref  buforowych  oraz  ochronę  tradycyjnych  form  rybołówstwa  i  rybactwa  (Kroniki 
Słowińskiego Parku Narodowego).

Obszar  Natura  2000  Ostoja  Słowińska  PLH220023 obejmuje  główny  kompleks 
Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do Parku w 2004 r.  wodami morskimi),  kompleks Rowokół i  
koryto  rzeki  Łupawy  łączącej  Rowokół  z  głównym  kompleksem.  Chroni  dobrze  zachowane, 
wykształcone  typowo  i na  dużych  powierzchniach,  siedliska  charakterystyczne  dla  terenów 
nadmorskich.

W obszarze Natura 2000 PLH220023 Ostoja Słowińska zgodnie z obowiązującym obecnie 
Standardowym  Formularzem  Danych  (SDF)  (aktualizacja  luty  2017)  występuje  27  typów siedlisk 
przyrodniczych  wymienionych  w  załączniku  I  do  Dyrektywy  Rady 92/43/EWG (wg  zamieszczonej 
w SDF tabeli) z czego reprezentatywnymi w obszarze jest 20 z nich. W projekcie aktualizacji  SDF 
sporządzonym  przez  SPN,  zostały  przedstawione  zweryfikowane  informacje  na  temat 
ich występowania, pokrycia i  stanu zachowania. Wg tego projektu w obszarze występuje 26 typów 
siedlisk przyrodniczych (usunięto 2 typy, dodano 1 nowy), z czego reprezentatywnymi jest 17 z nich. 
Reprezentatywność  pozostałych  9  siedlisk  przyrodniczych w  obszarze  jest  nieznacząca 
(reprezentatywność D).

W  poniższej  tabeli  zestawiono  typy  siedlisk  przyrodniczych wraz  z  ich  powierzchnią 
i ocenami w obszarze zgodnie z obecnie obowiązującym SDF oraz za projektem jego aktualizacji.

Tabela  1: Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych  
siedlisk wg obowiązującego SDF i proponowanej aktualizacji

Kod Pok. [ha] 
SDF 1)

Pok. [ha] 
AKT. 

SDF 2)

Repr. 
SDF 3)

Repr. 
AKT. 
SDF 4)

Pow. 
wzg. SDF 

5)

Pow. 
wzg. 
AKT. 

SDF 6)

Stan. 
zach. 
SDF 7)

Stan. 
zach. 
AKT. 

SDF 8)

Ocena 
og. SDF 

9)

Ocena 
og. AKT. 
SDF 10)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1150* 10 064,55 10 064,55 A A B B B B B B

1170 102,06 589,00 B B C C A A B B

1210 3,30 43 527,00 C D C B B

1330 32,96 5,00 C A B B B A C B
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Kod Pok. [ha] 
SDF 1)

Pok. [ha] 
AKT. 
SDF 2)

Repr. 
SDF 3)

Repr. 
AKT. 

SDF 4)

Pow. 
wzg. SDF 

5)

Pow. 
wzg. 
AKT. 
SDF 6)

Stan. 
zach. 
SDF 7)

Stan. 
zach. 
AKT. 
SDF 8)

Ocena 
og. SDF 

9)

Ocena 
og. AKT. 
SDF 10)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2110 65,91 9,10 B B B B A A B B

2120 988,66 125,10 A A A A A A A A

2130* 790,93 662,30 A A A A A A A A

2140* 3,30 0,70 B B B B A A A A

2170 0,33 0,30 A D A C A

2180 3 295,53 2 451,50 A A A A A A A A

2190 3,30 64,50 A A B B A A A A

3110 32,96 140,30 C D C C C

3150 32,96 34,20 D B B C C

3160 6,59 6,20 C D C C C

3260 32,96 11,60 D D

4010 3,30 0,00 B - C C B

6410 6,59 3,60 D D

6430 0,00 2,40 D

6510 6,59 31,20 D D

7110* 36,25 35,60 C B C C C C C C

7120 118,64 149,70 A A C C B B C B

7140 32,96 256,80 C C C C C C C C

9110 128,53 55,10 B B C C C C C C

9130 3,30 0,00 D

9160 6,59 5,40 D D

9190 184,55 267,50 B B C C B B C C

91D0* 1 318,21 1 481,60 B B C C B B B B

91E0* 121,93 15,80 D D D

* siedlisko priorytetowe
1 Pokrycie [ha] według obowiązującego SDF
2 Pokrycie [ha] według projektu aktualizacji obowiązującego SDF
3 Reprezentatywność według obowiązującego SDF
4 Reprezentatywność według projektu aktualizacji obowiązującego SDF
5 Powierzchnia względna według obowiązującego SDF
6 Powierzchnia względna według projektu aktualizacji obowiązującego SDF
7 Stan zachowania według obowiązującego SDF
8 Stan zachowania według projektu aktualizacji obowiązującego SDF
9 Ocena Ogólna według obowiązującego SDF
10 Ocena Ogólna według projektu aktualizacji obowiązującego SDF

Powyższy  wykaz  siedlisk  przyrodniczych  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Słowińska 
PLH220023 ma charakter wstępny i może ulec zmianom (weryfikacji) w toku prac nad dokumentacją.

W zaproponowanej  aktualizacji  SDF znalazło  się  1  nowe  siedlisko  przyrodnicze -  6430 
(reprezentatywność D), usunięto natomiast 2 inne siedliska (4010, 9130). Dla siedliska przyrodniczego 
3150 dokonano zmiany reprezentatywności z D na B i uznano go tym samym za przedmiot ochrony. 
Z przedmiotów  ochrony  natomiast  wyłączono  siedliska  2170,  3110,  3160  których  występowanie 
w obszarze uznano za niereprezentatywne.
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Największą  powierzchnię  (10 064,55 ha)  w  Ostoi  posiada  siedlisko  przyrodnicze 1150  - 
laguny  przybrzeżne,  które  jest  reprezentowane  przez  jeziora  Łebsko  i  Gardno.  Oba  te  zbiorniki  
posiadają  połączenie  z  wodami morskimi.  Do jezior  tych,  przez odcinki  ujściowe przepływających 
przez nie rzek, następują okresowe wlewy słonych wód. Wyniki rachunkowe wskazują, że napływy 
wód  morskich  do  Jeziora  Łebsko  może  stanowić  aż  1/3  (prawie  208  mln  m³)  sumy  dopływu 
całkowitego (Chlost 2009). Nadaje to typową dla tego siedliska specyfikę. Na skutek przepływowego 
charakteru  oraz  znacznej  powierzchni  zlewisk,  ekosystemy  jezior  przybrzeżnych  borykają  się 
z problemem przeżyźnienia wód (Czajkowski 2011).

Największą powierzchnię pośród lądowych siedlisk przyrodniczych zajmuje siedlisko 2180 – 
lasy mieszane i  bory na wydmach. Występuje ono na obszarze Mierzei  Łebskiej  gdzie wyraźnym 
dominantem pokrywającym znaczne przestrzenie jest bór bażynowy  Empetro nigri-Pinetum (MGGP 
Aero, 2016). W zaproponowanej aktualizacji SDF, powstałej w wyniku przeprowadzonej przez Park 
weryfikacji, obecnie podaje się występowanie tego siedliska na obszarze 2 451,5 ha, a więc znacznie 
mniejszym  niż  dotychczas  sądzono  (3 295,53 ha).  Na  monitorowanych  w  ramach  Państwowego 
Monitoringu  Środowiska  stanowiskach  tego  siedliska,  ocena  ogólna  wypadała  bardzo  rożnie. 
Na stanowiskach ocenionych na U1 i U2 notowano takie niekorzystne zjawiska jak brak odnowienia 
naturalnego,  zubożenie  fitocenoz  w  gatunki  charakterystyczne,  występowanie  gatunku  obcego 
geograficznie  –  Pinus  mugo,  a  także  zniekształcenia  wynikające  z  działalności  wojskowej 
w przeszłości.  Nie  notowano natomiast  silnych negatywnych oddziaływań ani  zagrożeń,  zwracano 
jednak uwagę na penetrację płatów tego siedliska przyrodniczego.

W Ostoi znaczny udział posiada również siedlisko przyrodnicze 91D0 – bory i lasy bagienne. 
Reprezentowane jest ono przez bory bagienne oraz bagienne lasy brzozowe, a także kwaśne olsy. 
Przynależność fitosocjologiczna tych zbiorowisk jest często dyskusyjna. Są one ujmowane w randze 
zespołów Vaccinio uliginosi -Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum (Piotrowska, 1997; Jackowiak i in., 
2004; MGGP Aero, 2016), jednak bywają opisywane jako zbiorowiska niehierarchiczne wykształcające 
się na torfie - np. zbiorowisko  Pleurozium schreberi-Pinus sylvestris, zbiorowisko  Molinia caerulea-
Pinus  sylvestris,  zbiorowisko  Molinia  caerulea-Betula  pubescens (Klub  Przyrodników,  dane 
niepublikowane). Na monitorowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stanowiskach 
dominowała  niewłaściwa  ocena  ogólna  siedliska.  Wpływ  na  nią  miał  głównie  parametr  struktura 
i funkcje. Na stanowiskach notowano niewystarczający udział  martwego drewna, słabe odnowienie 
drzewostanu, zbyt wysoki udział gatunków ekspansywnych (trzęślicy modrej, jeżyn) oraz odwodnienie 
siedliska  objawiające  się  miedzy  innymi  zbyt  wysokim  udziałem gatunków właściwych  dla  borów 
świeżych. W trakcie monitoringu wielokrotnie zwracano uwagę na niekorzystny wpływ jaki miały próby 
odwadniania tego siedliska przyrodniczego w przeszłości. Opisywano również istnienie rowów, które 
w dalszym ciągu mogą powodować osuszanie siedliska.

Wśród zbiorowisk leśnych wyróżnia się dużym udziałem także siedlisko przyrodnicze 9190 – 
Kwaśne  dąbrowy.  Według  zaproponowanej  aktualizacji  SDF  zajmuje  ono  powierzchnię  267,5 ha, 
a więc  większą  niż  to  uważano  do  tej  pory  (184,55 ha).  Reprezentowane  jest  ono  przez  płaty 
zespołów Fago-Quercetum i Betulo-Quercetum roboris, a także płaty lokalnego zbiorowiska z dębem 
i bukiem występującego w rejonie Kluckiego Lasu. Niektórzy autorzy (Jackowiak i in., 2004; MGGP 
Aero, 2016) podają z Parku również występowanie zespołu Calamagrostio arundinaceae-Quercetum 
petraeae, będące identyfikatorem fitosocjologicznym omawianego siedliska. Jest to dość dyskusyjne, 
ponieważ  zasięg  tego  zespołu  nie  obejmuje  Polski  północnej  (Matuszkiewicz  2011).  Monitoring 
siedliska  przyrodniczego 9190 w ramach PMŚ w obrębie Parku, prowadzony był jedynie w płatach 
zespołu  Betulo-Quercetum.  Na  podstawie  wyników  jakie  uzyskano  można  więc  jedynie  tylko 
w niewielkim stopniu wnioskować o stanie siedliska w obszarze, które reprezentowane jest tu przez 
zróżnicowane  (np.  pod  względem  wilgotności)  fitocenozy  kwaśnych  dąbrów.  Na  monitorowanych 
stanowiskach  w  ramach  PMŚ  najczęściej  była  wystawiana  zła  ocena  ogólna  siedliska.  Wpływ 
na to ma głównie parametr struktura i funkcje. Na wszystkich stanowiskach zaobserwowano zbyt duży 
udział  ekspansywnych  gatunków  rodzimych  (głównie  trzęślicy  modrej),  zbyt  mały  udział  dębu 
w drzewostanie  oraz  słabe  jego  odnowienie.  Na  niską  ocenę  wpływ również  miało  obserwowane 
w niektórych  płatach  występowanie  świerka  w  drzewostanie,  zbyt  mała  ilość  martwego  drewna, 
zbyt jednorodna  struktura  drzewostanu  oraz  zubożenie  runa  w  gatunki  charakterystyczne. 
Zaobserwowano ponadto, że na opisywane siedlisko  przyrodnicze często presję wywiera zwierzyna 
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płowa,  która  zgryza  odnowienia  naturalne  dębu  (oddziaływanie  to  było  notowane  na  wszystkich 
monitorowanych stanowiskach, niekiedy z dużą intensywnością).

Wśród  nieleśnych  siedlisk  przyrodniczych największą  powierzchnię  zajmują  siedliska 
wydmowe reprezentowane przez typy:  2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydm białych,  2120 – 
nadmorskie wydmy białe, 2130 – nadmorskie wydmy szare, 2170 – nadmorskie wydmy z zaroślami 
wierzby piaskowej (ten ostatni typ występuje tu bardzo rzadko). W zaproponowanej aktualizacji SDF, 
powstałej  w  wyniku  przeprowadzonej  przez  Park  weryfikacji,  obecnie  podaje  się  występowanie 
tych siedlisk przyrodniczych na znacznie mniejszej powierzchni niż sądzono do tej pory. Szczególnie 
duża  zmiana  dotyczy  powierzchni  zajmowanej  przez  siedlisko  2120.  Jak  wynika  z  weryfikacji 
przeprowadzonej przez Park jest  ona kilkakrotnie mniejsza i wynosi 125,10 ha. Mimo tego obszar 
dalej  stanowi  bardzo  ważną  ostoję  siedlisk  wydmowych  na  polskim  wybrzeżu  o  czy  świadczy 
utrzymana w aktualizacji  SDF, najwyższa ocena reprezentatywności,  powierzchni względnej,  stanu 
zachowania i  oceny ogólnej  typów 2120 i 2130. Dość zaskakujące wydają się zatem wyniki  PMŚ 
prowadzone  w  obrębie  tych  siedlisk  w  obszarze.  Na  żadnym  z  kilkunastu  monitorowanych 
w 2018 roku stanowisk nie odnotowano właściwego stanu zachowania. Szczególnie słabo wypadła 
ocena siedliska  przyrodniczego 2120,  gdzie  na  każdym z  monitorowanych  stanowisk  wystawiono 
ocenę złą. Złe oceny siedlisk wydmowych wynikały często z zachodzenia procesów abrazji i dużej  
presji  turystycznej obserwowanej na stanowiskach. W wyniku abrazji  dochodzi do podcinania wału 
wydmowego  co  skutkuje  zmniejszeniem  powierzchni  omawianego  siedliska  przyrodniczego. 
Na spadek  powierzchni  i  pogorszenie  stanu  siedliska  wpływa  również  presja  turystyczna 
i wydeptywanie.  Na niektórych stanowiskach obserwowana jest  także powolna sukcesja  gatunków 
drzewiastych na wydmę co może spowodować zanik tego siedliska  przyrodniczego. Na niektórych 
stanowiskach  notuje  się  także  obecność  gatunków  obcego  pochodzenia  (Rosa  rugosa,  Salix 
acutifolia). 

Istotną grupę ze pod względem zajmowanej powierzchni stanowi roślinność torfowiskowa 
będąca identyfikatorami siedlisk przyrodniczych 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe),  7120  –  torfowiska  wysokie  zdegradowane  lecz  zdolne  do  naturalnej  i  stymulowanej 
regeneracji i 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością  Scheuchzerio-
Caricetea).  W zaproponowanej  aktualizacji  SDF,  powstałej  w wyniku przeprowadzonej  przez Park 
weryfikacji,  obecnie  podaje  się  występowanie  tych  siedlisk  na  znacznie  większej  powierzchni 
niż sądzono  do  tej  pory.  Dotyczy  to  szczególnie  siedliska  przyrodniczego  7140,  które  zajmuje 
powierzchnię  kilkukrotnie  większą  niż  podana  w  obowiązującym  SDF.  Większa  jest  również 
powierzchnia siedliska  przyrodniczego 7120. Tylko nieznacznie skorygowano powierzchnię siedliska 
7110  i  jest  ona  obecnie  minimalnie  mniejsza.  Przynależność  do  odpowiedniego  typu  siedliska 
przyrodniczego zbiorowisk torfowiskowych może w niektórych przypadkach okazywać się dyskusyjna 
i trudna do rozstrzygnięcia. Dotyczy to szczególnie płatów roślinności torfowiskowej nie dających się 
przyporządkować do danych zespołów, które są opisywane w ramach jednostek niehierarchicznych 
(Klub Przyrodników, dane niepublikowane).

W obszarze Natura 2000 PLH220023 Ostoja Słowińska zgodnie z obowiązującym obecnie 
Standardowym  Formularzem  Danych  (SDF)  (aktualizacja  luty  2017)  występuje  20  gatunków 
wymienionych  w załączniku  II  do  Dyrektywy Rady 92/43/EWG (wg zamieszczonej  w SDF tabeli) 
z czego przedmiotami ochrony w obszarze jest 16 z nich. W projekcie aktualizacji SDF sporządzonym 
przez  SPN,  zostały  przedstawione  zweryfikowane  informacje  na  temat  populacji  tych  gatunków. 
Wg projektu  w  obszarze  występuje  21  gatunków  z  załącznika  II  Dyrektywy  zwanej  siedliskową, 
z czego  przedmiotami  ochrony  powinno  być  12  z  nich.  Reprezentatywność  populacji  pozostałych 
9 gatunków jest tu nieznacząca.

Poniżej  przedstawiono  listę  gatunków  występujących  w  obszarze  i  wymienionych 
w Załączniku  II  Dyrektywy  zwanej  siedliskową,  za  obowiązującym SDF uzupełnioną  o  informacje 
z proponowanej jego aktualizacji:

a) gatunki roślin:
• 2216 lnica wonna Linaria loeselii (przedmiot ochrony)
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• 1831 elisma  wodna  Luronium  natans (w  propozycji  aktualizacji  SDF  gatunek 
usunięty z listy występujących w SPN)

b) gatunki zwierząt (ssaki):
• 1337 bóbr europejski Castor fiber (przedmiot ochrony)
• 1355 wydra Lutra lutra (przedmiot ochrony)
• 1352 wilk szary Canis lupus (gatunek dodany w propozycji aktualizacji SDF do listy 

występujących w SPN i zaproponowany jako przedmiot ochrony)
• 1308 mopek  zachodni  Barbastella  barbastellus  (gatunek  dodany  w  propozycji 

aktualizacji SDF do listy występujących w SPN, ale niezaproponowany jako 
przedmiot ochrony)

• 1364 foka  szara Halichoerus  grypus (w  propozycji  aktualizacji  SDF  gatunek 
usunięty z przedmiotów ochrony)

• 1351 morświn  zwyczajny Phocoena  phocoena - (w  propozycji  aktualizacji  SDF 
gatunek usunięty z przedmiotów ochrony)

c) gatunki zwierząt (ryby):
• 1149 koza pospolita Cobitis taenia (przedmiot ochrony)
• 1099 minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (przedmiot ochrony)
• 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri (przedmiot ochrony)
• 1095 minóg morski Petromyzon marinus (przedmiot ochrony)
• 1145 piskorz Misgurnus fossilis (przedmiot ochrony)
• 5339 różanka Rhodeus amarus (przedmiot ochrony)
• 1103 parposz Alosa  fallax (w  propozycji  aktualizacji  SDF  gatunek  usunięty 

z przedmiotów ochrony)
• 2522 ciosa  Pelecus  cultratus  (w  propozycji  aktualizacji  SDF  gatunek  usunięty 

z przedmiotów ochrony)
• 1106 łosoś atlantycki Salmo salar (nie jest przedmiotem ochrony)
• 1130 boleń pospolity Aspius aspius (nie jest przedmiotem ochrony)

d) gatunki zwierząt (płazy):
• 1661 traszka grzebieniasta Titurus cristatus (nie jest przedmiotem ochrony)

e) gatunki zwierząt (bezkręgowce):
• 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (przedmiot ochrony)
• 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (przedmiot ochrony)
• 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (nie jest przedmiotem ochrony)

Powyższa lista przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 
ma charakter wstępny i może ulec zmianom (weryfikacji) w toku prac nad dokumentacją.

W zaproponowanej aktualizacji SDF znalazły się 2 nowe gatunki ssaków: mopek (populacja 
D) i wilk (populacja C). Obniżono natomiast na D ocenę populacji 2 gatunków ryb: ciosy i parposza,  
oraz foki szarej i morświna.

Wśród przedmiotów ochrony w obowiązującym SDF wymienione zostały 2 gatunki roślin: 
lnica wonna i  elisma wodna.  W zaproponowanej  aktualizacji  SDF elisma wonna została  usunięta 
z listy gatunków występujących w Parku. Gatunek ten nie został tu bowiem stwierdzony od roku 1978, 
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kiedy to  podała  go Dębińska,  a  później  zacytowała w swojej  pracy Piotrowska (1997).  Populacja 
drugiego gatunku – lnicy wonnej jest natomiast w pełni reprezentatywna w obszarze. Inwentaryzacja 
jaka została przeprowadzono w latach 2007 i 2008 na wydmach przednich Mierzei Łebskiej w ramach 
prowadzonego w Słowińskim PN monitoringu, wykazała ponad 120 stanowisk gatunku, zaś liczebność 
określono  na  2400.  Jak  pokazują  wyniki  PMŚ  (prowadzonego  na  4  stanowiskach),  liczebność 
na 3 stanowiskach była właściwa (na jednym nastąpił  silny wzrost  liczby osobników w porównaniu 
z poprzednim cyklem).  Na  ostatnim,  czwartym monitorowanym stanowisku  odnotowano  natomiast 
duży spadku liczby osobników. Negatywnymi oddziaływaniami jakie obserwowano na stanowiskach 
była  głównie  abrazja  brzegu  morskiego,  zadeptywanie  i  zaśmiecanie  stanowisk  przez  osoby 
odpoczywające  nad  morzem,  a  także  utrwalanie  się  wydm  w  wyniku  rozwoju  traw (piaskownicy 
zwyczajnej)  i  krzewów.  Znamienne  jest  że  niektóre  zjawiska  (oddziaływania)  na  stanowiskach 
pozornie  negatywne,  są  w  rzeczywistości  pozytywne  dla  gatunku.  Przykładem są  tu  zachodzące 
procesy eoliczne (przewiewanie piasku), które z jednej strony mogą niszczyć istniejące pojedyncze 
stanowiska  przez  ich  zasypywanie,  z  drugiej  jednak  strony  są  one  niezbędne  do  utrzymania 
odpowiednich  warunków  siedliskowych  dla  gatunku  na  całym,  szeroko  rozumianym  stanowisku 
oraz powodują  tworzenie  się  odpowiednich  siedlisk  w  nowych  miejscach,  co  jest  korzystne  dla 
przetrwania gatunku w obszarze.

Na  terenie  obszaru  stwierdzona  została  obecność  dwóch  gatunków  dużych  ssaków 
morskich wymienionych w II Załączniku Dyrektywy zwanej siedliskową – foki szarej i morświna. Wyniki 
zrealizowanego w latach 2014-2016 projektu Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na obszarze 
SPN  oraz  projektu  SAMBAH,  a  także  stwierdzenia  żywych  i  martwych  osobników  oraz  tropów 
na obszarze Ostoi, pokazują że oba te gatunki powinny być wyłączone z przedmiotów ochrony. Żywe 
foki szare widywane są tu sporadycznie, jedynie podczas swojej wędrówki i nie znajdują na terenie 
Ostoi dogodnych miejsc do życia. W wyniku przeprowadzonego monitoringu obecności morświnów 
na obszarze Ostoi Słowińskiej za pomocą hydroakustycznych detektorów ich odgłosów, w ciągu roku 
kalendarzowego zanotowano jedynie dwukrotną obecność tych ssaków w Ostoi.

Pobrzeże Słowińskie PLB220003 stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków ustanowiony 
na podstawie Dyrektywy Ptasiej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do ochrony gatunków 
ptaków i  ich siedlisk.  W obszarze tym przedmiotem ochrony jest aktualnie 14 gatunków ptaków – 
wymienionych w Załączniku I  Dyrektywy Ptasiej,  jednak niezależnie od tego Pobrzeże Słowińskie 
stanowi ostoję dla licznie i regularnie występujących ptaków lęgowych, a także gatunków przelotnych, 
dla których obszar ten ma istotne znaczenie jako miejsce przystanku i odpoczynku podczas wędrówek 
sezonowych (Meissner 2010d). Otwarte tereny podmokłe okalające jeziora jak i same jeziora stanowią 
ważne miejsca bytowania  i  rozrodu ptaków związanych ze  środowiskiem wodno-błotnym,  głównie 
siewkowych  i  blaszkodziobych.  Tereny  te,  podczas  wiosennych  przelotów,  są  miejscem  dużej 
koncentracji  m.in.  gęsi  białoczelnych  Anser albifrons, gęsi  zbożowych  Anser fabalis  oraz siewek 
złotych Pluvialis apricaria, których stada liczą nawet do 2500 osobników (Domagała, Jankow 2014).

Wilgotne łąki i torfowiska na tym obszarze to siedliska lęgowe między innymi derkacza Crex 
crex i  kropiatki  Porzana  porzana.  Są  również  miejscami  żerowiskowymi  dla  ptaków  drapieżnych 
(błotniaka stawowego  Circus aeruginosus, błotniaka łąkowego  Circus  pygargus,  kani  rudej  Milvus 
milvus,  orła  przedniego  Aquila  chrysaetos,  trzmielojada  Pernis  apivorus),  a także bociana białego 
Ciconia ciconia i żurawia Grus grus, którego stada spotykane na noclegowiskach liczą nawet do 7000 
osobników (Domagała, Jankow 2014).

Lasy  dają  schronienie  i  miejsca  żerowania  sowom  (m.in.  puchaczowi  Bubo bubo)  oraz 
dziennym ptakom drapieżnym (m.in. bielikowi  Haliaeetus albicilla). Z buczynami związane są liczne 
gatunki, z których na uwagę zasługuje szczególnie muchołówka mała  Ficedula parva  oraz dzięcioł 
czarny Dryocopus martius (Bednorz 1983).

Wybrzeże  Bałtyku  jest  także  bardzo  ważnym  przystankiem  na  szlaku  wiosennych 
i jesiennych  wędrówek  ptaków.  To  tutaj,  w  niewielkich  zatoczkach  i  mikrolagunach  powstałych 
po jesiennych sztormach pożywienia i odpoczynku poszukuje wiele gatunków ptaków . Spotykane są 
tu  między  innymi  biegusy  zmienne  Calidris  alpina,  biegusy  rdzawe  Calidris  canutus,  piaskowce 
Calidris alba, siewnice  Pluvialis squatarola, kamuszniki  Arenaria interpres, ostrygojady  Haematopus 
ostralegus, szlamniki  Limosa lapponica, kulki wielkie  Numenius arquata i kuliki mniejsze Numenius 
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phaeopus (Bednorz 1983). Warto odnotować fakt dosyć licznej populacji lęgowej sieweczki obrożnej. 
Obecnie  SPN  prowadzi  czynną  ochronę  tego  coraz  rzadszego  w  Polsce  gatunku,  poprzez 
zabezpieczenie wyszukanych gniazd specjalnymi koszami ochronnymi. Dzięki temu znacznie spadł 
odsetek lęgów niszczonych przez drapieżniki, lub przebywających na plaży ludzi (Domagała, Jankow, 
2014).

Mimo,  że  obszar  ten  jest  bardzo  cenny  dla  awifauny,  oddziałują  na  nią  wciąż  liczne 
zagrożenia. Najważniejszym z nich jest fragmentacja obszarów otwartych (łąk i pastwisk), związana 
głównie  z  intensywnym  rozwojem  zabudowy  letniskowej  oraz  towarzyszącej  im  infrastruktury. 
Kolejnym istotnym problemem są melioracje, które objawiają się obniżeniem poziomu wód gruntowych 
i  przyśpieszaniem  mineralizacji  gleb.  Pozostałe  zagrożenia  to  m.in.  rozwój  sportów  wodnych 
na dużych  jeziorach  (stanowiący  zagrożenie  dla  lęgów  ptaków  wodnych),  plany  lokowania  farm 
elektrowni  wiatrowych oraz niszczenie siedlisk  na skutek wydeptywania przez penetrujących teren 
ludzi  (Kulwas  2010).  Wyeliminowanie  bądź  znaczne  ograniczenie  zagrożeń  jest  niezbędne,  aby 
podtrzymać  integralność  obszaru  Natura  2000,  która  jest  stanem  gwarantującym  zrównoważone 
trwanie populacji gatunków oraz siedlisk, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000. 
Obecność  i  dostępność  istotnych  elementów  siedlisk  przyrodniczych  i  siedlisk  gatunków  (m.in. 
żerowisk, schronień, tras wędrówek), obecność gatunków chronionych, odpowiednie stosunki wodne, 
warunki  ekologiczne,  ich  funkcjonalne  połączenia  i  ich  dynamika,  powinny  sprzyjać  podtrzymaniu 
integralnego charakteru obszaru (otop.org.pl).  Obecnie  wszystkie  przedmioty ochrony wyznaczone 
dla omawianego terenu mają zadowalający stan ochrony, jednak wymienione wyżej zagrożenia mają 
na nie istotny, negatywny wpływ. Bez ingerencji człowieka w postaci czynnej ochrony, część gatunków 
nie będzie w stanie zachować zdolności regeneracji  i  odnawiana swoich populacji  oraz nie będzie 
w stanie  wykorzystywać  w  pełni  potencjału  siedlisk,  niszczonych  presją  urbanistyczną 
bądź nadmiernym rozwojem turystyki.

Przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003
Na obecnym etapie wstępnym przedmioty ochrony w charakteryzowanym obszarze Natura 

2000 zostały wyszczególnione na podstawie aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF). 
Przedmioty ochrony przedstawiono poniżej, w nawiasach podając typ populacji w obszarze.

• A041 gęś białoczelna Anser albifrons (populacja przelotna)
• A043 gęgawa Anser anser (populacja przelotna)
• A091 orzeł przedni Aquila chrysaetos (populacja wydająca potomstwo) 
• A059 głowienka Aythya ferina (populacja przelotna)
• A215 puchacz Bubo bubo (populacja osiadła)
• A137 sieweczka obrożna Charadrius hiaticula (populacja wydająca potomstwo)
• A122 derkacz Crex crex (populacja wydajaca potomstwo)
• A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (populacja przelotna)
• A127 żuraw Grus grus (populacja przelotna)
• A184 mewa srebrzysta Larus argentatus (populacja wydająca potomstwo)
• A068 bielaczek Mergellus albellus (populacja przelotna)
• A070 nurogęś Mergus merganser (populacja przelotna)
• A074 kania ruda Milvus milvus (populacja wydająca potomstwo)
• A391 kormoran Phalacrocorax carbo sinensis (populacja wydająca potomstwo)

Należy  jednak  także  wymienić  przedmioty  ochrony  wyszczególnione  na  podstawie 
otrzymanego  od  Zamawiającego  projektu  aktualizacji  Standardowego  Formularza  Danych  (SDF). 
W projekcie  tym  kilka  gatunków  zostało  dodanych  do  listy  przedmiotów  ochrony,  natomiast  kilka 
innych zostało z niej skreślonych. Poniżej przedstawiono proponowaną listę.
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• A041 gęś białoczelna Anser albifrons (populacja przelotna)
• A043 gęgawa Anser anser (populacja przelotna)
• A091 orzeł przedni Aquila chrysaetos (populacja wydająca potomstwo)
• A215 puchacz Bubo bubo (populacja osiadła)
• A224 lelek Caprimulgus europaeus (populacja wydająca potomstwo)
• A137 sieweczka obrożna Charadrius hiaticula (populacja wydająca potomstwo)
• A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (populacja przelotna)
• A127 żuraw Grus grus (populacja przelotna)
• A068 bielaczek Mergellus albellus (populacja przelotna)
• A070 nurogęś Mergus merganser (populacja przelotna)
• A074 kania ruda Milvus milvus (populacja wydająca potomstwo)
• A607 pliszka cytrynowa Motacilla citreola (populacja wydająca potomstwo)

Powyższa lista przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 
ma charakter wstępny i może ulec zmianom (weryfikacji) w toku prac nad dokumentacją.

Obszar  Natura  2000  Przybrzeżne  Wody Bałtyku  PLB990002 stanowi  również  obszar 
specjalnej ochrony ptaków, ustanowiony w celu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk. W granicach 
Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się niewielka część omawianego obszaru, który ochroną 
obejmuje przybrzeżny pas Bałtyku o szerokości około 15 km i rozciągający się na odcinku blisko 200 
km (od nasady Półwyspu Helskiego aż po granicę z ostoją Zatoki Pomorskiej). Dno morskie na tym 
obszarze  jest  stosunkowo  płytkie  (od  0  do  20  m),  ale  przy  tym  dość  nierówne  -  deniwelacje 
przekraczają  3  m.  W faunie  bentosowej  występują  licznie  drobne  skorupiaki.  Obszar  ma  istotne 
znaczenie dla ptaków zimujących, spośród których warto wymienić m.in. nura rdzawoszyjego Gavia 
stellata, nura czarnoszyjego Gavia arctica, lodowca Gavia immer, lodówkę Clangula hyemalis, nurnika 
Cepphus grylle i uhlę Melanitta fusca (Meissner 2010d; Kajzer 2015). Na obszarze obserwowane są 
także bardzo duże koncentracje, m.in. mewy siodłatej, szacowane na kilka tysięcy sztuk (Żurek-Pysz, 
2015). Z uwagi na to, że wody są tu dość płytkie i zasobne w skorupiaki, a Bałtyk rzadko zamarza,  
gromadzące się ptaki mają odpowiednie warunki na łatwe i szybkie zdobycie pokarmu, co umożliwia 
im przetrwanie zimowych miesięcy.

Mimo,  że  obszar  ten  jest  tak  bardzo  cenny  dla  awifauny,  wciąż  zagrażają  mu plany 
lokowania tu farm elektrowni wiatrowych a także niektóre formy rybołówstwa - sieci stawne i sznury 
hakowe.  Sieci  stanowią  poważne  zagrożenie  dla  ptaków  szczególnie  w  okresie  ich  największej 
koncentracji. Podczas żerowania ptaki plączą się w zastawione sieci, topiąc się. Dużym problem jest  
także spływ ścieków do morza. Rzeki mimo powolnej poprawy stanu wód, ciągle niosą jednak wiele 
zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają nie tylko bezpośrednio na ptaki, ale również pośrednio – 
niszcząc  drobne  organizmy  zwierzęce  oraz  rośliny,  które  stanowią  pokarm  awifauny.  Istotnym 
zagrożeniem  są  także  różnego  rodzaju  jednostki  pływające,  które  płoszą  ptaki,  narażając 
je niepotrzebnie na utratę energii. Statki są także często źródłem skażenia wód morskich substancjami 
ropopochodnymi  (Meissner,  2010d).  Podobnie  jak  w  przypadku  obszaru  Pobrzeże  Słowińskie 
PLB220003, tak i tu wyeliminowanie lub chociaż znaczne ograniczenie zagrożeń jest niezbędne, aby 
podtrzymać  integralność  obszaru  Natura  2000,  która  jest  stanem  gwarantującym  zrównoważone 
trwanie populacji gatunków oraz siedlisk, dla ochrony których wyznaczono dany obszar (otop.org.pl). 
Przedmioty ochrony wyznaczone dla omawianego obszaru mają obecnie zadowalający stan ochrony, 
jednak wymienione zagrożenia mają na nie istotny,  negatywny wpływ.  Bez ingerencji  człowieka,  w 
postaci  czynnej  ochrony,  część  gatunków  nie  będzie  w  stanie  zachować  zdolności  regeneracji  i 
odnawiana swoich populacji  oraz nie  będzie  w stanie  wykorzystywać w pełni  potencjału  siedliska 
morskiego, niszczonego głównie przez zanieczyszczenia. Postępujący spadek liczebności gatunków 
jaki  obserwuje się w ostatnim dziesięcioleciu,  może doprowadzić  do stanu, kiedy  część gatunków 
zmniejszy  populacje  na  tyle,  że  ich  zły  stan  ochrony  sprawi,  iż  integralność  obszaru  zostanie 
nieodwracalnie zaburzona.
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Przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002
Na obecnym etapie wstępnym przedmioty ochrony w charakteryzowanym obszarze Natura 

2000 zostały wyszczególnione na podstawie aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF). 
Przedmioty ochrony przedstawiono poniżej, w nawiasach podając typ populacji w obszarze.

• A200 alka Alca torda (populacja zimująca)
• A202 nurnik Cepphus grylle (populacja zimująca)
• A064 lodówka Clangula hyemalis (populacja zimująca)
• A184 mewa srebrzysta Larus argentatus (populacja zimująca)
• A066 uhla Melanitta fusca (populacja zimująca)
• A065 markaczka Melanitta nigra (populacja zimująca i przelotna)

Powyższa  lista  przedmiotów  ochrony  obszaru  Natura  2000  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku 
PLB990002 ma charakter wstępny i może ulec zmianom (weryfikacji) w toku prac nad dokumentacją.
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2.2. Podstawowe  informacje  dotyczące  dokumentacji 
planistycznej

autor: Piotr Szczurek
Park  narodowy  stanowi  w  Polsce  najwyższą  formę  ochrony  przyrody.  Wynika  to  treści 

art. 6 ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2018  r. 
poz. 1614 z późn. zm.), w którym to został wskazany na pierwszym miejscu, przed innymi formami 
ochrony  przyrody,  takimi  jak  rezerwaty  czy  parki  krajobrazowe.  Park  narodowy  obejmuje  obszar 
o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi,  społecznymi,  kulturowymi  i  edukacyjnymi,  na  którym ochronie  podlega  cała  przyroda 
oraz walory krajobrazowe. Istnienie parku jest uzasadnione koniecznością zachowania różnorodności 
biologicznej,  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  nieożywionej  i  walorów  krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i  składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 
siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk poszczególnych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Nic 
więc dziwnego, iż ustawodawca w treści art. 8b ustawy o ochronie przyrody wskazał nieenumeratywny 
katalog  zadań  dla  parków  narodowych,  polegających  między  innymi  na  prowadzeniu  działań 
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ochronnych,  zmierzających  do  uzyskania  celów  istnienia  parku.  Tym  samym  wszelkie  działania, 
podejmowane na jego terenie, podporządkowane są właśnie ochronie przyrody.

Dyrektor Parku Narodowego, będąc organem Parku, kieruje jego działalnością i reprezentuje 
go  na zewnątrz.  Na  podstawie  art.  8e  ust.  1  ustawy o  ochronie  przyrody,  Dyrektor  Parku  został  
również  zobowiązany do  realizacji  ustaleń  planu  ochrony lub  planu  zadań ochronnych.  Instytucja 
planów ochrony została wprowadzona do polskiego prawodawstwa nieobowiązującą już ustawą z dnia 
16  października  1991  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  1991  Nr  114,  poz.  492)  i  choć  obecne 
obowiązujące regulacje prawne wiele kwestii formułują odmiennie, sama w sobie nie jest już tworem 
nowym.

Projekt planu ochrony sporządzany jest przez Dyrektora Parku Narodowego na podstawie 
art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na skonstruowanie 
definicji legalnej tego pojęcia, dlatego o charakterze projektu planu ochrony dla Parku Narodowego 
można mówić wyłącznie poprzez pryzmat jego treści (zawartości). Dokument ten sporządzany jest na 
okres  20  lat.  Fakt  ten  wskazuje  jednoznacznie,  iż  ze  względu  na  długi  czas  ekspiracji,  jest 
dokumentem  kompleksowym.  Przy  tworzeniu  projektu  planu  ochrony  ustawodawca  nakazuje 
uwzględnić szereg odmiennych czynników, które wskazane zostały enumeratywnie w art. 20 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody, wskazując jednocześnie, na czym polegać będą prace nad projektem 
planu ochrony. Tym samym, w pierwszej kolejności, niezbędne jest poddanie ocenie stanu zasobów, 
tworów  i  składników  przyrody,  walorów  krajobrazowych,  wartości  kulturowych  oraz  istniejących 
i potencjalnych  zagrożeń  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Ocena  ta  ma  pomóc  przy  opracowaniu 
koncepcji  ochrony  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  oraz  wartości  kulturowych,  a  także 
eliminacji  lub  ograniczania  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  wewnętrznych  i  zewnętrznych, 
a następnie we wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Dzięki treści normy art. 20 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z łatwością można określić 
strukturę oraz zawartość projektu planu ochrony.  Ustawodawca wskazał bowiem, z jakich „części” 
(zawartości) powinien się składać dokument. Są to kolejno: 1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie 
przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji, 2) identyfikacja oraz określenie sposobów 
eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
ich skutków, 3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 4) określenie działań 
ochronnych  na  obszarach  ochrony  ścisłej,  czynnej  i  krajobrazowej,  z  podaniem rodzaju,  zakresu 
i lokalizacji  tych  działań,  5)  wskazanie  obszarów  i  miejsc  udostępnianych  dla  celów  naukowych, 
edukacyjnych,  turystycznych,  rekreacyjnych,  sportowych,  amatorskiego  połowu  ryb  i  rybactwa 
oraz określenie sposobów ich udostępniania, 6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona 
działalność  wytwórcza,  handlowa  i  rolnicza,  7)  ustalenia  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego, 
planów  zagospodarowania  przestrzennego  województw  oraz  planów  zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące  eliminacji  lub  ograniczenia  zagrożeń  wewnętrznych  lub  zewnętrznych.  Intencje 
ustawodawcy  (a  tym  samym  wyniki  prac  nad  projektem  planu  ochrony)  w  sposób  oczywisty 
korespondują zatem z celami i  zadaniami Parku Narodowego, o czym wspomniano powyżej,  czyli 
z koniecznością  zachowania  różnorodności  biologicznej,  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody 
nieożywionej  i  walorów  krajobrazowych,  przywrócenia  właściwego  stanu  zasobów  i  składników 
przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt 
lub  siedlisk  grzybów.  Tym samym plan  ochrony  stanowi  podstawową,  długoterminową  koncepcję 
kompleksowej  ochrony  Parku  Narodowego  i  objętych  w  jego  granicach  wartości  przyrodniczych, 
naukowych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

W toku całego procesu planistycznego Dyrektor Parku Narodowego zobowiązany jest do 
zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwości zapoznawania się z wynikami prac na 
potrzeby  sporządzenia  projektu  planu  i  z  projektem  planu  oraz  możliwość  zgłaszania  do  nich 
wniosków  i  uwag.  Obowiązek  taki  konstytuowany  jest  przez  § 6  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra 
Środowiska  z  dnia  12  maja  2005  r.  w  sprawie  sporządzania  projektu  planu  ochrony  dla  parku 
narodowego,  rezerwatu  przyrody  i  parku  krajobrazowego,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  oraz 
ochrony  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  (Dz.U.  2005  Nr  94,  poz.  794).  Wreszcie,  po 
zakończeniu  prac  nad projektem planu ochrony Parku  Narodowego,  Dyrektor  przesyła  projekt  do 
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organów właściwych  do  dokonania  opinii  i  uzgodnień,  czyli  do  właściwych  miejscowo  rad  gmin, 
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz Radzie Naukowej Parku Narodowego. Następnie, projekt 
planu  ochrony  Parku  Narodowego  Dyrektor  Parku  przedstawia  ministrowi  właściwemu  do  spraw 
środowiska, który ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony w terminie 6 miesięcy od dnia 
otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami 
ochrony przyrody.

Odmienną  formą  ochrony  przyrody,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  przyrody,  są  obszary 
Natura 2000, czyli obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary 
mające znaczenie dla Wspólnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,  
siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Obszary te 
nadzorowane są – co do zasady -  przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
który – zgodnie z art.  29 ust.  1 ustawy o ochronie przyrody – zobowiązany jest do sporządzenia  
projektu  planu  ochrony  dla  nadzorowanych  obszarów  Natura  2000.  Ze  względu  jednak  na  fakt, 
iż granice administracyjne obszarów Natura 2000, zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody,  swobodnie  przecinają  się  z  granicami  innych  form  ochrony  przyrody,  a  większość 
przedmiotów ochrony objęta jest zazwyczaj działaniami ochronnymi zarówno w obszarze Natura 2000, 
jak i w Parku Narodowym, mogłoby dojść do sytuacji, w której dla tego samego obszaru i tych samych 
przedmiotów  ochrony  funkcjonowałyby  równocześnie  dwa  niezależne  plany  ochrony  -  jeden 
sporządzony przez Dyrektora Parku Narodowego dla Parku Narodowego i drugi, sporządzony przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla nadzorowanego obszaru Natura 2000. Z tego też 
powodu ustawodawca w art. 20 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody przewidział, iż plany ochrony dla 
Parku  Narodowego,  rezerwatu  przyrody  lub  parku  krajobrazowego  w  części  pokrywającej  się 
z obszarem Natura 2000, powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, chyba że dla danego obszaru Natura 2000 
został już ustanowiony plan ochrony. Ponadto, zgodnie z  art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, 
w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar Parku Narodowego, 
sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach Parku Narodowego jest jego Dyrektor.

Prace  nad  sporządzeniem  projektu  planu  ochrony  dla  obszaru  Natura  2000 obejmują 
ustalenie terenu objętego projektem oraz przedmiotów ochrony obszaru, sformułowanie założeń do 
projektu planu ochrony,  następnie identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 
obszar,  by umożliwić  im udział  w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu,  a finalnie 
sformułowanie  projektu  planu  ochrony.  Szczegółowy  zakres  prac  koniecznych  dla  sporządzania 
projektu planu ochrony został określony w § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 
2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010 Nr 64, 
poz. 401 z późn. zm.). Ustawodawca bardzo precyzyjnie określił również zawartość planu ochrony dla 
obszaru Natura 2000. Ponad wszelką wątpliwość wiemy zatem, iż dokument ten zawiera:  1) opis 
granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, 2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich 
siedlisk  będących  przedmiotami  ochrony,  3)  określenie  warunków  utrzymania  lub  odtworzenia 
właściwego  stanu  ochrony  przedmiotów  ochrony  obszaru  Natura  2000,  zachowania  integralności 
obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się między innymi 
na przykład do innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, czy też do 
zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności  terenów lokalizacji  zabudowy możliwej 
bez szkody dla obszaru Natura 2000, 4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań 
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planach  zagospodarowania 
przestrzennego,  planach  zagospodarowania  przestrzennego  województw  oraz  planach 
zagospodarowania  przestrzennego morskich  wód wewnętrznych,  morza  terytorialnego  i  wyłącznej 
strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, 
jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, 5) określenie działań 
ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 6) wskaźniki właściwego 
stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  lub  gatunków  roślin  i  zwierząt  i  ich  siedlisk,  będących 
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przedmiotami  ochrony,  7)  określenie  sposobów  monitoringu  realizacji  zadań  ochronnych 
oraz ich skutków oraz  8)  określenie  sposobów monitoringu  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych 
lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. Z powyższego wynika 
wyraźnie,  iż  celem  ustanowienia  planu  ochrony  dla  obszaru  Natura  2000  jest  utrzymanie 
i przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, 
dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, a zatem zaplanowanie działań mających na celu 
zarówno ochronę, jak i „odtwarzanie” przedmiotów ochrony obszaru. Cel ten, choć zbliżony do celów 
planu  ochrony  Parku  Narodowego,  kładzie  jednak  nacisk  na  nieco  odmienne  elementy  ochrony 
przyrody.  Ponadto,  mając na uwadze charakter  ochrony,  w znacznie  większym stopniu  umożliwia 
wzięcie udziału w projektowaniu ochrony czynnikom społecznym poprzez czynny udział w pracach, 
a nie jedynie w formie udostępnienia ich wyników oraz składania uwag i wniosków, jak ma to miejsce 
w przypadku planu ochrony dla Parku Narodowego. 

Po zakończeniu prac nad projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000, dokument ten 
poddaje się zaopiniowaniu przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli obszar 
Natura 2000 obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
oraz Dyrektora Urzędu Morskiego, jeżeli obszar Natura 2000 obejmuje obszar morski. Plan ochrony 
dla  obszaru  Natura 2000,  podobnie  jak  w przypadku  Parku  Narodowego,  ustanawiany jest  przez 
ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia na okres 20 lat.  Ustanowienie 
Planu  ochrony  poprzedza  się  przeprowadzeniem  postępowania  z  udziałem  społeczeństwa 
na zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji 
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).

Warto  powtórzyć,  iż  w  myśl  postanowień  art.  32  ust.  5  ustawy  o  ochronie  przyrody, 
w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar Parku Narodowego,  
sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach Parku Narodowego jest jego Dyrektor.  
„Przejmuje” on zatem obowiązki nadzorcze właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w stosunku  do  obszarów  Natura  2000,  obejmujących  obszar  Parku  Narodowego.  Tym  samym 
Dyrektor  Słowińskiego  Parku  Narodowego  sprawuje  nadzór  nad  obszarami  Natura  2000:  Ostoja 
Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 
w granicach Słowińskiego Parku Narodowego.

Mając na uwadze powyższe, sporządzany przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego 
projekt planu ochrony Parku, zgodnie z  treścią art. 20 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, zawierał 
będzie również zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000:  Ostoja Słowińska PLH220023, 
Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003  oraz  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  których  obszary 
obejmują  również  obszar  Słowińskiego  Parku  Narodowego.  Po  zakończeniu  wszystkich  prac, 
określonych  zarówno  w  ustawie  o  ochronie  przyrody,  jak  i  w  aktach  wykonawczych  - 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu 
ochrony  dla  parku  narodowego,  rezerwatu  przyrody  i  parku  krajobrazowego,  dokonywania  zmian 
w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (w przypadku Słowińskiego Parku 
Narodowego)  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  marca  2010  r.  w  sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (w przypadku obszarów Natura 2000: 
Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003  oraz  Przybrzeżne  Wody Bałtyku 
PLB990002), projekt  planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, zawierający zakresy planów 
ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 
oraz  Przybrzeżne  Wody Bałtyku  PLB990002,  poddany zostanie  procedurom udziału  społecznego 
na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  procedurom 
opiniowania przez właściwe organy, a następnie przedłożony Ministrowi Środowiska. Po ustanowieniu 
w formie rozporządzenia, plan ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, uwzględniając zakres 
planów ochrony dla obszarów Natura 2000, stanie się równocześnie planem ochrony dla obszarów 
Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003  oraz  Przybrzeżne 
Wody Bałtyku PLB990002.
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2.3. Zapowiedź  o  planowanych  spotkaniach 
informacyjno-konsultacyjnych  z  udziałem  przedstawicieli 
zainteresowanych  osób  i  podmiotów  wraz  z  informacją 
o możliwości  zapoznania  się  z  bieżącym  stanem  prac  oraz 
zgłaszania uwag i wniosków

autor: Piotr Szczurek
Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.  

Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia  12  maja  2005  r.  w  sprawie  sporządzania  projektu  planu  ochrony  dla  parku  narodowego, 
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 794), a także art.  29 ust.  5 ustawy z dnia  
16 kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  jedn.  Dz.U. z 2018 r.  poz.  1614  z  późn.  zm.) 
oraz postanowieniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania 
na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w zakresie udziału społeczeństwa 
w ochronie  środowiska,  w  toku  prac  nad  projektem  planu  ochrony  dla  Słowińskiego  Parku 
Narodowego, uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska 
PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003  oraz  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002 
w granicach Parku,  zorganizowany zostanie cykl  spotkań konsultacyjno-informacyjnych z udziałem 
przedstawicieli gmin, społeczności lokalnej, osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie 
siedlisk  przyrodniczych i  siedlisk  gatunków,  dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 
a także innych osób i instytucji  zainteresowanych opracowywaną dokumentacją. W trakcie spotkań 
zainteresowane osoby i podmioty będą miały możliwość zapoznania się z postępami prac, a także 
wzięcia  udziału  w  sporządzaniu  projektu  planu  ochrony  poprzez  składanie  uwag  i  wniosków, 
dotyczących  przedsięwzięcia.  Informacje  o  terminie  planowanych  spotkań  będą  publikowane 
na stronie  internetowej  projektu  www.planochrony.slowinskipn.pl.  Zidentyfikowani  interesariusze 
otrzymają ponadto każdorazowo indywidualne zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach.

Wstępny  harmonogram  spotkań  informacyjno-konsultacyjnych,  które  będą  organizowane 
w trakcie  opracowywania  dokumentacji  planistycznej  został  przedstawiony  w  dalszej  części 
niniejszego dokumentu, w rozdziale 3, rozpoczynającym się od strony 23.

Aktualne  informacje  o  stanie  zaawansowania  prac  i  materiały  robocze  związane 
z wykonaniem  dokumentacji  na  potrzeby  planu  ochrony  dla  Słowińskiego  Parku  Narodowego 
z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023,  
Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku będą 
publikowane  w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej  www.planochrony.slowinskipn.pl. 
Uwagi,  wnioski  i  zapytania  dotyczące  dokumentacji  przygotowywanej  na  potrzeby  planu  ochrony, 
w formie  pisemnej,  składać  będzie  można  na adres:  Słowiński  Park  Narodowy ul.  Bohaterów 
Warszawy  1A,  76-214  Smołdzino,  za pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres 
sekretariat@slowinskipn.pl lub  w  trakcie  organizowanych  spotkań  informacyjno-konsultacyjnych. 
O sposobie  rozpoznania  zastrzeżeń  wniesionych  na  podany  powyżej  adres  Sporządzającego, 
interesanci zostaną poinformowani indywidualnie w formie pisemnej. Odpowiedzi na uwagi, wnioski 
i zapytania, złożone w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych, zostaną opublikowane na stronie 
internetowej  projektu  w  zakładce  „Konsultacje  społeczne”.  Organem  właściwym  do  rozpatrzenia 
wszystkich uwag, wniosków i zapytań jest Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

Ponadto wszystkie  zainteresowane osoby i  podmioty będą miały prawo, po zakończeniu 
prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego 
z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, 
Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002  w  granicach  Parku, 
do zapoznania się z projektem planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. 
Dyrektor  Słowińskiego Parku Narodowego poinformuje w formie ogłoszenia,  po zakończeniu  prac 
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nad opracowywaniem  projektu  planu  ochrony,  o  terminie  jego  wyłożenia  do  publicznego  wglądu 
na okres co najmniej 21 dni oraz o sposobie składania wniosków i uwag do projektu planu ochrony.

3. Wstępny  harmonogram  spotkań  informacyjno-
konsultacyjnych

Zgodnie z postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), w trakcie opracowywania 
dokumentacji  planistycznej  winno  być  zorganizowanych  6-8  spotkań  informacyjno-konsultacyjnych 
ze społecznością  lokalną.  Z  uwagi  na  stosunkowo  krótki  okres  opracowania  projektu  planu, 
na obecnym  etapie  proponujemy  zorganizować  6  spotkań  dla  których  przedstawiamy  wstępny 
harmonogram.  Ewentualne  dodatkowe  2  spotkania  będą mogły  być  zorganizowane  w  przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych aktualnie okoliczności, które spowodują, że dodatkowe spotkania będą 
potrzebne.

1. Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
1.a) termin  : do 28 czerwca 2019 roku
1.b) zakres tematyczny  : spotkanie  wstępne,  poinformowanie  o  rozpoczęciu  prac 

nad projektem  planu,  zaprezentowanie  harmonogramu  prac  i  ich  procedury, 
przedstawienie możliwości  zapoznawania się z bieżącym stanem prac oraz sposobem 
zgłaszania uwag i wniosków podczas całego procesu planistycznego;
zebranie  wstępnych  uwag  i  wniosków  osób  zainteresowanych  sporządzana 
dokumentacją.

2. Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
2.a) termin  : do 13 grudnia 2019 roku
2.b) zakres tematyczny  : przedstawienie  wyników dotychczas  zrealizowanych  prac,  wstępnie 

zidentyfikowane przedmioty i  cele ochrony, a także zagrożenia, omówienie dotychczas 
zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

3. Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
3.a) termin  : do 28 lutego 2020 roku
3.b) zakres tematyczny  : przedstawienie  wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 

2 (części  od  1  do  6  oraz  prace  inwentaryzacyjne  w  części  7)  ze  szczególnym 
uwzględnieniem prac wykonanych w ramach części 4 (zagospodarowanie przestrzenne) 
oraz  6  (uwarunkowania  hydrotechniczne),  zidentyfikowane  przedmioty  i  cele  ochrony, 
a także  zagrożenia,  omówienie  dotychczas  zgłoszonych  uwag  i  wniosków,  zebranie 
kolejnych uwag i wniosków.

4. Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
4.a) termin  : do 29 maja 2020 roku
4.b) zakres tematyczny  : poinformowanie  o  zakresie  i  sposobie  realizacji  prac  w  etapie  3, 

przedstawienie wyników prac analitycznych i syntetycznych dotyczących części 7 (zasoby 
leśne),  przedstawienie  strategicznych  i  operacyjnych  (szczegółowych)  celów  ochrony, 
zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania, określenie wskaźników 
właściwego  stanu  ochrony  przedmiotów  ochrony  obszarów  Natura  2000  w  granicach 
Parku,  przedstawienie  koncepcji  podziału  Parku  na  strefy  ochronne,  wstępne 
sformułowanie  zasad  udostępniania  Parku,  wstępne  wskazania  do  dokumentów 
planistycznych, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych 
uwag i wniosków.

5. Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
5.a) termin  : do 30 września 2020 roku
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5.b) zakres tematyczny  : przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 
3 (części 8 - strategia i zasady ochrony i 9 - projekt rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego wraz z oceną 
skutków  regulacji),  omówienie  dotychczas  zgłoszonych  uwag  i  wniosków,  zebranie 
kolejnych uwag i wniosków.

6. Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne  :
6.a) termin  : do 29 stycznia 2021 roku
6.b) zakres tematyczny  : spotkanie podsumowujące prace, przedstawienie ostatecznej postaci 

dokumentacji  planistycznej,  szczegółowe omówienie udziału społeczeństwa w procesie 
tworzenia projektu planu ochrony SPN, przedstawienie sposobu i zakresu uwzględnienia 
zgłoszonych  uwag  i  wniosków  w  opracowanej  dokumentacji,  uzasadnienie  powodów 
braku uwzględnienia uwag i wniosków, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone podczas 
sporządzania projektu planu ochrony.

4. Identyfikacja grup interesu
autorzy: Piotr Szczurek, Wojciech Romańczyk
Grupa osób i podmiotów zainteresowanych sporządzaną dokumentacją została opracowana 

na podstawie danych i informacji  uzyskanych od Zamawiającego. Interesariusze zostali  zestawieni 
w zamieszczonej poniżej tabeli nr 2. Poza interesariuszami wprost wskazanymi przez Słowiński Park 
Narodowy,  ich  lista  została  uzupełniona  także  o  dane  znajdujące  się  w  przekazanym 
przez Zamawiającego  Wykazie  dzierżawców  i  podmiotów,  którym  udostępnia  się  Park  w  celach 
obsługi  ruchu  turystycznego  (stan  na  2018  r.).  W  tabeli  nr  2 uwzględniono  jedynie  te  podmioty 
dla których okres wskazany w przywołanym powyżej wykazie jest aktualny.

Identyfikacji postulowanego w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) znaczenia grup interesu 
dla  procesu  planowania  ochrony  przyrody  SPN,  dokonano  poprzez  ocenienie  dla  każdego 
z zestawionych  w  tabeli  nr  2 ineresariuszy  dwóch  parametrów  (kategorii):  „Siły  zaangażowania” 
oraz „Wpływowości”, a także zdefiniowanie rodzaju interesu jaki w procesie tworzenia dokumentacji 
planistycznej  mają  poszczególni  interesariusze.  Takie  ujęcie  tego  zagadnienia  jest  zgodne 
ze wskazaniami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego.

W celu określenia kategorii „Siła zaangażowania” wzorowano się na wytycznych Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska „Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000” 
oraz wyodrębnionych  w tym opracowaniu (str.  9)  kategorii  grup podmiotów,  stosując odpowiednie 
uproszczenia.

I grupa – podmioty, które należy poinformować o przystąpieniu do procesu tworzenia planu, 
o  realizacji  prac  nad  planem  i  o  ich  zakończeniu.  Podmioty  te  charakteryzują  się  najczęściej  
niewielkim  zaangażowaniem  w  tworzenie  projektu  planu  ochrony  (zazwyczaj  nie  wykazują 
zainteresowania spotkaniami konsultacyjnymi).

II grupa – podmioty, które udostępniają dane i informacje, niezbędne do realizacji prac nad 
projektem planu ochrony.

III  grupa  –  podmioty,  z  którymi  konsultowane  są  poszczególne  etapy  prac.  Grupie  tej 
umożliwia  się  zajmowanie  stanowiska  w  stosunku  do  poszczególnych  elementów  dokumentacji. 
Działania takie podejmowane są w toku spotkań konsultacyjnych.

IV  grupa  –  podmioty  pozostające  czynnie  zaangażowane  w  tworzenie  projektu  planu 
ochrony ze względu na ciążące na nich obowiązki (np. opiniowanie).

V grupa – podmioty bezpośrednio zaangażowane w analizę postępu w pracach, biorące 
czynny  udział  w  procesie  planowania  oraz  potencjalnie  odpowiedzialne  za  późniejsze  wdrożenie 
postanowień planu ochrony.

Na podstawie powyższego podziału dokonano przypisania interesariuszy do grupy lub grup 
z następującymi zastrzeżeniami:
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1. W  wytycznych  na  podstawie  których  wzorowano  się  na  określeniu  kategorii  „Siła 
zaangażowania” jest zdefiniowana jeszcze grupa VI, jednak ze względu na wskazywane przez 
GDOŚ  znaczne  podobieństwa  pomiędzy  grupami  V  i  VI,  grupy  te  zostały  połączone  pod 
wspólnym numerem V,

2. Cechy  podmiotowe  i  przedmiotowe  poszczególnych  interesariuszy  przed  rozpoczęciem 
procesu  planowania  pozwalają  na  przypisanie  ich  do  kilku  kategorii  zaangażowania 
jednocześnie,

3. Przypisanie  interesariuszy  do  konkretnej  grupy  lub  grup  stanowi  wstępne  założenie,  które 
poddane musi  zostać weryfikacji  w toku spotkań konsultacyjnych ze względu na faktyczny 
stopień  zaangażowania  interesariusza  w  proces  tworzenia  dokumentacji  do  projektu  planu 
ochrony.

Kategorię „Wpływowość” oceniono w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Wykonawcy. 
Kategoria  ta  określa  potencjalny  wpływ  poszczególnych  interesariuszy  na  ostateczną  treść 
dokumentacji  planistycznej.  Oceny  tej  kategorii  dokonano  poprzez  przypisanie  każdego 
z interesariuszy do jednej z trzech grup:

I – potencjalnie znikomy wpływ na proces planistyczny ze względu na brak zaangażowania 
oraz brak dostępu do informacji, mających wpływ na planowanie ochrony,

II  –  przeciętny  wpływ  na  proces  planistyczny  ze  względu  na  niewielkie  zaangażowanie 
lub brak dostępu do informacji, mających wpływ na planowanie ochrony,

III  –  znaczny  wpływ  na  proces  planistyczny  ze  względu  na  pełne  zaangażowanie 
w realizację  prac,  prawnie  wymagany  udział  w  zakresie  formalnym  lub  dostęp  do  szczególnych 
kategorii  danych  i  informacji,  mających  wpływ  na  ostateczną  treść  dokumentacji  projektu  planu 
ochrony.

Jednocześnie  podkreślenia  wymaga,  iż  powyższa  kategoria  ma  charakter  wyłącznie 
pomocniczy i nie determinuje realnego wpływu indywidualnych interesariuszy na rzeczywisty przebieg 
prac  planistycznych,  a  przypisanie  poszczególnych  interesariuszom  jednej  z  trzech  powyższych 
wymaga weryfikacji po rozpoczęciu procesu konsultacyjnego.

Wykonawca  nie  podejmuje  się  szczegółowego  i  enumeratywnego  wyartykułowania 
i sklasyfikowania  indywidualnych  interesów  poszczególnych  interesariuszy.  Interesy  te  zostaną 
ujawnione  w  toku  spotkań  konsultacyjnych.  Ogólny  podział  interesów  można  uwypuklić  jedynie 
poprzez  wyodrębnienie  interesów „prywatnych”  (P),  wynikających  m.in.  z  praw rzeczowych,  praw 
ekonomicznych,  czy  też  zainteresowań  oraz  interes  „publiczny”  (R),  stanowiący  następstwo 
określonych obowiązków (zobowiązań) o charakterze prawnym lub statutowym, ciążących na danym 
interesariuszu.

Określenie interesów poszczególnych interesariuszy stanowi jedną z przyczyn konieczności 
zorganizowania cyklu spotkań konsultacyjnych. 

Wszystkie przypisane w poniższej tabeli nr 2 poszczególnym interesariuszom kategorie (siła 
zaangażowania, wpływowość, interes) mają charakter subiektywnej oceny Wykonawcy na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń przy wykonywaniu dokumentacji planistycznych i nie mogą stanowić 
o sposobie komunikacji z poszczególnymi interesariuszami.

Ze  względu  na  nieudostępnienie  przez  właściwe  organy  prowadzące  zasób  geodezyjny 
i kartograficzny pełnych  danych  z  ewidencji  gruntów i  budynków,  w tabeli  nie  wskazano imiennie 
właścicieli gruntów w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, a jedynie wskazano ich łącznie jako 
jedną grupę interesariuszy - Właściciele gruntów w granicach SPN.
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Tabela 2: Lista interesariuszy dokumentacji planistycznej

Lp. Strona zainteresowana 
(pełna nazwa)

Adres Oceny

Miejscowość Ulica/Wieś Kod 
pocztowy

Siła 
zaangażow

ania
Wpływ
owość Interesy

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

1 Urząd Gminy w Ustce Ustka ul. Dunina 24 76-270 III / IV / V III R

2 Urząd Gminy w Smołdzinie Smołdzino ul. Kościuszki 3 76-214 III / IV / V III R

3 Urząd Gminy w Główczycach Główczyce ul. Kościuszki 8 76-220 III / IV / V III R

4 Urząd Gminy w Wicku Wicko ul. Słupska 9 84-352 III / IV / V III R

5 Urząd Miejski w Łebie Łeba ul. Kościuszki 90 84-360 III / IV / V III R

6 Starostwo Powiatowe w 
Słupsku Słupsk ul. Szarych Szeregów 14 76-200 III / IV / V III R

7 Starostwo Powiatowe w 
Lęborku Lębork Czołgistów 5 84-300 III / IV / V III R

8 Marszałek Województwa 
Pomorskiego Gdańsk ul. Okopowa 21/27 80-809 III II R

9 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Gdańsku Gdańsk ul. ks. Franciszka 

Rogaczewskiego 9/19 80-804 III / V III R

10 Nadleśnictwo Lębork Lębork ul. I Armii Wojska Polskiego 
32 84-300 III / V III R

11 Nadleśnictwo Damnica Damnica ul. Leśna 11 76-231 III / V III R

12 Nadleśnictwo Ustka Ustka ul. Słupska 25 76-270 III / V III R

13 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Szczecinku Szczecinek ul. Mickiewicza 20 78-400 III / V III R

14 Słowińska Grupa Rybacka Ustka ul. Ustecka 8 76-270 III II P

15 Urząd Morski w Słupsku Słupsk Al. Sienkiewicza 18 76-200 III / V III R

16 Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku Gdańsk ul. Chmielna 54/57 80-748 V III R

17 Akademia Pomorska w 
Słupsku Instytut Biologii i 
Ochrony Środowiska

Słupsk ul. Arciszewskiego 22b 76-200 III II R

18 Główny Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego w 
Słupsku

Słupsk ul. Jana Pawła II nr 1 76-201 III II R

19 Klub Przyrodników Świebodzin ul. 1 maja 22 66-200 III III P

20 OTOP - Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony 
Ptaków

Marki k. 
Warszawy ul. Odrowąża 24 05-270 III III P

21 Stowarzyszenie Promocji i 
Rozwoju Miejscowości Rowy 
„Bałtyckie Rowy”

Rowy ul. Bursztynowa 4 76-212 III II P

22 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Regionu 
Słowińskiego

Smołdzino Kluki 7 76-214 III II P

23 Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej „Razem Zrobimy 
Wiele” 

Smołdzino Żelazo 7/2 76-214 III II P

24 „Słowińskie Gniazdo” 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Smołdzino

Smołdzino Smołdziński Las 45 76-214 III II P
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25 Grupa Badawcza Ptaków 
Wodnych KULING Gdańsk ul. Startowa 7A/13 80-461 III III P

26 Stacja Morska Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego

Hel ul. Morska 2 84-150 III III R

27 Fundacja WWF Polska Warszawa ul. Mahatmy Gandhiego 3 02-520 III III P

28 Stowarzyszenie For Baltic Wicko Sarbsk 39 84-352 III II P

29 Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

Gdańsk ul. ks. Franciszka 
Rogaczewskiego 9/19 80-804 II / III III R

30 Towarzystwo Przyjaciół Rzeki 
Łeby Lębork ul. Aleja Wolności 22 84-300 III II P

31 Spółka Rybacka Sandacz Łeba ul. Turystyczna 1 84-360 I II P

32 Gospodarstwo Rybackie 
Kormoran s.c. Zbigniew 
Przysiecki i Sp-ka

Gardna Wielka ul. Ignacego Paderewskiego 
3 76-213 I II P

33 Instytut Rybactwa 
Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza

Olsztyn ul. Oczapowskiego 10 10-719 II / III II P

34 Polski Związek Wędkarski 
Okręg Słupsk Słupsk ul. 3-go Maja 65/A 76-200 III II P

35 Morski Instytut Rybacki 
Państwowy Instytut 
Badawczy

Gdynia ul. Kołłątaja 1 81-332 II / III III R

36 Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Słupsku Słupsk Al. 3 Maja 44 76-200 I I P

37 Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Lęborku Lębork ul. Wojska Polskiego 31 84-300 I I P

38 Polska Organizacja 
Instruktorów Kitesurfingu Wrocław ul. Wysockiego 6 51-692 III II P

39 Stowarzyszenie Rozwoju 
Turystyki Wiejskiej 
„Słowiniec”

Smołdzino ul. Boh. Warszawy 30 76-214 III II P

40 Regionalny Oddział PTTK 
Słupsk Słupsk ul. Szarych Szeregów 1 76-200 III II P

41 Lokalna Organizacja 
Turystyczna Łeba-Błękitna 
Kraina

Łeba ul. 11 Listopada 5A 84-360 III II P

42 Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku Słupsk ul. Dominikańska 5-9 76-200 III II R

43 Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Gdańsku

Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 II / III III R

44 „Klif” Stowarzyszenie 
Turystyczne Gminy Ustka Przewłoka ul. Asnyka 2 76-270 III II P

45 Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa Warszawa ul. Poleczki 33 02-822 III II R
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46 Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ustka i Ziemia 
Słupska”

Ustka ul. Marynarki Polskiej 71 76-270 III II P

47 Okręgowy Zarząd PZŁ w 
Słupsku Słupsk ul. Nowowiejska 13 76-200 III II R

48 PGW Wody Polskie Nadzór 
Wodny Słupsk Słupsk ul. F. Nullo 6 76-200 II / III III R

49 PGW Wody Polskie Nadzór 
Wodny Lębork Lębork ul. Bolesława Krzywoustego 

1 84-300 II / III III R

50 Państwowa Straż Pożarna 
Komenda Miejska w Słupsku Słupsk ul. Młyńska 2 76-200 II / III II R

51 Stacja Ratownictwa 
Morskiego SAR Łeba Łeba ul. Kościuszki 1 84-360 III II R

52 Ministerstwo Obrony 
Narodowej Warszawa al. Niepodległości 218 00-911 III II R

53 Energa Operator oddz. w 
Koszalinie Koszalin ul. Morska 10 75-950 III II P

54 Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

Warszawa ul. Podleśna 61 01-673 II / III II R

55 Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa Warszawa ul. Karolkowa 30 01-207 III II R

56 Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „HANDEL 
DALECKI” Przemysław 
Dalecki

Słupsk ul. Br. Gierymskich 5/20 76-200 III II P

57 WydmyEco-Trans S.C. 
Andrzej Myśliński, Tomasz 
Wrzosek, Wojciech 
Muranowicz

Wicko Sarbsk 39 84-352 III II P

58 „STAMIR” Mirosław Nastały, 
Stanisław Horanin Łeba ul. Powstańców W-wy 38 84-360 III II P

59 SURFCAM - GARDNO, 
Janusz Geszczyński i Piotr 
Kowalczyk

Słupsk ul. Złota 7 76-200 III II P

60 Waldemar Słota „CARMEN” Żarnowska ul. Jeziorna 23 84-360 III II P

61 Zespół ds. zarybień 
obszarów morskich Trwa ustalanie adresu podmiotu III II P

62 Właściciele gruntów w 
granicach SPN b/d b/d b/d III II P

5. Analiza materiałów
Zgodnie  ze  wskazaniami  opisu  przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  w ramach realizacji  prac 

etapu  1  zostały  przeanalizowane  pod  kątem  zawartości,  oceny  aktualności,  a  także  wartości 
merytorycznej i formalnej materiały przekazane przez Zamawiającego, a także inne pozyskane przez 
Wykonawcę.
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Szczegółowej analizie poddane zostały materiały przekazane przez Zamawiającego w dniu 
podpisania  umowy  nr  POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019,  a  także  następnie  sukcesywnie 
uzupełniane  27  lutego  (dane  uzupełniające  projektu  realizowanego  przez  Klub  Przyrodników), 
11 marca  (dane  ewidencyjne),  13  marca  (dane  uzupełniające  projektu  realizowanego  przez  Klub 
Przyrodników), 20 marca (zbiorcze uzupełnienie danych przekazanych w dniu podpisania umowy),  
4 kwietnia (zbiorcze uzupełnienie danych przekazanych w dniu podpisania umowy), 8 kwietnia (dane 
ewidencyjne)  oraz  24  kwietnia  2019  roku  (dane  ewidencyjne  oraz  dane  uzupełniające  projektu 
realizowanego przez Klub Przyrodników).

Ponadto  analizie  poddano  publikowane  i  niepublikowane  materiały  wskazane  przez 
Zamawiającego w dwóch wykazach bibliograficznych (łącznie 235 pozycji). Dodatkowo Wykonawca 
dotarł do szeregu innych materiałów, które poddał analizie (łącznie 365 pozycji). Ostatecznie analizie 
poddano 600 pozycji bibliograficznych.

Niezależnie od powyższego Wykonawca pozyskał (i nadal pozyskuje) materiały niezbędne 
do realizacji prac (w tym materiały wskazane w OPZ – rozdz. 2.3., jako przedmiot analizy w etapie 1).  
Ich  zestawienie  sporządzone  na  dzień  przygotowania  niniejszego  dokumentu  zawiera  poniższa 
tabela nr 3.

Tabela 3: Zestawienie pozyskanych przez Wykonawcę materiałów źródłowych

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

1 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Łeba 21 lutego 2019 www

2 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko 21 lutego 2019 www

3 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce 21 lutego 2019 www

4 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Smołdzino 21 lutego 2019 www

5 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka 21 lutego 2019 www

6 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego 21 lutego 2019 www

7 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego morskich obszarów 
przybrzeżnych 21 lutego 2019 www

8 Materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego 21 lutego 2019 www

9 Warstwy geometryczne oddziałów i wydzieleń nadleśnictw sąsiadujących z 
SPN 11 marca 2019 www

10 Norma PN-EN 14757: Jakość wód - Odłowy kontrolne ryb za pomocą 
zestawów wontonów o zróżnicowanej wielkości oczek 15 marca 2019 Polski Komitet 

Normalizacyjny

11 Materiały dotyczące energetyki odnawialnej na obszarze województwa 
pomorskiego 18 marca 2019 www

12 Materiały dotyczące koncepcji sieci ekologicznej województwa pomorskiego 18 marca 2019 www

13 Obszary Strategicznej Interwencji do Strategii rozwoju województwa 
pomorskiego 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych 18 marca 2019 www

14 Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Pomorskiego 18 marca 2019 www

15 Materiały dotyczące polityki rozwoju obszarów miejskich i wiejskich na 
terenie województwa pomorskiego 18 marca 2019 www

16 Program Ochrony Powietrza województwa pomorskiego 18 marca 2019 www

17 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego 18 marca 2019 www

18 Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego 18 marca 2019 www

19 Prognozy oddziaływania na środowisko 18 marca 2019 www

20 Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego 18 marca 2019 www
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Lp. Opis danych Data pozyskania Źródło
1. 2. 3. 4.

21 Materiały dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 6 na obszarze 
województwa pomorskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego 
województwa, programów współpracy państw regionu bałtyckiego 
i przystąpienia Polski do UE

18 marca 2019

www

22 Materiały dotyczące pomorskich szlaków kajakowych 18 marca 2019 www

23 Studium ograniczeń, możliwości i korzyści z podejmowania przedsięwzięć 
w zakresie udrażniania rzek województwa pomorskiego 18 marca 2019 www

24 Notatki Ornitologiczne Tom 44 zeszyt nr 2 rok 2003

29 marca 2019

Muzeum 
Przyrodnicze 
Uniwersytet 
Wrocławski

25 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1 kwietnia 2019 PIG

26 Standardowe formularze danych dla obszarów Natura 2000 z obszaru SPN 
i jego otuliny 2 kwietnia 2019 www

27 Raporty z Monitoringu Ptaków Polski Państwowego Monitoringu 
Środowiska dla obszaru SPN, jego otuliny oraz zlewni rzeki Łeby i Łupawy 5 kwietnia 2019 www

28 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego z obszaru SPN i jego otuliny 9 kwietnia 2019 www

29 Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami PIG 9 kwietnia 2019 www

30 Projekt operatu uzdrowiskowego dla obszaru gminy Ustka 9 kwietnia 2019 www

31 Dane i wyniki monitoringu gatunków zwierząt (w tym ptaków), roślin oraz 
siedlisk przyrodniczych, monitoringu gatunków i siedlisk morskich, z terenu 
SPN, jego otuliny oraz zlewni rzeki Łeby i Łupawy

10 kwietnia 2019
GIOŚ

32 Różnorodność biologiczna przybrzeżnego głazowiska Rowy przy 
Słowińskim Parku Narodowym 17 kwietnia 2019 www

33 Dane pomiarowo-obserwacyjne z punktów meteorologicznych oraz stacji 
hydrologicznych z IMiGW 18 kwietnia 2019 www

34 Mapa Hydrogeologiczna Polski 6 maja 2019 PIG

35 Publikacja „Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów 
gospodarczych i ekologicznych” 9 maja 2019 www

36 Program Ochrony Środowiska dla woj. pomorskiego, pow. lęborskiego, pow. 
słupskiego oraz gmin z obszaru SPN 9 maja 2019 www

37 Materiały dotyczące Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego 10 maja 2019 www

38 Materiały dotyczące Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 10 maja 2019 www

39 Materiały dotyczące Programu wodno-środowiskowego kraju 10 maja 2019 www

40 Materiały dotyczące Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 
dorzeczy 10 maja 2019 www

41 Materiały dotyczące dokumentu strategicznego - Masterplanu dla obszaru 
dorzecza Wisły 10 maja 2019 www

42 Materiały dotyczące Planów Gospodarowania Wodami 10 maja 2019 www

43 Materiały dotyczące Planu utrzymania wód w rejonie wodnym Dolnej Wisły 10 maja 2019 www

44 Dane dotyczące temperatury wody, zasolenia wody, stężenia tlenu, pH, 
biogenów w wodzie, Cs-137, Sr-90 w wodzie, makrozoobentosu (na dnie – 
skład i wartość wskaźnika do oceny stanu), z przedpola ujścia rzeki Łeba 
oraz substancji szkodliwych w makrozoobentosie, z okolic Rowów

10 maja 2019

GIOŚ

45 Lokalizacja rzek, kanałów, wałów, stacji pomp oraz jazów, znajdujących się 
na terenie SPN, pozostających w zarządzie PGW Wody Polskie, objętych 
obszarem działania Nadzoru Wodnego w Lęborku

10 maja 2019
PGW Wody 
Polskie - Nadzór 
Wodny Lębork
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Lp. Opis danych Data pozyskania Źródło
1. 2. 3. 4.

46 Starostwo Powiatowe w Lęborku - UPUL i ISL dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 13 maja 2019

Starostwo 
Powiatowe w 
Lęborku

47 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - nazwy miejscowości i obiektów 
fizjograficznych z obszaru SPN i jego otuliny 13 maja 2019 GUGiK

48 Urząd Gminy Wicko - Informacja o braku UPUL dla lasów gminnych na 
obszarze SPN 13 maja 2019 Urząd Gminy 

Wicko

49 Urząd Gminy Smołdzino - Informacja o braku UPUL dla lasów gminnych na 
obszarze SPN 14 maja 2019 Urząd Gminy 

Smołdzino

50 Rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę wydanych przez 
Starostę Słupskiego 14 maja 2019

Starostwo 
Powiatowe w 
Słupsku www

51 Urząd Gminy Smołdzino - Rejestr aktualnych decyzji o warunkach 
zabudowy 14 maja 2019 Urząd Gminy 

Smołdzino

52 Urząd Miasta Łeba -  Informacja o braku UPUL dla lasów gminnych na 
obszarze SPN 14 maja 2019 Urząd Miasta 

Łeba

53 Urząd Miasta Łeba - Rejestr aktualnych decyzji o warunkach zabudowy 15 maja 2019 Urząd Miasta 
Łeba

54 Urząd Gminy Główczyce - Informacja o braku UPUL dla lasów gminnych na 
obszarze SPN 15 maja 2019 Urząd Gminy 

Główczyce

55 Urząd Gminy Główczyce - Rejestr aktualnych decyzji o warunkach 
zabudowy 15 maja 2019 Urząd Gminy 

Główczyce

56 Materiały dotyczące projektu „Przyrodnicze uwarunkowania planowania 
przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci 
Natura 2000”

16 maja 2019
www

57 Materiały dotyczące Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich 16 maja 2019 www

58 Rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę wydanych przez 
Starostę Lęborskiego 17 maja 2019

Starostwo 
Powiatowe w 
Lęborku www

59 Mapa Sozologiczna 17 maja 2019 GUGiK

60 Mapa Hydrograficzna 17 maja 2019 GUGiK

61 Ocena aktualności SUiKZP i MPZP Miasta Łeby 17 maja 2019 Urząd Miasta 
Łeba

Analiza materiałów została wykonana przez  zespół 32 wykonawców, przy czym 25 z nich 
było autorami (konsultantami)  poszczególnych rozdziałów niniejszego dokumentu,  a 7 pozostałych 
(Aleksandra  Wilczyńska  -  pozyskanie  danych,  Karol  Mordka  –  organizacja  pracy  zespołu 
pomocniczego, Sabina Nowak - analiza i przetwarzanie danych przestrzennych, Paulina Żurowska - 
prowadzenie bazy bibliograficznej, Joanna Lomber - pomoc techniczna, Bartłomiej Podolski - pomoc 
techniczna,  Monika  Kusiak-Kołodziej  -  pomoc  techniczna)  wykonywało  inne  prace  niezbędne 
do pełnego  przeanalizowania  materiałów  źródłowych.  Analiza  była  wykonywana  wg  jednolitego 
schematu, poprzez tabelaryczne zestawienie przeanalizowanych materiałów i opisowe przedstawienie 
podsumowania – konkluzji wynikającej z przeprowadzonej analizy.

Co  do  zasady  dane  szczegółowe  (tabelaryczne)  analizy  zostały  uporządkowane 
alfabetycznie.  Niemniej  w kilku  przypadka  autor  analizy  zastosował  inną,  wg autora  czytelniejszą 
hierarchę  prezentowania  przeanalizowanych  materiałów,  co  każdorazowo  zostało  opisane 
w odpowiednich miejscach niniejszego dokumentu.

W kilku przypadkach przed właściwym zestawieniem przeanalizowanych materiałów został 
zamieszczony  wykaz  wybranych  aktów  prawnych  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia 
problematyki  poruszanej  w  danym  rozdziale.  Na  końcu  kilku  tabel  z  analizą  szczegółową 
zamieszczono  w  odrębnych  grupach  literaturę  metodyczną.  Podobnie  w  odrębnych  grupach 
zamieszczono analizy wykonane w ramach 1 rozdziału przez kliku współautorów.
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Część opisowa analizy najczęściej była przygotowywana w oparciu o bibliografię zestawioną 
w  części  szczegółowej  (tabelarycznej).  W  takim  przypadku  nie  podawano  odrębnie  spisu 
bibliograficznego.

Poniżej,  w  kolejnych  podrozdziałach,  przedstawiono  wyniki  przeprowadzonej  analizy, 
grupując je tematycznie.

5.1. Stan posiadania
autorzy: Krzysztof Mroczek, Wojciech Romańczyk
Do wykonania części  zadania opisanego w punkcie 3.2.1.  Opisu przedmiotu zamówienia 

dotyczącego  charakterystyki  stanu  posiadania,  niezbędne  jest  pozyskanie  aktualnego  materiału 
ewidencyjnego  dla  obszaru  Słowińskiego  Parku  Narodowego  oraz  jego  otuliny.  Materiałem 
ewidencyjnym niezbędnym do realizacji prac są: rejestr gruntów oraz mapa ewidencyjna.

Po przekazaniu 8 kwietnia oraz 24 kwietnia 2019 roku materiałów ewidencyjnych z terenu 
powiatu lęborskiego, dla tego obszaru materiał ewidencyjny jest wystarczający.

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu, Wykonawca nie otrzymał poprawnych danych 
obejmujących powiat słupski.

Powyższy  opis  przygotowano  w  oparciu  o  dane  źródłowe  zestawione  w  tabeli  nr  4, 
prezentującej wynik szczegółowej analizy materiałów dotyczących stanu posiadania. Tabela została 
uszeregowana  wg  przydatności  materiałów  do  wykonania  zadania.  W  pierwszych  5  pozycjach 
zestawiono  aktualne  dane  ewidencyjne  pozyskane  z  właściwych  jednostek  prowadzących  zasób 
geodezyjny  i  kartograficzny.  Dane  w  tej  części  tabeli  zestawiono  w  porządku  chronologicznym 
ich udostępniania Wykonawcy. Do dalszego opracowania zostaną przyjęte dane ujęte w pozycjach 
4 i 5 (łącznie).
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Tabela 4: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu stanu posiadania

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Dane ewidencyjne Dane ewidencyjne z terenu powiatu 

lęborskiego dane przekazane 
19/02/2019

Informacja o stanie posiadania – mapa ewidencyjna w 
formacie swde, przekazana w 3 plikach; dane częściowo 
nachodzą na siebie.

Dane aktualne Dane niekompletne i jako takie mogą 
wstępnie posłużyć jako baza do tworzenia 
map do rozpoczęcia prac terenowych.

2 Dane ewidencyjne Dane ewidencyjne z terenu powiatu 
słupskiego; dane przekazane 
19/02/2019

Informacja o stanie posiadania – mapa ewidencyjna w 
formacie gml, przekazana w 1 pliku.

Dane aktualne Dane niekompletne i jako takie mogą 
wstępnie posłużyć jako baza do tworzenia 
map do rozpoczęcia prac terenowych.

3 Dane ewidencyjne Dane ewidencyjne z terenu powiatu 
słupskiego; dane przekazane 
11/03/2019

Informacja o stanie posiadania – mapa ewidencyjna i rejestr 
gruntów w formacie swde, przekazana w 3 plikach; dane 
częściowo nachodzą na siebie.
Wszystkie 3 pliki zawierają zarówno część graficzną (mapa 
ewidencyjna) jak i opisową (rejestr ewidencji gruntów); w 
danych rejestrowych znajdują się wszystkie niezbędne dane; 
dane osób fizycznych są zanonimizowane. Dane w 
poszczególnych plikach różnią się zawartością. Wszystkie pliki 
posiadają niepełne pokrycie SPN – są pojedyncze działki, 
których brakuje.

Dane aktualne Dane niekompletne i jako takie mogą 
wstępnie posłużyć jako baza do tworzenia 
map do rozpoczęcia prac terenowych.
Należy pozyskać aktualne pełne dane 
ewidencyjne (rejestr + mapa) z terenu SPN i 
otuliny z obu powiatów.

4 Dane ewidencyjne Dane ewidencyjne z terenu powiatu 
lęborskiego; dane przekazane 
8/04/2019

Informacja o stanie posiadania – mapa ewidencyjna i rejestr 
gruntów w formacie swde, przekazana w 1 pliku.
Dane zawierają zarówno część graficzną (mapa ewidencyjna) 
jak i opisową (rejestr ewidencji gruntów); w danych 
rejestrowych znajdują się wszystkie niezbędne dane; dane 
osób fizycznych są zanonimizowane.
Dane obejmują cały obszar Parku z otuliną (w granicach 
powiatu lęborskiego), za wyjątkiem niewielkiego fragmentu w 
południowo-wschodnim krańcu otuliny wchodzącym w obręb 
ewidencyjny Maszewko (220805_2.0007).

Dane aktualne Po uzupełnieniu brakującego fragmentu 
podstawowy materiał do analizy stanu 
posiadania i stosunków własnościowych oraz 
rodzaju użytkowania gruntów w Parku oraz 
jego otulinie.

5 Dane ewidencyjne Dane ewidencyjne z terenu powiatu 
lęborskiego; dane przekazane 
24/04/2019

Informacja o stanie posiadania – mapa ewidencyjna i rejestr 
gruntów w formacie swde, przekazana w 1 pliku.
Dane zawierają zarówno część graficzną (mapa ewidencyjna) 
jak i opisową (rejestr ewidencji gruntów); w danych 
rejestrowych znajdują się wszystkie niezbędne dane; dane 
osób fizycznych są zanonimizowane.
Dane obejmują brakujący fragment w południowo-wschodnim 
krańcu otuliny wchodzącym w obręb ewidencyjny Maszewko 
(220805_2.0007) – dane uzupełniają braki w materiale 
przekazanym 8/04/2019.

Dane aktualne Dane łącznie z danymi pozyskanymi 
8/04/2019 stanowią podstawowy i kompletny, 
w zakresie gruntów położonych w powiecie 
lęborskim, materiał do analizy stanu 
posiadania i stosunków własnościowych oraz 
rodzaju użytkowania gruntów w Parku oraz 
jego otulinie.

6 Dane GIS SPN. Granica SPN i otuliny – 
katalog

Informacja o granicy parku i otuliny. Zawiera wektorowe 
warstwy powierzchniowe, liniowe i punktowe;
warstwy w szczegółach odbiegają od granic niektórych działek.

Dane aktualne Stanowią, razem z rozporządzeniem o 
utworzeniu parku i ewidencją, bazę do 
stworzenia nowej warstwy granic.Strona 33



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Materiał 

niepublikowany
SPN. Ewid_gruntow_działki i 
właściciele w granicach SPN na 
dzień 1.02.2018

Informacja o własnościach. Dane niepełne. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

8 Materiał 
niepublikowany

SPN. Kroniki za lata 2006 – 2017 Zawierają szereg informacji o działalności Parku. 
Najważniejsze, w kontekście stanu posiadania, są informacje o 
zmianach w stanie posiadania na przestrzeni lat 2006-2017.

Dane 
historyczne

Mogą posłużyć do przedstawienia historii 
zmian w stanie posiadania.
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5.2. Klimat
autorzy: Piotr Myjak, Wojciech Romańczyk
Sposób  scharakteryzowania  warunków  klimatycznych  Parku  został  przedstawiony 

w rozdziale  3.2.2.  opisu  przedmiotu  zamówienia  (OPZ).  Stanowi  on,  że  charakterystyki  klimatu, 
Wykonawca  dokona  na  podstawie  istniejących  materiałów,  w  tym  danych  gromadzonych  przez 
Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. Jak podano dalej: „Wykonawca dokona ogólnego 
opisu  warunków  klimatycznych  obejmującego  co  najmniej  zagadnienia  dotyczące  regionalizacji  
klimatycznej,  usłonecznienia,  prędkości  i  kierunków wiatrów,  temperatury  powietrza,  opadów oraz  
zmian klimatycznych”.

Poprzedni  Operat  klimatyczny  (Tom  VI  Operatu  Ochrony  Zasobów i  Walorów  Przyrody 
Nieożywionej i Gleb) stanowiący integralną część ówczesnego planu ochrony SPN, zawiera głównie 
charakterystykę  materiałów  wyjściowych  oraz  ocenę  zakresu  brakujących  informacji  lub  danych, 
niezbędnych do sporządzenia dokumentacji planistycznej. Zawiera ogólną charakterystykę wybranych 
elementów klimatu, opartą na danych archiwalnych (z lat 1931-1951-1960-1980) takich jak: zespół 
solarny,  prędkość  i  kierunek  wiatru,  temperatura  powietrza,  wilgotność  powietrza,  opady 
atmosferyczne i pokrywa śnieżna. W ramach prac nad operatem klimatycznym konieczne wydaje się 
uzupełnienie  danych  analitycznych  i  syntetycznych.  Niezbędna  jest  aktualizacja  danych 
wykorzystanych dla opracowania wieloletnich charakterystyk klimatycznych; w tym celu, po uzyskaniu 
stosownej zgody, pozyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) zestaw informacji 
wyjściowych. Postulat pozyskania takich danych pojawił się już w operacie z 2004 roku (Trapp J. A., 
2004), jednak wówczas, ze względu na wysokie koszty ich pozyskania, nie zostały one uwzględnione. 
W związku z powyższym poprzedni operat klimatyczny stanowić będzie jedynie materiał porównawczy 
i pomocniczy przy tworzeniu bieżącej dokumentacji planistycznej.

Sformułowany  powyżej  postulat  pozyskania  z  IMiGW  niezbędnych  danych  opisujących 
warunki  klimatyczne  na  obszarze  objętym  dokumentacją  planistyczną  został  spełniony,  dzięki 
wyrażeniu  przez Instytut  zgody na wykorzystanie przy sporządzaniu projektu  planu ochrony SPN, 
danych pomiarowo-obserwacyjnych ze stacji meteorologicznych, znajdujących się na terenie Parku, 
jego  otuliny  oraz  zlewni  rzeki  Łeby  i  Łupawy,  a  także  w  odległości  nieprzekraczającej  10  km 
od ww. obszarów.

Danymi jakie w tym celu zostały pozyskane są:
• dane ze stacji synoptycznych: 

◦ Lębork - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Łeba - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Ustka - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Żarnowiec - dane dostępne od 1989 do 1991 roku,

• dane ze stacji klimatologicznych: 
◦ Borucino - dane dostępne od 2005 do 2018 roku,
◦ Czarna Dąbrówka- brak dostępnych danych po 1989 roku,
◦ Karżniczka - dane dostępne od 1989 do 2015 roku,
◦ Lębork - brak dostępnych danych po 1989 roku,
◦ Łeba - brak dostępnych danych po 1989 roku,
◦ Słupsk - dane dostępne od 1989 do 1992 roku,
◦ Ustka - brak dostępnych danych po 1989 roku,

• dane ze stacji opadowych: 
◦ Borucino - dane dostępne od 2000 do 2005 roku,
◦ Bukowina - dane dostępne od 1989 do 2015 roku,
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◦ Czarna Dąbrówka- brak dostępnych danych po 1989 roku,
◦ Goręczyno - dane dostępne od 2000 do 2018 roku,
◦ Izbica - dane dostępne od 2004 do 2018 roku,
◦ Kartuzy - dane dostępne od 1989 do 1999 roku,
◦ Karżniczka - dane dostępne od 1989 do 1999 roku,
◦ Kluki - dane dostępne od 2004 do 2014 roku,
◦ Klukowa Huta - dane dostępne od 1989 do 1999 roku,
◦ Łupawsko - dane dostępne od 1991 do 2018 roku,
◦ Malczkowo - dane dostępne od 1989 do 2009 roku,
◦ Mikorowo - dane dostępne od 2000 do 2018 roku,
◦ Mirachowo - dane dostępne od 1989 do 1992 roku,
◦ Objazda - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Rębiska - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Słupsk - brak dostępnych danych po 1989 roku,
◦ Smołdzino - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Tępcz - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Wierzchucino - dane dostępne od 1989 do 2018 roku,
◦ Żelazno - dane dostępne od 1989 do 2018 roku.

Ważnym materiałem udostępnionym przez Zamawiającego są Kroniki Słowińskiego Parku 
Narodowego. Analiza kronik pod kątem przydatności ich przy sporządzaniu ekspertyzy klimatycznej 
wykazała,  że  kroniki  z  lat  2006-2009  (tomy  35-38)  zawierają  cenne  dane  hydrologiczno-
meteorologiczne  z  posterunku  opadowego  w  Smołdzinie,  które  będą  bardzo  przydatne 
przy opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Ponadto  we  wspomnianych  Kronikach  w  rozdziale 
dotyczącym Monitoringu zasygnalizowano jedynie,  że na terenie SPN prowadzony jest  monitoring 
zjawisk klimatycznych w punktach: Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak 
jest jednak szczegółowych danych. W Kronikach 2010-2012 nie zamieszczono danych hydrologiczno-
meteorologicznych  z  posterunku  opadowego  w  Smołdzinie,  natomiast  podobnie 
jak we wcześniejszych  kronikach  zasygnalizowano  jedynie,  że  na  terenie  SPN  prowadzony  jest 
monitoring w punktach wymienionych wcześniej. W kolejnych kronikach z lat 2013-2017 (Tomy: 42-46) 
nie zawarto żadnych danych meteorologiczno-klimatycznych. Należy tutaj wspomnieć że w Kronice 
z 2007 roku (Tom 36) w rozdziale dotyczącym zasobów bibliotecznych pojawiły się raporty roczne z lat  
2003-2006 z pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych na terenie i w otoczeniu Słowińskiego 
Parku Narodowego. Stanowią one niewątpliwie bardzo cenne źródło informacji klimatycznych.

Biblioteka Słowińskiego Parku Narodowego posiada niewielki zasób publikacji  naukowych 
dotyczących  klimatu  panującego  w  Słowińskim  Parku  Narodowym.  Pozycje  te  zostały 
przeanalizowane pod kątem przydatności oraz zamieszczone w poniższej tabeli nr 5. Lista publikacji 
została dodatkowo uzupełniona o szereg innych materiałów związanych z klimatem opracowywanego 
obszaru, nie znajdujących się w zasobach biblioteki SPN. Jak podaje Trapp w Operacie klimatycznym 
z  2004  r.,  po  1980  roku  prawie  wszystkie  opracowania  dotyczące  Parku,  publikowane 
i niepublikowane, powstały w poznańskim ośrodku klimatologicznym. Ich autorami byli  pracownicy, 
doktoranci  i  magistranci  związani  z  Zakładem  Klimatologii  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza 
w Poznaniu.  Zdecydowana  większość  tych  publikacji  stanowi  bardzo  cenne  źródło  informacji 
przydatnych do opracowania obecnie sporządzanej dokumentacji planistycznej.

Zdaniem Wykonawcy przekazane przez Park dane nie są wystarczające do sporządzenia 
ekspertyzy  klimatycznej  w  ramach  realizowanych  aktualnie  prac.  Stanowią  one  bardzo  pomocny 
materiał  wyjściowy,  jednak  w  dużej  mierze  niekompletny.  Raporty  oraz  wyniki  przedstawiane  są 
wybiórczo  dla  różnych  okresów,  dlatego  też,  niezbędna  jest  ich  aktualizacja  w  celu  opracowania 
wieloletnich charakterystyk klimatycznych w oparciu o pozyskane z IMiGW dane.
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Najistotniejszymi  informacjami  za  pomocą  których  charakteryzowane  będą  warunki 
klimatyczne są:

• miesięczne  sumy  opadów  [mm]  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczby  dni  z  opadem  śniegu  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczby  dni  z  pokrywą  śnieżną  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• średnie temperatury miesięczne [°C] - parametr dostępny na stacjach synoptycznych 
i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• miesięczne  sumy  opadów  [mm]  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczbę  dni  z  pokrywą  śnieżną  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczbę  dni  z  opadem  deszczu  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych 
i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczbę  dni  z  opadem  śniegu  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych, 
klimatologicznych i opadowych z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczbę  dni  z  wiatrem  >=  10m/s  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych 
z miesięcznym krokiem czasowym,

• liczbę  dni  z  wiatrem  >15m/s  -  parametr  dostępny  na  stacjach  synoptycznych 
z miesięcznym krokiem czasowym,

• średnią  miesięczną  wilgotność  względną  [%]  -  parametr  dostępny  na  stacjach 
synoptycznych i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• średnią  miesięczną  prędkość  wiatru  [m/s]  -  parametr  dostępny  na  stacjach 
synoptycznych i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• średnie  miesięczne zachmurzenie  ogólne [oktanty]  -  parametr  dostępny na stacjach 
synoptycznych i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• miesięczne  sumy  usłonecznienia  [godziny]  -  parametr  dostępny  na  stacjach 
synoptycznych z miesięcznym krokiem czasowym,

• średnie  miesięczne  ciśnienie  pary  wodnej  [hPa]  -  parametr  dostępny  na  stacjach 
synoptycznych i klimatologicznych z miesięcznym krokiem czasowym.

Pozyskane  aktualne  dane  pozwolą  w  pełnym  zakresie  scharakteryzować  warunki 
klimatyczne  jakie  panują  na  opracowywanym  obszarze.  Dodatkowo  możliwe  będzie  porównanie 
z wynikami z Operatu z 2004 r. w celu analizy zmian klimatycznych.

Szczegółową analizę materiałów dotyczących warunków klimatycznych Parku zestawiono 
w zamieszczonej poniżej tabeli nr 5 (dane przedstawiono w sposób alfabetyczny, według kolumny 3). 
Niniejszy rozdział został przygotowany wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w tabeli nr 5, opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ), a także dane pozyskane z IMiGW.
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Tabela 5: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu warunków klimatycznych Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Bednorz E., Kolendowicz L., 2009. 

Local differences in wind velocity 
and direction on the Łeba Sandbar 
(Słowiński Park Narodowy), 
Quaestiones Geographicae 28A, 1: 
15-22

Publikacja dotycząca lokalnego zróżnicowania prędkości i 
kierunku wiatru na Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony. Zawierający cenną bibliografię 
dotyczącą klimatu SPN. Wskazanym jest 
pozyskanie najnowszych danych dotyczących 
warunków wietrznych w SPN.

2 Materiał publikowany Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-
Pluta K., 2000, Topoklimats of a 
fragment of Slowinski National Park, 
Dokumentacja Geograficzna Nr 29

Publikacja charakteryzuje częściowo topoklimat Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

3 Materiał publikowany Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-
Pluta K., 2001, Typy topoklimatu 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Dok. Geogr., IGiPZ PAN, 23, 19–31.

Praca przedstawia i charakteryzuje typy topoklimatu 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Syntetyczne opracowanie przedstawiające 
typy topoklimatu Słowińskiego Parku 
Narodowego. Praca przydatna przy 
sporządzaniu opracowania.

4 Materiał publikowany Bednorz, E., 2003, Występowanie 
pokrywy śnieżnej w różnych typach 
pogody na polskim wybrzeżu 
Bałtyku, Bad. Fizjogr. nad Pol. 
Zach., ser. A - Geogr. Fiz., 54: 7-19

Publikacja analizująca występowanie pokrywy śnieżnej w 
różnych typach pogody na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Dane aktualne Praca przydatna przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

5 Materiał publikowany Bednorz, E., 2004, Przyrosty 
grubości pokrywy śnieżnej a 
występowanie wybranych rodzajów 
chmur w Polsce północno-
zachodniej, Bad. Fizjogr. nad Pol. 
Zach., ser. A - Geogr. Fiz., 55: 29-
34, (Bibl. SPN)

Publikacja analizująca przyrosty grubości pokrywy śnieżnej, w 
porównaniu z występowaniem wybranych rodzajów chmur w 
Polsce północno-zachodniej.

Dane aktualne Praca mało przydatna przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

6 Materiał publikowany Bednorz, E., 2006, Wpływ 
makroskalowych typów cyrkulacji na 
występowanie pokrywy śnieżnej w 
Polsce Północno-Wschodniej, Bad. 
Fizjogr. nad Pol. Zach., ser. A - 
Geogr. Fiz., 57: 7-13

Praca charakteryzująca wpływ makroskalowych typów 
cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce 
Północno-Wschodniej.

Dane aktualne Praca przydatna przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

7 Materiał publikowany Bogucki J., 1994, Dobowa 
zmienność kierunku wiatru na 
Mierzei Łebskiej. Badania 
Fizjograficzne nad Polską 
Zachodnią, Seria A – Geografia 
Fizyczna, 45, 5–23.

Praca charakteryzuje dobową zmienność kierunku wiatru na 
Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.
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8 Materiał publikowany Filipiak J., 2004: Zmienność 

temperatury powietrza na Wybrzeżu 
i Pomorzu w drugiej połowie XX 
wieku, Warszawa

Publikacja charakteryzująca zmienność temperatury powietrza 
na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

9 Materiał publikowany Filipiak J., 2007: Variability of 
thermal conditions in the area of 
north-western Poland in the second 
half of the 20th century, Quaestiones 
Geographicae 26 A, s. 15-21

Publikacja charakteryzująca zmienność temperatury powietrza 
w północno-zachodniej Polsce w drugiej połowie XX wieku.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

10 Materiał publikowany Kolendowicz L., 2002, 
Zróżnicowanie temperatury, 
wilgotności względnej oraz wielkości 
ochładzającej powietrza w 
Słowińskim Parku Narodowym. 
Badania Fizjograficzne nad Polską 
Zachodnią, Seria A – Geografia 
Fizyczna, 53, 83–93.

Publikacja przedstawiająca zróżnicowanie temperatury, 
wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza 
w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

11 Materiał publikowany Kolendowicz L.., Bednorz E. 2011. 
Charakterystyka termiczna wklęsłej 
formy terenowej w okresie letnim 
2010 r. na przykładzie zagłębienia 
międzywydmowego w Słowińskim 
Parku Narodowym. Bad. Fizjogr. nad 
Pol. Zach., ser. A - Geogr. Fiz., 62: 
59-68

Publikacja przedstawia wyniki badań mikroklimatu wklęsłych 
form terenowych na przykładzie zagłębienia śródwydmowego 
zlokalizowanego pomiędzy wydmami nadmorskimi w 
niewielkiej odległości od stacji terenowej Zakładu Klimatologii.

Dane aktualne Wzbogaca dane dotyczące mikroklimatu, 
jednak praca mało przydatna przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

12 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., 2009. 
Macroclimaic conditions within a 
pine forest in August 2008 on the 
Łeba Sandbar (Słowiński Park 
Narodowy)

Publikacja przedstawiająca warunki klimatyczne w borach 
sosnowych w sierpniu 2008 r. na Mierzei Łebskiej. Obrazuje 
wyniki badań mikroklimatycznych pozwalających na określenie 
zmienności dobowej temperatury i wilgotności powietrza 
wewnątrz boru sosnowego.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

13 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., 2010. 
Lokalne zróżnicowanie parametrów 
wiatru na Mierzei Łebskiej (Słowiński 
Park Narodowy). Wydawnictwo 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Badania 
Fizjograficzne, Seria A, Tom 61, 
2010, s. 119-127

Praca charakteryzuje warunki wietrzne jakie panowały w 
okresie letnim 2009 r., oraz opisuje zależności w parametrach 
wiatru (prędkość i kierunek) w stosunku do odległości od 
morza.

Dane aktualne Wyniki przedstawione w niniejszej pracy 
należy uznać za wstępne ze względu na krótki 
okres pomiarowy i ograniczony zasięg 
przestrzenny. Praca pomocnicza do celów 
porównawczych.
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14 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., 2010. 

Topoclimatic differentiation of the 
area of the Słowiński National Park, 
northern Poland. Quaestiones 
Geographicae 29(1), Adam 
Mickiewicz University Press, Poznań 
2010, pp. 49-56

Publikacja przedstawia przestrzenne zakresy poszczególnych 
typów topoklimatu w Słowińskim Parku Narodowym. 
Dodatkowo zawiera syntetyczną mapę topoklimatyczną 
obszaru.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

15 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., 2010. 
Warunki mikroklimatyczne we 
wnętrzu boru sosnowego na Mierzei 
Łebskiej. Wydawnictwo 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Badania 
Fizjograficzne, Seria A, Tom 61, 
2010, s. 157-168

Praca przestawia zróżnicowania termiczne jakie panują w 
poszczególnych piętrach boru sosnowego.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

16 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., 2011. 
Wybrane elementy klimatu 
Słowińskiego Parku Narodowego w 
różnych skalach przestrzennych, Pr. 
Studia Geogr., 47: 205-213

W niniejszej pracy podsumowano wyniki badań klimatycznych 
realizowanych do 2010 roku na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego przez zespół Zakładu Klimatologii UAM w 
Poznaniu.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony. Zawierający cenną bibliografię 
dotyczącą klimatu SPN oraz wykaz badań 
klimatycznych jakie były prowadzone do 2010 
roku na analizowanym terenie.

17 Materiał publikowany Kolendowicz L., Bednorz E., Szyga-
Pluta K., 2004, Analysis of chosen 
cases of high daily rainfall at the 
local station of Climatology 
Department Adam Mickiewicz 
University in Poznań in Słowiński 
National Park. Quaestiones 
Geographicae, 23, 49–54.

Praca przedstawia analizę wybranych przypadków dużych 
dziennych opadów na stacji pomiarowej Zakładu Klimatologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

18 Materiał publikowany Kolendowicz, L., 2006, Wpływ 
cyrkulacji atmosferycznej na 
występowanie dni z burzą na 
obszarze Polski północno-
zachodniej, Bad. Fizjogr. nad Pol. 
Zach., ser. A - Geogr. Fiz., 57: 83-93

Opracowanie przedstawia wyniki analizy wpływu wywieranego 
przez cyrkulację atmosferyczną z uwzględnieniem położenia i 
kierunku przemieszczania się frontów atmosferycznych na 
występowanie dni z burzą na obszarze Polski Północno-
Zachodniej.

Dane aktualne Dostarcza informacji o występowaniu burz na 
terenie polski północno-zachodniej. praca do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

19 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2005. Tom 34.

W rozdziale IV znajdują się wyniki obserwacji hydrologiczno-
meteorologicznych na posterunku opadowym w Smołdzinie za 
cały rok 2006.

Dane aktualne Dane hydrologiczno-meteorologiczne z 
posterunku opadowego w Smołdzinie do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

20 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2006. Tom 35.

W rozdziale II znajdują się wyniki obserwacji hydrologiczno-
meteorologicznych na posterunku opadowym w Smołdzinie za 
cały rok 2006.

Dane aktualne Dane hydrologiczno-meteorologiczne z 
posterunku opadowego w Smołdzinie do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.
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21 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 

Narodowego. Rok 2007. Tom 36.
W rozdziale II znajdują się wyniki obserwacji hydrologiczno-
meteorologicznych na posterunku opadowym w Smołdzinie za 
cały rok 2007. Dodatkowo w rozdziale dot. Monitoringu 
zasygnalizowano, że na terenie SPN prowadzony jest 
monitoring zjawisk klimatycznych w punktach: Smołdzino, 
Smołdziński Las, Kluki, Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak jest 
jednak szczegółowych danych.

Dane aktualne Dane hydrologiczno-meteorologiczne z 
posterunku opadowego w Smołdzinie do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

22 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2008. Tom 37.

W rozdziale II znajdują się wyniki obserwacji hydrologiczno-
meteorologicznych na posterunku opadowym w Smołdzinie za 
cały rok 2008.W rozdziale dot. Monitoringu zasygnalizowano, 
że na terenie SPN prowadzony jest monitoring zjawisk 
klimatycznych w punktach: Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, 
Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak jest jednak szczegółowych 
danych.

Dane aktualne Dane hydrologiczno-meteorologiczne z 
posterunku opadowego w Smołdzinie do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

23 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2009. Tom 38.

W rozdziale II znajdują się wyniki obserwacji hydrologiczno-
meteorologicznych na posterunku opadowym w Smołdzinie za 
cały rok 2009. W rozdziale dot. Monitoringu zasygnalizowano, 
że na terenie SPN prowadzony jest monitoring zjawisk 
klimatycznych w punktach: Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, 
Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak jest jednak szczegółowych 
danych (według informacji zawartych w rozdziale zestawione 
wyniki pomiarów przekazane są do biblioteki SPN).

Dane aktualne Dane hydrologiczno-meteorologiczne z 
posterunku opadowego w Smołdzinie do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

24 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2010. Tom 39.

W rozdziale II znajdują się jedynie pusta tabela bez wyników 
obserwacji hydrologiczno-meteorologicznych na posterunku 
opadowym w Smołdzinie. W rozdziale dot. Monitoringu 
zasygnalizowano, że na terenie SPN prowadzony jest 
monitoring zjawisk klimatycznych w punktach: Smołdzino, 
Smołdziński Las, Kluki, Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak jest 
jednak szczegółowych danych (według informacji zawartych w 
rozdziale zestawione wyniki pomiarów przekazane są do 
biblioteki SPN).

Dane aktualne 
(pod warunkiem 
uzupełnienia 
tabeli z danymi 
meteorologiczny
mi)

W kronice z 2010 roku brak jest informacji 
liczbowych dotyczących danych 
hydrologiczno-meteorologicznych z 
posterunku opadowego w Smołdzinie. 
Prawdopodobnie SPN posiada te dane jednak 
w tabeli nie zamieszczono żadnych informacji. 
Po uzupełnieniu tych danych materiał będzie 
przydatny do wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

25 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2011. Tom 40.

W spisie treści podano rozdział dotyczący warunków 
hydrologiczno-meteorologicznych, mimo tego w całej Kronice 
brak jest takiego rozdziału. W rozdziale dot. Monitoringu 
zjawisk meteorologiczno-klimatycznych zasygnalizowano, że 
na terenie SPN prowadzony jest monitoring w punktach: 
Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; 
brak jest jednak szczegółowych danych.

Dane aktualne Informacje zawarte w kronice nie przydatne 
przy tworzeniu Operatu Klimatycznego, brak 
w całym opracowaniu danych klimatycznych 
(hydrologiczno- meteorologicznych).
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26 Materiał publikowany Kronika Słowińskiego Parku 

Narodowego. Rok 2012 Tom 41.
W rozdziale 2.5.10 dotyczącym kontroli parametrów 
meteorologicznych zasygnalizowano jedynie, że na terenie 
SPN prowadzony jest monitoring w punktach: Smołdzino, 
Smołdziński Las, Kluki, Izbica, Gać, Łeba, Rąbka; brak jest 
jednak szczegółowych danych (według informacji zawartych w 
rozdziale zestawione wyniki pomiarów przekazane są do 
biblioteki SPN).

Dane aktualne Informacje zawarte w kronice nie przydatne 
przy tworzeniu Operatu Klimatycznego, brak 
w całym opracowaniu danych klimatycznych 
(hydrologiczno- meteorologicznych).

27 Materiał publikowany Kroniki Słowińskiego Parku 
Narodowego. Tomy 42-46 z lat 
2013-2017

Kroniki nie zawierają żadnych danych meteorologiczno-
klimatycznych.

Dane aktualne Informacje zawarte w kronikach z lat 2013-
2017 nie przydatne przy tworzeniu Operatu 
Klimatycznego, brak w całym opracowaniu 
danych klimatycznych (hydrologiczno-
meteorologicznych).

28 Materiał publikowany Lorenc H. 2005. Atlas Klimatu 
Polski. IMGW. Warszawa 2005

Atlas został opracowany na podstawie analizy statystycznej i 
merytorycznej danych meteorologicznych rejestrowanych 
przez 61 stacji meteorologicznych (synoptycznych) w Polsce, 
w okresie 1971-2000, Zawiera cenne mapy klimatyczne dla 
obszaru całej Polski.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

29 Materiał publikowany Medzińska M. 1991. 
Charakterystyka wielkości 
ochładzającej powietrza w profilu 
Mierzei Łebskiej w okresie letnim 
1988. Badania Fizjograficzne nad 
Polską Zachodnią, Seria A – 
Geografia Fizyczna, 37, 73–89.

Praca zawiera charakterystykę wielkości ochładzającej 
powietrza w profilu Mierzei Łebskiej w okresie letnim 1988.

Dane aktualne Wzbogaca dane klimatyczne dotyczące 
Mierzei Łebskiej. Praca przydatna przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

30 Materiał publikowany Miętus M. 1996. Zmienność 
temperatury i opadów w rejonie 
polskiego wybrzeża Morza 
Bałtyckiego i jej spodziewany 
przebieg do roku 2030, Materiały 
Badawcze IMGW 26, Meteorologia, 
Gdynia

Praca analizująca zmienność temperatury i opadów w rejonie 
polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego i jej spodziewany 
przebieg do roku 2030.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

31 Materiał publikowany Pomiary hydrologiczne i 
meteorologiczne w Słowińskim 
Parku Narodowym (i okolice) w 2003 
roku, IMGW Warszawa, 2004

Raport zawierający zestawienia pomiarów hydrologicznych i 
meteorologicznych na terenie i w otoczeniu Słowińskiego 
Parku Narodowego za rok 2003.

Dane aktualne Materiał bardzo przydatny, do wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony 
(Kronika SPN, Tom 36, 2007 rok, rozdział 
dotyczący zasobów bibliotecznych podaje tę 
pozycję).

32 Materiał publikowany Półrolniczak M., 2011 Sensible 
temperature at the Łeba Sandbar 
(Słowiński National Park) on 
selected days of the 2010 summer 
season ., Quaestiones 
Geographicae 30, 3: 83-99

Praca na temat temperatury odczuwalnej na Mierzei Łebskiej 
w wybrane dni lata 2010.

Dane aktualne Praca mało przydatna przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.
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33 Materiał publikowany Rabski K., 1984, Zarys 

charakterystyki termiczno-
wilgotnościowej plaży nadmorskiej 
na Mierzei Łebskiej, Badania 
fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 
t. 38, Seria A, Geografia Fizyczna

Ogólny zarys charakterystyki termiczno-wilgotnościowej plaży 
nadmorskiej na Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

34 Materiał publikowany Rabski K., 1987, Wstępna 
charakterystyka termiczno-
wilgotnościowa Mierzei Łebskiej, 
Badania fizjograficzne nad Polską 
Zachodnią, t. 37, Seria A, Geografia 
Fizyczna

Opracowanie przedstawiające charakterystykę termiczno-
wilgotnościową panującą na Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

35 Materiał publikowany Rabski K., 1992, Mapa typów 
topoklimatu Słowińskiego Parku 
Narodowego według wybranej 
metody kameralnej, Parki Narodowe 
i Rezerwaty Przyrody, T.11, Nr 1

Mapa typów topoklimatu Słowińskiego Parku Narodowego. Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

36 Materiał publikowany Rabski K., 1992, Mezoklimatyczne 
tło obszaru Słowińskiego Parku 
Narodowego, Parki Narodowe i 
Rezerwaty Przyrody, T.11, Nr 1

Praca przedstawia mezoklimatyczne tło obszaru Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

37 Materiał publikowany Raport roczny 2004 z pomiarów 
hydrologicznych i meteorologicznych 
na terenie i w otoczeniu 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
IMGW Warszawa, 2005

Raport zawierający zestawienia pomiarów hydrologicznych i 
meteorologicznych na terenie i w otoczeniu Słowińskiego 
Parku Narodowego za rok 2004.

Dane aktualne Materiał bardzo przydatny, do wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony 
(Kronika SPN, Tom 36, 2007 rok, rozdział 
dotyczący zasobów bibliotecznych podaje tę 
pozycję).

38 Materiał publikowany Raport roczny 2005 z pomiarów 
hydrologicznych i meteorologicznych 
na terenie i w otoczeniu 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
IMGW Warszawa, 2006

Raport zawierający zestawienia pomiarów hydrologicznych i 
meteorologicznych na terenie i w otoczeniu Słowińskiego 
Parku Narodowego za rok 2005.

Dane aktualne Materiał bardzo przydatny, do wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony 
(Kronika SPN, Tom 36, 2007 rok, rozdział 
dotyczący zasobów bibliotecznych podaje tę 
pozycję).

39 Materiał publikowany Raport roczny 2006 z pomiarów 
hydrologicznych i meteorologicznych 
na terenie i w otoczeniu 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
IMGW Warszawa, 2007

Raport zawierający zestawienia pomiarów hydrologicznych i 
meteorologicznych na terenie i w otoczeniu Słowińskiego 
Parku Narodowego za rok 2006.

Dane aktualne Materiał bardzo przydatny, do wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony 
(Kronika SPN, Tom 36, 2007 rok, rozdział 
dotyczący zasobów bibliotecznych podaje tę 
pozycję).

40 Materiał publikowany Tamulewicz J., 2001, Prędkość 
wiatru w sezonie letnim w 
Słowińskim Parku Narodowym
w obrębie Mierzei Łebskiej. Badania 
Fizjograficzne nad Polską 
Zachodnią, Seria A –
Geografia Fizyczna, 52, 149–159.

Publikacja charakteryzująca prędkość wiatru w sezonie letnim 
w Słowińskim Parku Narodowym w obrębie Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Wzbogaca dane dotyczące prędkości wiatru 
na Mierzei Łebskiej w czasie sezonu letniego. 
Praca mało przydatna przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
41 Materiał 

niepublikowany
Trapp J. A. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Operat Ochrony Zasobów i Walorów 
Przyrody Nieożywionej i Gleb. 
Operat klimatyczny. Tom VI. 
Biblioteka SPN.

Operat zawiera głównie charakterystykę materiałów 
wyjściowych oraz ocenę zakresu brakujących informacji lub 
danych, niezbędnych do sporządzenia planu ochrony. 
Dodatkowo zawiera ogólną charakterystykę wybranych 
elementów klimatu, opartą na danych archiwalnych: zespół 
solarny, prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza, opady atmosferyczne i pokrywa śnieżna.

Dane 
historyczne

Poprzedni operat klimatyczny stanowić będzie 
jedynie materiał porównawczy i pomocniczy 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Zawiera cenne dane literaturowe 
(publikowane i niepublikowane) dotyczące 
klimatu Słowińskiego Parku Narodowego.

42 Materiał publikowany Tylkowski J., 2013. Zmienność 
czasowa i przestrzenna warunków 
termicznych i opadowych wybrzeża 
słowińskiego, Geologia i 
geomorfologia, 10, Słupsk: 195-213

W opracowaniu przeprowadzono analizę zmienności czasowej 
i przestrzennej warunków termicznych i opadowych Wybrzeża 
Słowińskiego, opierając się na wieloletnich seriach 
pomiarowych elementów pogody ze stacji meteorologicznych 
w Łebie, Ustce i Kołobrzegu.

Dane aktualne Dane aktualne, materiał przydatny do 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

43 Materiał publikowany Woś A., 1999, Klimat Polski, PWN, 
Warszawa

Publikacja omawiająca warunki klimatyczne polskiego 
wybrzeża Morza Bałtyckiego. Pozwala na wyznaczenie 
specyfiki warunków klimatycznych Słowińskiego Parku 
Narodowego w zestawieniu z sąsiednimi obszarami oraz z 
całym Niżem Polskim.

Dane aktualne Praca przydatna do wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.
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5.3. Geologia i geomorfologia
autorzy: Łukasz Juszczak, Wojciech Romańczyk
Zgodnie  ze  wskazaniami  zamieszczonymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (OPZ), 

Zamawiający  oczekuje  przygotowania  charakterystyki  geologicznej  i  geomorfologicznej  Parku 
w oparciu  o  istniejące  materiały.  Podstawowym  materiałem  charakteryzującym  geologię 
i geomorfologię Słowińskiego Parku Narodowego jest „Operat geologiczno-geomorfologiczny. Tom II”, 
wykonany w ramach planu ochrony SPN opracowanego w roku 2004.

W  trakcie  przygotowania  Operatu  w  2004  roku  podstawowym  materiałem  były  dane 
Państwowego Instytutu Geologicznego tj. arkusze Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 
1:50 000 wraz z objaśnieniami. Wykorzystano arkusze mapy pokrywające obszar Słowińskiego Parku 
Narodowego:

• Arkusz 1 Smołdziński Las z 1992 roku,
• Arkusz 2 Kluki z 1995 roku,
• Arkusz 3 Łeba z 1986 roku,
• Arkusz 4 Choczewo z 1982 roku,
• Arkusz 11 Główczyce z 1995 roku,
• Arkusz 12 Lębork z 1986 roku.

Podczas  przygotowania  bieżącego  projektu  planu  ochrony  powyższy  zbiór  arkuszy 
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski zostanie uzupełniony o arkusz 10 Smołdzino z 2005 roku. 
Ponadto zastąpiony nowszym wydaniem zostanie arkusz 1 Smołdziński Las (2002). Dla pozostałych 
arkuszy nie stwierdzono nowszych wydań Mapy, dlatego przy aktualnie wykonywanym opisie geologii 
i geomorfologii wykorzystane zostaną te same pozycje.

Elementem  omówienia  warunków  geologicznych  i  geomorfologicznych  Parku  ma  być, 
zgodnie z OPZ, charakterystyka zasobów oraz waloryzacji utworów i obiektów geologicznych. W tym 
celu zostaną wykorzystane dane literaturowe przekazane przez Zamawiającego, które w powiązaniu 
z przekazanymi danymi przestrzennymi (warstwy w formacie Esri shapefile) utworów geologicznych, 
a także  uzupełnione  o  inne  dostępne  materiały,  stanowią  wystarczającą  bazę  do  przygotowania 
zakładanej charakterystyki.

W  celu  wykonania  charakterystyki  jednostek  geomorfologicznych  i  waloryzacji  obiektów 
geomorfologicznych  wykorzystane  zostaną  przede  wszystkim  podstawowe  dane  literaturowe, 
powiązane  ze  stosunkowo  aktualnymi  danymi  wysokościowymi  pozyskanymi  podczas  wykonania 
bardzo  dokładnego  lotniczego  skaningu  laserowego  (ALS)  obszaru  Parku.  Skaning  ten  został 
wykonany w 2015 roku przez MGGP Aero sp. z o.o. w ramach realizowanego na terenie SPN projektu 
teledetekcyjnego.  Skaning  lotniczy  daje  bardzo  dokładne  informacje  dotyczące  rzeźby  terenu 
oraz jego  elewacji.  Pomocniczymi  danymi  do  scharakteryzowania  i  zwaloryzowania  jednostek 
i obiektów geomorfologicznych będą pozyskane także w trakcie realizacji projektu teledetekcyjnego 
dane obrazowe, w postaci dokładnej ortofotomapy (terenowa wielkość piksela 15 cm). Ortofotomapa 
wykonana  na  podstawie  zdjęć  lotniczych  przygotowana  została  w dwu  wersjach  kolorystycznych; 
w barwach naturalnych (RGB) oraz w podczerwieni.

Dane  wysokościowe  i  obrazowe  pozyskane  w  ramach  wykonywania  projektu 
teledetekcyjnego zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

Dla  opracowania  opisu  współczesnych  procesów  geomorfologicznych,  wysoką  wartość 
merytoryczną  będą miały  przekazane przez zamawiającego opublikowane artykuły  z  ostatnich  lat 
o zbliżonej  tematyce.  Szczególną  wartość  będą miały  publikacje  Borówki,  Rotnickiej,  Rotnickiego, 
Rutkowskiej,  Łabuza,  Dłużewskiego,  opisujących  głównie  problematykę  współczesnych  zmian  linii 
brzegowej Morza Bałtyckiego oraz wpływu czynników geomorfologicznych na powstawanie wydm.

Do opracowania analizy i oceny skuteczności realizowanych w Parku działań ochronnych, 
nakreślenia  koncepcji  celów  ochrony  i  działań  ochronnych  oraz  zasad  i  metod  monitoringu 
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współczesnych  procesów  geomorfologicznych  ukierunkowanych  na  ochronę  obiektów  i  procesów 
geologicznych/geomorfologicznych  posłuży  Opracowanie  Ekofizjograficzne  do  planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Pomorskiego  z  2014  roku,  uzupełnione 
publikacjami  pomocniczymi.  Udostępniona  przez  Zamawiającego  bibliografia  jest  wystarczająca 
do sporządzenia  tego  opracowania.  Dodatkowe  materiały  są  dostępne  w  bibliotece  Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Podczas wykonywania opisu stratygrafii na poczet aktualnie opracowywanej dokumentacji 
planistycznej  należy  stosować  aktualne  nazewnictwo  epok  geologicznych.  Nomenklatura  epok 
geologicznych powinna opierać o najnowszą wersję tabeli stratygraficznej według Międzynarodowej 
Komisji Stratygrafii (ICS) (ang. International Commission on Stratigraphy). Jest to szczególnie istotne 
podczas analizy starszych materiałów i publikacji, gdzie nazewnictwo epok geologicznych może być 
nieaktualne.

Część przeanalizowanych pozycji literatury została sklasyfikowana jako dane pomocnicze. 
Jednak również one, z uwagi na ich wysoką wartość merytoryczną, stanowić będą podporę podczas 
wykonywania  aktualnie  realizowanych  prac.  Zdecydowana  większość  artykułów  publikowana  jest 
w prestiżowych czasopismach naukowych. Prawie wszystkie publikacje w ocenie aktualności zostały 
sklasyfikowane jako prezentujące aktualne informacje. Publikacje ocenione jako posiadające zarówno 
dane  aktualne,  jak  i  archiwalne  mogą  stanowić  porównanie  dla zmian  zachodzących  przede 
wszystkim w obszarze geomorfologii.

Podczas  sporządzania  dokumentacji  planistycznej,  ze  względu  na  obszerną  ilość 
szczegółowych  i  przede  wszystkim  aktualnych  danych  geologicznych  oraz  geomorfologicznych, 
nie ma konieczności wykonywania dodatkowych prac terenowych z zakresu geologii i geomorfologii. 
Podczas  realizacji  glebowo-siedliskowych  prac  terenowych,  proponuje  się  zwrócenie  uwagi 
na geomorfologiczne  formy  rzeźby  terenu  i  wykonanie  dla  nich  odpowiedniej  dokumentacji 
fotograficznej. Dokumentacja ta może zostać wykorzystana w bieżącym projekcie jako przykłady form 
rzeźby terenu Słowińskiego Parku Narodowego przy opisywanych formach geomorfologicznych.

Przekazane przez  Zamawiającego materiały,  w  połączeniu  z  publikacjami  pomocniczymi 
pozyskanymi przez Wykonawcę oraz danymi CBDG, są wystarczające do sporządzenia opisu geologii 
i geomorfologii wg wymogów określonych w OPZ.

Szczegółową analizę materiałów opisujących warunki  geologiczne oraz geomorfologiczne 
obszaru Parku zestawiono w zamieszczonej poniżej tabeli  nr  6. Poszczególne pozycje w tej tabeli 
zostały umieszczone w porządku alfabetycznym.

Opis  analizy  materiałów  w  części  geologiczno-geomorfologicznej  w  całości  został 
sporządzony w oparciu o bibliografię zawartą w tabeli nr 6.
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Tabela 6: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu warunków geologicznych i geomorfologicznych Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1Materiał publikowany Bednarczyk E., 1979. Rozwój wydm 

kopalnych w środkowej części 
Mierzei Łebskiej w świetle badań ich 
morfologii, struktury i tekstury 
budujących je osadów. Acta 
Geologica. Polonica, 4.

W publikacji zawarto opis genezy kopalnych wydm 
występujących na obszarze Mierzei Łebskiej. Uwagę skupiono 
zarówno na badaniach geomorfologicznych terenu, jak również 
sedymentacyjnych badaniach osadów wydm. 

Dane historyczne 
i aktualne

Publikacja pomocnicza przy tworzeniu opisu 
geologicznego w części poświęconej opisowi 
czwartorzędowych utworów geologicznych 
obszaru Mierzei Łebskiej.

2Materiał publikowany Borówka R. K., 1980. Współczesne 
procesy transportu i sedymentacji 
piasków eolicznych oraz ich 
uwarunkowania i skutki na obszarze 
wydm nadmorskich, PWN, Poznań

Materiał publikowany zawiera opis procesów eolicznych 
występujących na obszarze nadmorskim. Szczegółowo opisano 
wpływ ukształtowania terenu oraz natężenia i kierunku wiatru 
na procesy sedymentacyjne, głównie formowaniu wydm 
nadmorskich. 

Dane aktualne Materiał podstawowy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza powstawaniu wydm nadmorskich.

3Materiał publikowany Borówka R. K., 2010. Transport 
eoliczny na obszarze wydm 
nadmorskich Mierzei Łebskiej, W: 
Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 145-149

W pracy przedstawiono metody badań zastosowane w analizie 
zmian rzeźby wydm nadmorskich na akumulacyjnych odcinkach 
Mierzei Łebskiej spowodowane transportem eolicznym.

Dane aktualne Publikacja pomocnicza przy tworzeniu opisu 
geomorfologicznego. Stanowić będzie 
kluczową informację podczas tworzenia opisu 
jednostek geomorfologicznych, głównie form 
pochodzenia eolicznego.

4Materiał publikowany Chlost I., Braun M. 2008. 
Funkcjonowanie ekosystemu 
torfowiskowego Żarnowska. Instytut 
Geografii, Akademia Pomorska, 
Dokumentacja geograficzna 2008, 
37, 122-128

Materiał publikowany opisuje mokradło Żarnowska jako 
przykład zachwiania reżimu hydrologicznego torfowiska 
poprzez działalność człowieka. W artykule przedstawiono 
zagrożenia i aktualny stan stosunków wodnych torfowiska oraz 
działania podjęte przez Słowiński Park Narodowy w celu ich 
poprawy.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie dodatkowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Posłuży jako przykład w celach i 
zadaniach ochronnych obiektów 
geomorfologicznych, a także wpływu melioracji 
oraz obecności kopalni na zanikanie torfowisk. 
Dane aktualne, nie wymagane są dodatkowe 
prace terenowe. Materiał do pełnego 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
5Materiał publikowany Czerniawska J., 2010. 

Charakterystyka osadów 
zastoiskowych w dolinie dolnej 
Łupawy, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 75

Publikacja zawiera charakterystykę osadów zastoiskowych w 
dolinie dolnej Łupawy. Osady powstałe w wyniku procesów 
sedymentacyjnych jeziora zastoiskowego utworzonego na 
przedpolu lodowca poprzez zatamowanie naturalnego odpływu 
wód lodowcowych.

Dane aktualne Informacje pomocnicze w trakcie wykonywania 

charakterystyki jednostek geomorfologicznych i 
waloryzacji obiektów geomorfologicznych 
bieżącego projektu planu ochrony.

6Materiał publikowany Dłużewski M., Rodzewicz M., 
Rotnicka J., Zmarz A., 2017. 
Zastosowanie wysokorozdzielczych 
zdjęć z samolotu bezzałogowego 
(UAV) do badań morfologii morskiej 
strefy brzegowej (na przykładzie 
badań strefy brzegowej Słowińskiego 
Parku Narodowego), W: XI Zjazd 
Geomorfologów Polskich, Naturalne i 
antropogeniczne uwarunkowania 
rozwoju rzeźby, Warszawa, 13-
15.09.2017: 128

Materiał publikowany obejmuje najnowsze spojrzenie na 
możliwości opisu morfologii terenu przy użyciu zdjęć 
wykonanych przy użyciu dronów. W publikacji skupiono się w 
szczególności na obszarze badań linii brzegowej.

Dane aktualne Materiał uzupełniający do wykorzystania w 
zakresie opisu zmian w morfologii linii 
brzegowej oraz nowych możliwości badań 
morfologii terenu, które wcześniej nie były 
stosowane.

7Materiał publikowany Gic-Grusza G., Kryla-Staszewska L., 
Urbański J., Warzocha J., Węsławski 
J.M., (red.), 2009. Atlas siedlisk dna 
polskich obszarów morskich. 
Waloryzacja przyrodnicza siedlisk 
morskich, Instytut Oceanologii PAN, 
Gdynia: 179 pp

Atlas przedstawia wyniki badań z zakresu geologii, fizyki, 
chemii i biologii morza z ostatnich 20 lat, uzupełnione o 
najnowsze informacje zebrane w latach 2007–2008 w trakcie 
realizacji projektu. Opisano i przedstawiono zagadnienia: 
batymetria, rodzaje osadów, temperatura wód, zasolenie, 
oświetlenie, prędkość prądów przydennych i fal wiatrowych. 
Kolejne rozdziały dotyczą poszczególnych grup 
systematycznych organizmów: ssaków, ptaków, ryb, fauny 
dennej, flory dennej. Część ogólną kończą dane dotyczące 
rozmieszczenia typów siedlisk oraz dwojaka waloryzacja dna 
morskiego: różnorodności biologicznej i złóż mineralnych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy w zakresie opisu 
litologicznego, stratygraficznego oraz 
geomorfologicznego. Pomocniczymi 
informacjami potrzebnymi do wykonania 
bieżącego projektu planu ochrony będą też 
dane dotyczące dna morskiego w kontekście 
występowania złóż mineralnych.

8Materiał publikowany Grottel J., 2013. Wpływ reżimu 
sztormowego Południowego Bałtyku 
na kształtowanie brzegu Mierzei 
Gardnieńsko-Łebskiej w latach 1990-
2010

Publikacja przedstawia historię wydarzeń sztormowych w latach 
1990-2010 wpływającą na zmiany zachodzące w linii brzegowej 
Mierzei Łebskiej.

Dane historyczne 
i aktualne

Publikacja stanowić będzie materiał pomocny 
przy opisie litologicznym utworów sztormowych 
oraz wpływu sztormowych zjawisk na tempo 
sedymentacji osadów oraz zmian w 
geomorfologii strefy przybrzeżnej Mierzei 
Łebskiej.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
9Materiał publikowany Jasiewicz J., 2010. Geneza glin 

czerwonych na tle stratygrafii 
vistulianu w strefie wału 
gardnieńskiej moreny czołowej i jej 
przedpola, W: Teraźniejszość 
kluczem do przeszłości: współczesne 
procesy sedymentacyjne i ich zapis 
kopalny. IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 115-119

Opracowanie przedstawia poziomy czerwonej
gliny lodowcowej rozdzielone piaskami i
żwirami oraz osadami ilasto-pylastymi w stropie. Utwory 
geologiczne zostały skorelowane ze stratygrafią vistulianu.

Dane aktualne Publikacja pomocnicza. Zawiera informacje, 
które mogą zostać użyte do opisu 
stratygraficznego utworów vistulianu.

10Materiał publikowany Jasiewicz J., 2010. Struktury 
glacitektoniczne proksymalnej części 
gardnieńskiej moreny czołowej i 
zmiany tekstury osadów wyniku 
procesów glacitektonicznych, W: 
Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 120-124

Opracowanie przedstawia opis procesów sedymentacyjnych 
osadów części gardnieńskiej moreny czołowej. Procesy 
glacitektoniczne doprowadziły do szeregu zmian tekstury 
osadów.

Dane aktualne Pomocniczy materiał. Który może zostać 
wykorzystany podczas charakterystyki osadów 
moren czołowych.

11Materiał publikowany Jasiewicz J., 2010. Struktury 
sedymentacyjne zastoiska w Dębinie 
i deformacje glacitektoniczne osiowej 
części gardnieńskiej moreny 
czołowej, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 125-126

Opracowanie przedstawia opis procesów sedymentacyjnych 
osadów części gardnieńskiej moreny czołowej. Procesy 
glacitektoniczne doprowadziły do szeregu zmian tekstury 
osadów.

Dane aktualne Pomocniczy materiał. Który może zostać 
wykorzystany podczas charakterystyki osadów 
moren czołowych.
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12Materiał publikowany Jasiewicz J., 2010. Związek rzeźby 

wału moreny czołowej ze strukturą 
glacitektoniczną i współczesne 
procesy abrazyjne, W: 
Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 113-114

Opracowanie przedstawia opis procesów sedymentacyjnych 
osadów części gardnieńskiej moreny czołowej. Procesy 
glacitektoniczne doprowadziły do szeregu zmian tekstury 
osadów.

Dane aktualne Pomocniczy materiał. Który może zostać 
wykorzystany podczas charakterystyki osadów 
moren czołowych.

13Materiał publikowany Koprowski, M., Winchester V., Zielski 
A., 2010. Tree reactions and dune 
movements: Slowinski National Park, 
Poland, Catena, 81: 55-65

Wpływ na wzrost drzew zmiennych klimatycznych, jak i 
nieklimatycznych. Badania w odniesieniu do dynamiki wydm w 
trzech punktach badawczych na wydmie Czołpińskiej w 
Słowińskim Parku Narodowym, gdzie osady eoliczne wpływają 
na zasypywanie borów sosnowych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy, zwłaszcza w celu 
identyfikacji zagrożeń procesów geologicznych 
i geomorfologicznych oraz analizy i oceny 
skuteczności realizowanych w Parku działań 
ochronnych ukierunkowanych na ochronę 
procesów geologicznych/geomorfologicznych.

14Materiał publikowany Kramarska M. 2009. Mapa 
geologiczna dna Bałtyku. Państwowy 
Instytut Geologiczny. Dane 
przestrzenne z opracowania Atlasu 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
obszarów morskich Państwowy 
Instytut Geologiczny.

Mapa geologiczna dna morskiego w rejonie obszaru Natura 
2000 PLB990002 - Przybrzeżne Wody Bałtyku. Dane dotyczą 
osadów powierzchniowych (typy i podtypy granulometryczne), 
osadów pod warstwą powierzchniową (jeśli miąższość osadów 
powierzchniowych jest mniejsza niż 20 cm). Mapę utworzono 
na podstawie map Państwowego Instytutu Geologicznego, 
opartych na wynikach analiz rdzeni wiertniczych osadów 
(uwzględniono tylko powierzchniową warstwę 0, 5 m), 
zebranych na obszarze morskim RP w latach 1970–2000.

Dane historyczne 
i aktualne

Opracowanie stanowić będzie oparcie do 
stworzenia opisu oraz analizy facjalnej 
litologicznych typów i podtypów osadów 
powierzchniowych bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, uzupełniające arkuszy 
map geologicznych nr 1, 2, 3.

15Materiał 
niepublikowany

Labuda Ł., 2012. Dynamika brzegu 
Bałtyku na odcinku Mierzei Łebskiej, 
pr. mgr, AP Słupsk

Praca magisterska poświęcona zmianom linii brzegowej 
zachodzącym na odcinku Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Praca może posłużyć jako dodatkowa 
informacja z przeprowadzonej analizy 
materiałów oraz badań wykonanych celem 
zrealizowania pracy na temat zmian linii 
brzegowej na odcinku Mierzei Łebskiej.

16Materiał publikowany Lidzbarski M. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Operat Ochrony Zasobów i Walorów 
Przyrody Nieożywionej i Gleb. Operat 
hydrogeologiczny. Tom III. Biblioteka 
SPN.

Operat zawiera charakterystykę warunków hydrogeologicznych; 
zagrożenia dla jakości wód podziemnych; monitoring wód 
podziemnych; program działań ochronnych; informacje o 
wybranych otworach studziennych na terenie Parku i w jego 
otoczeniu; lokalizację otworów studziennych, studni kopanych 
oraz ujęć wód podziemnych na obszarze spływu wód 
podziemnych do Parku; mapy występowania i dynamiki wód 
podziemnych, stanu rozpoznania warunków 
hydrogeologicznych oraz mapę hydrogeologiczną.

Dane aktualne Poprzedni Operat hydrogeologiczny stanowić 
będzie uzupełnienie przy tworzeniu bieżącego 
projektu planu ochrony w szczególności w 
zakresie powstawania erozyjnych i 
akumulacyjnych form geomorfologicznych 
spowodowanych działalnością wód płynących i 
stojących. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.
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17Materiał publikowany Lutyńska M., 2009. Zapis zmian 

paleoekologicznych Jeziora Gardno 
na podstawie analiza okrzemkowych, 
W: Geneza, litologia i stratygrafia 
utworów czwartorzędowych, t. V, 
Seria: Geografia nr 88, Wyd. Nauk. 
UAM, Poznań: 285-299

Publikacja zawiera rekonstrukcję zmian środowiskowych
przy zastosowaniu analizy okrzemkowej. Głównym celem 
badawczym artykułu jest określenie, czy ingresja południowego 
Bałtyku wywarła wpływ na powstanie Jeziora Gardno oraz jaki 
wpływ miał Bałtyk na przemiany paleoekologiczne zbiornika 
Jeziora Gardno od momentu jego powstania do dziś.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie pomoc w ocenie 
stratygraficznej i litologicznej osadów 
limnicznych w okolicach Jeziora Gardno.

18Materiał publikowany Łabuz T. A., 2013. Polish coastal 
dunes – affecting factors and 
morphology, Landform Analysis, 22: 
33-58

Artykuł opisuje polskie wydmy przybrzeżne i czynniki 
wpływające na ich rozwój. Wskazuje problematykę obecnej 
dynamiki obszarów przybrzeżnych Polski.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza procesowi formowania wydm.

19Materiał publikowany Łabuz T. A., Wochna-Bartnik S., 
Osóch P., Sławińska J., 2013. Projekt 
badawczy FoMoBi i jego znaczenie w 
rozpoznaniu współczesnej dynamiki i 
różnorodności biologicznej wydm 
przednich polskiego wybrzeża, 
Geologia i geomorfologia, 10, Słupsk: 
81-98

Publikacja przedstawia opis wydm przednich, które są 
obszarami cennymi dla zachowania bioróżnorodności wybrzeża 
i ochrony przyrody nadmorskiej. Stanowią ochronę nisko 
położonego nad poziomem morza zaplecza brzegu. Publikacja 
opisuje zagrożenia dla rozwoju wydm przednich i zachowania 
tych siedlisk.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Zostanie użyty przy 
wykonaniu opisu geomorfologicznego. 
Stanowić będzie informację podczas tworzenia 
opisu jednostek geomorfologicznych, głównie 
form pochodzenia eolicznego. Dodatkowo 
użyta zostanie do nakreślenia koncepcji celów 
ochrony i działań ochronnych 
ukierunkowanych na ochronę procesów 
geomorfologicznych oraz zasad i metod 
monitoringu współczesnych procesów 
geomorfologicznych.

20Materiał 
niepublikowany

Mapa dynamiki strefy brzegowej – 
Słowiński Park Narodowy, skala 1: 
10000. MGGP Aero sp. z o.o., 
01.08.2016

Mapa dynamiki strefy brzegowej Słowińskiego Parku 
Narodowego przedstawia tempo przemieszczania linii wody 
oraz podstawy wydm w latach 1937 – 2015.

Dane historyczne 
i aktualne

Mapa dynamiki strefy brzegowej stanowić 
będzie materiał pomocniczy opisu 
geologicznego i geomorfologicznego przy 
tworzeniu bieżącego planu ochrony ze 
szczególnym uwzględnieniem tempa zmian 
linii wody oraz podstawy wydm. Dane 
aktualne, nie wymagane są dodatkowe prace 
terenowe. Materiał do pełnego wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony.

21Materiał publikowany Miszalski J., 1973: Współczesne 
procesy eoliczne na pobrzeżu 
słowińskim. Studium 
fotointerpretacyjne. Dokumentacja 
Geograficzna 3. IG PAN Warszawa.

Publikacja zawiera inwentaryzację form eolicznych 
występujących na pobrzeżu słowińskim. W badaniach po raz 
pierwszy na tym obszarze wykorzystano metody interpretacji 
zdjęć lotniczych, które w połączeniu z wynikami pomiarów 
geodezyjnych, badaniami terenowymi oraz analizą 
porównawczą map, pozwoliły ustalić typologię, ewolucję oraz 
zmiany ilościowo- jakościowe utworów eolicznych. 

Dane historyczne 
i aktualne

Materiał podstawowy, który zostanie 
wykorzystany do opisu form i utworów 
eolicznych na pobrzeżu słowińskim. 

22Materiał publikowany Miesztalski A. 1975. Własności 
petrofizyczne osadów kambru i 
eokambru wyniesienia Łeby. Kwar. 
Geol. T 19, nr 1.

W publikacji sporządzono opis utworów kambru 
udokumentowane na wyniesieniu Łeby.

Dane aktualne Informacje przydatne do stworzenia opisu 
geologicznego oraz stratygrafii utworów 
podczwartorzędowych.
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23Materiał publikowany Modliński Z., 1975: Podstawowe 

zmiany facjalne i miąższościowe 
ordowiku platformowego północno- 
wschodniej Polski. Kwart. Geol. T 19 
nr 3.

Publikacja zawiera analizę facjalną utworów ordowiku 
stwierdzoną na obszarze północno- wschodniej Polski.

Dane aktualne Informacje przydatne do stworzenia opisu 
geologicznego oraz stratygrafii utworów 
podczwartorzędowych.

24Materiał publikowany Morawski W. 1986. SZCZEGÓŁOWA 
MAPA GEOLOGICZNA POLSKI, 
Arkusz Lębork (12).skala 1: 50000. 
Państwowy Instytut Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 12 – Lębork (17°30' -17°45' długości 
geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 305 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 12 – 
Lębork) stanowić będzie podstawowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie północną część arkusza 
znajdującego się w obrębie SPN.

25Materiał publikowany Morawski W. 1986. SZCZEGÓŁOWA 
MAPA GEOLOGICZNA POLSKI, 
Arkusz Łeba (3).skala 1: 50000. 
Państwowy Instytut Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 3 – Łeba (17°15' -17°30' długości 
geograficznej wschodniej i 54°40' - 54°50'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 202,5 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 3 – 
Łeba) stanowić będzie podstawowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

26Materiał publikowany Morawski W. 1990. OBJAŚNIENIA 
DO SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Lębork (12).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 12 – Lębork (17°30' -17°45' długości 
geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 305 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 12 
– Lębork) stanowiło będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na opis północnej części 
arkusza znajdującego się w obrębie SPN.

27Materiał publikowany Morawski W. 1990. OBJAŚNIENIA 
DO SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Łeba (3).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 3 – Łeba (17°15' -17°30' długości 
geograficznej wschodniej i 54°40' - 54°50'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 202,5 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 3 – 
Łeba) stanowiło będzie podstawowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.
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28Materiał 

niepublikowany
Ortofotomapa, MGGP Aero sp. z 
o.o., VI.2015.

Folder zawiera zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, 
dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty 
osnowy fotogrametrycznej. Ortofotomapy wykonane są w 
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, w 
barwach rzeczywistych (RGB) oraz barwach fałszywych z 
kanałem bliskiej podczerwieni (CIR). Ortofotomapa w pełni 
pokrywa obszar lądowy SPN oraz częściowo obszar morski i 
otulinę.

Dane aktualne Ortofotomapy umożliwią obserwację i analizę 
występowania form geomorfologicznych na 
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. 
Materiał do wykorzystania szczególnie w 
części geomorfologicznej projektu planu 
ochrony w celach pomocniczych przy 
rozpoznawaniu rzeźby krajobrazu młodo- i 
staroglacjalnego.

29Materiał publikowany Petelski K. 2002. SZCZEGÓŁOWA 
MAPA GEOLOGICZNA POLSKI, 
Arkusz Smołdziński Las (1). skala 1: 
50000. Państwowy Instytut 
Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 1 – Smołdziński Las (17º00’–17º15’ 
długości geograficznej wschodniej i 54º40’–54º50’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 54 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 1 – 
Smołdziński las) stanowić będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

30Materiał publikowany Petelski K. 2005. SZCZEGÓŁOWA 
MAPA GEOLOGICZNA POLSKI, 
Arkusz Smołdzino (10).skala 1: 
50000. Państwowy Instytut 
Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 10 – Smołdzino (17°00' -17°15' 
długości geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 299,8 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 10 – 
Smołdzino) stanowić będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie północną część arkusza 
znajdującego się w obrębie SPN.

31Materiał publikowany Petelski K. 2006. OBJAŚNIENIA DO 
SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Smołdzino (10).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 10 – Smołdzino (17°00' -17°15' 
długości geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 299,8 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 10 
– Smołdzino) stanowiło będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na opis północnej części 
arkusza znajdującego się w obrębie SPN.

32Materiał publikowany Petelski K. 2006. OBJAŚNIENIA DO 
SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Smołdziński Las (1).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 1 – Smołdziński Las (17º00’–17º15’ 
długości geograficznej wschodniej i 54º40’–54º50’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 54 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 1 – 
Smołdziński las) stanowiło będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.
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33Materiał publikowany Rosa B. 1963. O rozwoju 

morfologicznym wybrzeża
Polski w świetle dawnych form 
brzegowych. Studia
Societatis Scientarum Toruniensis, 5.

Publikacja zawiera genezę rozwoju morfologicznego wybrzeża 
Polski ze szczególnym uwzględnieniem rzeźbotwórczych 
procesów erozyjnych i akumulacyjnych działalności morskiej. 

Dane historyczne 
i aktualne

Materiał podstawowy podczas wykonywania 
opisu geomorfologicznego wybrzeża, 
szczególnie w części poświęconej obszarowi 
odpowiadającemu granicom SPN.

34Materiał publikowany Rotnicka J., 2010. Współczesne 
procesy eoliczne na plażach i 
wydmach przednich Mierzei Łebskiej 
- natężenie transportu piasku na 
plaży a problem formowania wydm 
przednich, W: Teraźniejszość 
kluczem do przeszłości: współczesne 
procesy sedymentacyjne i ich zapis 
kopalny. IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 129-144

Publikacja poświęcona procesom eolicznym na obszarze 
Mierzei Łebskiej. Uwarunkowania, natężania i skutki procesów 
eolicznych są podstawą współczesnych badań 
sedymentologicznych. Publikacja skupia się na eolicznych 
formach geomorfologicznych, głównie na rozwoju i ewolucji 
wydm przednich.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza powstawaniu wydm przednich.

35Materiał publikowany Rotnicka J., 2011. Factors Controlling 
the Development of Foredunes along 
the Łeba Barrier on the South Baltic 
coast of Poland

Publikacja skupia się na eolicznych formach 
geomorfologicznych, głównie na rozwoju i ewolucji wydm 
przednich na Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza powstawaniu wydm przednich.

36Materiał publikowany Rotnicka J., 2011. Impact of Beach 
Surface ype on the Rate od Sand 
Transport by Wind

Publikacja poświęcona procesom eolicznym – ich 
uwarunkowaniach, natężeniom i skutkach na obszarze Mierzei 
Łebskiej. Publikacja skupia się na eolicznych formach 
geomorfologicznych, głównie na rozwoju i ewolucji wydm 
przednich.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza powstawaniu wydm przednich.

37Materiał publikowany Rotnicka J., 2013. Transport eoliczny 
na plaży morza bezpływowego: 
natężenie, uwarunkowania i wpływ 
na tworzenie wydm przednich (na 
przykładzie bariery łebskiej), Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Publikacja poświęcona akumulacji i transporcie materiału 
eolicznego na przykładzie Morza Bałtyckiego. Ukazuje wpływ 
uwarunkowań geomorfologicznych oraz sedymentacyjnych na 
proces formowania wydm przednich.

Dane aktualne Materiał pomocniczy. Publikacja zostanie 
wykorzystana podczas opracowania 
eolicznych czynników geomorfologicznych, 
zwłaszcza powstawaniu wydm przednich.

38Materiał publikowany Rotnicka J., 2017. Natężenie 
transportu eolicznego piasku i jego 
rozkład w profilu pionowym w 
zależności od rodzaju powierzchni 
plaży

Publikacja poświęcona akumulacji i transporcie materiału 
eolicznego na przykładzie Morza Bałtyckiego. Ukazuje wpływ 
uwarunkowań geomorfologicznych oraz sedymentacyjnych na 
rozkład utworów eolicznych w profilu pionowym.

Dane aktualne Materiał pomocniczy zwłaszcza w 
charakterystyce jednostek geomorfologicznych 
i waloryzacji obiektów geomorfologicznych 
głównie plaży.
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39Materiał publikowany Rotnicka J., Dłużewski M., 2017. 

Bilans osadów wydm przednich 
bariery łebskiej, W: XI Zjazd 
Geomorfologów Polskich, Naturalne i 
antropogeniczne uwarunkowania 
rozwoju rzeźby, Warszawa, 13-
15.09.2017: 128

Publikacja poświęcona akumulacji i transporcie materiału 
eolicznego na obszarze bariery łebskiej. Ukazuje wpływ 
uwarunkowań geomorfologicznych oraz sedymentacyjnych na 
proces formowania wydm przednich.

Dane aktualne Materiał pomocniczy zwłaszcza w 
charakterystyce jednostek geomorfologicznych 
i waloryzacji obiektów geomorfologicznych 
głównie mierzei.

40Materiał publikowany Rotnicka J., Skolasińska K., 
Dłużewski M., 2016. Wilgotność 
piasku transportowanego w 
strumieniu wiatrowo-piaszczystym na 
plaży, W: VI Polska Konferencja 
Sedymentologiczna POKOS 6 – 
Granice Sedymentologii”, 
28.06.2016-01.07.2016 Chęciny – 
Rzepka: 179-180

Publikacja poświęcona badaniom wilgotności piasku na plaży w 
strumieniu wiatrowo-piaszczystym.

Dane aktualne Publikacja może zostać wykorzystana jako 
informacja na temat przeważających 
kierunków wiatrów w kontekście powstawania 
eolicznych form geomorfologicznych.

41Materiał publikowany Rotnicki K. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Operat Ochrony Zasobów i Walorów 
Przyrody Nieożywionej i Gleb. Operat 
geologiczno-geomorfologiczny. Tom 
II. Biblioteka SPN.

Operat zawiera charakterystykę zasobów geologicznych i 
geomorfologicznych oraz waloryzację obiektów geologicznych i 
geomorfologicznych z punktu widzenia ich wartości dla ochrony 
przyrody Parku. Opisuje współczesne procesy 
morfogenetyczne, ich natężenie i spodziewane kierunki zmian. 
Cele i zadania dla ochrony wybranych obiektów 
geomorfologicznych. Propozycje monitorowania współczesnych 
procesów geomorfologicznych.

Dane aktualne Poprzedni Operat geologiczno- 
geomorfologiczny stanowić będzie 
podstawowy materiał przy tworzeniu bieżącego 
projektu planu ochrony. Dane aktualne, nie 
wymagane są dodatkowe prace terenowe. 
Materiał do pełnego wykorzystania przy 
opracowaniu projektu planu ochrony.

42Materiał publikowany Rotnicki K., 2009. Identyfikacja, wiek 
i przyczyny holoceńskich ingresji i 
regresji Bałtyku na polskim wybrzeżu 
środkowym, Wyd. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino: 100 pp

Publikacja poświęcona zmianom w stanie wód Bałtyku 
spowodowanymi powstawaniem i wycofywaniem się lądolodu w 
holocenie.

Dane aktualne Materiał pomocniczy, szczególnie w opisie 
okresów zlodowaceń, które przyczyniły się do 
powstania glacjalnych form ukształtowania 
terenu.
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43Materiał publikowany Rotnicki K., 2010. Depozycja 

piasków w obrębie stożków 
przelewowych i kompakcja utworów 
podłoża jako czynniki odpowiedzialne 
za powstanie zachodniej części 
bariery łebskiej na przesmyku 
rowieńskim w okresie ostatnich 400 
lat, W: Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 16-17

Publikacja poświęcona tworzeniu się bariery łebskiej. Opisane 
zostały czynniki wpływające jej powstanie, głównie depozycja 
piasków w obrębie stożków przelewowych i kompakcja utworów 
podłoża.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie dodatkowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Posłuży do wykonania opisowego 
schematu powstawania mierzei.

44Materiał publikowany Rotnicki K., 2010. Geneza jezior 
przybrzeżnych Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej na tle budowy geologicznej i 
przemian paleogeograficznych 
obszaru, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 154-162

Publikacja na temat przemian paleograficznych Niziny 
Gardnieńsko-Łebskiej. Opisana została geneza jezior 
obejmujących Nizinę Gardnieńsko-Łebską, opis i sytuacja 
geologiczna obszaru Niziny.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy sporządzaniu opisu 
litologii, obszaru Niziny Gardnieńsko-Łebskiej 
oraz procesów geomorfologicznych.

45Materiał publikowany Rotnicki K., Alexandrowicz S. W., 
Pazdur A., Goslar T., Borówka R. K., 
2009. Stages of the formation of the 
Łeba barier-lagoon system on the 
basis of the geological cross-section 
near Rąbka (southern Baltic coast, 
Poland), Studia Quaternaria, 26: 3-24

W artykule przedstawiono wyniki szczegółowej analizy budowy 
geologicznej Bariery Łebskiej w przekroju Rąbka. Wykonano 
badania datowania radiowęglowe celem poznania wieku 
powstania barier lagunowych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy do wykonania 
charakterystyki stratygraficznej utworów 
pochodzących z zamykających się barier 
lagunowych tworzących mierzeje.

46Materiał publikowany Rotnicki K., Borówka R. 1995. 
SZCZEGÓŁOWA MAPA 
GEOLOGICZNA POLSKI, Arkusz 
Główczyce (11). skala 1: 50000. 
Państwowy Instytut Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 11 – Główczyce (17°15' -17°30' 
długości geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 305 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 11 – 
Główczyce) stanowić będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie północną część arkusza 
znajdującego się w obrębie SPN.
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47Materiał publikowany Rotnicki K., Borówka R. 1995. 

SZCZEGÓŁOWA MAPA 
GEOLOGICZNA POLSKI, Arkusz 
Kluki (2).skala 1: 50000. Państwowy 
Instytut Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 2 – Kluki (17°15' -17°30' długości 
geograficznej wschodniej i 54°40' - 54°50'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 145 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 2 – 
Kluki) stanowić będzie podstawowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

48Materiał publikowany Rotnicki K., Borówka R. 2000. 
OBJAŚNIENIA DO 
SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Główczyce (11).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 11 – Główczyce (17°15' -17°30' 
długości geograficznej wschodniej i 54°30' - 54°40'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 305 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 11 
– Główczyce) stanowiło będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na opis północnej części 
arkusza znajdującego się w obrębie SPN.

49Materiał publikowany Rotnicki K., Borówka R. 2000. 
OBJAŚNIENIA DO 
SZCZEGÓŁOWEJ MAPY 
GEOLOGICZNEJ POLSKI, Arkusz 
Kluki (2).

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 2 – Kluki (17°15' -17°30' długości 
geograficznej wschodniej i 54°40' - 54°50'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 145 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 2 – 
Kluki) stanowiło będzie podstawowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

50Materiał publikowany Rotnicki K., Czerniawska J., 
Lutyńska M., Muszyński A., Michalak, 
2009. Kopalne zagłębienia 
bezodpływowe w Rowach (Nizina 
Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości 
po martwym lodzie czy świadectwo 
potężnego spiętrzenia sztormowego 
o niewyjaśnionej przyczynie lub 
uderzenia meteorytów w środkowym 
holocenie? Wyniki wstępnych badań i 
hipotezy, W: Geneza, litologia i 
stratygrafia utworów 
czwartorzędowych, t. V, Seria: 
Geografia nr 88, Wyd. Nauk. UAM, 
Poznań: 467-492

Publikacja poświęcona kopalnym zagłębieniom 
bezodpływowym w Rowach na obszarze Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej . Postawione zostały hipotezy, które za powód 
powstania zagłębień wskazują: pozostałości po martwym 
lodzie, świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o 
niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w 
środkowym holocenie.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie pomoc w opisie 
młodoglacjalnych form geomorfologicznych.
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51Materiał publikowany Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., 

Wawrzyniak-Wydrowska B., 2016. 
The first geological record of a 
palaeotsunami on the southern coast 
of the Baltic Sea, Poland, Geol. 
Quarterly, 60 (2): 417-440

Publikacja zawiera informacje na temat paleotsunami, którego 
obecność nie została wcześniej rozpoznana w osadach wzdłuż 
południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Wyniki badań 
pokazują znaczny wpływ dawnego tsunami na geomorfologię 
terenu.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie materiał pomocny 
przy opisie litologicznym utworów sztormowych 
oraz wpływu katastrofalnych zjawisk na tempo 
sedymentacji osadów oraz zmian w 
geomorfologii strefy przybrzeżnej.

52Materiał publikowany Rutkowska E., 1991: Wydmy kopalne 
w środkowej części Mierzei Łebskiej 
w świetle badań ich morfologii, 
struktury oraz tekstury budujących je 
osadów. Badania Fizjograficzne nad 
Polską Zachodnią, 42 A, 239-270.

Publikacja przedstawia wyniki badań sedymentologicznych 
prowadzonych na kopalnych wydmach w środkowej części 
Mierzei Łebskiej. Opisano strukturę oraz teksturę budujących je 
osadów.

Dane aktualne Materiał pomocniczy w celu wykonania opisu 
współczesnych i kopalnych procesów 
geomorfologicznych bieżącego projektu planu 
ochrony.

53Materiał publikowany Rutkowska E., 2014. Dunes 
Słowiński National Park, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, Smołdzino

Publikacja poświęcona procesom tworzenia się i rozwoju wydm 
na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Rola transportu 
eolicznego na tempo formowania wydm ruchomych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy w celu wykonania opisu 
współczesnych procesów geomorfologicznych 
bieżącego projektu planu ochrony.

54Materiał publikowany Rutkowska E., 2015. Wydmy, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, Smołdzino

Publikacja poświęcona procesom tworzenia się i rozwoju wydm 
na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Rola transportu 
eolicznego na tempo formowania wydm ruchomych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy w celu wykonania opisu 
współczesnych procesów geomorfologicznych 
bieżącego projektu planu ochrony.

55Materiał publikowany Ryka W., Dadlez R., 1995: Podłoże 
krystaliczne. Tab. IV. W: Mojski J.E. 
(Red.), Atlas Geologiczny 
Południowego Bałtyku, Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa

Atlas przedstawia wyniki badań z zakresu geologii oraz 
geofizyki nad podłożem krystalicznym południowej części 
Morza Bałtyckiego.

Dane aktualne Informacje przydatne do stworzenia opisu 
geologicznego oraz stratygrafii utworów 
podczwartorzędowych.

56Materiał publikowany Rzeszewski M., 2010. Delty 
wsteczne Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 127-128

Opracowanie przedstawia opis występowania delt 
narastających o kierunku przeciwnym do spływu wód rzecznych 
na obszarze Niziny Gardnieńsko-Łebskiej.

Dane aktualne Opracowanie stanowić będzie dodatkową 
informację w trakcie opisywania osadów 
akumulacyjnych pochodzenia rzecznego 
występujących na obszarze Niziny 
Gardnieńsko-Łebskiej.

57Materiał publikowany Rzeszewski M., 2010. Natężenie 
akumulacji osadów w geosystemach 
bagiennych, W: Teraźniejszość 
kluczem do przeszłości: współczesne 
procesy sedymentacyjne i ich zapis 
kopalny. IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 49

Opracowanie zawiera opis osadów bagiennych. Opisano 
czynniki wpływające na tempo sedymentacji w geosystemach 
bagiennych.

Dane aktualne Opracowanie stanowić będzie dodatkową 
informację w trakcie opisywania osadów 
akumulacyjnych pochodzenia bagiennego.

Strona 58



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
58Materiał publikowany Skompski S. 1982. SZCZEGÓŁOWA 

MAPA GEOLOGICZNA POLSKI, 
Arkusz Choczewo (4).skala 1: 50000. 
Państwowy Instytut Geologiczny

Materiał publikowany w formie arkusza szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 4 – Choczewo (17°45' -18°40' długości 
geograficznej wschodniej i 54°40' - 54°50'’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 275 km².

Dane aktualne Szczegółowa Mapa Geologiczna (arkusz 4 – 
Choczewo) stanowić będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie północną część arkusza 
znajdującego się w obrębie SPN.

59Materiał publikowany Skompski S., 1985: Objaśnienia do 
Szczegółowej mapy geologicznej 
Polski 1: 50.000, ark. Choczewo. 
Inst. Geol. Warszawa.

Materiał publikowany obejmuje opis do szczegółowej mapy 
geologicznej arkusza nr 4 – Choczewo (17º45’–18º00’ długości 
geograficznej wschodniej i 54º40’–54º50’ szerokości 
geograficznej północnej). Obejmuje on powierzchnię 275 km².

Dane aktualne Objaśnienie do mapy geologicznej (arkusz 4 – 
Choczewo) stanowiło będzie podstawowy 
materiał przy tworzeniu bieżącego projektu 
planu ochrony. Dane aktualne, nie wymagane 
są dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

60Materiał publikowany Sławik Ł., 2016. Ocena stanu i 
zagrożeń środowiska obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
obszarów Natura 2000: 
„Ostoja Słowińska”, „Pobrzeże 
Słowińskie” oraz „Przybrzeżne Wody 
Bałtyku”. Etap II. MGGP Aero sp. z 
o.o.

Ocena stanu i zagrożeń środowiska obszaru SPN i obszarów 
Natura 2000 zawiera opis walorów przyrodniczych SPN i 
przyległych obszarów natura 2000, metodykę oceny zagrożeń 
walorów przyrodniczych i analizę zagrożeń SPN oraz wskaźniki 
teledetekcyjne.

Dane aktualne Ocena stanu i zagrożeń środowiska obszaru 
SPN i obszarów Natura 2000 stanowić będzie 
jeden z podstawowych materiałów do opisu 
geomorfologicznego pasa wydm ruchomych w 
SPN. Szczególnie istotną częścią materiału 
będzie rozdział 1.7 „Wydmy ruchome” (str. 56-
78).

61Materiał publikowany Stańko R., Utracka- Minko B. 2005. 
WALORYZACJA PRZYRODNICZA 
ORAZ PROGRAM OCHRONY 
WYBRANYCH MOKRADEŁ 
SŁOWIŃSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO - OBWÓD 
OCHRONNY ŻARNOWSKA, 
OBWÓD OCHRONNY KLUKI, 
OBWÓD OCHRONNY ROWY 
(POLDER GARDNA IX)

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Słowińskiego 
Parku Narodowego. Opracowanie podsumowuje 
dotychczasowy stan wiedzy na temat torfowisk Parku wraz z 
oceną ich stanu. Celem opracowania jest również wskazanie 
istniejących zagrożeń i metod ich eliminacji.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie dodatkowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Posłuży do opisu obiektów 
geomorfologicznych, w szczególności 
torfowisk. Dane aktualne, nie wymagane są 
dodatkowe prace terenowe. Materiał do 
pełnego wykorzystania przy opracowaniu 
projektu planu ochrony.

62Materiał publikowany Staszak-Piekarska A., Rzodkiewicz 
M., 2015. Reconstruction of 
palaecological changes in Lake 
Łebsko on the basis diatom analysis 
(the southern Baltic coast, Poland), 
Landform Analysis, 29: 81-90

Publikacja zawiera rekonstrukcję zmian środowiskowych
przy zastosowaniu analizy okrzemkowej. Opisuje zmiany 
charakteru zbiornika od zatoki, przez lagunę, aż po powstanie 
słodkowodnego jeziora przybrzeżnego - Łebsko. Analizowany 
materiał pozwala na określenie czasu zamknięcia laguny, 
określenie litologii i wieku osadów jeziornych.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie pomoc w ocenie 
stratygraficznej i litologicznej osadów 
limnicznych w okolicach Jeziora Łebsko.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
63Materiał publikowany Sylwestrzak J., 1972: 

Paleomorfologia powierzchni 
podczwartorzędowej północno-
wschodniej części Pomorza. Rozpr. 
Wydz. III Gdańskiego Tow. Nauk, 9.

Publikacja zawiera charakterystykę osadów 
podczwartorzędowych w północno- wschodniej części 
Pomorza.

Dane aktualne Informacje przydatne do stworzenia opisu 
geologicznego oraz stratygrafii utworów 
podczwartorzędowych.

64Materiał publikowany Tobolski K., Mocek A., Dzięciołowski 
W. 1997. Gleby Słowińskiego Parku 
Narodowego w świetle historii 
roślinności i podłoża. Wydawnictwo 
HOMINI, ISBN 83-904321-6-1

Podstawowa praca z zakresu gleboznawstwa z terenu SPN o 
charakterze monograficznym. Oprócz dość szczegółowej 
charakterystyki pokrywy glebowej, dużą cześć opracowania 
poświęcono czynnikom glebotwórczym i ich historii. W głównej 
mierze wyeksponowana została rola współczesnej i przyszłej 
szaty roślinnej tego obszaru. Wyczerpująco scharakteryzowane 
zostały na wybranych stanowiskach między jeziorami Łebsko i 
Dołgie Wielkie, w obrębie wsi Smołdziński Las i Łokciowe.

Dane historyczne 
i aktualne

Podstawowe źródło wiedzy o glebach 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
wykorzystane m.in. przy tworzeniu Operatu 
ochrony gleb w roku 2004. Do wykonania 
Operatu geologiczno-geomorfologicznego 
przydane będą informacje o geologii i etapach 
rozwoju podczas postglacjału (3.3), 
właściwościach skał macierzystych gleb (4.4), 
historii podłoża glebowego (4.5).

65Materiał publikowany Węsławski J. M. i in., 2009. Atlas 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich, Instytut 
Oceanologii PAN, Gdynia: 179 pp

Atlas przedstawia wyniki badań z zakresu geologii, fizyki, 
chemii i biologii morza z ostatnich 20 lat, uzupełnione o 
najnowsze informacje zebrane w latach 2007–2008 w trakcie 
realizacji projektu. Opisano i przedstawiono zagadnienia: 
batymetria, rodzaje osadów, temperatura wód, zasolenie, 
oświetlenie, prędkość prądów przydennych i fal wiatrowych. 
Kolejne rozdziały dotyczą poszczególnych grup 
systematycznych organizmów: ssaków, ptaków, ryb, fauny 
dennej, flory dennej. Część ogólną kończą dane dotyczące 
rozmieszczenia typów siedlisk oraz dwojaka waloryzacja dna 
morskiego: różnorodności biologicznej i złóż mineralnych.

Dane aktualne Materiał pomocniczy w zakresie opisu 
litologicznego, stratygraficznego oraz 
geomorfologicznego. Pomocniczymi 
informacjami potrzebnymi do wykonania 
bieżącego projektu planu ochrony będą też 
dane dotyczące dna morskiego w kontekście 
występowania złóż mineralnych.

66Materiał publikowany Wojciechowski A., 2013. Zasięg 
przestrzenny i pozycja 
stratygraficzna Scrobicularia plana 
(da Costa 1778) w holoceńskich 
osadach wybrzeża południowego 
Bałtyku, Geologia i geomorfologia, 
10, Słupsk: 215-231

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat 
przestrzennego i stratygraficznego zasięgu S. plana w osadach 
holoceńskich wybrzeża południowego Bałtyku oraz poddano 
dyskusji niektóre kwestie stratygraficzne i paleoekologiczne 
związane z obecnością tego gatunku w osadach i z rozwojem 
strefy brzegowej.

Dane aktualne Publikacja zostanie wykorzystana jako 
porównanie z wykonywanymi wcześniej 
analizami stratygraficznymi osadów 
holoceńskich.

67Materiał 
niepublikowany

Woźniak K. 2008. Sprawozdanie z 
efektów ekologicznych projektu pt: 
„Ochrona torfowisk wysokich w 
Słowińskim Parku Narodowym – etap 
I”.

Opis zabiegów ochronnych najbardziej zagrożonych elementów 
przyrody SPN – torfowisk wysokich. Wpływ zadań ratunkowych 
na powierzchniach: Torfowisko Ciemińskie Błota w Obwodzie 
Ochronnym Kluki, Torfowisko Żarnowska w Obwodzie 
Ochronnym Żarnowska.

Dane aktualne Publikacja stanowić będzie dodatkowy materiał 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony. Posłuży jako przykład w celach i 
zadaniach ochronnych obiektów 
geomorfologicznych, a także wpływu melioracji 
oraz obecności kopalni na zanikanie torfowisk. 
Dane aktualne, nie wymagane są dodatkowe 
prace terenowe. Materiał do pełnego 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
68Materiał publikowany Zespół autorski: Bezubik K., 

Czochański J., Hałuzo M., Kubicz G., 
Mazurkiewicz B., Pomierski E., 
Radziszewska G., Rekowska J., 
Rudzińska A., 2014. Opracowanie 
Ekofizjograficzne do planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Pomorskiego. 
Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego.

Dokument jest opracowaniem w zakresie problematyki 
ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w 
województwie pomorskim. Opracowanie ekofizjograficzne jest 
wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz 
zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych stale przez 
zespół planistyczny od 2000 roku. W dużej mierze stanowi ono 
odpowiedź na potrzeby informacyjne, szczególnie w zakresie 
ochrony zasobów przyrody i środowiska, które są ważnym 
elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i 
zarządzania jej rozwojem. W publikacji wykorzystano materiały 
z lat (2001-2013).

Dane aktualne Informacje przydatne do stworzenia opisu 
geologicznego i geomorfologicznego. 
Szczególnie wartościowe informacje znajdują 
się w rozdziale 2 opracowania.

69Strona internetowa Tabela stratygraficzna według ICS, 
luty 2017
http: //www.stratigraphy.org/

Aktualna Tabela Stratygraficzna według Międzynarodowej 
Komisji Stratygrafii (ISC).

Dane aktualne Materiał pomocniczy w celu weryfikacji 
aktualnej nomenklatury stratygraficznej w 
trakcie przygotowania bieżącego opracowania 
planu ochrony.
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5.4. Gleby i typy siedliskowe lasu
autor: Tadeusz Szmalec
Zgodnie  z  Opisem Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ) Zamawiający oczekuje  przygotowania 

charakterystyki  gleb  Parku  w  oparciu  o  istniejące  materiały.  Podstawowym  materiałem 
charakteryzującym gleby Słowińskiego Parku Narodowego jest „Operat ochrony gleb” (Nawrot, Jała, 
2004)  wykonany  w  ramach  planu  ochrony  SPN  opracowanego  w  roku  2004.  W  trakcie 
przygotowywania tego operatu wykorzystano materiały kartograficzne z roku 1973 oraz opracowanie 
monograficzne gleb Parku z  roku 1997.  Pracami  terenowymi  objęto  jedynie  4 300 ha powierzchni 
Parku  –  nie  objętej  poprzednimi  opracowaniami.  Prace  terenowe  objęły  wykonanie  odkrywek 
glebowych  i  kartowanie  zasięgów  występowania  typów  i  podtypów  gleb.  Analizy  laboratoryjne 
ograniczono do absolutnego minimum (brak analiz właściwości chemicznych gleb).

Przekazana  przez  Zamawiającego  warstwa  geometryczna  gleb  Parku  w  formacie  Esri 
shapefile zawiera informacje o typach i podtypach gleb Parku. Jest to najprawdopodobniej konwersja 
materiałów z roku 2004 do formy elektronicznej, z jednoczesną próbą zastosowania systematyki gleb 
PTG opublikowanej w roku 2011 do materiałów wykonanych w latach 70-tych, 90-tych i w roku 2003, 
kiedy  obowiązywały  różne  klasyfikacje  gleb  Polski.  Zachodzi  zatem  obawa  co  do  wartości 
merytorycznej tej warstwy geometrycznej, biorąc pod uwagę np. częste klasyfikowanie gleb jedynie 
do typu, a nie do podstawowej jednostki niższej – czyli do podtypu. Było to zapewne spowodowane 
brakiem dostatecznych informacji wynikających z zasygnalizowanego powyżej braku podstawowych 
analiz chemicznych próbek gleb, co w wielu wypadkach uniemożliwiało dokonanie właściwej diagnozy.

Charakterystyka gleb w ekosystemach leśnych jest nierozerwalnie związana z określeniem 
typów siedliskowych  lasu.  Analiza  typologiczna,  zgodnie  z  postanowieniami  OPZ,  jest  elementem 
realizacji  części 7 dokumentacji  projektowej – Zasoby leśne. W jej ramach Zamawiający wskazuje 
na konieczność  weryfikacji  istniejących  danych,  jednocześnie  zalecając  ich  dostosowanie 
do wymogów branżowych obowiązujących w PGL Lasy Państwowe, w szczególności  do Instrukcji 
Urządzenia Lasu (IUL) oraz Standardu Leśnej Mapy Numerycznej (LMN).

W  dokumentacji  z  roku  2004  znajdują  się  diagnozy  i  analizy  próbek  glebowych 
dla powierzchni  typologicznych  wykonanych  na  powierzchni  około  4 300 ha,  w  zakresie 
odpowiadającym  powierzchniom  podstawowym  (zgodnie  z  obowiązującą  aktualnie  IUL  cz.  II  - 
Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk 
roślinnych). Natomiast brak jest w tej dokumentacji  powierzchni wzorcowych i poszerzonych analiz 
laboratoryjnych  próbek  glebowych  pobranych  na  tych  powierzchniach.  Tym  samym  opracowanie 
to nie jest zgodne z przywołaną i wymaganą przez Zamawiającego Instrukcją.

Ponadto  omówiona  wstępnie  powyżej  warstwa  gleb  Parku  zawiera  jedynie  opis  typu 
lub podtypu gleby wg systematyki PTG z roku 2011, natomiast Zamawiający oczekuje opracowania 
typologicznego wykonanego zgodnie z IUL cz II, w której kryteria wyznaczania typów siedliskowych 
lasu oparte są o „Klasyfikację gleb leśnych Polski” (CILP Warszawa 2000).

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  proponuje  się  wykonanie  nowego,  kompleksowego 
opracowania glebowo-siedliskowego dla gruntów leśnych Parku zgodnie z obowiązującą IUL cz. II.

Jednocześnie  proponuje  się  sklasyfikowanie  gleb  całego  Parku  z  wykorzystaniem 
Systematyki  gleb Polski z roku 1989, która obowiązuje w klasyfikacji  gleb leśnych. Dzięki  takiemu 
zabiegowi wszystkie gleby SPN będą sklasyfikowane wg jednolitej systematyki.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli  nr  7,  prezentującej  wynik  analizy  materiałów dotyczących  gleb  i  typów siedliskowych  lasu. 
Poszczególne  pozycje  w  tej  tabeli  umieszczono  w  porządku  alfabetycznym.  Na  końcu  tabeli 
(od pozycji  15)  zamieszczono  odrębną  grupę  przedstawiającą literaturę  metodyczną szczególnie 
istotną z punktu widzenia problematyki poruszanej w niniejszym rozdziale.
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Tabela 7: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu gleb i typów siedliskowych lasu

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Borówka R.K., 2010, Kopalne gleby i 

serie eoliczne na Mierzei Łebskiej, 
W: Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna - POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 150-153

Materiał z konferencji naukowej opisujący m.in. gleby kopalne i 
procesy sedymentacyjne na Mierzei Łebskiej.

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych.

2 Materiał publikowany Degórski M. 2002. Przestrzenna 
zmienność właściwości gleb 
bielicoziemnych środkowej i 
północnej Europy a geograficzne 
zróżnicowanie czynników 
pedogenicznnych. PAN, IG i PZ 
Warszawa, Prace geograficzne nr 
182.

Opracowanie zawiera próbę określenia wpływu geograficznie 
zróżnicowanych czynników pedogenicznych na przestrzenną 
zmienność wybranych właściwości morfologicznych, 
fizycznych, chemicznych i biochemicznych gleb 
bielicoziemnych (gleb bielicowych i bielicowo-rdzawych -wg 
Systematyki gleb z 1989 r.) wschodnio- i północnoeuropejskiej 
krainy glebowej.

Dane aktualne Pozycja zawiera przydatne dane do 
wykorzystania podczas tworzenia 
szczegółowych charakterystyk gleb 
bielicowych oraz syntezy planu ochrony.

3 Materiał publikowany Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z., 
2012, Gleby i flora wykrocisk w 
zespole Empetro nigri-Pinetum 
ericetosum Słowińskiego Parku 
Narodowego. Słupskie Prace 
Geograficzne 9.

Praca podejmuje próbę oceny roli wykrocisk występujących w 
zespole Empetro nigri-Pinetum ericetosum Słowińskiego Parku 
Narodowego jako czynnika różnicującego przestrzennie 
morfologię i właściwości gleb oraz skład gatunkowy 
roślinności.

Dane aktualne Praca pomocna przy kartowaniu zasięgów 
gleb i zbiorowisk roślinnych oraz opisie 
wzajemnych zależności.

4 Materiał 
niepublikowany

Klinkosz A., 2013, Zawartość 
mikroskładników w glebie i szpilkach 
sosny zwyczajnej w borach 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
pr. mgr., AP Słupsk

Praca zawiera m.in. informacje o glebach wybranych 
powierzchni doświadczalnych na terenie SPN.

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
5 Materiał publikowany Michałowska K. 2007. Analizy 

przestrzenno-czasowe zmian 
morfologicznych na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego w 
latach 1964-2004. Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i 
Teledetekcji, Vol. 17b

W środowisku GIS utworzone zostały mapy krzywizny terenu, 
wykorzystane następnie w procesie tworzenia wektorowych 
map konturów wydm w przedziale czasowym 1951-2004 r. 
Mapy te wykorzystano do wygenerowania różnicowych map 
powierzchni. Na podstawie Numerycznego Modelu Terenu z 
każdego okresu utworzono różnicowe mapy wysokości. 
Uzyskane w wyniku analiz przestrzenno-czasowych mapy 
pozwoliły prześledzić tempo i charakter zmian wybranej wydmy 
przez obserwację przesunięcia poziomego, zmian wysokości 
oraz zajmowanych przez nią powierzchni w kolejnych 
przedziałach czasowych.

Dane 
historyczne

Informacje przydatne podczas tworzenia 
operatu glebowego, opisu dynamiki procesów 
morfologicznych w Parku.

6 Materiał publikowany Mocek A. 1978. Gleby o charakterze 
murszowym w otulinie Słowińskiego 
Parku Narodowego. Roczniki 
Gleboznawcze T. XXIX, nr 3. 
Warszawa

Opracowanie zawierające próbę opisu genezy powstawania i 
etapów rozwojowych kompleksu gleb murszowych, 
zdeterminowanych czynnikami geologicznymi, procesem 
glebotwórczym i w dużym stopniu działalnością gospodarczą 
człowieka. Rozważano także racjonalne kierunki 
zagospodarowania tych gleb jako podstawowej formy ich 
ochrony.

Dane 
historyczne

Informacje przydatne podczas wykonywania 
prac terenowych (zakładanie powierzchni 
typologicznych oraz kartowanie zasięgów 
występowania) jak również w opracowaniu 
operatu ochrony gleb.

7 Materiał 
niepublikowany

Nawrot M., Jała Z., 2004. Plan 
ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego Operaty ochrony 
zasobów i walorów przyrody 
nieożywionej i gleb. Tom V. Operat 
ochrony gleb

Opracowanie zawierające syntetyczną charakterystykę gleb 
wykonaną w oparciu o dane archiwalne (opracowania z roku 
1973 i 1997) dla gruntów przed powiększeniem Parku oraz 
charakterystykę gleb wykonaną w oparciu o własne badania na 
powierzchni około 4300 ha włączonych do Parku, na których 
nie było rozpoznania glebowego.

Dane aktualne 
(wymagające 
weryfikacji)

Podstawowym materiałem kartograficznym w 
opracowaniu były arkusze map w skali 1: 
5 000 sporządzone przez prof. 
Dzięciołowskiego (1973) oraz mapa gleb 
Parku zamieszczona w opracowaniu 
monograficznym Tobolskiego, Mocka i 
Dzięciołowskiego (1997). Ponieważ treść obu 
map była podobna i prawdopodobnie oparta 
na tych samych wynikach kartowania gleb 
Parku, wykonanych na początku lat 
siedemdziesiątych, mapa gleb zamieszczona 
w opracowaniu monograficznym stanowiła 
podstawę dla sporządzenia syntetycznej 
mapy zbiorczej gleb Parku. W części około 
4300 ha wykonano prace terenowe (odkrywki 
i kartowanie). Analizy laboratoryjne 
ograniczono do niezbędnego minimum, 
niezgodnego z aktualnymi wymogami 
Instrukcji Urządzania Lasu cz. II. Materiały te 
powinny być podstawą do wykonania 
kompleksowego rozpoznania glebowo-
siedliskowego Parku wykonanego zgodnie z 
metodyką IUL cz. II.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8 Materiał publikowany Parzych A., Sobisz Z., Trojanowski 

J., 2012. Prognosis content of heavy 
metals in soil and herbaceous plants 
in selected pine forests in the 
Słowiński National Park

Praca zawiera analizę zawartości metali ciężkich w glebach i 
wybranych roślinach na siedliskach Bs, Bśw i Bw w SPN.

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych

9 Materiał 
niepublikowany

Rutkowski P. 2017. Wpływ 
wybranych czynników biotycznych i 
abiotycznych na naturalne 
odnawianie się drzew w Słowińskim 
Parku Narodowym. LP (Biblioteka 
SPN)

Przedstawia badania nad wpływem warunków środowiskowych 
na naturalne odnawianie się drzew w Słowińskim PN, zawiera 
opis gleb i siedlisk leśnych na 24 powierzchniach próbnych. 
Opis odkrywek glebowych ograniczony do 50 cm głębokości.

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych.

10 Materiał publikowany Rutkowski P., Samborska K., 
Wajsowicz T. i in. 2017. 
Rozmieszczenie korzeni trzech 
gatunków drzew w glebach 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Acta Sci. Pol., 16 (4): 275-286.

Przedstawia wyniki badań nad rozmieszczeniem korzeni 
gatunków drzew w glebach w Słowińskim PN, zawiera opis 
gleb i siedlisk leśnych na 24 powierzchniach próbnych. Opis 
odkrywek glebowych ograniczony do 50 cm głębokości.

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych.

11 Materiał publikowany Rutkowski P., Wajsowicz T., 
Maciejewska-Rutkowska I., 
Nowiński M. 2016. Gleby leśne 
Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej 
(Słowiński Park Narodowy) na tle 
wybranych obszarów wydm 
śródlądowych Polski w kontekście 
naturalnego odnawiania się lasu. 
Acta Sci. Pol. 15 (4)

Praca zawiera analizę powiązań między naturalnym 
odnawianiem się lasu a różnymi typami gleb na wybranych 
stanowiskach zarówno w granicach SPN jak i poza nim

Dane aktualne Pomocne przy wyborze podstawowych i 
pomocniczych powierzchni typologicznych, 
pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk leśnych oraz zbiorowisk roślinnych

12 Materiał publikowany Skiba S. 2007. Rola Parków 
Narodowych w ochronie środowiska 
abiotycznego i gleb. Roczniki 
Bieszczadzkie 15 (2007), str. 95-104

W artykule przedstawiono rolę środowiska abiotycznego w 
kształtowaniu warunków rozwoju świata organicznego i 
funkcjonowaniu obszarów chronionych. Ukazano również 
krajobrazowe walory przyrody nieożywionej i gleb oraz ich 
wartości poznawcze i dydaktyczne, które są równorzędne z 
walorami przyrody ożywionej.

Dane aktualne Informacje przydatne do waloryzacji 
środowiska abiotycznego Parku, podczas 
tworzenia syntezy planu ochrony.

13 Materiał publikowany Stańko R., Utracka-Minko B. 2005. 
Waloryzacja przyrodnicza oraz 
program ochrony wybranych 
mokradeł Słowińskiego Parku 
Narodowego – obwód ochronny 
Żarnowska, obwód ochronny Kluki, 
obwód ochronny Rowy (polder 
Gardna IX). Słupsk. (Biblioteka 
SPN)

Zawiera informacje o glebach i zbiorowiskach torfowych w 
wybranych obszarach Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Pomocne przy kartowaniu zasięgów gleb i 
siedlisk oraz zbiorowisk roślinnych i siedlisk 
przyrodniczych N2000.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
14 Materiał 

niepublikowany
Tobolski K., Mocek A., Dzięciołowski 
W. 1997. Gleby Słowińskiego Parku 
Narodowego w świetle historii 
roślinności i podłoża.

Podstawowa praca z zakresu gleboznawstwa z terenu SPN o 
charakterze monograficznym. Oprócz dość szczegółowej 
charakterystyki pokrywy glebowej, dużą cześć opracowania 
poświęcono czynnikom glebotwórczym i ich historii. W głównej 
mierze wyeksponowana została rola współczesnej i przyszłej 
szaty roślinnej tego obszaru. Na podstawie badań 
polinologicznych przedstawiona została też historia gleb 
glejobielicowych murszastych. Wyczerpująco 
scharakteryzowane zostały na wybranych stanowiskach 
między jeziorami Łebsko i Dołgie Wielkie, w obrębie wsi 
Smołdziński Las i Łokciowe.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Podstawowe źródło wiedzy o glebach 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
wykorzystane m.in. przy tworzeniu Operatu 
ochrony gleb w roku 2004. Stanowi podstawę 
do zakładania podstawowych i pomocniczych 
powierzchni typologicznych, kartowania 
zasięgów gleb, tworzenia opisu jednostek 
glebowych oraz samego planu ochrony.

Literatura metodyczna
15 Materiał publikowany CILP 2000. Klasyfikacja gleb 

leśnych Polski. Warszawa
Systematyka i charakterystyka typów i podtypów gleb leśnych 
Polski. Obowiązujący materiał w pracach siedliskowych w 
Lasach Państwowych.

Dane aktualne Podstawowa publikacja z zakresu 
gleboznawstwa i siedliskoznawstwa leśnego.

16 Materiał publikowany PGL LP 2012. Instrukcja Urządzania 
Lasu cz II. CILP Warszawa

Instrukcja określająca zasady wyróżniania i kartowania w 
Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz 
zbiorowisk roślinnych.

Dane aktualne Podstawowa publikacja z zakresu 
gleboznawstwa i siedliskoznawstwa leśnego. 
Określa niezbędny zakres prac do wykonania 
w celu poprawnego opracowania typów 
siedliskowych lasu.
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5.5. Flora i mykobiota
autorzy: Marcin Bielecki, Grzegorz Leśniański (porosty)
konsultacje: Jan Marek Matuszkiewicz
Analiza przydatności istniejących materiałów objęła ocenę:

1. materiałów publikowanych,
2. materiałów niepublikowanych:

2.a) manuskryptów (prac licencjackich, magisterskich, doktorskich),
2.b) operatów sporządzonych do planu ochrony z 2004:

• operat ochrony gatunkowej flory z mapą rozmieszczenia gatunków,
• operat ochrony zbiorowisk leśnych i zaroślowych z tabelami fitosocjologicznymi,
• operat ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych z tabelami fitosocjologicznymi,

2.c) Kronik Słowińskiego Parku Narodowego z lat 2006-2017,
2.d) danych z monitoringu flory naczyniowej:

• coroczny monitoring gatunków specjalnej troski prowadzony przez Zespół Monitoringu, 
przy współpracy konserwatorów lądowych obwodów ochronnych,

• inwentaryzacja stanowisk długosza królewskiego Osmunda regalis,
• monitoring  florystyczny  i  efekty  ekologiczne  po  przeprowadzeniu  działań  w ramach 

projektu  „Restytucja  i  zachowanie  ekosystemów  nieleśnych  w  Słowińskim  Parku 
Narodowym”,

• monitoring  florystyczny  w  ramach  projektu  LIFE13  NAT/PL/000018  „Ochrona 
wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH 220023 i Pobrzeża 
Słowińskiego PLB 220003”,

2.e) raportów wykonanych w ramach realizacji projektów w Parku:
• Ocena  stanu  i  zagrożeń  środowiska  obszaru  Słowińskiego  Parku  Narodowego 

i obszarów Natura 2000: „Ostoja Słowińska”, „Pobrzeże Słowińskie” oraz „Przybrzeżne 
Wody Bałtyku”, wykonanego w ramach realizacji projektu. „Wykonanie teledetekcyjnej 
analizy środowiska...” (2016),

2.f) zdjęć fitosocjologicznych wykonanych:
• w trakcie prac nad planem ochrony z 2004 r.,
• na  powierzchniach  objętych  projektem  „Restytucja  i  zachowanie  ekosystemów 

nieleśnych..” (z lat 2009-2014),
• na  powierzchniach  objętych  projektem  „Ochrona  wybranych  siedlisk  i  gatunków..” 

(z lat 2014-2015),
• w ramach realizacji projektu „Wpływ wybranych czynników biotycznych i abiotycznych 

na naturalne odnawianie się drzew w SPN. 2015-2017 (z roku 2016),
• w  ramach  realizacji  projektu  „Wykonanie  teledetekcyjnej  analizy  środowiska...” 

(z roku 2016),
• w ramach realizacji projektu LIFE 15 CCM/DE/000138 „Reduction of CO2 emissions...”  

Klub Przyrodników,
• w ramach prowadzonych badań „Zbadanie i ocena (w ramach monitoringu terenowego) 

siedliska  bory  i  lasy  bagienne  (91D0)  w  obszarze  Ostoja  Słowińska”  (2007) 
oraz w ramach  badań  w  zbiorowisku  Betulo-Quercetum (2009),  Vaccinio  uliginosi-
Pinetum (2013) i zagłębieniach wydmowych (2013),

• w drzewostanach przeznaczonych do przebudowy (2011, 2012),
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• w  ramach  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  siedlisk  przyrodniczych  N2000 
prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

2.g) warstw  przestrzennych  w  formacie  Esri  shapefile  powstałych  w  wyniku  realizacji  
ww. projektów.

Przeprowadzony przegląd materiałów, wykazał że stan rozpoznania grup flory i mykobioty 
obejmującej  poszczególne  jednostki  taksonomiczne  (rośliny  naczyniowe,  mszaki,  grzyby 
wielkoowocnikowe, porosty, śluzowce, Protista, Chromista, sinice) jest różny.

a) Stopień rozpoznania flory naczyniowej  
Flora naczyniowa jest dobrze rozpoznana. Szczegółowych i syntetycznych danych odnośnie 

gatunków roślin naczyniowych dostarcza operat flory przygotowany w ramach tworzenia poprzedniego 
planu  ochrony  w  2004  roku.  Zawiera  on  pełną  listę  florystyczną  oraz  waloryzację  zasobów 
florystycznych wraz z opisem zagrożeń i działań, a także mapę pokazującą rozmieszczenie cennych 
gatunków  (chronionych  i  rzadkich).  Opiera  się  on  na  zweryfikowanych  danych  pochodzących 
z dostępnej wówczas literatury, między innymi z monografii „Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku 
Narodowego” (Piotrowska i  in.,  1997) i  z prac Fillingera (1995a; b).  Oprócz danych literaturowych 
w operacie znalazły się także dane pozyskane podczas prowadzonych wówczas prac terenowych. 
W ich wyniku rozszerzono listę florystyczną o 29 nowych stwierdzonych podczas badań gatunków, 
a także zweryfikowano dane dotyczące występowania części gatunków znanych z literatury. W ciągu 
ostatnich 15 lat, jakie upłynęły od opracowania wspomnianego operatu, ukazały się nowe publikowane 
materiały, które będą cennym materiałem do aktualizacji danych o florze naczyniowej Parku. Prace 
te zawierają między innymi dane o występowaniu gatunków rzadkich na terenie Parku (Braun, 2010), 
czy  dane  o  florze  jezior  występujących  w  Parku  (Grabowski  i  in.,  2009;  Pietkun,  2011;  Braun 
i Czajkowski,  2012).  Niewątpliwie  pomocne  będą  również  prace  fitosocjologiczne  dotyczące 
zbiorowisk roślinnych Parku, w których można znaleźć cenne informacje o występowaniu rzadkich 
gatunków na terenie Parku (np. Spałek, 2017).  Oprócz publikowanych materiałów warte uwagi są 
dane  niepublikowane.  Szczególnie  cenne  są  dane  z  corocznie  przeprowadzanego  monitoringu 
gatunków  szczególnej  troski  i  monitoringu  botanicznego  w  ramach  realizacji  różnych  projektów. 
W każdym  sezonie  wegetacyjnym  weryfikowana  jest  obecność  cennych  gatunków  na  znanych 
stanowiskach  i  oceniana  liczebność  populacji  (np.  w  sezonie  2007-2008 zbadano  140  stanowisk 
22 taksonów roślin, oraz przeprowadzono szczegółową kontrolę stanowisk lnicy wonnej).  W trakcie 
badań monitoringowych rejestrowane są także stanowiska nowe. Innym ważnym źródłem informacji  
o gatunkach  chronionych  są  prace  dyplomowe  zawierające  źródłowe  dane,  takie  jak  np.  praca 
licencjacka  Tarapaty  (2012),  która  przeprowadziła  inwentaryzację  stanowisk  rosiczki  okrągłolistnej 
w Parku.  Cennym  źródłem  aktualnych  danych  są  również  zdjęcia  fitosocjologiczne  wykonywane 
w ramach realizacji różnych projektów. Zawierają one dane o występowaniu wielu cennych gatunków 
roślin naczyniowych na terenie Parku.

b) Stopień rozpoznania mszaków  
Flora mszaków jest dobrze rozpoznana. Materiałem wyjściowym do jej opracowania będzie 

operat flory przygotowany w ramach tworzenia poprzedniego planu ochrony w 2004 roku. Zawiera 
on pełną  listę  florystyczną  mchów  oraz  ich  waloryzację.  Operat  opiera  się  głównie  na  danych 
zawartych  w  rozprawie  doktorskiej  Krzysztofa  Gosa  (1995),  stanowiącej  obszerne  studium 
florystyczno-ekologiczne mchów występujących w Słowińskim Parku Narodowym, a także na pracy 
Lidii Gos (1991) dotyczącej mszaków zagłębień deflacyjnych Mierzei Łebskiej (Gos, 1991). Materiały 
niepublikowane z obszaru parku to głównie zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w ramach realizacji  
różnych  projektów  w  Parku,  w  których  znalazły  się  gatunki  mszaków  (np.  Dokumentacja 
fitosocjologiczna  wykonana  w  ramach  realizacji  projektu  „Wykonanie  teledetekcyjnej  analizy 
środowiska...”  z  2016).  Stanowią one wzbogacenie  danych  o rozmieszczeniu  gatunków mszaków 
na obszarze Parku. 

c) Stopień rozpoznania grzybów wielkoowocnikowych  
Zasoby grzybów wielkoowocnikowych są dostatecznie rozpoznane. Syntetycznych danych 

odnośnie  gatunków grzybów  rosnących  w  Parku  dostarcza  operat  flory  przygotowany  w  ramach 
tworzenia poprzedniego planu ochrony w 2004 roku. Zawiera on pełną listę występujących gatunków 
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grzybów  oraz  ich  waloryzację.  Opiera  się  on  głównie  na  danych  dotyczących  grzybów 
wielkoowocnikowych, mykoryzowych oraz pasożytniczych stwierdzonych w Parku (Błaszkowski, 1993; 
Bujakiewicz,  1986; 1997; Bujakiewicz,  Lisiewska, 1983; Dominik,  1951; Lisiewska, 1983).  Nowsze 
publikacje  odnoszą  się  najczęściej  jedynie  do  wybranych  grup  lub  rodzajów  grzybów,  co  jednak 
nie umniejsza  ich  wartości,  ponieważ  stanowią  cenne  wzbogacenie  danych  o  mykobiocie  Parku. 
Do ważnych  publikacji  bez  wątpienia  zaliczyć  można  pracę  Zduńczykowej  (2010),  która  zawiera 
informacje  o  gatunkach grzybów poliporoidalnych występujących na obszarze  Słowińskiego Parku 
Narodowego. Cennym niepublikowanym materiałem dostarczającym informacji o grzybach jest praca 
magisterska  „Grzyby  wieloporowate  Słowińskiego  Parku  Narodowego”  (Jurałowicz,  2009). 
Wyrywkowych,  ale  ważnych  danych  o  stanowiskach  niektórych  rzadkich  gatunków  grzybów 
dostarczają także wyniki corocznego monitoringu gatunków grzybów specjalnej troski prowadzonego 
przez Park.

Dane te mogą okazać się jednak niewystarczające do sporządzenia mapy rozmieszczenie 
stanowisk cennych gatunków grzybów 

d) Stopień rozpoznania grzybów zlichenizowanych  
Obszar  Słowińskiego  Parku  Narodowego  nie  doczekał  się  do  tej  pory  syntetycznego 

opracowania bioty porostów. Badania nad tą grupą grzybów na obszarze, który obejmuje Park, długo 
pozostawały  poza  przedmiotem  zainteresowania  lichenologów  i  notowania  gatunków  porostów 
pojawiały  się  jedynie  przy  okazji  powstawania  opracowań  fitosocjologicznych  (Wojterski,  1964; 
Piotrowska,  1991).  Dopiero  przeprowadzone w latach  siedemdziesiątych  ubiegłego  stulecia  prace 
terenowe przez profesora Zygmunta Tobolewskiego i  współpracowników (Tobolewski,  1979;  1981; 
Krotoska, Tobolewski, 1980) przyniosły w tym zakresie zmianę. Niestety nie dane było doprowadzić 
ich do końca.

Szczęśliwie, w kolejnych dekadach zainteresowanie tą grupą systematyczną nie wygasło. 
Największy postęp w wiedzy na temat bioty porostów Słowińskiego Parku Narodowego dokonał się 
w ciągu ostatnich 20-25 lat,  głównie dzięki  pracy na tym terenie profesora Wiesława Fałtynowicza 
(Fałtynowicz, 1991; 2004; Fałtynowicz, Miądlikowska, 1997).

Swoistą cezurę między danymi historycznymi i współczesnymi na temat bioty porostów tego 
terenu stanowi inwentaryzacja wykonana w latach 2001-2003 (2004) na potrzeby sporządzenia planu 
ochrony SPN. W operacie do wspomnianego planu, w części dotyczącej ochrony gatunkowej flory 
(plan  ochrony  Słowińskiego  Parku  Narodowego,  Tom  XI)  podane  zostało  wstępne  zestawienie 
taksonów porostów, których stanowiska zostały opublikowane lub tylko odnotowane z terenu Parku 
(Fałtynowicz,  2004).  Zamieszczona w tym tomie lista obejmuje 225 gatunków porostów i  grzybów 
naporostowych.

W następnych latach wiedza na temat bioty porostów powiększała się przede wszystkim 
dzięki pracom profesora Martina Kukwy, wraz z zespołami (Jando, Kukwa 2000; Kukwa, Zalewska, 
Czarnota, 2000; Żółkoś, Jando, Kukwa, 2001; Kukwa, 2005; Fałtynowicz, Kukwa, 2005; Kukwa, 2009). 
W roku 2004 oceniano, że pełna flora Słowińskiego Parku Narodowego liczy około 300 gatunków 
(Fałtynowicz, 2004), natomiast w 2015 wiadomo było, że liczy 270 gatunków (Fałtynowicz i in., 2015). 
Ponieważ wciąż  wiele  próbek  porostów,  które  w  przeszłości  zebrano  na terenie  SPN nie  zostało 
oznaczonych lub zweryfikowanych (znajdują się w zielnikach kilku instytucji  naukowych - UGDA-L, 
KRAM-L, WRSL), wskazana w roku 2004 liczba około 300 gatunków wydaje się lepiej oddawać stan 
rzeczywisty.

Bez  odpowiedzi  pozostaje  pytanie:  jak  gatunkowo  liczna  jest  obecna  biota  porostów 
tego terenu.  Wiadomo  przecież,  że  porosty  są  organizmami  w  większości  bardzo  wrażliwymi 
na wszelakie zmiany stanu środowisk, w których żyją (zanieczyszczenia powietrza, zmiany stosunków 
wodnych, obumieranie drzew i drzewostanów, zmiany klimatu i ekoklimatu, turystyka, i in.). Przyjmuje 
się,  że  61,5%  gatunków  porostów,  wciąż  rosnących  w  Polsce,  to  gatunki  zagrożone  (Cieśliński,  
Czyżewska, Fabiszewski, 2006). Podsumowując, można uznać, że w swoim podstawowym zrębie, 
biota  porostów Słowińskiego  Parku  Narodowego  została  dobrze  rozpoznana,  zbadana  i  opisana. 
Wyniki tych badań w większości zostały opublikowane lub znajdują się w raportach i opracowaniach 
niepublikowanych ale dostępnych.
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e) stopień rozpoznania śluzowców  
Brak rozpoznania śluzowców. Brakuje materiałów potrzebnych do stworzenia alfabetycznego 

wykazu gatunków. Śluzowce nie były opracowywane w trakcie przygotowywania poprzedniego planu 
ochrony w 2004 roku.

f) Stopień rozpoznania autotroficznych Protista, Chromista i sinic  
Zasoby biotyczne Protista,  Chromista  i  sinic  są dostatecznie  rozpoznane.  Syntetycznych 

danych odnośnie gatunków z tych grup dostarcza operat  flory przygotowany w ramach tworzenia  
poprzedniego planu ochrony w 2004 roku. Zawiera on listę florystyczną glonów oraz ich waloryzację.  
Zostały w nim wymienione gatunki prawie wszystkich większych grup taksonomicznych, w tym liczne 
gatunki  bardzo  rzadkie  w  skali  kraju  i  Europy  Środkowej.  Opiera  się  on  głównie  na  danych 
publikowanych  Picińskiej-Fałtynowicz  (1997;  2003).  Cennych  danych  o  rzadkich  glonach  (głównie 
ramienicach) występujących w Parku dostarcza raport „Ocena stanu i zagrożeń środowiska obszaru 
Słowińskiego  Parku  Narodowego...”  (wraz  z  załączoną  dokumentacją  fitosocjologiczną  –  zdjęcia 
fitosocjologiczne)  który  został  wykonany w  ramach  realizacji  projektu.  „Wykonanie  teledetekcyjnej 
analizy  środowiska...”  (2016).  Dane  te  będą  przydatne  do  stworzenia  mapy  obserwacji  i  mapy 
stanowisk  gatunków  ramienic  w  Parku.  Informacje  o  florze  glonów  wzbogaca  także  publikacja 
Siemińskiej i Wołowskiego (2003) dotycząca rodzaju Pediastrum. Informacje na temat glonów zostały 
także podane w rozdziale opisującym środowisko wodne.

g) Stopień  rozpoznania  stanu  ochrony  roślin  będących  przedmiotami  ochrony   
w     Obszarze N2000 Ostoja Słowińska PLH220023  

Wśród  wskazywanych  w  obowiązującym  Standardowym  Formularzu  Danych  (SDF) 
przedmiotów ochrony w Obszarze N2000 Ostoja  Słowińska PLH220023 są 2 gatunki  roślin:  lnica 
wonna  Linaria  odora i  elisma  wodna  Luronium  natans (elisma  wodna  nie  jest  wskazywana 
jako przedmiot ochrony w projekcie aktualizacji SDF).

Stan rozpoznania lnicy wonnej jest dobry. W latach 2007 i 2008 w ramach prowadzonego 
w Słowińskim  Parku  Narodowym  monitoringu  zinwentaryzowano  szczegółowo  populację  gatunku 
na wydmach przednich Mierzei Łebskiej. Łączna liczba stanowisk tego gatunku wynosiła ponad 120, 
a liczba osobników około 2400. W Parku istnieją 4 stanowiska objęte państwowym monitoringiem 
prowadzonym przez GIOŚ (PMŚ), na których wykonywane były badania zgodnie z metodyką GIOŚ 
w trzech cyklach monitoringowych (w latach 2010, 2014, 2017). Wydaje się jednak że jest to liczba 
zbyt mała do oceny stanu ochrony gatunku w całym obszarze.

Pomimo dobrego rozpoznania liczby stanowisk i liczby osobników na stanowiskach (dane 
z monitoringu  gatunków  specjalnej  troski  prowadzonego  przez  Park),  brak  jest  danych  (oprócz 
4 stanowisk objętych PMŚ) potrzebnych do oceny stanu ochrony gatunku na podstawie wskaźników 
i parametrów zgodnie z metodyką GIOŚ.

Występowanie  elismy  wodnej  w  obszarze  Parku  wymaga  weryfikacji.  Występowania 
tego gatunku w Parku nie udało się potwierdzić wykonawcom poprzedniego planu ochrony (2004). 
Nie stwierdzono także występowania tego gatunku w Jeziorze Dołgie Wielkie w 2008 r. (Grabowski in., 
2009), mimo że występował on tam przed 1997 - stanowisko elismy wodnej w Jeziorze Dołgie Wielkie 
podane zostało  przez  Dąmbińską  w 1978 i  zacytowane przez  Piotrowską  w  1997.  Obecnie  brak 
aktualnych danych o stanowiskach gatunku.

Konkluzja:
Istniejące  dane  dotyczące  flory  i  mykobioty  Parku  po  uzupełnieniu  o  dane  pozyskane 

w terenie  w  trakcie  wykonywania  innych  zadań  wydają  się  być  wystarczające  do  opracowania 
alfabetycznego wykazu gatunków wymaganych grup flory i mykobioty (z wyjątkiem śluzowców), oceny 
stopnia  jej  naturalności,  charakterystyki  pod  względem  udziału  gatunków  cennych,  identyfikacji 
zagrożeń,  nakreślenia  koncepcji  celów  ochrony  i  działań  ochronnych,  wskazania  kierunków 
badawczych, stworzenia mapy stanowisk i mapy obserwacji gatunków cennych roślin naczyniowych. 
Są także wystarczające do wykonania warstw/tabel GIS: stanowiska gatunków ramienic i obserwacje 
stanowisk  występowania  gatunków  ramienic  oraz  stanowiska  gatunków  roślin  naczyniowych 
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i obserwacje  stanowisk  występowania  gatunków  roślin  naczyniowych  (po  uzupełnieniu  o  dane 
uzyskane w trakcie wykonywania innych zadań).

W przypadku lichenobioty brak udostępnionych danych do wykonania stosownych map - 
warstw  rozmieszczenia  poszczególnych  gatunków  (dysponujemy  wyłącznie  tabelarycznymi 
zestawieniami gatunków, bez ich rozmieszczenia przestrzennego).

Istniejące dane nie są jednak wystarczające do stworzenie alfabetycznego wykazu gatunków 
śluzowców  i  mogą  okazać  się  niewystarczające  do  stworzenia  mapy  rozmieszczenia  cennych 
gatunków  grzybów.  Istniejące  dane  dotyczące  stanu  ochrony  roślin  będących  przedmiotami 
w Obszarze N2000 Ostoja Słowińska PLH220023 są niewystarczające do oceny ich stanu ochrony 
w obszarze zgodnie z obowiązującymi metodykami GIOŚ.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli nr 9, prezentującej wynik analizy materiałów dotyczących flory i mykobioty Parku. Poszczególne 
pozycje  w  tej  tabeli  umieszczono  w  porządku  alfabetycznym.  Na  końcu  tabeli  (od  pozycji  95) 
zamieszczono odrębną grupę przedstawiającą literaturę metodyczną.

Ponadto,  w zamieszczonej poniżej,  w tabeli  nr  8,  zestawiono 2 akty prawne szczególnie 
istotne z punktu widzenia problematyki poruszanej w niniejszym rozdziale.
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Tabela 8: Wykaz wybranych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia flory i mykobioty

Lp. Rodzaj aktu 
prawnego Określenie aktu prawnego Zakres informacji Ocena 

aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Konwencja Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural 
Habitats. Appendix I. Konwencja o 
ochronie gatunków dzikiej flory i 
fauny europejskiej oraz ich siedlisk. 
Załącznik I. Bern, 19.IX.1979. 
European Treaty Series - No. 104

Wymienia gatunki roślin, które powinny być ściśle chronione i 
względem, których Konwencja wymaga wprowadzenia przez 
Strony całkowitego zakazu umyślnego zbierania, zrywania, 
ścinania i wyrywania.

Akt 
obowiązujący

Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

2 Dyrektywa Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Załączniki II, IV, V. 
Dziennik Urzędowy Wspólnot 
Europejskich L 206/7. 22.7.1992

Wymienia gatunki roślin cenne dla Wspólnoty europejskiej, 
których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony lub ścisłej ochrony lub których pozyskiwanie ze stanu 
dzikiego i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie 
zarządzania.

Akt 
obowiązujący

Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

Tabela 9: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących flory i mykobioty Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Balcerkiewicz S., Brzeg A., 

Rakowski W., Górski P. 1997. 
Airetum praecocis (Schwick. 1944) 
Krausch 1967 – zbiorowisko 
przydroży i placów biwakowych na 
siedliskach piaszczystych. – W: 
Wika S. (red.), Roślinność obszarów 
piaszczystych. Wyd. Uniwersytet 
Śląski, Katowice-Dąbrowa Górnicza, 
s. 13-23.

Zawiera informacje o gatunkach roślin występujących w 
częstym na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego 
zbiorowisku z Aira praecox.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o florze roślin 
naczyniowych Parku. Z uwagi na pospolitość 
występowania gatunków tam podanych 
będzie mało przydatne przy sporządzaniu 
opracowania.

2 Materiał publikowany Bednorz L. 2002. Nowe stanowiska 
solanki kolczystej Salsola kali subsp. 
kali na Mierzei Łebskiej w 
Słowińskim Parku Narodowym. – 
Roczniki Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, Botanika 5: 15-17.

Zawiera informacje o stanowiskach solanki kolczystej Salsola 
kali subsp. kali na Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku gatunku rośliny naczyniowej 
zagrożonego wymarciem. Jako materiał 
źródłowy będzie przydatny podczas opisu i 
waloryzacji zasobów florystycznych (materiał 
był uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
3 Materiał 

niepublikowany
Berbeć R., 2003, Flora naczyniowa 
Wzgórza Rowokół (wybrane 
zagadnienia roślin naczyniowych), 
pr. mgr., Zakł. Bot. i Genet. PAP 
Słupsk, mscr: 64 pp, (Bibl. SPN)

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących na Wzgórzu Rowokół na obszarze 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych.

4 Materiał publikowany Bloch J. 1997. Flora roślin 
naczyniowych aktywnych zagłębień 
deflacyjnych Mierzei Łebskiej 
(północna Polska). – W: Latowski K. 
(red.), Studia nad florą i fauną. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań, s. 31-35.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących w zagłębieniach deflacyjnych na Mierzei 
Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o florze naczyniowej Parku. 
Zawiera cenne informacje o rozmieszczeniu 
bardzo rzadkich w skali Parku i kraju 
gatunkach. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny podczas waloryzacji zasobów 
florystycznych (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

5 Materiał publikowany Błaszkowski J. 1993. The 
occurrence of arbuscular fungi and 
mycorrhizae in plant communities of 
maritime dunes and shores in 
Poland. – W: Dijk H.W.J., (red.), 
Management and preservation of 
coastal habitats. Wyd. Uniw. 
Gdańskiego, Gdańsk, s. 99-108.

Zawiera informacje o gatunkach grzybów mykoryzowych, 
współżyjących z roślinami zasiedlającymi wydmy nadmorskie 
m.in. w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o mykobiocie Parku. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
sporządzaniu listy grzybów występujących w 
Parku (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

6 Materiał publikowany Braun M., 2010, Wybrane gatunki 
roślin szczególnej troski w 
Słowińskim Parku Narodowym, SPN 
Smołdzino, ss.16

Zawiera informacje o cennych gatunkach roślin występujących 
w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Będzie przydatne przy waloryzacji zasobów 
florystycznych i przy planowaniu zadań 
ochronnych.

7 Materiał publikowany Braun M., Czajkowski Ł., 2012, 
Jeziora przybrzeżne w Słowińskim 
Parku Narodowym, Gawron, nr 1 
(62)

Zawiera informacje o gatunkach roślin występujących w 
jeziorach w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Opracowanie przybliżające florę jezior, jednak 
nie zawiera nowych informacji o gatunkach 
roślin przez co będzie mało przydatne przy 
sporządzaniu opracowania.

8 Materiał publikowany Braun M., Schindler S., Essl F., 
2016, Distribution and management 
of invasive alien plant species in 
protected areas in Central Europe, 
Jour. Nature Conservation, 33: 48-
57

Porusza problematykę ekspansji obcych gatunków 
inwazyjnych w obszarach chronionych, również na przykładzie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Będzie przydatne przy planowaniu zadań 
ochronnych.

9 Materiał publikowany Braun, M., Zblewski, R., Pawlaczyk, 
P., 2009, Żurawina wielkoowocowa - 
Oxycoccus macrocarpos (Aiton) 
Pursh, W: Inwazyjne gatunki roślin 
ekosystemów mokradłowych Polski, 
Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Wyd. 
Klubu Przyrodników Świebodzin: 
114-118

Zawiera informację o występowaniu żurawiny wielkoowocowej 
Oxycoccus macrocarpos na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane aktualne Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku obcego gatunku rośliny 
naczyniowej. Będzie przydatne przy 
charakterystyce roślin obcych geograficznie 
we florze Parku.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
10 Materiał publikowany Brzeg A. 1991. Roślinność 

segetalna upraw okopowych w 
Smołdzińskim Lesie (Pobrzeże 
Słowińskie). – Spraw. Wydz. Mat.-
Przyr. PTPN 108: 20-24.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących w zbiorowiskach segetalnych upraw okopowych 
w Smołdzińskim Lesie.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o florze roślin 
naczyniowych Parku i jego obrzeży, jednak z 
uwagi na pospolitość gatunków tam podanych 
będzie mało przydatne przy sporządzaniu 
opracowania (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

11 Materiał publikowany Bujakiewicz H. 1986. Udział 
Macromycetes w zbiorowiskach 
roślinnych występujących na 
podłożu torfowym w Słowińskim 
Parku Narodowym. – Bad. Fizjogr. 
Pol. Zach., B 37: 101-129.

Zawiera informacje o gatunkach grzybów wielkoowocnikowych 
rosnących w zbiorowiskach roślinnych na podłożu torfowym w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o mykobiocie Parku. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
sporządzaniu listy grzybów występujących w 
Parku (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

12 Materiał publikowany Bujakiewicz H. 1997. Grzyby. – W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 132-142.

Stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad 
grzybami w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o mykobiocie Parku. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
sporządzaniu opracowania (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

13 Materiał publikowany Bujakiewicz H., Lisiewska M. 1983. 
Mikoflora zbiorowisk roślinnych w 
Słowińskiego Parku Narodowego. – 
Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B 34: 49-
77.

Zawiera informacje o grzybach, głównie makroskopowych, 
występujących w różnych zbiorowiskach Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o mykobiocie Parku. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
sporządzaniu listy grzybów występujących w 
Parku (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

14 Materiał 
niepublikowany

Bujnowicz K. 2006. Szata roślinna 
Obszaru Ochrony Ścisłej „Moroszka” 
w Słowińskim Parku Narodowym. Pr. 
mgr., mscr, Uniwersytet Łódzki. 
Wydz Biologii i Och. Środ. 66pp..

Zawiera informacje o występowaniu gatunków roślin 
naczyniowych, w tym także wielu rzadkich i chronionych, w 
Obszarze Ochrony Ścisłej „Moroszka” w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane aktualne Dostarcza danych o roślinach naczyniowych 
występujących w Parku. Będzie przydatne 
przy opracowywaniu listy florystycznej i 
waloryzacji zasobów przyrodniczych.

15 Materiał publikowany Burchardt L. 2005. Ekosystemy 
wodne Słowińskiego Parku 
Narodowego. Wyd. Nauk UAM, 
Poznań.

Opracowanie zawiera charakterystykę ekosystemów wodnych 
jezior: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe oraz 
małych zbiorników wodnych położonych na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej 
(hydromakrofity) i o glonach (fitoplankton). 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkich gatunków. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych i glonów 
oraz podczas waloryzacji zasobów 
florystycznych.

16 Materiał publikowany Chrzanowski T. 1992. 
Rozmieszczenie, zasoby i warunki 
występowania maliny moroszki 
Rubus chamaemorus na terenie 
Obwodu Ochronnego Kluki w 
Słowińskim Parku Narodowym. – 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 6: 43-53.

Zawiera informacje o występowaniu maliny moroszki Rubus 
chamaemorus na terenie Obwodu Ochronnego Kluki w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionego i zagrożonego 
wymarciem gatunku rośliny naczyniowej. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny podczas 
waloryzacji zasobów florystycznych oraz 
ustalaniu zadań ochronnych dotyczących 
maliny moroszki (materiał był uwzględniony 
przy opracowywaniu poprzedniego operatu).
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17 Materiał publikowany Czarna A., Wyrzykiewicz-

Raszewska M., Witek A. 2001. 
Występowanie Amsinckia calycina 
(Moris) Chater (Boraginaceae) na 
terenie Polski. – Roczniki Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, Botanika 4: 
53-58.

Zawiera informacje o występowaniu Amsinckia calycina w 
Polsce, w tym na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku obcego dla kraju gatunku 
rośliny naczyniowej. Jako materiał źródłowy 
będzie przydatny przy charakterystyce roślin 
obcych geograficznie we florze Parku 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

18 Materiał publikowany Czarnota P. 2005. Porosty z rodzaju 
Micarea Fr. na Pomorzu 
Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 5: 77-
94.

Micarea nitschkeana (Lahm ex Rabenh. ) Harm. [Słowiński 
park Narodowy, 1 km. Na N od wsi Rąbka (Kukwa i in. 2000: 
130)].

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

19 Materiał publikowany Dominik T. 1951. Badania 
mykotrofizmu roślinności wydm 
nadmorskich i śródlądowych. – Acta 
Soc. Bot. Pol. 21.1-2: 125-164.

Zawiera informacje o gatunkach grzybów mykoryzowych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Mimo długiego okresu jaki upłynął od 
ukazania się artykułu praca dostarcza 
cennych danych o mykobiocie Parku. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu grzybów występujących w 
Parku (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

20 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 1991. Porosty 
Pomorza Zachodniego - studium 
ekologiczno-geograficzne. Wtd. UG, 
Rozpr. I Monogr. 170: 1-187, 
Gdańsk

Publikacja omawia obszar, którego część stanowi SPN. Dane aktualne Informacje przydatne przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów SPN.

21 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 1995. Porosty. 
Słowiński Park Narodowy. 
Smołdzino.

Publikacja popularno-naukowa. Dane aktualne Publikacja popularno-naukowa.

22 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 1996. Słowiński Park 
Narodowy. Sport i Turystyka - MUZA 
SA. Warszawa, s. 278-279.

Publikacja popularno-naukowa. Dane aktualne Publikacja popularno-naukowa.

23 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 2008. Szata roślinna 
Słowińskiego Parku Narodowego [w: 
]W. Florek (red.), Słowiński Park 
Narodowy.40 lat ochrony unikatowej 
przyrody i kultury, SPN, Smołdzino.

Zawiera syntetyczne informacje o gatunkach roślin 
występujących w Parku.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych i planowaniu działań 
ochronnych.

24 Materiał 
niepublikowany

Fałtynowicz W., Dajdok Z., Kącki Z., 
Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Plan 
ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. Operat ochrony 
przyrody ożywionej. Tom XI. Operat 
ochrony gatunkowej flory.

Zawiera listy florystyczne i waloryzację roślin naczyniowych, 
grzybów, porostów i glonów sporządzonych na podstawie 
dostępnej wówczas literatury (oznaczonej w tabeli jako dane 
archiwalne) i własnych badań. Zawiera opis dynamiki zmian i 
zagrożenia dla stanu zasobów flory, cele ochrony i program 
działań ochronnych, zadania ochronne, monitoring. Zawiera 
mapę pokazującą rozmieszczenie cennych gatunków flory 
(chronionych i rzadkich).

Dane aktualne Będzie stanowił materiał wyjściowy i punkt 
odniesienia przy sporządzaniu opracowania.
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25 Materiał publikowany Fałtynowicz W., Kowalewska A., 

Szymczyk R., Kukwa M., Adamska 
E., Czarnota P., Kubiak D. 
Pietrzykowska-Urban K. 2015. 
Lichens diversity in the managed 
forests of the Karszniewice Forest 
Division and its surroundings (N 
Poland). Ecological Question 22: 55-
66.

W tabeli 1 na stronie 58 (Table 1. The numer of lichen species 
known from selected protected areas in N Poland with 
reference to the Karszniewice Forest Division) znajduje się 
informacja na temat liczebności bioty porostów Słowińskiego 
Parku Narodowego: [...] Słowiński National Park (Fałtynowicz 
2015, unpbl.) | 270 (species) [...].

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

26 Materiał publikowany Fałtynowicz W., Kukwa M. 2005. 
Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. II 
(Nos. 26-50). Acta Bota. Cassub. 5: 
187-196.

Fascykuł zawierający 17 gatunków porostów zebranych w 
SPN: Chaenothea ferruginea, Cladonia furcata, C. polydactyla,  
C. scabriuscula, C. arbuscula, Cliostomum griffithii, Dimerella  
pineti, Hypocenomyce scalaris, Imshaugia aleurites, Lecanora 
ramulicola, Lecidella elaeochroma, Micarea denigrata,  
Parmelia sulcata, Pseudevernia furfuracea, Ramalina 
farinacea, R. fastigiata, R. fraxinea, [nazwy gatunków wg w/w 
publikacji].

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

27 Materiał publikowany Fałtynowicz W., Miądlikowska J. 
1997. Porosty. – W: Piotrowska H. 
(red.), Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań-Gdańsk, s. 119-
131.

Stanowi podsumowanie ówczesnych badań nad porostami w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Syntetyczne opracowanie ukazujące stan 
rozpoznania porostów w Parku sprzed dwóch 
dekad. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy sporządzaniu opracowania 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

28 Materiał publikowany Filinger D. 1993. Problemy ochrony 
przyrody na obszarach chronionych 
na przykładzie Słowińskiego Parku 
Narodowego. – Przegląd 
Przyrodniczy 4.3: 111-120.

Dotyka problemów ochrony przyrody na przykładzie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Zawiera informacje, które być może będą 
przydatne przy planowaniu zadań 
ochronnych.

29 Materiał publikowany Filinger D. 1995a. Rośliny i grzyby 
chronione w Słowińskim Parku 
Narodowym. – Parki Narodowe i 
Rezerwaty Przyrody 14.2: 3-57.

Pokazuje rozmieszczenie w Słowińskim Parku Narodowym 
prawnie chronionych lub cennych gatunków roślin 
naczyniowych i grzybów.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o florze naczyniowej i 
mykobiocie Parku. Zawiera ważne informacje 
o rozmieszczeniu cennych gatunków grzybów 
i roślin. Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu)..

30 Materiał publikowany Filinger D. 1995b. Rozmieszczenie 
interesujących gatunków roślin 
naczyniowych i ich ochrona w 
Słowińskim Parku Narodowym. – 
Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B 44: 133-
147.

Zawiera informacje o wybranych, rzadkich gatunkach roślin 
naczyniowych występujących w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkich gatunków roślin. 
Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu)..
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31 Materiał 

niepublikowany
Gos K. 1995. Mchy Słowińskiego 
Parku Narodowego – studium 
florystyczno-ekologiczne. – Praca 
doktorska wykonana w Katedrze 
Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody 
Uniwersytetu Gdańskiego. Mscr.

Zawiera pełne opracowanie flory mchów występujących w 
Słowińskim Parku Narodowym wraz z analizą ekologiczną.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Jedna z ważniejszych pozycji dotyczących 
mchów występujących w Parku. Będzie 
przydatne m.in przy opracowywaniu listy 
florystycznej mchów i ich waloryzacji (materiał 
był uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

32 Materiał publikowany Gos K. 1997. Mchy. – W: Piotrowska 
H. (red.), Przyroda Słowińskiego 
Parku Narodowego. Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań-
Gdańsk, s. 110-118.

Stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad mchami 
w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Syntetyczne opracowanie ukazujące stan 
rozpoznania mchów w Parku sprzed dwóch 
dekad. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy sporządzaniu opracowania 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

33 Materiał publikowany Gos K. 1997. Problemy ochrony 
mchów w Słowińskim Parku 
Narodowym. – W: Fałtynowicz W., 
Latałowa M., Szmeja J. (red.), 
Dynamika i ochrona roślinności 
Pomorza. Wyd. Naukowe Boguccy, 
Poznań, s. 157-162.

Zawiera informacje o gatunkach mchów i ich ekologii w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Nie dostarcza nowych informacji o florze 
mchów ponieważ zawarte tu informacje są 
powtórzeniem z pozycji wcześniejszych tego 
autora (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

34 Materiał publikowany Gos L. 1991, Mszaki aktywnych 
zagłębień deflacyjnych Mierzei 
Łebskiej. Fragm. Flor. Geobot. 
36(1): 153-163.

Publikacja zawiera informacje na temat gatunków mszaków 
rosnących w aktywnych zagłębieniach deflacyjnych w 
Słowińskim Parku Narodowym

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne m.in przy opracowywaniu 
listy florystycznej mchów i ich waloryzacji 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

35 Materiał publikowany Grabowski J., Kil E., Kubiak A.P., 
Niedźwiedzki P., Turtoń M., Zając I. 
2009. Walory flory naczyniowej 
Jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński 
Park Narodowy) na tle jej 
historycznych notowań. Przegląd 
Przyrodniczy
XX, 3-4: 71-78

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących w Jeziorze Dołgie Wielkie.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionych i rzadkich 
gatunków roślin naczyniowych. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych oraz 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych.

36 Materiał publikowany Herbichowa M. 1988. Rhynchospora 
fusca (L.) Aiton. – W: Jasiewicz A. 
(red.), Materiały do poznania 
gatunków rzadkich i zagrożonych 
Polski. Cz. I. – Fragm. Flor. Geobot. 
33.3-4: 472-482.

Zawiera informacje o występowaniu Rhynchospora fusca w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionego i zagrożonego 
wymarciem gatunku rośliny naczyniowej. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny podczas 
waloryzacji zasobów florystycznych oraz 
ustalaniu zadań ochronnych dotyczących 
przygiełki brunatnej (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).
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37 Materiał publikowany Jando K., Kukwa M. 2000. Wyniki 

badań nad florą naczyniową dawnej 
bazy wojskowej w Słowińskim Parku 
Narodowym. – W: Latowski K. (red.), 
Studia Biologiczne. Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 
59-61.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących na terenie dawnej bazy wojskowej w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkich gatunków roślin. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

38 Materiał publikowany Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z., 
2012, Gleby i flora wykrocisk w 
zespole Empetro Nigri-Pinetum 
Ericetosum

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych, w tym 
również chronionych rosnących w obrębie wykrocisk i w ich 
otoczeniu w zespole Empetro Nigri-Pinetum Ericetosum.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionych gatunków roślin 
naczyniowych. Będzie przydatne przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

39 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2009, Grzyby 
wieloporowate Słowińskiego Parku 
Narodowego, pr. mgr., Zakł. Botaniki 
i Genetyki, Inst. Biol. i Ochr. Środ. 
AP Słupsk, mscr: 58 pp

Zawiera informacje o gatunkach grzybów wieloporowatych 
występujących w Słowińskim Parku narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o grzybach występujących w 
Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy 
występujących gatunków grzybów.

40 Materiał publikowany Košuthová A., Svitková I., Pišút I., 
Senko D., Valachovič M., Zaniewski 
P. T., & Hájek M. 2015. Climatic 
gradients within temperate Europe 
and small-scale species composition 
of lichen-rich dry acidophilous Scots 
pine forests. Fungal ecology,  14, 8-
23.

Publikacja zawiera informacje na temat borów bażynowych 
chrobotkowych SPN.

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

41 Materiał 
niepublikowany

Kowalska J., 2011. Taksonomia i 
ekologia rodzaju Pediastrum Meyen 
(Chlorophyta) w Polsce, pr. dr

Zawiera informacje o różnorodność taksonomicznej zielenic z 
rodzaju gwiazdoszek (Pediastrum) w Polsce.

Dane aktualne Syntetyczne opracowanie ukazujące stan 
rozpoznania glonów z rodzaju Pediastrum w 
Polsce. Zawiera dane z terenu Parku które 
były publikowane we wcześniejszym artykule 
tego autora (Kowalska J., Wołowski K., 
2010.).

42 Materiał publikowany Kowalska J., Wołowski K., 2010. 
Rare Pediastrum species 
(Chlorophyceae) from Polish 
Coastal Lakes. Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae Vol 79, No 3: 
225-233.

Zawiera informacje o gatunkach glonów z rodzaju Pediastrum 
występujących w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze glonów w Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkich gatunków. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
występujących gatunków glonów oraz 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych.
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43 Materiał 

niepublikowany
Kroniki Słowińskiego Parku 
Narodowego

Zawierają informacje o przeprowadzanym corocznie 
monitoringu gatunków roślin naczyniowych specjalnej troski i 
monitoringu florystycznym prowadzonym w ramach realizacji 
różnych projektów. Zawierają listy monitorowanych gatunków 
roślin w danym roku, lokalizację stanowisk, opis liczebności, 
zagrożeń, zaobserwowanych zmian itp.). Sporadycznie 
podawane są również dane o stanowiskach cennych gatunków 
grzybów.

Dane aktualne Dostarcza aktualnych danych o stanowiskach 
gatunków roślin i grzybów. Będzie przydatne 
przy waloryzacji zasobów florystycznych, 
opisie zagrożeń i planowaniu działań 
ochronnych.

44 Materiał publikowany Krotoska T., & Tobolewski Z. 1980. 
Zbiorowisko naziemnych porostów 
psammofilnych w Słowińskim Parku 
Narodowym. Bad. Fizjogr. Pol. 
Zach., B (Bot.),  31, 53-63.

Publikacja zawiera informacje na temat porostów naziemnych 
zbiorowisk napiaskowych.

Dane aktualne Informacje przydatne przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów SPN.

45 Materiał publikowany Kukwa M. 2001. Porosty z rodzajów 
Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex 
Cromb. w regionie gdańskim. – Acta 
Botanica Cassubica 2: 123-132.

Zawiera informacje o gatunkach porostów występujących w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o porostach występujących 
w Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy grzybów 
zlichenizowanych (materiał był uwzględniony 
przy opracowywaniu poprzedniego operatu).

46 Materiał publikowany Kukwa M. 2001. Porosty z rodzajów 
Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex 
Cromb. w regionie gdańskim. Acta 
Botanica Cassubica,  2, 123-132.

Zawiera dane na temat występowania w SPN stanowisk 
czterech gatunków porostów: Lepraria elobata, L. incana, L.  
jackii i L. rigidula.

Dane aktualne Informacje przydatne przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów SPN.

47 Materiał publikowany Kukwa M. 2005. New localities of 
rare and interesting lichens in 
Gdańskie Pomerania. Part I. Acta 
Bot. Cassub. 5: 95-111.

Stanowisko Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon. Kwadrat 
ATPOL [AC-43] - Wybrzeże Słowińskie, Słowiński Park 
Narodowy, oddz. 54., na N od miejscowości Gać, na Alnus 
glutinosa, 15.09.1998, leg. W. Fałtynowicz s.n. (UGDA-L-
9104).

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

48 Materiał publikowany Kukwa M. 2005. New localities of 
rare and interesting lichens in 
Gdańsk Pomerania. Part II. 
Sorediate and isidiate crustose 
lichens. Acta Bot. Cassub. 5: 113-
125.

Zawiera informacje na temat rozmieszczenia Caloplaca aff. 
obscurella, Ochrolechia androgyna i O. microstictoides w SPN.

Dane aktualne Informacje przydatne przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów SPN.

49 Materiał publikowany Kukwa M. 2009.The lichen genus 
Ochrolechia in Poland III with a key 
and notes on some taxa. Herzogia 
22: 43-66.

Zweryfikowany (pozytywnie) materiał zielnikowy dla: 
Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen […] Słowiński NP, Kluki 
forest division, fs No. 77, on Quercus sp., 17.05.1968 Z. 
Tobolewski (POZ) […].

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.

50 Materiał publikowany Kukwa M., Zalewska A., Czarnota P. 
2000: New records of three species 
genus Micarea (lichenized 
Ascomycota) in Poland. Acta Mycol. 
35(1): 125-133.

Micarea nitschkeana (Lahm ex Rabenh. ) Harm. [Słowiński 
park Narodowy, 1 km. Na N od wsi Rąbka].

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów Parku.
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51 Materiał publikowany Lisiewska M. 1983. Udział 

Macromycetes w zbiorowiskach 
roślinnych na wydmach i w borach 
nadmorskich w Słowińskim Parku 
Narodowym. – Bad. Fizjogr. Pol. 
Zach., B 34: 23-47.

Zawiera informacje o gatunkach grzybów wielkoowocnikowych 
występujących w różnych zbiorowiskach nawydmowych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o grzybach 
wielkoowocnikowych występujących w Parku. 
Jako materiał źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu listy grzybów oraz podczas 
waloryzacji zasobów florystycznych.

52 Materiał publikowany Matuszkiewicz J.M. 2007. Analiza 
zmian w borach nadmorskich w 
Pobrzeżu Słowińskim od czasu 
badań Teofila Wojterskiego. [W;] 
Matuszkiewicz, J.M. (red.) 
Geobotaniczne rozpoznanie 
tendencji rozwojowych zbiorowisk 
leśnych w wybranych regionach 
Polski. Monografie 8: 35-59.

Publikacja zawiera informacje na temat gatunków porostów 
rosnących w borach bażynowych.

Dane aktualne Informacje przydatne przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów SPN.

53 Materiał publikowany Mudryk Z 2003. Jezioro Gardno. 
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii 
w Słupsku. Słupsk. 191 pp.

Zawiera informacje o gatunkach glonów i roślin naczyniowych 
w Jeziorze Gardno w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Dostarcza danych o glonach i roślinach 
naczyniowych występujących w Parku. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej glonów i gatunków roślin 
naczyniowych.

54 Materiał publikowany Mudryk Z., Perliński P., Skórczewski 
P., Wielgat M., Zdanowicz M., 2013. 
Distribution and abundance of 
microflora in sandy beaches on the 
southern coast of the Baltic Sea. 
Oceanological and Hydrobiological 
Studies. Inter. Journal of Ocean. And 
Hydrobio. 42, 3: 324-331

Zawiera informacje o występowaniu promieniowców, grzybów 
strzępkowych i drożdży na siedliskach piaszczystych na dwóch 
plażach morskich (Ustka i Czołpino).

Dane aktualne Ze względu na przedmiot badań (bakterie, 
grzyby mikroskopowe) praca nie będzie 
przydatna przy tworzeniu opracowania.

55 Materiał publikowany Nowiński M. 1965. Chwasty 
segetalne Łeby i okolicy w 
województwie gdańskim. – Prace 
Komis. Biol. PTPN 19: 303-352.

Zawiera informacje o gatunkach chwastów segetalnych 
występujących na terenie Parku i w jego otoczeniu.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Z uwagi na długi okres jaki upłynął od 
ukazania się artykułu oraz dużą pospolitość 
gatunków tam podanych będzie mało 
przydatne przy sporządzaniu opracowania 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).
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56 Materiał 

niepublikowany
Ocena stanu i zagrożeń środowiska 
obszaru Słowińskiego
Parku Narodowego i obszarów 
Natura 2000: „Ostoja Słowińska”, 
„Pobrzeże Słowińskie” oraz 
„Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Raport 
wykonany w ramach realizacji 
projektu „Wykonanie teledetekcyjnej 
analizy środowiska przyrodniczego 
SPN oraz wyposażenie w narzędzia 
informatyczne na potrzeby 
zarządzania obszarem chronionym”.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych, 
mszaków, glonów (w tym ramienic) występujących w 
zbiorowiskach (siedliskach) w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej, 
mszakach i o glonach (ramienicach). 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkich gatunków. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych, mszaków i 
glonów oraz sporządzania map stanowisk i 
obserwacji roślin naczyniowych i ramienic.

57 Materiał publikowany Ostrowski M., Symonides E., 1994. 
Słowiński Park Narodowy. – 
SCI&ART., Warszawa, 127 ss.

Opracowanie popularnonaukowe traktujące o przyrodzie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Opracowanie traktujące dość ogólnie o 
przyrodzie Parku, mało przydatne przy 
sporządzaniu opracowania.

58 Materiał publikowany Parzych A., 2014. Accumulation of 
heavy metals in moss species 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
And Hylocomium splendens (Hedw.) 
B.S.G. in Słowiński National Park. J. 
Elem: 471–482

Praca zawiera wyniki badań nad akumulacją metali ciężkich w 
dwóch gatunkach mchów (Pleurozium schreberi i Hypnum 
cupressiforme) w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Praca z dziedziny chemizmu roślin i 
bioindykacji, nie dostarcza istotnych danych o 
florze Parku i nie będzie przydatna przy 
opracowywaniu planu ochrony.

59 Materiał publikowany Parzych A., Jonczak J., 2012. 
Content of heavy metals in needles 
of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in 
selected pine forests in Słowiński 
National Park. Arch. of Enviro. Prot. 
39, 1: 41-51.

Praca zawiera wyniki badań nad akumulacją metali ciężkich w 
igłach sosny zwyczajnej, w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Praca z dziedziny chemizmu roślin i 
bioindykacji, nie dostarcza istotnych danych o 
florze Parku i nie będzie przydatna przy 
opracowywaniu planu ochrony.

60 Materiał publikowany Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z., 
2013. Zawartość makro-i 
mikroskładników w mchach 
występujących w obrębie wykrocisk 
w zespole Empetro Nigri-Pinetum 
Ericetosum Słowińskiego Parku 
Narodowego, Słups. Pr. Biol., 10, 
10: 119-131

Praca zawiera wyniki badań nad akumulacją wybranych 
makro- i mikroelementów w wybranych gatunkach mchów 
(Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium i Hypnum 
cupressiforme). Badania przeprowadzono w 2012 roku na 
terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Praca z dziedziny chemizmu roślin i 
bioindykacji, nie dostarcza istotnych danych o 
florze Parku i nie będzie przydatna przy 
opracowywaniu planu ochrony.

61 Materiał publikowany Parzych A., Sobisz Z., 2010. 
Biomasa i produkcja pierwotna netto 
roślin runa w wybranych zespołach 
leśnych Słowińskiego Parku 
Narodowego. Ochrona Środowiska i 
Zasobów Naturalnych. 42: 72-83.

Praca zawiera wyniki badań nad produkcją pierwotną runa 
leśnego w niektórych zespołach leśnych w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane aktualne Dostarcza informacji o florze Parku, jednak z 
uwagi na pospolitość występowania gatunków 
tam podanych będzie mało przydatne przy 
sporządzaniu opracowania.
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62 Materiał publikowany Picińska-Fałtynowicz J. 1997. Glony. 

– W: Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 143-156.

Stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad glonami 
w Słowińskim Parku Narodowym. Zawiera także nowe dane.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Syntetyczne opracowanie ukazujące stan 
rozpoznania glonów w Parku sprzed dwóch 
dekad. Zawiera także nowe informacje 
wzbogacające dane o glonach występujących 
w Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy sporządzaniu listy florystycznej 
glonów (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

63 Materiał publikowany Picińska-Fałtynowicz J. 2003. 
Monomastix minuta and M. 
opisthostigma (Chlorophyta, 
Prasinophyceae), two species new 
to Polish flora. – Polish Botanical 
Journal 48.1

Zawiera informacje o występowaniu Monomastix minuta i M. 
opisthostigma na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o glonach występujących w 
Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy 
florystycznej glonów oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

64 Materiał publikowany Pietkun E., 2011. Nadwodnik 
naprzeciwlistny Elatine hydropiper w 
Słowińskim Parku Narodowym – 
nowe, najbardziej na północ Polski 
wysunięte stanowisko zagrożonej 
rośliny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
67, 1: 89-92.

Zawiera informację o występowaniu Elatine hydropiper na 
terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkiego gatunku. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych oraz 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych.

65 Materiał 
niepublikowany

Pietkun K., 2013. Rośliny inwazyjne 
na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego i w jego otulinie, pr. 
mgr., UW Wrocław

Zawiera informacje o gatunkach roślin obcych geograficznie 
występujących na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Dostarcza danych o gatunkach roślin 
inwazyjnych w Parku. Będzie przydatne przy 
opracowywaniu gatunków obcych 
występujących na terenie parku a także przy 
opisie zagrożeń.

66 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Lasy. – W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 157-195.

Zawiera informacje o ekologii niektórych roślin leśnych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Zawiera dane, które być może będą 
przydatne przy planowaniu zadań ochronnych 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

67 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Roślinność 
wydm. – W: Piotrowska H. (red.), 
Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań-Gdańsk, s. 197-
227.

Zawiera informacje o ekologii niektórych roślin wydmowych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Zawiera dane, które być może będą 
przydatne przy planowaniu zadań ochronnych 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).
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68 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Rośliny 

naczyniowe. W: Piotrowska H. 
(red.), Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań-Gdańsk, s. 95-
109.

Stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad roślinami 
naczyniowymi w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Syntetyczne opracowanie ukazujące stan 
rozpoznania roślin naczyniowych w Parku 
sprzed dwóch dekad. Jako materiał źródłowy 
będzie przydatny przy sporządzaniu 
opracowania (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

69 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Śródlądowe 
zbiorowiska trawiaste. – W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 228-234.

Zawiera informacje o ekologii niektórych roślin łąkowych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Zawiera dane, które być może będą 
przydatne przy planowaniu zadań ochronnych 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

70 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Torfowiska 
wysokie i przejściowe. W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 235-256.

Zawiera informacje o ekologii niektórych roślin torfowiskowych 
w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Zawiera dane, które być może będą 
przydatne przy planowaniu zadań ochronnych 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

71 Materiał publikowany Piotrowska H. 2002. Zbiorowiska 
psammofilne na wydmach polskiego 
brzegu Bałtyku. Acta Botanica 
Cassubica 3: 5-47.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych 
występujących na wydmach w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Dostarcza danych o roślinach naczyniowych 
występujących w Parku. Będzie przydatne 
przy opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych.

72 Materiał publikowany Piotrowska H. 2003. Zróżnicowanie i 
dynamika nadmorskich lasów i 
zarośli w Polsce. – Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań-
Gdańsk, 102 ss.

Zawiera pojedyncze informacje o gatunkach roślin z terenu 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Jako materiał źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

73 Materiał publikowany Piotrowska H., 1991. The 
development of the vegetation in the 
active deflation hollows of the Łeba 
Bar (N Poland). – Fragm. Flor. 
Geobot. 35.1-2: 173-215.

Zawiera informacje o ekologii gatunków rosnących w 
zagłębieniach deflacyjnych.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Praca przydatna przy ustalaniu zadań 
ochronnych (materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

74 Materiał publikowany Piotrowska H., Żukowski W., 
Jackowiak B. 1997. Rośliny 
naczyniowe Słowińskiego Parku 
Narodowego. – Prace Zakładu 
Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 
6: 219 ss.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych z terenu 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Ważne źródło informacji przy sporządzaniu 
listy florystycznej roślin naczyniowych 
występujących w Parku (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).
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75 Materiał publikowany Sobisz Z., 2000, The occurrence of 

Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 
1925) R.Tx.1937 in the Słowiński 
National Park (Występowanie 
Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 
1925) R.Tx.1937 w Słowińskim 
Parku Narodowym, Baltic Coastal 
Zone, 4: 95-103

Zawiera informacje o gatunkach roślin występujących w 
zbiorowisku Arnoserido-Scleranthetum na obszarze 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Dostarcza informacji o florze roślin 
naczyniowych Parku. Z uwagi na pospolitość 
występowania gatunków tam podanych 
będzie mało przydatne przy sporządzaniu 
opracowania.

76 Materiał publikowany Sobisz Z., Antkowiak W., 2009. Flora 
naczyniowa cmentarzy na obszarze 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Słupsk. Pr. Biol., 6: 127-144

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych, w tym 
również chronionych rosnących w obrębie cmentarzy w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionych gatunków roślin 
naczyniowych. Będzie przydatne przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

77 Materiał publikowany Sobisz Z., Parzych A., 2013. 
Charakterystyka ekologiczna 
populacji Epipactis atrorubens 
(Hoffm.) Besser na Wybrzeżu 
Słowińskim, Słupsk. Pr. Boil., 10: 
145-159

Zawiera informacje o ekologii kruszczyka rdzawoczerwonego 
Epipactis atrorubens na Wybrzeżu Słowińskim oraz o jednym 
stanowisku w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Jako materiał źródłowy będzie przydatny 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych i 
planowaniu zadań ochronnych.

78 Materiał publikowany Sobisz Z., Truchan M., 2009. 
Nieznane zbiory zielnikowe Karla 
Friedricha Kohlhoffa i Fritza Romera 
z terenu Pomorza, Słups. Pr. Biol., 
6: 145-158

Zawiera historyczne dane o gatunkach roślin występujących na 
Pomorzu.

Dane 
historyczne

Praca nie dostarcza aktualnych danych o 
florze Parku, przez co nie będzie przydatna 
przy opracowaniu planu ochrony.

79 Materiał publikowany Spałek K. 2017. Szuwar sitowia 
korzenioczepnego Scirpetum 
radicantis Hejný in Hejný et Husák 
1978 w Słowińskim Parku 
Narodowym. Przegląd Przyrodniczy 
XXVIII, 1: 51-58.

Zawiera informację o gatunkach roślin występujących w dwóch 
płatach szuwaru korzenioczepnego na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku rzadkiego gatunku. Będzie 
przydatne przy opracowywaniu listy 
florystycznej roślin naczyniowych oraz 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych.

80 Materiał publikowany Stasiak J. 1987. The distribution and 
state of populations of Linaria odora 
(Bieb.) Chav. subsp. loeselii 
(Schweigg.) Hartl on coastal sand-
dunes in Poland. – Zesz. Nauk. 
Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 77-88.

Zawiera informacje o rozmieszczeniu i ekologii lnicy wonnej 
Linaria odora na wydmach nadmorskich w Polsce, także w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionego i zagrożonego 
wymarciem gatunku rośliny naczyniowej. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny podczas 
waloryzacji zasobów florystycznych oraz 
ustalaniu zadań ochronnych dotyczących lnicy 
wonnej.
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81 Materiał publikowany Strzelecki J., Półtorak T. 1971. 

Plankton przymorskiego Jeziora 
Gardno w okresie letnim. – Acta 
Hydrobiol. 13.3: 269-294.

Zawiera informacje o gatunkach glonów planktonowych w 
Jeziorze Gardno.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o glonach występujących w 
Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy 
florystycznej glonów (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

82 Materiał 
niepublikowany

Symonides E., Namura-Ochalska 
1995. Dynamika populacji i 
zbiorowisk roślinnych na polach 
deflacyjnych Słowińskiego Parku 
Narodowego. Warszawa. 
Ekspertyza.

Zawiera informacje o zbiorowiskach roślinnych rozwijających 
się w obniżeniach międzywydmowych w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane 
historyczne

Dostarcza informacji o florze Parku, jednak z 
uwagi na dość długi okres jaki upłynął od 
ukazania się ekspertyzy zawarte dane są już 
znacznie nieaktualne. Niemniej jednak praca 
stanowi wartościowy materiał pomocniczy i 
porównawczy przy opracowywaniu flory 
Parku.

83 Materiał 
niepublikowany

Tarapata M., 2012. Inwentaryzacja 
stanowisk oraz właściwości 
populacji rosiczki okrągłolistnej 
Drosera rotundifolia na siedliskach 
wydmowych Mierzei Łebskiej w 
Słowińskim Parku Narodowym, pr. 
lic., mscr, Międzywydz. Indywidualne 
Studia Matem.-Przyr. UW 
Warszawa: 33 pp

Zawiera informacje o rozmieszczeniu rosiczki okrągłolistnej na 
siedliskach wydmowych Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Dane aktualne Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionego gatunku. Będzie 
przydatne przy waloryzacji zasobów 
florystycznych.

84 Materiał publikowany Tobolewski Z. 1979. Porosty 
(Lichenes). 5. – Atlas 
rozmieszczenia roślin 
zarodnikowych w Polsce, ser. III. 
PWN, Warszawa-Poznań

Zawiera pojedyncze informacje o gatunkach porostów na 
terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o porostach występujących 
w Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy grzybów 
zlichenizowanych (materiał był uwzględniony 
przy opracowywaniu poprzedniego operatu).

85 Materiał publikowany Tobolewski Z. 1981. Porosty 
(Lichenes). 7. – Atlas 
rozmieszczenia roślin 
zarodnikowych w Polsce, ser. III. 
PWN, Warszawa-Poznań.

Zawiera pojedyncze informacje o gatunkach porostów na 
terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza danych o porostach występujących 
w Parku. Jako materiał źródłowy będzie 
przydatny przy opracowywaniu listy grzybów 
zlichenizowanych (materiał był uwzględniony 
przy opracowywaniu poprzedniego operatu).

86 Materiał publikowany Truchan M., Sobisz Z. 2015. 
Protected, rare, endangered and 
interesting vascular plants in the 
former manor parks of cental part of 
Polish Pomerania. Journal of 
Ecology and Protection of the 
Coastline. Vol 19: 103-116

Zawiera informacje o cennych gatunkach roślin występujących 
w parkach podworskich w Słowińskim Parku Narodowym i jego 
otulinie.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.
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87 Materiał publikowany Wojterski T. 1964. Bory sosnowe na 

wydmach nadmorskich na polskim 
wybrzeżu. – Prace Komis. Biol. 
PTPN 28.2: 1-217.

Zawiera informacje o gatunkach roślin naczyniowych z terenu 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Z uwagi na długi okres jaki upłynął od 
ukazania się artykułu oraz późniejsze flory 
Parku praca mało przydatna przy 
sporządzaniu opracowania (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

88 Materiał publikowany Zając A., Zając M. (Eds.) 2001. Atlas 
rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce. - Distribution Atlas of 
Vascular Plants in Poland. 
Nakładem Pracowni Chrologii 
Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, 
Kraków s. XII + 716.

Pokazuje rozmieszczenie roślin naczyniowych w Polsce w 
siatce kwadratów ATPOL.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Jako materiał źródłowy będzie przydatny przy 
sporządzaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych występujących w Parku 
(materiał był uwzględniony przy 
opracowywaniu poprzedniego operatu).

89 Materiał publikowany Zduńczyk A., 2010. Polypore Fungi 
Słowiński National Park, Acta Soc. 
Botanicorum Poloniae, suppl. 1: 79

Zawiera informacje o gatunkach grzybów poliporoidalnych 
występujących na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane aktualne Wzbogaca dane o grzybach występujących w 
Parku. Będzie przydatne przy opracowywaniu 
listy grzybów występujących w Parku. .

90 Materiał publikowany Żółkoś K. 1994. Rozmieszczenie, 
wymagania ekologiczne i udział 
Empetrum nigrum L. w 
zbiorowiskach Słowińskiego Parku 
Narodowego. – Parki Narodowe i 
Rezerwaty Przyrody 13.2: 79-95.

Zawiera informacje o rozmieszczeniu i ekologii bażyny czarnej 
Empetrum nigrum oraz innych chronionych i rzadkich 
gatunków występujących w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionych i rzadkich 
gatunków roślin naczyniowych. Jako materiał 
źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

91 Materiał publikowany Żółkoś K. 2010. Udział i rola sosny 
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w 
zbiorowiskach roślinnych 
Słowińskiego Parku Narodowego na 
tle dawnych przemian roślinności. 
Acra Bot. Cassub. 7-9: 99-121.

Publikacja zawiera informacje na temat występowania 
porostów w różnych zbiorowiskach borów sosnowych 
obecnych w SPN, w tym zwłaszcza w nadmorskich borach 
bażynowych.

Dane aktualne Informacja przydatna przy opisie gatunkowej 
różnorodności bioty porostów oraz ich roli w 
zbiorowiskach borowych Parku.

92 Materiał publikowany Żółkoś K., 2010, Udział i rola sosny 
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w 
zbiorowiskach roślinnych 
Słowińskiego Parku Narodowego na 
tle dawnych przemian roślinności, 
Acta Botanica Cassubica, 7-9: 99-
121

Zawiera informacje o zbiorowiskach roślinnych z sosną 
zwyczajną występujących w Słowińskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Praca zawiera zdjęcia fitosocjologiczne które 
dostarczają informacji o florze Parku. Będzie 
przydatne przy tworzeniu listy florystycznej 
roślin naczyniowych, mszaków i porostów 
występujących w Parku.
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93 Materiał publikowany Żółkoś K., Jando K.., Kukwa M. 

2001. Flora roślin naczyniowych 
terenu byłej jednostki wojskowej w 
Słowińskim Parku Narodowym. Acta 
Botanica Cassubica 2: 59-67.

Zawiera listę florystyczną roślin naczyniowych powstałą w 
wyniku badań prowadzonych na terenie jednostki wojskowej w 
Słowińskim Parku.

Dane aktualne Wzbogaca dane o florze naczyniowej Parku. 
Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionych gatunków roślin. 
Jako materiał źródłowy będzie przydatny przy 
opracowywaniu listy florystycznej roślin 
naczyniowych oraz podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

94 Materiał publikowany Żółkoś K., Majewska I., Kukwa M. 
1998. Nowe stanowisko Corallorhiza 
trifida Chat. w Słowińskim Parku 
Narodowym. – Bad. Fizjogr. Pol. 
Zach., B 47: 265-268.

Zawiera informacje o stanowisku Corallorhiza trifida na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dostarcza informacji o występowaniu na 
terenie Parku chronionego i zagrożonego 
wymarciem gatunku rośliny naczyniowej. Jako 
materiał źródłowy będzie przydatny podczas 
waloryzacji zasobów florystycznych oraz 
ustalaniu zadań ochronnych (materiał był 
uwzględniony przy opracowywaniu 
poprzedniego operatu).

Literatura metodyczna
95 Materiał publikowany Bilz M., Kell S.P., Maxted N., 

Lansdown R.V., 2011. European 
Red List of Vascular Plants. Office of 
the European Union, Luxembourg, 
5, 19-43.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem na 
terenie Europy wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

96 Materiał publikowany Braun M . 2012. 2216 Lnica wonna 
Linaria odora (M. Bieb.) Fisch. [W: ] 
J. Perzanowska (red) Monitoring 
gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny Cz.2. GIOŚ, Warszawa 
s: 141-152

Zawiera informacje o gatunku cennym dla Wspólnoty 
europejskiej i metodyce przeprowadzania jego monitoringu.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas opracowywania 
gatunków roślin będących przedmiotami 
ochrony w Obszarze N2000 Ostoja Słowińska.

97 Materiał publikowany Cieśliński S, Czyżewska K., 
Fabiszewski J. 2006. Red list of the 
lichens in Poland. Czerwona lista 
porostów w Polsce. - W. Red list of 
plants and fungi in Poland. 
Czerwona lista roślin i grzybów 
Polski. W. Szafer Institute of Botany, 
Polish Academy of Sciences 
Kraków. s. 71-90.

Zawiera listę gatunków porostów zagrożonych wymarciem w 
Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Jako materiał źródłowy będzie przydatny 
podczas waloryzacji zasobów florystycznych 
(grzyby zlichenizowane).

98 Materiał publikowany Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. 
Inwazyjne gatunki roślin 
ekosystemów mokradłowych Polski. 
Wyd. Klubu Przyrodników 
Świebodzin

Zawiera informację o obcych gatunkach roślin w ekosystemach 
mokradłowych oraz porusza tematykę ich zwalczania (metody 
zwalczania, przykłady podejmowanych działań).

Dane aktualne Będzie przydatne przy planowaniu działań 
ochronnych.
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99 Materiał 

niepublikowany
Homa A., 2010. Rośliny klonalne - 
adaptacje i strategie życiowe, pr. lic.

Zawiera informacje o biologicznych i ekologicznych 
wymaganiach gatunków roślin klonalnych i ich adaptacji do 
zmian siedliska.

Dane aktualne Praca nie dostarcza nowych danych o florze 
Parku i dlatego będzie mało przydatna przy 
tworzeniu opracowania.

100 Materiał publikowany Kaźmierczakowa R., Bloch-
Orłowska J., Celka Z., Cwener A., 
Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., 
Pawlikowski P., Szczęśniak E., 
Ziarnek K. 2016. Polska czerwona 
lista paprotników i roślin kwiatowych. 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, 
Kraków.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem w 
Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (rośliny naczyniowe).

101 Materiał publikowany Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., 
Mirek Z. 2014. Polska Czerwona 
Księga Roślin. Paprotniki i rośliny 
kwiatowe. Polish Red Data Book of 
Plants. Pteridophytes and flowering 
plants. Wyd. III. uaktualnione i 
rozszerzone. Instytut Ochrony 
Przyrody PAN, Kraków, s. 895.

Zawierającej opis gatunków roślin zagrożonych wymarciem w 
Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (rośliny naczyniowe).

102 Materiał publikowany Klama H. 2006. Red list of the 
liverworts and hornworts in Poland. 
Czerwona lista wątrobowców i 
glewików w Polsce. - W. Red list of 
plants and fungi in Poland. 
Czerwona lista roślin i grzybów 
Polski. W. Szafer Institute of Botany, 
Polish Academy of Sciences 
Kraków. s. 21-34

Zawiera listę gatunków wątrobowców i glewików zagrożonych 
wymarciem w Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (wątrobowce i 
glewiki).

103 Materiał 
niepublikowany

Kowalska M. 2002. Wpływ 
warunków glebowych i 
fitocenotycznych na strukturę 
populacji i polikormonów Linaria 
odorata (M.Bieb.) Fisch. subsp 
loeselii (Schweigg.) Hartl. Pr. mgr., 
mscr. Uniwersytet Warszawski. 
Międzywydziałowe Studia Ochr. 
Środ. 103 pp.

Zawiera informacje o ekologii i wymaganiach siedliskowych 
gatunku cennego dla Wspólnoty europejskiej.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas opracowywania 
gatunków roślin będących przedmiotami 
ochrony w Obszarze N2000 Ostoja Słowińska.

104 Materiał publikowany Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 
2012. Zwalczanie inwazyjnych 
gatunków roślin obcego 
pochodzenia - dobre i złe 
doświadczenia. Stowarzyszenie 
„Człowiek i Przyroda”, Krzywe.

Zawiera artykuły mówiące o podjętych próbach i metodach 
walki z gatunkami inwazyjnymi na różnych obszarach, również 
w parkach narodowych (Kampinoskim, Roztoczańskim, 
Wigierskim, Karkonoskim).

Dane aktualne Będzie przydatne przy planowaniu działań 
ochronnych.
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105 Materiał publikowany Markowski R., Buliński M., 2004. 

Ginące i zagrożone rośliny 
naczyniowe Pomorza Gdańskiego. 
(Endangered and threatened 
vascular plants of Gdańsk 
Pomerania). Acta Bot.
Cass., Monographiae, 1, 5-75.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem na 
terenie Pomorza Gdańskiego wraz z przypisaną kategorią 
zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

106 Materiał publikowany Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając 
A., Zając M. 2002. Flowering plants 
and pteridophytes of Poland. A 
checklist. Krytyczna lista roślin 
kwiatowych i paprotników Polski. W. 
Szafer Institute of Botany, Polish 
Academy of Sciences, ss. 442.

Zawiera nazwy łacińskie i polskie wszystkich gatunków i 
podgatunków roślin naczyniowych występujących w Polsce.

Dane aktualne Jako materiał źródłowy będzie przydatny 
podczas sporządzania listy florystycznej roślin 
naczyniowych.

107 Materiał publikowany Obidziński A., Kołaczkowska E. i 
Otręba A. 2016. Metody zwalczania 
obcych gatunków roślin 
występujących na terenie
Puszczy Kampinoskiej. 
Wydawnictwo BioDar. Izabelin-
Kraków.

Zawiera informacje o podjętych próbach i metodach walki z 
gatunkami inwazyjnymi w Kampinoskim Parku Narodowym.

Dane aktualne Będzie przydatne przy planowaniu działań 
ochronnych.

108 Materiał publikowany Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-
Ochyra H. 2003 Census catalogue 
of polish mosses. W. Szafer Institute 
of Botany, Polish Academy of 
Sciences, Kraków. ss. 372

Zawiera nazwy łacińskie i polskie wszystkich mchów 
występujących w Polsce.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas sporządzania listy 
florystycznej mchów.

109 Materiał publikowany Siemińska J., Bąk M., Dziedzic J., 
Gąbka M., Gregorowicz P., 
Mrozińska T., Pełechaty M., 
Owsianny P. M., Pliński M., 
Witkowski A. 2006. Red list of the 
algae in Poland / Czerwona lista 
glonów w Polsce - 35-52

Zawiera listę gatunków glonów zagrożonych wymarciem w 
Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (glony).

110 Materiał publikowany Siemińska J., Wołowski K. 2003. 
Catalogue of Polish Prokaryotic and 
Eukaryotic Algae. Katalog glonów 
prokariotycznych i eukariotycznych 
Polski. Iodiversity of Poland, Vol. 5. 
W. Szafer Institute of Botany, Polish 
Academy of Sciences. Ss 252.

Zawiera wykaz nazw gatunków prokariotycznych i 
eukariotycznych glonów występujących w Polsce.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas sporządzania listy 
florystycznej roślin naczyniowych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
111 Materiał publikowany Szmeja J. 2010. 1831 Elisma wodna 

Luronium natans (L.) Raf. [W: ] J. 
Perzanowska (red) Monitoring 
gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny Cz.1. GIOŚ, Warszawa 
s: 69-82

Zawiera informacje o gatunku cennym dla Wspólnoty 
europejskiej i metodyce przeprowadzania jego monitoringu.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas opracowywania 
gatunków roślin będących przedmiotami 
ochrony w Obszarze N2000 Ostoja Słowińska.

112 Materiał publikowany Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając 
M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz 
W., Hołdyński C. 2012. Rośliny 
obcego pochodzenia w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gatunków inwazyjnych. Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
Warszawa.

Zawiera informację o wszystkich gatunkach obcego 
pochodzenia występujących w Polsce (ich status, czas 
przybycia, opis wymagań siedliskowych, zagrożenia jakie 
mogą się wiązać z ich występowaniem i możliwości 
przeciwdziałania).

Dane aktualne Będzie przydatne przy charakterystyce roślin 
obcych geograficznie we florze Parku i przy 
planowaniu zadań ochronnych.

113 Materiał publikowany Voigtländer U., Henker H., Abdank 
A., Berg C., Litterski B., Markgraf P., 
Mohr A., Schlüter U., Sluschny H., 
Wollert H., 2005. Rote Liste der 
Farn- und Blütenpflanzen 
Mecklenburg-Vorpommerns. 
Umweltministerium M-V, Schwerin, 
5, 19-43.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem na 
obszarze Meklenburgii-Pomorza Przedniego wraz z przypisaną 
kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.

114 Materiał publikowany Wojewoda W., Ławrynowicz M. 
2006. Red list of the macrofungi in 
Poland. Czerwona lista grzybów 
wielkoowocnikowych w Polsce. - W. 
Red list of plants and fungi in 
Poland. Czerwona lista roślin i 
grzybów Polski. W. Szafer Institute 
of Botany, Polish Academy of 
Sciences
Kraków. s. 53-70.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem w 
Polsce wraz z przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (grzyby).

115 Materiał publikowany Zając M. 1996. Mountain Vascular 
plants in the Polish Lowlands. Pol. 
Bot. Stud. 11: 1-92.

Zawiera informacje o gatunkach górskich roślin naczyniowych 
występujących na niżu.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (gatunki górskie we 
florze Parku).

116 Materiał publikowany Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. 
2004. Threatened moss species in 
the Polish Carpathians in the light of 
a new Red-list of mosses in Poland. 
W: Stebel A., Ochyra R. (red.). 
Bryological studies in the Western 
Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.

Zawiera listę gatunków mchów zagrożonych nie tylko w 
Karpatach ale także w całej Polsce.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych (mchy).
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
117 Materiał publikowany Żukowski W., Jackowiak B. (red.) 

1995. Ginące i zagrożone rośliny 
naczyniowe Pomorza Zachodniego i 
Wielkopolski. – Prace Zakładu 
Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 
3: 1-141.

Zawiera listę gatunków roślin zagrożonych wymarciem na 
terenie Pomorza Zachodniego i Wielkopolski wraz z 
przypisaną kategorią zagrożenia.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów florystycznych.
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5.6. Szata roślinna i siedliska przyrodnicze Natura 2000
autor: Tadeusz Szmalec
konsultacje: Jan Marek Matuszkiewicz
Analiza  udostępnionych  przez  Słowiński  Park  Narodowy  materiałów  wskazuje, 

że Zamawiający posiada dość dobrej jakości materiał wyjściowy do prac terenowych, który umożliwi 
realizację następujących zadań, wg ich definicji podanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

1. zadanie: 3.2.7. Opracowanie  zweryfikowanych  map  roślinności  rzeczywistej  i  siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000 SPN,

2. zadanie: 3.2.8. Roślinność  rzeczywista  Parku  –  analiza  specyfiki,  identyfikacja  zagrożeń 
oraz koncepcja celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu,

3. zadanie: 3.2.9. Określenie roślinności potencjalnej Parku.
Podstawowym materiałem dokumentującym aktualny zasięg przestrzenny i zróżnicowanie 

zbiorowisk  roślinnych  jest  opracowanie  z  roku  2016  wykonane  z  wykorzystaniem  teledetekcji 
przez MGGP  Aero  (Sławik  i  in.,  2016).  Wstępna  analiza  tych  materiałów  oparta  między  innymi 
o przeprowadzoną  przez  Klub  Przyrodników  (dane  niepublikowane  udostępnione 
przez Zamawiającego)  weryfikację  zbiorowisk  roślinności  torfowiskowej  w  3  kompleksach 
torfowiskowych  oraz  analizę  warstw  geometrycznych,  a  także  wstępną  wizję  terenową  wskazuje, 
że materiał  teledetekcyjny  może  być  wyłącznie  materiałem  pomocniczym.  Zasięgi  i  diagnozy 
zbiorowisk roślinnych przedstawione na warstwach teledetekcyjnych będą w wielu miejscach istotnie 
się różnić  od stanu rzeczywistego. Wstępna ocena wskazuje na możliwość większej  generalizacji  
fragmentów zbiorowisk podczas planowanych prac terenowych w płatach leśnych siedlisk bagiennych 
(zwłaszcza z udziałem dębu lub olszy). Należy się jednak spodziewać, że efektem przeprowadzenia 
prac  terenowych  będzie  znacznie  większe  zróżnicowanie  w  płatach  zbiorowisk  nieleśnych 
oraz w płatach bażynowego boru nadmorskiego (w obrębie  którego  konieczne będzie  wyróżnianie 
podzespołów: chrobotkowego, typowego i wrzoścowego).

Zgodnie z OPZ weryfikacja nie będzie wykonywana na obszarach trzech torfowisk objętych 
realizowanym przez Klub Przyrodników programem Life. Przyjmuje się, że dane te są wiarygodne 
i w pełni  zostaną  zaimplementowane  do  tworzonego  projektu  planu  ochrony.  Stosowne  warstwy 
zostały przekazane Wykonawcy 24 kwietnia br.

Udostępnione  przez  SPN materiały  –  zdjęcia  fitosocjologiczne  –  zebrane  w  czasie  prac 
własnych lub przy realizacji  innych projektów, będą stanowiły cenne źródło dodatkowej weryfikacji  
danych teledetekcyjnych.

Tym samym udostępnione materiały i  dokumentacje uzupełnione przewidywanym w OPZ 
zakresem  prac  terenowych  (weryfikacja  terenowa  danych  przestrzennych  roślinności  rzeczywistej 
uzyskanych  metodami  teledetekcyjnymi  –  bez  weryfikacji  zbiorowisk  podwodnych)  pozwolą  na 
wystarczające  rozpoznanie  roślinności  rzeczywistej  niezbędnej  do  prawidłowego  przygotowania 
dokumentacji projektowej.

Zgodnie z OPZ określenie roślinności potencjalnej ma być wykonane na podstawie danych 
przekazanych przez SPN, tj.  danych których źródłem jest  plan ochrony SPN sporządzony w roku 
2004,  a  także  na  podstawie  wyników  prac  związanych  z  inwentaryzacją  zasobów  leśnych 
(w tym opracowania zweryfikowanej mapy roślinności rzeczywistej Parku). Przeprowadzona analiza 
materiałów dotyczących gleb oraz typów siedliskowych lasu SPN wskazuje na konieczność wykonania 
nowego,  kompleksowego  opracowania  glebowo-siedliskowego  na  terenie  SPN.  Tym  samym 
wskazane przez Zamawiającego dane z planu ochrony SPN z roku 2004 będą jedynie materiałem 
pomocniczym do określenia roślinności potencjalnej Parku.

Zweryfikowane dane glebowe oraz glebowo-siedliskowe, uzupełnione o wyniki opracowania 
roślinności rzeczywistej Parku, a także poczynione obserwacje tendencji dynamicznych i kierunków 
zmian  roślinności  podczas  prac  terenowych  (wizji  lokalnych),  powinny  pozwolić  na  poprawne 
określenie roślinności potencjalnej Parku.
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Dane „własne” Zamawiającego (SPN) w części dotyczącej siedlisk przyrodniczych Natura 
2000 nie są w ocenie Wykonawcy wystarczające do prawidłowej oceny stanu zachowania siedlisk 
przyrodniczych.

Brak  jest  ocen  stanu  zachowania  poszczególnych  płatów  siedlisk  przyrodniczych, 
za wyjątkiem stanowisk objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska. Takich ocen stanu ochrony 
siedlisk  przyrodniczych  nie  ma  również  w  przesłanych  materiałach  związanych  z  Projektem  Life 
realizowanym przez Klub Przyrodników.

Pomimo,  że  Zamawiający  w  OPZ  informuje  o  braku  konieczności  wykonywania  prac 
terenowych w stosunku do kilku typów siedlisk przyrodniczych lub wykonywania ich w ograniczonym 
zakresie,  to  analiza  dostępnych  materiałów,  w  świetle  wynikających  z  doświadczeń  Wykonawcy 
wymogów opracowywania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 określanych przez dyrekcje 
ochrony środowiska (Generalną i regionalne), wskazuje na konieczność wykonywania tychże prac. 
Dotyczy  to  przede  wszystkim  przygotowania  ocen  stanu  ochrony  płatów  siedlisk  przyrodniczych 
zgodnie z wymogami Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Zgodnie  z  praktyką  stosowaną  przez  poszczególne  RDOŚ  i  GDOŚ  do  prawidłowego 
zaplanowania ochrony płatów siedlisk  przyrodniczych  w obszarze  Natura 2000,  w tym zwłaszcza 
lokalizacji  planowanych  działań  ochronnych,  niezbędna jest  uprzednia  ocena stanu  ochrony  płatu 
siedliska  przyrodniczego  wraz  ze  wskazaniem  istniejących  zagrożeń.  Dotychczasowa  analiza 
zebranych  lub  udostępnionych  danych  wskazuje  na  szczątkowe  dane  dotyczące  stanu  ochrony 
siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska. Przyjęcie zaproponowanej w OPZ 
przez  Zamawiającego  ilości  stanowisk  mających  służyć  do  oceny  stanu  ochrony  siedlisk 
przyrodniczych w wielu wypadkach (siedliska 2120, 2130, 7110, 7140, 9190, 91D0) skutkować może 
zbyt niską reprezentatywnością w skali całego obszaru Natura 2000.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli  nr  10,  prezentującej  wynik  analizy  materiałów  dotyczących  szaty  roślinnej  i  siedlisk 
przyrodniczych  Natura  2000.  Poszczególne  pozycje  w  tej  tabeli  umieszczono  w  porządku 
alfabetycznym.  Na  końcu  tabeli  (od  pozycji  49)  zamieszczono  odrębną  grupę  przedstawiającą 
literaturę metodyczną szczególnie istotną z punktu widzenia problematyki poruszanej w niniejszym 
rozdziale, również uporządkowaną alfabetycznie.
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Tabela 10: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Balcerkiewicz S., Brzeg A., 

Rakowski W., Górski P. 1997. 
Airetum praecocis (Schwick. 1944) 
Krausch 1967 – zbiorowisko 
przydroży i placów biwakowych na 
siedliskach piaszczystych. – W: 
Wika S. (red.), Roślinność obszarów 
piaszczystych. Wyd. Uniwersytet 
Śląski, Katowice-Dąbrowa Górnicza, 
s. 13-23.

Praca zawiera charakterystykę powszechnie spotykanego 
m.in. na terenie Parku, ale małopowierzchniowego zbiorowiska 
z dominacją Aira praecox.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

2 Materiał 
niepublikowany

Bujnowicz K. 2006. Szata roślinna 
Obszaru Ochrony Ścisłej „Moroszka” 
w Słowińskim Parku Narodowym. 
Praca magisterska UŁ (msc). Łódź.

Praca zawiera charakterystykę flory i roślinności OOŚ 
„Moroszka” ze szczególnym uwzględnieniem stanu populacji 
maliny moroszki.

Dane aktualne Praca o znaczeniu pomocniczym przy 
kartowaniu zasięgów zbiorowisk roślinnych.

3 Materiał 
niepublikowany

Bloch J. 1999. Udział i odnawianie 
się sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris L. W zbiorowiskach 
leśnych na wydmach śródlądowych 
w Słowińskim Parku Narodowym. 
Praca magisterska (msc), UG. 
Gdańsk

Praca zawiera m.in. fitosocjologiczna identyfikacje zbiorowisk 
leśnych z udziałem Pinus sylvestris na wydmach.

Dane 
historyczne

Praca o znaczeniu pomocniczym przy 
kartowaniu zasięgów zbiorowisk roślinnych 
oraz pomocna do analizy zmian roślinności 
wydmowej.

4 Materiał publikowany Bociąg K., Chlost I., Cieśliński R., 
Gos K., Kujawa-Pawlaczyk, Makles 
M., Pawlaczyk P. 2017. Torfowiska 
jako zbiorniki węgla – zamierzenie 
renaturyzacji torfowisk w Słowińskim 
Parku Narodowym, Studia i Mat. 
CEPL w Rogowie, r. 19, z. 51, 2: 62-
76

Publikacja zawiera informacje o prowadzonych na terenie 
Parku badaniach na torfowiskach „Ograniczenie emisji CO2 
poprzez renaturyzację zdegradowanych torfowisk na nizinach 
północnej Europy”.

Dane aktualne Materiał uzupełniający do charakterystyki 
siedlisk bagiennych.

5 materiał publikowany Braun M., Czajkowski Ł. 2012. 
Jeziora przybrzeżne w Słowińskim 
Parku Narodowym, Gawron, nr 1 
(62)

Ogólne informacje o faunie i florze jezior SPN. Dane aktualne Publikacja o niewielkim znaczeniu przy 
opracowywaniu zbiorowisk roślinnych i 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

6 Materiał publikowany Burchardt L., 2005. Ekosystemy 
wodne Słowińskiego Parku 
Narodowego, Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Praca zawiera m.in. charakterystykę zbiorowisk roślinnych 
jezior SPN.

Dane aktualne Praca o znaczeniu pomocniczym przy 
kartowaniu zasięgów zbiorowisk roślinnych 
oraz pomocna do analizy zmian roślinności 
wodnej.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Materiał publikowany Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 

M., Perzanowska J., Mróz W., 2014, 
Stan ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków w Polsce 
w latach 2007-2012. Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 12: 1-127, 
GIOŚ, Warszawa

Syntetyczne dane o stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków w Polsce, z uwzględnieniem stanowisk w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Dane 
historyczne

Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

8 Materiał 
niepublikowany

Duriasz J. 1995. Bagienne bory i 
brzeziny południowo-wschodniej 
części Słowińskiego Parku 
Narodowego. Praca magisterska 
(msc) UG. Gdańsk

Praca przedstawia wyniki badań nad leśnymi zbiorowiskami 
bagiennymi w Obwodzie Ochronnym Żarnowska SPN.

Dane 
historyczne

Praca o znaczeniu pomocniczym przy 
kartowaniu zasięgów zbiorowisk roślinnych 
oraz pomocna do analizy zmian roślinności 
bagiennej.

9 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 1988. Wpływ upraw 
Pinus sylvestris i Salix daphnoides 
na stosunki florystyczne w zespole 
Helichryso-Jasionetum 
cladonietosum. – Zesz. Nauk. Wydz. 
BGiO UG 8: 29-41.

Praca opisująca zespół kocanek i jasieńca piaskowego 
wykształcający się na wydmie szarej oraz przyczyny jego 
degeneracji.

Dane 
historyczne

Praca o znaczeniu porównawczym.

10 Materiał publikowany Fałtynowicz W. 2008. Szata roślinna 
Słowińskiego Parku Narodowego w: 
Słowiński Park Narodowy. 40 lat 
ochrony unikatowej przyrody i 
kultury, red. Wacław Florek, 
Wydawnictwo Słowińskiego Parku 
Narodowego, Smołdzino, s. 9

Artykuł w syntetyczny sposób opisuje szatę roślinną SPN. Dane aktualne Materiał pomocny do waloryzacji i 
charakterystyki zbiorowisk Parku.

11 Materiał 
niepublikowany

Fałtynowicz i in. 2004. Operat 
ochrony nieleśnych ekosystemów 
lądowych. Biblioteka SPN

Systematyczny wykaz zbiorowisk. Charakterystyka 
wyróżnionych jednostek roślinności. Wykaz i waloryzacja 
wyróżnionych jednostek roślinności. Zagrożenia dla nieleśnych 
ekosystemów lądowych. Cele ochrony i założenia dla 
programu ochrony. Zadania ochronne. Monitoring.
Mapa zasobów nieleśnych ekosystemów lądowych (roślinność 
rzeczywista), skala 1: 25 000.

Dane 
historyczne

Poprzedni operat ochrony nieleśnych 
ekosystemów lądowych stanowić będzie 
jedynie materiał porównawczy i pomocniczy 
przy tworzeniu bieżącego projektu planu 
ochrony.

12 Materiał publikowany Gic-Grusza G., Kryla-Staszewska L., 
Urbański J., Warzocha J., 
Węsławski J.M. (red.). 2009. Atlas 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich, Instytut 
Oceanologii PAN, Gdynia: 179 pp

Publikacja zawiera m.in. syntetyczne informacje o roślinności 
dna morskiego.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
13 Materiał 

niepublikowany
Herbichowa M. (red.). 2012. 
Restytucja roślinności torfowiskowej 
na zdegradowanych torfowiskach 
wysokich województwa pomorskiego 
(RestTorfWys), Sprawozd. końcowe 
z real. projektu, Fund. Rozw. UG, 
Gdańsk: 5 pp

Syntetyczne informacje o realizacji projektu restytucji torfowisk 
wysokich na terenie SPN.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

14 Materiał publikowany Herbichowa M., Herbich J. 1996. 
Ekologiczno-fitosocjologiczna 
charakterystyka stanu wyjściowego 
roślinności na powierzchniach 
badawczych polderu Gardna IX 
(Słowiński Park Narodowy). Gdańsk-
Smołdzino, Mscr.

Praca, w której autorzy omawiają zbiorowiska roślinne 
wykształcone na niewielkim polderze na wschodnim brzegu 
Jez. Gardno.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

15 Materiał publikowany Izydorek I., Bartoszewicz M., 
Woźniak K. 2010. Restytucja i 
zachowanie ekosystemów 
nieleśnych w Słowińskim Parku 
Narodowym, SPN SMOŁDZINO: 28 
pp

Poster informujący o założeniach, celach i przyjętych 
sposobach ochrony różnorodności biologicznej na wybranych 
fragmentach ekosystemów nieleśnych SPN.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

16 Materiał publikowany Izydorek I., Braun M. 2011. Nieleśne 
siedliska sieci Natura 2000 na 
wydmach nadmorskich Słowińskiego 
Parku Narodowego, ARW Lenart, 
Smołdzino: 12 pp

Poster informujący o nieleśnych siedliskach przyrodniczych na 
wydmach nadmorskich SPN.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

17 Materiał 
niepublikowany

Jackowiak i in. 2004. Operat 
ochrony zbiorowisk leśnych i 
zaroślowych. Biblioteka SPN

Wykaz systematyczny i opis zbiorowisk leśnych i zaroślowych. 
Wykaz typów siedliskowych lasu. Zagrożenia zbiorowisk 
leśnych i zaroślowych – identyfikacja i sposoby ograniczenia. 
Cele ochrony zbiorowisk leśnych i zaroślowych. Mapa 
roślinności rzeczywistej skala 1: 25 000. Mapa roślinności 
potencjalnej skala 1: 25 000. Tabele fitosocjologiczne 
wyróżnionych zespołów i zbiorowisk roślinnych.

Dane 
historyczne

Poprzedni operat ochrony zbiorowisk leśnych 
i zaroślowych stanowić będzie materiał 
porównawczy i pomocniczy przy tworzeniu 
bieżącego projektu planu ochrony.

18 Materiał publikowany Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 
2012. Gleby i flora wykrocisk w 
zespole Empetro nigri-Pinetum 
ericetosum Słowińskiego Parku 
Narodowego

Publikacja zawiera informacje o glebach i florze wykrocisk na 
powierzchniach badawczych zlokalizowanych w SPN.

Dane aktualne Informacje pomocnicze podczas prac 
terenowych związanych z kartowaniem 
zbiorowisk roślinnych.

19 Materiał publikowany Kraska M. 1997. Zbiorowiska wodne 
i nadbrzeżne. – W: Piotrowska H. 
(red.), Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań-Gdańsk, s. 257-
266.

Praca, w której poza opisem zespołów roślin wodnych autor 
podaje skróconą charakterystykę fitosocjologiczną pięciu 
zespołów oczeretowych oraz siedmiu - tworzonych przez 
wysokie turzyce. Stanowi ona podsumowanie ówczesnych 
badań nad roślinnością wodną i szuwarową Parku.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.
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20 Materiał 

niepublikowany
Kroniki Słowińskiego Parku 
Narodowego z lat 2006-2014

Syntetyczne informacje z działalności SPN, m.in. 
uwzględniające zakres prac monitoringowych siedlisk i 
gatunków Natura 2000 oraz realizowanych projektów 
badawczych.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

21 Materiał 
niepublikowany

Leszczyńska M. 1993. Buk (Fagus 
sylvatica L.) i dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.) w Słowińskim 
Parku Narodowym. Praca 
magisterska (msc) UG. Gdańsk.

Praca zawiera informacje o rozmieszczeniu buka i dębu w 
Słowińskim PN oraz charakterystykę zbiorowisk roślinnych w 
których występuje.

Dane 
historyczne

Praca o znaczeniu pomocniczym przy 
kartowaniu zasięgów zbiorowisk roślinnych.

22 Materiał 
niepublikowany

Mapa siedlisk morskich. Państwowy 
Instytut Geologiczny.

Mapa siedlisk morskich w rejonie obszaru chronionego Natura 
2000 PLB990002 Przybrzeżne Wody Bałtyku wykonana na 3 
poziomie szczegółowości klasyfikacji EUNIS – prezentuje 
osady powierzchniowe. Siedliska wyróżniono na podstawie 
mapy osadów uproszczonej do 3 poziomu klasyfikacji EUNIS.

Dane aktualne Dane aktualne, nie wymagane są dodatkowe 
prace terenowe, do pełnego wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony.

23 Materiał publikowany Markowski R. 1997. Wrzosowiska ze 
związku Empetrion nigri Böcher 
1943 em. Schubert 1960 na polskim 
wybrzeżu Bałtyku. – W: Fałtynowicz 
W., Latałowa M., Szmeja J. (red.), 
Dynamika i ochrona roślinności 
Pomorza. Wyd. Naukowe Boguccy, 
Poznań, s. 55-64.

Omówienie małopowierzchniowych zbiorowisk nieleśnych z 
udziałem bażyny czarnej, tzw. bażynowisk.

Dane 
historyczne

Praca posłuży do oceny zmian zróżnicowania 
szaty roślinnej Parku, przedstawiająca rzadkie 
w skali Polski zespoły roślinne.

24 Materiał publikowany Matuszkiewicz J.M. 2007. Analiza 
zmian w borach nadmorskich na 
Pobrzeżu Słowińskim od czasu 
badań Teofila Wojterskiego. w: 
Matuszkiewicz J.M. (red). 
Geobotaniczne rozpoznanie 
tendencji rozwojowych zbiorowisk 
leśnych w wybranych regionach 
Polski. – IGiPZ PAN Monografie 8, 
ISBN 978-83-87954-78-0; s: 35-59.

Praca zawiera zdjęcia fitosocjologiczne z lat 2003-2005 w 
liczbie 12 wykonane w nadmorskim borze bażynowym w 
lokalizacjach zbliżonych do zdjęć wykonanych przez T. 
Wojterskiego (1964).

Dane aktualne Praca o znaczeniu porównawczym.
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25 Materiał 

niepublikowany
Nawrot M., Jała Z., 2004. Plan 
ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego Operaty ochrony 
zasobów i walorów przyrody 
nieożywionej i gleb. Tom V. Operat 
ochrony gleb

Opracowanie zawierające syntetyczną charakterystykę gleb 
wykonaną w oparciu o dane archiwalne (opracowania z roku 
1973 i 1997) dla gruntów przed powiększeniem Parku oraz 
charakterystykę gleb wykonaną w oparciu o własne badania na 
powierzchni około 4300 ha włączonych do Parku, na których 
nie było rozpoznania glebowego.

Dane aktualne 
(wymagające 
weryfikacji)

Podstawowym materiałem kartograficznym w 
opracowaniu były arkusze map w skali 1: 
5 000 sporządzone przez prof. 
Dzięciołowskiego (1973) oraz mapa gleb 
Parku zamieszczona w opracowaniu 
monograficznym Tobolskiego, Mocka i 
Dzięciołowskiego (1997). Materiały te powinny 
być podstawą do wykonania kompleksowego 
rozpoznania glebowo-siedliskowego Parku 
wykonanego zgodnie z metodyka IUL cz. II.. 
Materiał pomocniczy do określenia roślinności 
potencjalnej Parku

26 Materiał publikowany Obolewski K. 2017. The Ecological 
Status of the Southern Baltic 
Coastal Lakes, UKW Bydgoszcz-
PWN Warszawa: 224 pp

Informacje na temat rozmieszczenia i stanu zachowania 
siedliska 1150 lagun przybrzeżnych w granicach SPN.

Dane aktualne Podstawowa publikacja związana z 
siedliskiem przyrodniczym 1150 do pełnego 
wykorzystania podczas prac nad planem 
ochrony.

27 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Lasy. - W: 
Piotrowska H. (red.). Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 
Poznań-Gdańsk, s. 157-195.

Praca stanowi podsumowanie ówczesnej wiedzy o 
zbiorowiskach leśnych SPN.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

28 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Roślinność 
wydm. – W: Piotrowska H. (red.), 
Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań-Gdańsk, s. 197-
227.

Syntetyczne podsumowanie ówczesnego stanu wiedzy nad 
zbiorowiskami nieleśnymi na wydmach nadmorskich w Parku.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

29 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Śródlądowe 
zbiorowiska trawiaste. – W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 228-234.

Syntetyczne podsumowanie ówczesnego stanu wiedzy nad 
zbiorowiskami łąkowymi i murawami śródlądowymi w Parku.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

30 Materiał publikowany Piotrowska H. 1997. Torfowiska 
wysokie i przejściowe. – W: 
Piotrowska H. (red.), Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk, s. 235-256.

Syntetyczne podsumowanie ówczesnych badań nad 
zbiorowiskami torfowisk przejściowych i wysokich w Parku.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

31 Materiał publikowany Piotrowska H. 2002. Zbiorowiska 
pasmmofilne na wydmach polskiego 
brzegu Bałtyku, Acta Botanica 
Cassubica 3, str 5-49

Artykuł w syntetyczny sposób charakteryzuje komplet 
nadmorskich zbiorowisk psammofilnych i ich zmienność wraz z 
dokumentacja fitosocjologiczną.

Dane aktualne Materiał pomocniczy podczas kartowania, 
charakterystyki i waloryzacji zbiorowisk 
wydmowych SPN.
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32 Materiał publikowany Piotrowska H. 2003. Zróżnicowanie i 

dynamika nadmorskich lasów i 
zarośli w Polsce. Bogucki Wyd. 
Nauk. 102 ss. + fotografie + tabele.

Kompendium wiedzy o zbiorowiskach leśnych i zaroślowych w 
SPN.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
pomocnicza do celów porównawczych.

33 Materiał 
niepublikowany

Projekt „Reduction of CO2 
emissions by restoring degraded 
peatlands in Northern European
Lowland” LIFE15 CCM/DE/000138 
realizowany w SPN przez Klub 
Przyrodników (torfowiska
Wielkie Bagno, Ciemińskie Błota, 
Klucki Las

W ramach trwającego projektu wykonano kartowanie 
zbiorowisk roślinnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000 w rejonie torfowisk Wielkie Bagno, Ciemińskie 
Błota, Klucki Las.

Dane aktualne Dane aktualne, nie wymagane są dodatkowe 
prace terenowe, do pełnego wykorzystania 
przy opracowaniu projektu planu ochrony. 
Niemniej brak ocen stanu zachowania płatów 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

34 Materiał 
niepublikowany

Rozmieszczenie gatunków, 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000 – baza 
danych przestrzennych SPN

Obserwacje zbiorowisk roślinnych SPN (lata 2017-2018; 
warstwy punktowa i poligonowa). Obserwacje siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000 w SPN (lata 2017-2018; warstwy 
punktowa i poligonowa).

Dane aktualne Dane szczegółowe, lecz o ograniczonym 
zakresie, nie pozwalają na pełną ocenę stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych. Konieczna 
weryfikacja terenowa oraz uzupełniające 
prace terenowe (ocena stanu ochrony na 
poszczególnych płatach siedlisk).

35 Materiał 
niepublikowany

Schechtel A. i in. 2004 Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego 
Operaty ochrony przyrody 
ożywionej. Tom VIII. Operat ochrony 
ekosystemów leśnych.

Zawiera informacje o stanie ekosystemów leśnych, kompletną 
charakterystykę drzewostanów, zaprojektowanych zabiegów 
zabiegów ochronnych.

Dane 
historyczne

Będzie pomocny przy tworzeniu operatu 
ochrony ekosystemów leśnych.

36 Materiał publikowany Schubert T. 2010. Usuwanie drzew i 
krzewów na torfowiskach
– jedna z metod czynnej ochrony 
torfowisk. Studia Limnologica et 
Telmatologica. 4-2, 75-84

Publikacja zawiera informacje o metodach i skutkach ochrony 
aktywnej torfowisk w Polsce, zwłaszcza w aspekcie usuwania 
drzew z torfowisk.

Dane aktualne Materiał pomocny przy opracowywaniu 
koncepcji ochrony ekosystemów 
torfowiskowych w Parku.

37 Materiał 
niepublikowany

Sławik Ł. i in. 2016. Ocena stanu i 
zagrożeń środowiska obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
obszarów Natura 2000: „Ostoja 
Słowińska”, „Pobrzeże Słowińskie” 
oraz „Przybrzeżne Wody Bałtyku”. 
MGGP Aero Sp. z o.o., Tarnów. Msp 
1-193 (Bibl. SPN)

Opracowanie zawiera opis walorów przyrodniczych SPN 
(siedlisk przyrodniczych) wraz z warstwami numerycznymi 
lokalizacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych. 
Ponadto opracowanie zawiera analizę zagrożeń dla 
poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych.

Dane aktualne Podstawowe źródło informacji o 
rozmieszczeniu płatów zbiorowisk roślinnych 
oraz siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w 
granicach Słowińskiego Parku Narodowego. 
Niezbędna jest weryfikacja w terenie danych 
przestrzennych i poprawności diagnoz. Brak 
ocen stanu zachowania płatów siedlisk 
przyrodniczych zgodnych z PMŚ.

38 Materiał publikowany Sobisz Z. 2012. Zróżnicowanie szaty 
roślinnej biotopów śródpolnych i pól 
Pobrzeża Koszalińskiego, Wyd. 
Nauk AP Słupsk: 490 pp

Monografia zbiorowisk śródpolnych i pól Pobrzeża 
Kaszubskiego.

Dane aktualne Publikacja pomocna przy opracowywaniu 
zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000.
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39 Materiał publikowany Spałek K. 2017. Szuwar sitowia 

korzenioczepnego Scirpetum 
radicantis Hjeny in Hejny et Husak 
1978 w Słowińskim Parku 
Narodowym, Przegląd Przyrodniczy 
28, 1: 51-58

Publikacja zawiera interesujące dane o zbiorowisku szuwaru 
sitowia korzenioczepnego na terenie SPN.

Dane aktualne Materiał uzupełniający do opracowania mapy 
zbiorowisk roślinnych Parku.

40 Materiał 
niepublikowany

Tarapata M. 2012. Inwentaryzacja 
stanowisk oraz właściwości 
populacji rosiczki okrągłolistnej 
Drosera rotundifolia na siedliskach 
wydmowych Mierzei Łebskiej w 
Słowińskim Parku Narodowym. 
Praca licencjacka UW (msc). 
Warszawa.

Praca opisuje występowanie rosiczki okrągłolistnej Drosera 
rotundifolia na wilgotnych polach deflacyjnych w obwodzie 
ochronnym Rąbka.

Dane aktualne Praca posłuży jako materiał pomocniczy do 
inwentaryzacji siedlisk wilgotnych zagłębień 
międzywydmowych (2190).

41 Materiał publikowany Węsławski J. M. i in. 2009. Atlas 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich, Instytut 
Oceanologii PAN, Gdynia: 179 pp

Syntetyczne informacje m.in. na temat roślinności dna 
morskiego.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

42 Materiał 
niepublikowany

Wojterska K. 1995. Lasy olsowe i 
łęgowe w południowo-wschodniej 
części Słowińskiego Parku 
Narodowego. Praca magisterska 
UG. Gdańsk (msc)

Praca magisterska zawierająca informacje o zbiorowiskach 
olsów i łęgów w obrębie ochronnym Żarnowska SPN.

Dane 
historyczne

Praca posłuży jako materiał pomocniczy do 
prac terenowych.

43 Materiał publikowany Wojterski T.1964. Bory sosnowe na 
wydmach nadmorskich na polskim 
wybrzeżu. Pozn TPN Wydz. Mat.-
Przyr. Prace Kom. Biol. 28(2), 1-217.

Klasyczna praca fitosocjologiczna opisująca zróżnicowanie 
florystyczno-fitosocjologiczne zbiorowisk zespołu Empetro 
nigri-Pinetum oraz serie sukcesyjne do niego prowadzące.

Dane 
historyczne

Praca o znaczeniu porównawczym.

44 Materiał publikowany Wojterski T., Piaszyk M., Zielińska 
M. 1979. Mapa zbiorowisk 
roślinnych Słowińskiego Parku 
Narodowego. – Bad. Fizjogr. Pol. 
Zach., B 31 (suppl.).

Pierwsze kompleksowe opracowanie mapy zbiorowisk 
roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne

Dane archiwalne, wykorzystane do 
utworzenia planu ochrony z roku 2004. Praca 
do wykorzystania jako materiał porównawczy.

45 Materiał publikowany Woźniak K., Izydorek I. 2010. 
Ochrona siedlisk podmokłych 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
W: Przyszłość krajobrazów 
hydrogenicznych w rezerwatach 
biosfery Europy, (red.) T.J. 
Chmielewski, D. Piasecki, Wyd. 
TRIO System: 421-438

Syntetyczne informacje na temat prowadzonych w granicach 
SPN działań z zakresu ochrony czynnej siedlisk podmokłych i 
ich wyników.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.
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46 Materiał publikowany Woźniak K., Mizancew P. 2010. 

Ochrona siedlisk wodnych w 
Słowińskim Parku Narodowym

Syntetyczne informacje na temat prowadzonych w granicach 
SPN działań z zakresu ochrony czynnej siedlisk podmokłych i 
ich wyników.

Dane aktualne Dane pomocne do analizy zmian w stanie 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
Natura 2000.

47 Materiał publikowany Wyniki monitoringu siedlisk 
przyrodniczych w latach 2016-2018. 
GIOŚ. Warszawa.

Szczegółowe dane wyników monitoringu poszczególnych 
stanowisk monitoringowych siedlisk przyrodniczych 
znajdujących się w granicach Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane aktualne Dane aktualne, pełna ocena stanu siedlisk 
przyrodniczych na stanowiskach objętych 
monitoringiem, nie przewiduje się 
dodatkowych prac terenowych, do pełnego 
wykorzystania przy opracowaniu projektu 
planu ochrony.

48 Materiał publikowany Żółkoś K. 2010. Udział i rola sosny 
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w 
zbiorowiskach roślinnych 
Słowińskiego Parku Narodowego na 
tle dawnych przemian roślinności. 
UG Gdańsk

Publikacja zawiera syntetyczne analizy przemian roślinności 
Parku na przestrzeni kilku wieków ze szczególnym 
uwzględnieniem roli sosny jako gatunku głównego.

Dane 
historyczne

Dane do wykorzystania jako materiał 
porównawczy przy analizie zmiana roślinności 
i siedlisk przyrodniczych.

Literatura metodyczna
49 Materiał publikowany Bosiacka B. 2012. Solniska 

nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia 
część – zbiorowiska nadmorskie). 
W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 72-84

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

50 Materiał publikowany Braun M. 2015. Nadmorskie 
wrzosowiska bażynowe. W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 73-83

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

51 Materiał publikowany Braun M. 2015. Nadmorskie wydmy 
szare. W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 61-72

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

52 Materiał publikowany Izydorek I. Wilgotne zagłębienia 
międzywydmowe. 2015. W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 87-105

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
53 Materiał publikowany Koczur A. 2012. Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae). W: 
W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część III. GIOŚ, 
Warszawa, s. 109-122

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

54 Materiał publikowany Koczur A. 2015. Torfowiska wysokie, 
zdegradowane, lecz zdolne do 
naturalnej i stymulowanej 
regeneracji. W: W. Mróz (red.). 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część IV. 
GIOŚ, Warszawa, s. 182-195

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

55 Materiał publikowany Korzeniak J. 2012. Ekstensywnie 
użytkowane niżowe łąki świeże 
(Arrhenatherion). W: W. Mróz (red.). 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część III. 
GIOŚ, Warszawa, s. 79-94

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

56 Materiał publikowany Lemke D. 2012. Lasy mieszane i 
bory na wydmach nadmorskich. W: 
W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 75-86

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

57 Materiał publikowany Lemke D. 2012. Nadmorskie wydmy 
z zaroślami wierzby piaskowej. W: 
W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 93-101

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

58 Materiał publikowany Lemke D. 2015. Inicjalne stadia 
nadmorskich wydm białych. W: W. 
Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 56-65

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
59 Materiał publikowany Lemke D. 2015. Nadmorskie wydmy 

białe. W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 66-74

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

60 Materiał publikowany Matuszkiewicz W. 2013. Przewodnik 
do oznaczania zbiorowisk roślinnych 
Polski. Wydawnictwo Naukowe 
PWN. Warszawa.

Publikacja zawiera systematykę oraz klucz do oznaczania 
zbiorowisk roślinnych Polski.

Dane aktualne Podstawowa publikacja z zakresu 
fitosocjologii. Praktyczne narzędzie do 
identyfikacji zbiorowisk roślinnych. Niezbędne 
podczas prac terenowych oraz charakterystyki 
wyróżnionych zbiorowisk.

61 Materiał publikowany Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 
2012. Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion). W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część III. GIOŚ, 
Warszawa, s. 40-52

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

62 Materiał publikowany Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 
2012. Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium). W: W. Mróz (red.). 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część III. 
GIOŚ, Warszawa, s. 53-63

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

63 Materiał publikowany Ogrodniczuk N. Mróz W. 2015. 
Kidzina na brzegu morskim. W: W. 
Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 46-55

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

64 Materiał publikowany Pawlaczyk P. 2010. Bory bagienne. 
W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część I. GIOŚ, 
Warszawa, s. 216-235

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
65 Materiał publikowany Pawlaczyk P. 2010. Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe). W: W. Mróz (red.). 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część I. 
GIOŚ, Warszawa, s. 236-254

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

66 Materiał publikowany Pawlaczyk P. 2012. Grąd 
subatlantycki (Stellario-Carpinetum). 
W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część III. GIOŚ, 
Warszawa, s. 253-271

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

67 Materiał publikowany Pawlaczyk P. 2012. Kwaśne 
dąbrowy (Quercetea robori-
petraeae). W: W. Mróz (red.). 
Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część III. 
GIOŚ, Warszawa, s. 272-291

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

68 Materiał publikowany Stańko R. 2015. Torfowiska wysokie 
z roślinnością torfotwórczą (żywe). 
W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część I. GIOŚ, 
Warszawa, s. 145-160

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

69 Materiał publikowany Szoszkiewicz K., Gebller D. 2012. 
Nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis). W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 204-217

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

70 Materiał publikowany Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. 
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion). 
W: W. Mróz (red.). Monitoring 
siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część IV. GIOŚ, 
Warszawa, s. 231-248

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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71 Materiał publikowany Warzocha J. 2004. Skaliste i 

kamieniste dno morskie (rafy). [w: ] 
J. Herbich (red.) Siedliska morskie i 
przybrzeżne, nadmorskie i 
śródlądowe solniska i wydmy. 
Poradniki ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa, t. 1: 61–64.

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

72 Materiał publikowany Wilk-Woźniak E., Gąbka M., 
Dunalska J. i in. 2012. Naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne. W: W. 
Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 150—169

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

73 Materiał publikowany Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Peczuła 
W. i in. 2012. Starorzecza i 
naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion i Potamion. W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 130-149

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

74 Materiał publikowany Wilk-Woźniak E., Kraska M., 
Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2012. 
Jeziora lobeliowe. W: W. Mróz 
(red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, 
Warszawa, s. 114-129

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.

75 Materiał publikowany Zalewska-Gałosz J. 2010. Zalewy i 
jeziora przymorskie (laguny). W: W. 
Mróz (red.). Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część I. GIOŚ, 
Warszawa, s. 36-45

Kompendium wiedzy o siedlisku przyrodniczym, terminach i 
metodach oceny stanu ochrony oraz monitoringu.

Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
76 Materiał publikowany Errata do przewodników 

metodycznych (część I), (część II), 
(część III), (część IV) - http: 
//siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_p
df/publikacje/Errata-do-
przewodnikw-metodycznych-Cz-I-
Cz-II-Cz-III-Cz-IV.pdf

Uzupełnienia i korekty do przewodników metodycznych. Dane aktualne Najważniejsza pozycja dotycząca całości 
zagadnień związanych z tym siedliskiem 
przyrodniczym.
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5.7. Fauna bezkręgowa
autor: Andrzej Oleksa
Słowiński  Park  Narodowy  poddawany  był  w  okresie  ostatnich  kilkudziesięciu  lat 

umiarkowanie  intensywnej  eksploracji  dotyczącej  fauny  bezkręgowców.  Dla  niektórych  grup 
sporządzono  wykazy  gatunków  odnotowanych  w  SPN  ze  szczególnym  omówieniem  gatunków 
chronionych.  Ich syntetyczne zestawienie znajduje  się w opracowaniach Pielowskiego i  in.  (2004) 
i Gawrońskiego (2006). Dodatkowe informacje są rozproszone w kilkunastu innych opracowaniach, 
a także  niepublikowanych  danych  przestrzennych  zgromadzonych  w  zasobach  SPN.  Zgodnie 
z przedstawionymi wykazami, do najlepiej rozpoznanych grup taksonomicznych w SPN należą ważki, 
chrząszcze z rodziny biegaczowatych i motyle z grupy sówek oraz motyle dzienne.

Analiza  bibliograficzna  wskazuje  na  występowanie  w  Słowińskim  Parku  Narodowym 
czterech gatunków uwzględnionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (gatunki roślin i zwierząt 
ważne dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony), które 
zarazem  podlegają  w  Polsce  ochronie  ścisłej.  Jako  takie,  gatunki  te  powinny  być  przedmiotem 
szczególnego zainteresowania powstającego planu ochrony:

a) ważki:
• Trzepla  zielona  Ophiogomphus cecilia.  Wg Gawrońskiego (2006) i  wg danych pozyskanych 

od SPN  pospolita  nad  Łebą  i  Łupawą.  Wymaga  lepszego  rozpoznania  wg  wytycznych 
zawartych podręczniku monitoringu gatunku (Bernard, 2010),

• Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis. Wymieniana z jezior Gardno i Dołgie Małe (Gawroński, 
2006; dane SPN). Ponadto, w granicach SPN oraz bezpośrednio przy nich znajdują się cztery 
stanowiska  gatunku  badane  w  roku  2017  w  ramach  monitoringu  gatunków  i  siedlisk 
przyrodniczych (Państwowy Monitoring Środowiska / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). 
Stanowiska te to: Krakulice 1, Krakulice 2, Polder Gardna IX, Rozlewisko Stojcino. Stanowiska 
badane były w roku 2017. Stan populacji na wszystkich stanowiskach oceniono jako zły (U2), 
mimo właściwego stanu ochrony siedliska (FV) trzech z czterech stanowisk. Należy rozważyć 
przeprowadzenie dodatkowego rozpoznania wg wytycznych zawartych podręczniku monitoringu 
gatunku (Bernard, 2012),

b) motyle:
• Czerwończyk nieparek  Lycaena dispar. W SPN podawany z nielicznych stanowisk na łąkach 

(między innymi łąka na brzegu Jeziora Łebsko koło Żarnowskiej; dane przestrzenne otrzymane 
z SPN).  W  świetle  wytycznych  zawartych  w  podręczniku  monitoringu  gatunku  stopień 
rozpoznania  wystarczający  do  sformułowania  konkluzji  co  do  stanu  ochrony  i  wytycznych 
co do koniecznych działań (Sielezniew, 2015),

c) chrząszcze:
• Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l. – występowanie niepewne, wymieniona bez podania 

szczegółów  w  Operacie  do  planu  ochrony  SPN  z  2004  (Pelowski  i  in.,  2004).  Wymaga 
przeprowadzenia  bardziej  szczegółowego  rozpoznania  z  wykorzystaniem  pułapek 
feromonowych  na  wytypowanych  stanowiskach  obejmujących  starodrzewy  liściaste 
bądź mieszane.  Metodyka  wskazywana  w  podręczniku  monitoringu  gatunku  (Oleksa,  2010) 
może być nieskuteczna w przypadku środowisk leśnych z mało dostępnymi dziuplami.

Wśród wymienionych  powyżej  4  gatunków w opisie  przedmiotu  zamówienia  wymienione 
są jedynie  ważki,  przy  czym  jedynie  dla  trzepli  zielonej  Zamawiający  przewidział  konieczność 
wykonania badań terenowych.

Co  do  pozostałych  gatunków  bezkręgowców  występujących  w  SPN,  z  uwagi 
na różnorodność grupy (wymagającej zastosowania bardzo różnorodnych metod prac) i krótki okres 
na  przygotowanie  dokumentacji  planistycznej,  brak  jest  realnej  możliwości  przeprowadzenia 
pogłębionej  analizy  dla  wszystkich  gatunków.  W związku z tym w trakcie  przygotowywania  planu 
ochrony należy skupić się  przede wszystkim na wyciągnięciu wniosków z dostępnych materiałów. 
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Możliwe jest w nadchodzącym sezonie zebranie w terenie uzupełniających danych dla grup o dziennej 
aktywności, będących popularnymi obiektem badań bioindykacyjnych, tj. dla motyli dziennych, ważek, 
pszczołowatych i wybranych  rodzin  chrząszczy.  Bogactwo danych dla  innych obszarów w Polsce 
umożliwia w przypadku tych owadów analizy porównawcze i waloryzację zasobów SPN.

Informacje  na  temat  bezkręgowców związanych  ze  środowiskiem wodnym zostały  także 
przedstawione w rozdziale Wody powierzchniowe i podziemne, zooplankton, bentos.

Szczegółową  analizę  materiałów  dotyczących  fauny  bezkręgowej  zestawiono 
w zamieszczonej  poniżej  tabeli  nr  11.  Przeanalizowane  materiały  zestawiono  w  porządku 
alfabetycznym.

Piśmiennictwo:
Bernard, R., 2010. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, in: Makomaska-Juchiewicz, M. (Ed.), 

Monitoring Gatunków Zwierząt. Przewodnik Metodyczny. Część I. Warszawa, pp. 32–58.

Bernard,  R.,  2012.  Zalotka  większa  Leucorrhinia  pectoralis,  in:  Makomaska-Juchiewicz,  M., 
Baran, P. (Eds.), Monitoring Gatunków Zwierząt. Przewodnik Metodyczny. Część I. Warszawa, pp. 68–
94.

Oleksa, A., 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita, in: Makomaska-Juchiewicz, M. (Ed.), 
Monitoring  Gatunków  Zwierząt.  Przewodnik  Metodyczny.  Część  I.  Główny  Inspektorat  Ochrony 
Środowiska, Warszawa, pp. 90–111.

Pielowski, Z., Antczak, J., Kierzkowski, P., Ogielska, M., Łabędzki, A., Rozenblut, B. 2004. Plan 
ochrony  Słowińskiego  Parku  Narodowego.  Operaty  ochrony  przyrody  ożywionej.  Tom XII.  Operat  
ochrony fauny lądowej.

Sielezniew, M., 2015. Czerwończyk nieparek  Lycaena dispar, in: Makomaska-Juchiewicz, M., 
Bonk, M. (Eds.), Monitoring Gatunków Zwierząt. Przewodnik Metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, 
pp. 44–57.
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Tabela 11: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących fauny bezkręgowej Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Adrian M., 2013. Kronika 

Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

2 Materiał publikowany Aleksandrowicz O., Marczak D., 
Pobiedziński A., Kapuściński H. 
2004. Aspekt letni fauny żukowatych 
(Coleoptera, Scarabaeidae) 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Parki nar. Rez. Przyr. 23: 504 – 511.

Zawiera informacje o występowaniu w SPN 35 gatunków z 
nadrodziny żuków, w tym kilku gatunków uwzględnionych na 
Czerwonej liście: Onthophagus similis, Typhaeus typhoeus, 
Trichius fasciatus, Typhaeus typhoeus, Polyphylla fullo, Hoplia 
parvula.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

3 Materiał publikowany Aleksandrowicz O., Putchkov O., 
2015. New records of the Dune 
Tiger Beetle Cicindela maritima 
Dejean, 1822 (Coleoptera, 
Carabidae) from the Baltic Sea 
Coast, Baltic Coastal Zone, v. 19: 5-
10

Zawiera informację o występowaniu w SPN trzyszcza 
piaskowego Cicindela maritima - rzadkiego gatunku 
chrząszcza związanego z wydmami.

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN. Przydatne 
informacje dla waloryzacji przyrodniczej.

4 Materiał publikowany Banaszak, J., Buszko, J., 
Czachorowski, S., Czechowska, W., 
Hebda, G., Liana, A., Pawłowski, J., 
Szeptycki, A., Trojan, P., Węgierek, 
P., 2004. Przegląd badań 
inwentaryzacyjnych nad owadami w 
parkach narodowych Polski A review 
of inventory research on insects in 
the national parks of Poland, Wiad. 
entomol. 23 Supl.2: 5-56

W syntetyczny sposób przedstawia stan rozpoznania fauny 
SPN na tle innych parków narodowych Polski.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Wzbogaca wiedzę o faunie SPN. Wskazuje 
na kierunki koniecznych badań.

5 Materiał publikowany Bielecki A., Palińska K., Marczak D. 
2008. Leech (Hirudinida) of 
Słowiński National Park. Parki 
Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27: 
35-41.

Praca na temat pijawek SPN. Wymienia 18 gatunków, min. 
pijawkę lekarską Hirudo medicinalis (gatunek chroniony, 
Dyrektywa Siedliskowa) stwierdzoną w rzece Pustynce.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 Materiał publikowany Blaik T., Dobosz R., 2008. 

Lacewings (Neuroptera) of the 
Polish Baltic coast with remarks on 
Wesmaelius (Kimminsia) balticus 
(Tjeder, 1931) – a new species of 
Hemerobiidae to the fauna of 
Poland. Proceedings of the Tenth 
International Symposium on 
Neuropterology. Piran, Slovenia, 
2008. Devetak, D., Lipovšek, S. & 
Arnett, A.E. (eds). Maribor, Slovenia, 
2010. Pp 97–112.

Praca o sieciarkach Pobrzeża Bałtyku. Wzmianka o 2 
gatunkach w SPN: Nineta vittata, Chrysoperla carnea.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

7 Materiał publikowany Bogusch P., 2015. Auplopus rectus 
(Haupt, 1927) (Hymenoptera: 
Pompilidae) a new spider wasp 
species to the fauna of Poland. 
Fragmenta Faunistica 58 (1): 17-19.

Podaje informację o występowaniu w SPN nastecznika nie 
notowanego dotychczas w Polsce.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

8 Materiał publikowany Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 
M., Perzanowska J., Mróz W., 2014. 
Stan ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków w Polsce 
w latach 2007-2012, Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 12, GIOŚ, 
Warszawa: 1-127

Brak szczegółowych informacji na temat bezkręgowców w 
granicach SPN, jednak z uwagi na ogólne rekomendacje 
zawarte w źródle, może być ono użyteczne przy tworzeniu 
planu ochrony.

Dane aktualne Zawiera ogólne informacje na temat stanu 
ochrony gatunków uwzględnionych w 
Dyrektywie Siedliskowej na obszarze Polski.

9 Materiał 
niepublikowany

Dane Monitoringu gatunków i 
siedlisk przyrodniczych. Państwowy 
Monitoring Środowiska/Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zawiera informacje o 4 stanowiskach monitoringowych zalotki 
większej Leucorrhinia pectoralis: Krakulice 1, Krakulice 2, 
Polder Gardna IX, Rozlewisko Stojcino. Stanowiska badane 
były w roku 2017. Stan populacji na wszystkich stanowiskach 
oceniono jako zły (U2) mimo właściwego stanu siedlisk (FV) 
trzech z czterech stanowisk.

Dane aktualne Bardzo ważne źródło dla oceny stanu ochrony 
zalotki większej Lecorrhinia pectoralis w SPN. 
Niestety, nie zawiera wyników dla innych 
gatunków, dla których nie prowadzono 
monitoringu w SPN.

10 Materiał 
niepublikowany

Gawroński A., 2006. Inwentaryzacja 
wybranych grup bezkręgowców i 
ocena wartości wybranych terenów 
SPN. FRUGILE - Poznań, msc., 34 
pp.

Wymienia ponad 200 gatunków owadów stwierdzonych w 
SPN. Dokładniejsze rozpoznanie dla motyli dziennych i ważek. 
Zawiera wykaz gatunków chronionych oraz wymienianych na 
zestawieniach gatunków zagrożonych.

Dane aktualne Bardzo ważne źródło dla waloryzacji 
przyrodniczej SPN.

11 Materiał publikowany Hadwiczak M., Jędro G., Goc M., 
2017. Fauna of the Slowinski 
National Park under a changing 
climate. W: II NARBAC Conference 
Natural resources of border areas 
under a changing climate, 
Conference Book, Słupsk: 19 pp

Zawiera informację o rosnącej częstości obserwacji w SPN 
kilku gatunków ważek o południowej tendencji rozmieszczenia 
w Polsce: szafranki czerwonej Crocothemis erythraea, tężnicy 
małej Ischnura pumilio i pałątki południowej Lestes barbarus. 
Jest to interpretowane jako efekt ocieplenia klimatu.

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie ważek SPN.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
12 Materiał publikowany Hajduk D., Hajduk Z., Bielecki A. 

1978. Pijawki (Hirudinea) jeziora 
Słowińskiego. Przegląd Zoologiczny 
22: 26-31.

Praca na temat pijawek SPN. Dane 
historyczne

Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

13 Materiał publikowany Jędro G., 2010. O motylach 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 16 pp

Zawiera informacje na temat motyli dziennych. Do tej pory w 
SPN stwierdzonych zostało blisko 60 gatunków. Warto 
wymienić m.in. objęte ochroną gatunki torfowiskowe: 
czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek bagniczek 
Vacciniina optilete i strzępotek soplaczek Coenonympha tullia.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

14 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2009. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37: 65 pp

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

15 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 38: 101 pp

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

16 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 135 pp

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

17 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 126 pp

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

18 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2014. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 42

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

19 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2015. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 43

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

20 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2016. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 44

Zawiera krótką informację o monitoringu pospolitych fitofagów 
drzew iglastych: cetyńca, kornika drukarza i brudnicy mniszki.

Dane aktualne Niewielkie znaczenie dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

21 Materiał publikowany Kaczmarek, S. 1981. Stawonogi 
(Arthropoda) znalezione w 
gniazdach ptaków na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
In: Entomologia a gospodarka 
narodowa, Warszawa-Wrocław, 
PWN, pp. 111–118

Zawiera dane o stawonogach (min. roztoczach oraz 22 
gatunkach chrząszczy z 7 rodzin) w gniazdach ptasich.

Dane 
historyczne

Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

22 Materiał publikowany Klasa A., Palaczyk A., 2008. Nowe 
dane o mączlikach (Hemiptera: 
Aleyrodidae) polskich parków 
narodowych. Wiad. entomol 27(1): 
23-32.

Wymienia 6 gatunków mączlików z SPN. Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
23 Materiał publikowany Korcz A., 2003, Pluskwiaki 

(Heteroptera) w zróżnicowanych 
środowiskach Słowińskiego Parku 
Narodowego oraz Góry Rowokół. 
Rozpr. Nauk. IOŚ 13: 1-226.

Zawiera wykaz pluskwiaków SPN. Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

24 Materiał publikowany Kowalski K., Eichert U., Bogdziewicz 
M., Rychlik L., 2014. Differentiation 
of flea communities infesting small 
mammals across selected habitats 
of the Baltic coast, central lowlands, 
and southern mountains of Poland. 
Parasitology Research 113(5): 1725-
1734.

Zawiera informację o 8 gatunkach pcheł związanych z różnymi 
gatunkami ssaków brodnych w SPN.

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

25 Materiał publikowany Kucharczyk H., 2004. Wciornastki 
(Thysanoptera) parków narodowych 
Polski. Wiad. Entomol. 23 Suppl. 2: 
163-164.

Wskazuje na stosunkowo dobry stan poznania wciornastków 
SPN (ok. 90 gatunków).

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

26 Materiał publikowany Lis B., Lis J., 2002. Emblethis 
duplicatus Seidenstücker, 1963 
(Hemiptera: Heteroptera: 
Rhyparochromidae) a ponto-
mediterranean species new for the 
Polish fauna. Polish Journal of 
Entomology 71: 317-321

Podaje informację o występowaniu w SPN pluskwiaka nie 
notowanego dotychczas w Polsce.

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

27 Materiał publikowany Marczak D., Lasecki R., Mroczyński 
R., 2010. Materiały do poznania 
rozmieszczenia chrząszczy z 
rodziny czarnuchowatych 
(Coleoptera: Tenebrionidae) w 
Polsce. Wiad. entomol. 29 (4): 273-
281

Zawiera informację o występowaniu w SPN pięciu gatunków 
chrząszczy z rodziny czarnuchowatych: Phylan gibbus, 
Opatrum sabulosum, Crypticus quisquilius, Bolitophagus 
reticulatus, Diaperis boleti. Wszystkie gatunki są stosunkowo 
pospolite w Polsce, jedynie Phylan gibbus można uznać za 
gatunek istotny w waloryzacji zasobów SPN (gatunek 
słonolubny, zasiedlający wybrzeża morskie).

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

28 Materiał publikowany Nowacki J., 1994. Struktura 
zasięgów sówkowatych 
(Lepidoptera, Noctuidae) w pasie 
wydm nadmorskich polskiego 
wybrzeża Bałtyku. Wiad. entomol., 
12, Suppl.: 1-127.

Wymienia gatunki sówkowatych środowisk wydmowych SPN. Dane 
historyczne

Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

29 Materiał 
niepublikowany

Pajkert W., 1988. Carabidae, Col. 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
[rozprawa doktorska; msk.]. ATR w 
Bydgoszczy. 91 ss.

Zawiera wykaz biegaczowatych SPN. Dane 
historyczne

Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
30 Materiał publikowany Pilarczyk S., Gaj D., Szwedo J. 

2004. Piewiki (Hemiptera: 
Fulgoromorpha, Cicadomorpha) 
parków narodowych w Polsce. Wiad. 
entomol. 23 Supl. 2: 99-109.

Wskazuje na słaby stan poznania piewików SPN (wymienia 2 
gatunki).

Dane 
historyczne

Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

31 Materiał publikowany Rada S., Trnka F. 2016. First record 
of Modicogryllus frontalis 
(Orthoptera, Grillidae) from the 
Baltic coast. Fragmenta Faunistica 
59(1): 47–50.

Przedstawia informację o stwierdzeniu w SPN (Wydma 
Czołpińska) świerszcza Modicogryllus frontalis, gatunku 
występującego w cieplejszej części Palearktyki, od Francji po 
Azję Centralną. Rekord z SPN jest pierwszym stwierdzeniem 
znad Bałtyku i najdalej położonym w skali całego zasięgu 
gatunku.

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN. Wskazuje 
na znaczenie środowisk wydmowych dla 
gatunków ciepłolubnych.

32 Materiał publikowany Smoleński M. 2000. Kusakowate 
(Coleoptera: Staphylinidae) borów 
bażynowych (Empetro-nigri  
Pinetum) Mierzei Łebskiej w 
Słowińskim Parku Narodowym. 
Wiad. entomol. 18 (4): 207-222.

Charakterystyka zgrupowania kusakowatych nadmorskiego 
boru bażynowego. Zawiera wykaz 193 gatunków chrząszczy z 
rodziny kusakowatych.

Dane aktualne Wzbogaca wiedzę o faunie SPN.

33 Materiał publikowany Zawirska I., 2002. Taeniothrips 
zurstrasseni (Thysanoptera, 
Thripidae), a new thrips species 
found in Poland. Fragmenta 
Faunistica 50(2): 165-174.

Opis nowego dla nauki gatunku wciornastka ze SPN. Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.
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5.8. Ichtiofauna
autor: Marcin Czerny
konsultacje: Roman Żurek

1. Lista ryb i minogów Słowińskiego Parku Narodowego  
Sporządzona na podstawie dostępnych informacji  wstępna lista gatunków ryb i  minogów 

występujących  w  wodach  położonych  w  granicach  Słowińskiego  Parku  Narodowego  obejmuje 
51 gatunków  ryb  oraz  3  minogi:  morskiego,  rzecznego  i  strumieniowego  (Adamski  i  in.,  2004; 
Bernaś, 2016;  Braun,  Czajkowski,  2012,  2018;  Ciepielewski,  Sobocki,  2004;  GDOŚ,  2017;  Dział 
Ochrony Ekosystemów Wodnych SPN, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018; Instytut Morski w Gdańsku, 
2016,  2017,  2018;  Jurałowicz,  Woźniak,  2013;  Kapusta,  Bogacka-Kapusta,  2013;  Lange,  2017; 
Mięsikowski,  2016-2018;  Mizancew,  2013,  2015;  Obolewski,  2017;  Radtke,  Grochowski,  2000; 
SPN, 1951-2019;  Węsławski  i  in.,  2009;  Wiśniewska,  Jakun-Woźnicka,  2010).  Daje  to  łącznie 
54 gatunki; 49 z nich to gatunki rodzime, a 5 obce geograficznie (babka bycza, karaś srebrzysty, karaś 
złocisty,  tołpyga biała i  karp).  Ponadto wg informacji  pracowników Parku w roku 2000 w Jeziorze 
Łebsko odłowiono jedną piranię. Według nieudokumentowanych informacji w wodach Parku występuje 
jeszcze kilka innych gatunków, co będzie przedmiotem ustaleń w następnym etapie prac.

W publikacji  Łukasz  Czajkowski  (2018)  podaje,  że  ryb  i  minogów  w  Słowińskim  Parku 
Narodowym występuje ponad 60 gatunków, jednak nie podaje ich listy do ewentualnej weryfikacji.

Poniżej  przedstawiono wstępną listę gatunków ryb i minogów sporządzoną na podstawie 
istniejącej  literatury  i  materiałów  niepublikowanych  (tabela  nr  12)  oraz  zestawienie  zbiorcze 
wg ich statusu (tabela nr 13).

Tabela 12: Lista ryb i minogów Słowińskiego Parku Narodowego

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Autor nazwy, rok Rodzina
(nazwa łacińska)

Rząd
(nazwa łacińska)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Babka bycza Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Gobiidae Perciformes

2 Belona Belone belone (Linnaeus, 1761) Belonidae Beloniformes

3 Boleń Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

4 Certa Vimba vimba (Linnaeus, 1758)  Cyprinidae  Cypriniformes 

5 Cierniczek Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) Gasterosteidae Gasterosteiformes

6 Ciernik Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Gasterosteidae Gasterosteiformes

7 Ciosa Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

8 Dorsz bałtycki Gadus morhua callaris Linnaeus, 1758 Gadidae Gadiformes

9 Gładzica Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 Pleuronectidae Pleuronectiformes

10 Jazgarz Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) Percidae Perciformes

11 Jaź Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

12 Jelec Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

13 Karaś pospolity Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

14 Karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) Cyprynidae Cypryniformes

15 Karaś złocisty Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

16 Karp Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Cyprynidae Cypryniformes

17 Kiełb krótkowąsy Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

18 Kleń Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Autor nazwy, rok Rodzina
(nazwa łacińska)

Rząd
(nazwa łacińska)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19 Koza Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Cobitidae Cypriniformes

20 Krąp Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)  Cyprinidae Cypriniformes 

21 Leszcz Abramis brama (Linnaeus, 1758)  Cyprinidae Cypriniformes 

22 Lin Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

23 Lipień europejski Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Salmonidae Salmoniformes

24 Łosoś atlantycki Salmo salar Linnaeus, 1758 Salmonidae Salmoniformes

25 Miętus pospolity Lota lota (Linnaeus, 1758) Lotidae Gadiformes

26 Minóg morski Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 Petromyzontidae Petromyzontiformes

27 Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758) Petromyzontidae Petromyzontiformes

28 Minóg 
strumieniowy Lampetra planeri (Bloch, 1784) Petromyzontidae Petromyzontiformes

29 Niegładzica Hippoglossoides  
platessoides (Fabricius, 1780) Pleuronectidae Pleuronectiformes

30 Okoń Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Percidae Perciformes

31 Parposz Alosa fallax (Lacepède, 1803) Clupeidae Clupeiformes

32 Piekielnica Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Cyprynidae Cypryniformes

33 Piskorz Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Cobitidae Cypriniformes

34 Płoć Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Cyprinidae Cypriniformes 

35 Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758 Salmonidae Salmoniformes

36 Rozpiór Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) Cyprinidae Cypriniformes 

37 Różanka Rhodeus sericeus amarus Pallas, 1776 Cyprynidae Cypryniformes

38 Sandacz Sander lucioperca Linnaeus, 1758 Percidae Perciformes

39 Sieja łebska Coregonus lavaretus (Linnaeus 1758) Salmonidae Salmoniformes

40 Skarp (turbot) Psetta maximus (Linnaeus, 1758) Scophthalmidae Pleuronectiformes

41 Słonecznica Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Cyprinidae Cypriniformes 

42 Stornia Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) Pleuronectidae Pleuronectiformes

43 Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Cyprinidae Cypriniformes 

44 Stynka Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) Osmeridae Osmeriformes

45 Sum Silurus glanis Linnaeus, 1758 Siluridae Siluriformes

46 Szczupak Esox lucius Linnaeus, 1758 Esocidae Esociformes 

47 Śledź bałtycki Clupea harengus membras Linnaeus , 1761 Clupeidae Clupeiformes

48 Tobiasz Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 Ammodytidae Perciformes

49 Tołpyga biała Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 
1844) Cyprinidae Cypriniformes 

50 Troć wędrowna 
(morska) Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1758 Salmonidae Salmoniformes

51 Ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Cyprinidae Cypriniformes 

52 Węgorz europejski Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguillidae Anguilliformes 

53 Węgorzyca Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) Zoarcidae Perciformes

54 Wzdręga Scardinius 
erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Cyprinidae Cypriniformes
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Tabela 13: Zestawienie zbiorcze gatunków ryb i minogów

Lp. Gatunek
(nazwa polska)

Rodzaj 
ochrony 

gatunkowej 2

Kod gatunku 
NATURA 2000 3

Gatunek o 
priorytetowym 

znaczeniu 3

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 
„Polskiej 

Czerwonej 
Księdze 

Zwierząt” 4

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 

„Czerwonej 
liście zwierząt 

ginących i 
zagrożonych w 

Polsce” 5

Status 
międzynarodo

wy (IUCN) 6
Rodzimość 7

Wymiar 
ochronny na 

obszarze 
morskim dla 
rybołówstwa 

rekreacyjnego 8

Wymiar 
ochronny 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 Babka bycza LC O

2 Belona

3 Boleń 1130 R 40 40

4 Certa DD R 30 30

5 Cierniczek R

6 Ciernik R

7 Ciosa Cz 2522 NT NT DD R

8 Dorsz bałtycki 35

9 Gładzica 25

10 Jazgarz R

11 Jaź R 25 25

12 Jelec R 15

13 Karaś pospolity R

14 Karaś srebrzysty

15 Karaś złocisty G

16 Karp G

17 Kiełb krótkowąsy R

18 Kleń R 25

19 Koza 1149 DD R

20 Krąp R
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Lp. Gatunek
(nazwa polska)

Rodzaj 
ochrony 

gatunkowej 2

Kod gatunku 
NATURA 2000 3

Gatunek o 
priorytetowym 

znaczeniu 3

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 
„Polskiej 

Czerwonej 
Księdze 

Zwierząt” 4

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 

„Czerwonej 
liście zwierząt 

ginących i 
zagrożonych w 

Polsce” 5

Status 
międzynarodo

wy (IUCN) 6
Rodzimość 7

Wymiar 
ochronny na 

obszarze 
morskim dla 
rybołówstwa 

rekreacyjnego 8

Wymiar 
ochronny 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

21 Leszcz R 40

22 Lin R 28 25

23 Lipień europejski DD R 30

24 Łosoś atlantycki 1106 CR CR R 60 35 (5010 w 
Parku)

25 Miętus pospolity DD R 40 25

26 Minóg morski S,C 1095 EN EN R

27 Minóg rzeczny Cz 1099 VU VU LR R

28 Minóg strumieniowy Cz 1096 NT NT LR R

29 Niegładzica

30 Okoń R 20

31 Parposz Cz - 1 EN EN DD R

32 Piekielnica Cz VU VU R

33 Piskorz Cz 1145 NT NT LR R

34 Płoć R 20

35 Pstrąg potokowy R 30

36 Rozpiór R 25

37 Różanka Cz 1134 NT NT R

38 Sandacz R 45 (5510 w 
Parku)

45 (5510 w 
Parku)

39 Sieja łebska DD DD R 40 35

40 Skarp (turbot) 30

41 Słonecznica RStrona 117



Lp. Gatunek
(nazwa polska)

Rodzaj 
ochrony 

gatunkowej 2

Kod gatunku 
NATURA 2000 3

Gatunek o 
priorytetowym 

znaczeniu 3

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 
„Polskiej 

Czerwonej 
Księdze 

Zwierząt” 4

Kategoria 
zagrożenia 
przyjęta w 

„Czerwonej 
liście zwierząt 

ginących i 
zagrożonych w 

Polsce” 5

Status 
międzynarodo

wy (IUCN) 6
Rodzimość 7

Wymiar 
ochronny na 

obszarze 
morskim dla 
rybołówstwa 

rekreacyjnego 8

Wymiar 
ochronny 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

42 Stornia 23

43 Strzebla potokowa LC R

44 Stynka R

45 Sum R 70 70

46 Szczupak R 50 45 (5010 w 
Parku)

47 Śledź bałtycki 16

48 Tobiasz

49 Tołpyga biała G

50 Troć wędrowna 
(morska) R 50 35 (5010 w 

Parku)

51 Ukleja R

52 Węgorz europejski CR R 50 50

53 Węgorzyca

54 Wzdręga R 20 15
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1 Brak oficjalnego kodu
2 Rodzaj ochrony gatunkowej określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183):
S – gatunek objęty ochroną ścisłą,
Cz – gatunek objęty ochroną częściową,
C – gatunek wymagający ochrony czynnej.
3 Gatunki  Natura  2000  wg  Obwieszczenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2014  r. 
w sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru  obszarów  kwalifikujących  się  do  uznania  lub  wyznaczenia  jako  obszary  Natura  2000 
(Dz.U. 2014 poz. 171):
0001 – kod gatunku
TAK – gatunek o znaczeniu priorytetowym 
4 Kategorie zagrożenia przyjęte w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”:
EX – gatunek wymarły w świecie,
EXP – gatunek zanikły w Polsce,
CR – gatunek skrajnie zagrożony,
EN – gatunek silnie zagrożony,
VU – gatunek narażony na wyginięcie,
NT – gatunek niższego ryzyka, lecz bliski zagrożenia,
LC – gatunek najmniejszej troski.
5 Kategorie zagrożenia przyjęte w „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”:
EX – gatunek wymarły lub zanikły,
EX? – gatunek prawdopodobnie zanikły w granicach Polski  w ostatnich czterech stuleciach (XVII-
XXw.),
CR – gatunek krytycznie zagrożony,
EN – gatunek silnie zagrożony,
VU – gatunek umiarkowanie zagrożony, inaczej narażony,
NT – gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia,
LC – gatunek niższego ryzyka – najmniejszej troski,
DD – gatunek o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym.
6 Kategorie zagrożenia przyjęte w „Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych” - publikowanej przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN):
EX – gatunek wymarły, 
EW – gatunek wymarły na wolności,
CR – gatunek krytycznie zagrożony,
EN – gatunek zagrożony,
VU – gatunek narażony,
NT – gatunek bliski zagrożenia,
LC – gatunek najmniejszej troski,
DD – gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych.
7 Rodzimość  gatunku  określona  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia 
16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb 
uznanych  za  rodzime  oraz  warunków  wprowadzania  gatunków  ryb  uznanych  za  nierodzime, 
dla których  nie  jest  wymagane  zezwolenie  na  wprowadzenie  (Dz.U.  z  2012  r.,  poz.  1355) 
lub Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 
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gatunków  obcych,  które  w  przypadku  uwolnienia  do  środowiska  przyrodniczego  mogą  zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260):
G - Gatunki ryb uznane za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie 
w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 708/2007
R - Gatunki ryb uznane za rodzime,
O  -  Gatunek  obcy,  który  w  przypadku  uwolnienia  do  środowiska  przyrodniczego  może  zagrozić  
gatunkom rodzimym.
8 Wymiar  ochronny wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej z dnia 
7 grudnia  2017  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa 
i Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wymiarów  i  okresów  ochronnych  organizmów  morskich  poławianych 
przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania 
rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. 2018 poz. 24).
9 Wymiar  ochronny wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej z dnia 
25 września  2018  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i  połowu innych organizmów 
żyjących w wodzie (Dz.U. 2018 poz. 2003).
10 Wymiar  ochronny  wg  Regulaminu  amatorskiego  połowu  ryb  w  śródlądowych  wodach  SPN 
i Regulaminu udostępnienia wód morskich SPN do prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

2. Gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej  
Na obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 występuje dziesięć gatunków ryb 

i minogów wymienionych w załączniku II  Dyrektywy siedliskowej.  Zestawiono je w poniższej tabeli 
nr 14.

W  obowiązującym  obecnie  Standardowym  Formularzu  Danych  (SDF)  (aktualizacja  luty 
2017) osiem z nich uznaje się za przedmioty ochrony (ocena populacji A, B lub C): parposza, ciosę,  
kozę, piskorza, różankę, minoga morskiego, minoga rzecznego i minoga strumieniowego. Populacje 
dwóch gatunków uznane zostały za nieistotne: bolenia i łososia atlantyckiego (ocena populacji D).

W propozycji aktualizacji SDF opracowanej przez Słowiński Park Narodowy sześć gatunków 
uznaje się za przedmioty ochrony (ocena populacji A, B lub C). Są to: koza, piskorz, różanka, minóg 
morski,  minóg  rzeczny  i  minóg  strumieniowy.  Populacje  czterech  gatunków  uznane  zostały  za 
nieistotne: parposza, bolenia, ciosy i łososia atlantyckiego (ocena populacji D).

Żaden z występujących w Ostoi  Słowińskiej  gatunków ryb i  minogów nie jest  gatunkiem 
priorytetowym.

Tabela  14:  Lista  ryb  i  minogów  Słowińskiego  Parku  Narodowego  wymienionych  w  załączniku  II  Dyrektywy  
Siedliskowej

Lp. Kod 
gatunku Nazwa polska Nazwa łacińska Autor nazwy, rok Rodzina

(nazwa łacińska)
Rząd

(nazwa łacińska)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 - 1 Parposz Alosa fallax (Lacepède, 1803) Clupeidae Clupeiformes

2 1130 Boleń Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

3 2522 Ciosa Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Cyprynidae Cypryniformes

4 1149 Koza Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Cobitidae Cypriniformes

5 1106 Łosoś atlantycki Salmo salar (Linnaeus, 1758) Salmonidae Salmoniformes

6 1145 Piskorz Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Cobitidae Cypriniformes

7 1134 Różanka Rhodeus sericeus 
amarus Pallas, 1776 Cyprynidae Cypryniformes

8 1095 Minóg morski Petromyzon 
marinus (Linnaeus, 1758) Petromyzontidae Petromyzontiformes
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Lp. Kod 
gatunku Nazwa polska Nazwa łacińska Autor nazwy, rok Rodzina

(nazwa łacińska)
Rząd

(nazwa łacińska)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

9 1099 Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758) Petromyzontidae Petromyzontiformes

10 1096 Minóg 
strumieniowy Lampetra planeri (Bloch, 1784) Petromyzontidae Petromyzontiformes

1 brak oficjalnego kodu

3. Analiza dostępnych materiałów i ocena ich przydatności  
Analiza  materiałów  została  przeprowadzona  pod  kątem  informacji  umożliwiających 

sporządzenie listy gatunków ryb i minogów dziko występujących w Parku, wskazania ich liczebności, 
stanowisk  i  siedlisk  (w  szczególności  gatunków  objętych  ochroną  gatunkową  oraz  zagrożonych 
wyginięciem  lub  rzadko  występujących  oraz  występujących  poza  granicami  naturalnego  zasięgu, 
zwłaszcza zagrażających gatunkom rodzimym), informacji pozwalających ocenić znaczenie obszaru 
Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 dla gatunków ryb i minogów wymienionych w załączniku 
II Dyrektywy siedliskowej  oraz ocenić  ich stan ochrony.  Materiały analizowano również pod kątem 
informacji umożliwiających zidentyfikowanie zagrożeń, procesów i zmian zachodzących w populacjach 
tych gatunków. Ponadto analizowano materiały w celu pozyskania danych do opracowania koncepcji 
ochrony ryb i  minogów oraz zaplanowania ich ochrony,  w tym określenia działań ochrony czynnej 
i zasad monitoringu.

Materiały  dotyczące  rozmieszczenia  i  liczebności  ichtiofauny  Słowińskiego  Parku 
Narodowego są w przypadku większej części gatunków dość obszerne. W odniesieniu do niektórych 
gatunków najcenniejszych, czyli  chronionych, zagrożonych i wymienionych załączniku II  Dyrektywy 
siedliskowej, materiały zawierają dużo mniej informacji na temat ich występowania. Ponadto zwraca 
uwagę  niewielki  zasób  konkretnych  informacji  dotyczących  ichtiofauny  wód  Bałtyku  w  granicach 
Parku.

Materiały  inwentaryzacyjne  umożliwiające  ocenę  stanu  ochrony  zgodną  z  metodykami 
Państwowego  Monitoringu  Środowiska  są  niepełne.  Na  terenie  Ostoi  Słowińskiej  występuje  10 
gatunków ryb i minogów wymienionych załączniku II Dyrektywy siedliskowej. Tylko w przypadku kilku 
z nich wykonano na terenie tego obszaru Natura 2000 ocenę stanu ochrony dla gatunku (poprzedzoną 
wnikliwą oceną znaczenia obszaru dla gatunku) na podstawie inwentaryzacji zgodnej z metodykami 
stosowanymi w PMŚ. Problem ten wymaga dyskusji i uzgodnień w następnym etapie realizacji prac.

Natomiast materiały dotyczące procesów, zagrożeń oraz sposobów ochrony ryb i minogów 
są bardzo obszerne i w większej części wystarczające do zaplanowania ochrony i monitoringu.

Informacje  na  temat  ichtiofauny  zostały  także  częściowo  uwzględnione  w  rozdziale 
opisującym środowisko wodne.

Przy analizie materiałów posłużono się następującymi określeniami:
• Dane aktualne - materiał (publikacja) aktualny - materiał (publikacja) najnowszy, mogący być 

bezpośrednio zaimplementowany do dokumentacji projektowej,
• Dane  historyczne  -  materiał  (publikacja)  archiwalny  -  materiał  (publikacja)  informujący 

o przeszłości, możliwy do zaimplementowania pośredniego do dokumentacji projektowej.
Powyższy opis został przygotowany wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w materiałach 

wyszczególnionych w poniżej  zamieszczonej  tabeli  nr  15.  W tabeli  tej  zestawiono dane źródłowe 
przeanalizowane  na  potrzeby  opracowania  niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Materiały 
posegregowano według ich istotności,  z jednoczesnym zachowaniem powiązań tematycznych. Na 
końcu  tabeli  (od  pozycji  84)  zamieszczono  uporządkowaną  alfabetycznie  odrębną  grupę 
przedstawiającą literaturę metodyczną szczególnie istotną z punktu widzenia problematyki poruszanej 
w niniejszym rozdziale. Ostatnie 3 pozycje tej grupy stanowią obowiązujące normy dotyczące badań 
ichtiofauny.
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Tabela 15: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących ichtiofauny Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1Materiał 
niepublikowany

Ciepielewski W., Sobocki M. 2004. 
Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Operaty Ochrony 
Przyrody Ożywionej, Tom XIII. 
Operat ochrony ichtiofauny. Słowiński 
Park Narodowy, Smołdzino

Operat zawiera charakterystykę zasobów ichtiofauny (głównie 
jezior), listę gatunków ryb i minogów oraz ich częstość 
występowania, a także charakterystykę rybacką akwenów 
Parku, określającą aktualną kondycję biocenoz jeziornych. 
Zawiera również ocenę stanu ichtiofauny, określenie 
podstawowych zagrożeń i program ochrony ryb i minogów.

Dane częściowo 
aktualne

Operat zawiera bardzo istotne informacje 
dotyczące ichtiofauny jezior Parku: strukturę 
gatunkową, trasy migracji, zagrożenia i 
działania ochronne. Operat nie zawiera ocen 
stanu ochrony gatunków wymienionych w 
załączniku II Dyrektywy siedliskowej 
wykonanych w oparciu o metodyki 
Państwowego Monitoringu Środowiska.

2Materiał 
niepublikowany

Ciepielewski W., Sobocki M. 2004. 
Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Operaty Ochrony 
Przyrody Ożywionej, Tom XIV. 
Operaty rybackie. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Operaty zawierają zasady korzystania z wód jezior Gardno i 
Łebsko dla prowadzenia w ich obrębie racjonalnej gospodarki 
rybackiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje i 
zakres zabiegów ochronnych.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał zawiera archiwalną koncepcję 
ochrony ichtiofauny Parku. Operaty powinny 
stanowić podstawę aktualizacji 
zaprojektowanej ochrony ryb i minogów.

3Materiał 
niepublikowany

Korzeń J. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Tom XVIII Operat generalny. 
Słowiński Park Narodowy, Smołdzino

Operat zawiera zbiorcze informacje o ichtiofaunie Parku, w tym 
o zagrożeniach i ochronie.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony Parku.

4Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Tom XIX. Projekty 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie ustanowienia planu 
ochrony.

Projekty zawierają postanowienia archiwalnej koncepcji 
ochrony ichtiofauny Słowińskiego PN.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony Parku oraz jej postanowień.

5Materiał 
niepublikowany

Zdybicki, Lichocki. 2004. Opis bazy 
danych. Część III Przyroda ożywiona 
– klasy: ekosystemy wodne, 
ekosystemy leśne, zbiorowiska 
nieleśne, flora, fauna, ichtiofauna.

Materiał zawiera opis bazy danych Parku, w tym również w 
zakresie ichtiofauny.

Dane historyczneMateriał dekodujący bazę danych Parku.

6Materiał 
niepublikowany

Baza danych. Dane ewidencyjno-
gospodarcze, dane z opisów 
taksacyjnych, dane z operatów 
szczegółowych.

Dane opisowe zawierają informacje o: typach jezior, odłowach 
regulujących, zarybieniach w jeziorach, programach ochrony 
ryb (łososia atlantyckiego, siei łebskiej, sandacza, szczupaka, 
suma, lina, troci wędrownej, jesiotra zachodniego, węgorza), 
statusach ryb. Zawierają wykaz prawie wszystkich gatunków 
ryb Parku z ich lokalizacją oraz inne informacje.

Dane częściowo 
aktualne

Podstawowy materiał do opracowania listy 
gatunków, pomocniczy przy wskazaniu ich 
stanowisk oraz pomocniczy przy projektowaniu 
ochrony ichtiofauny.

7Materiał 
niepublikowany

Pliki .dgn zebrane w folderze 
„MAPY_DGN”.

Informacje zawarte w plikach są obrazem geometrycznym map 
operatu ochrony ichtiofauny z 2004 roku.

Dane historyczneMateriał pomocniczy do sporządzenia danych 
przestrzennych na potrzeby opracowania 
dokumentacji do planu ochrony SPN.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8Materiał 
niepublikowany

Bernaś R. 2016. Raporty dla gatunku 
na stanowisku (łosoś atlantycki – 
stanowiska na rzekach Łupawa i 
Łeba). Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa

Raporty zawierają ocenę stanu ochrony łososia atlantyckiego 
na 2 stanowiskach usytuowanych na rzekach Łeba (poza 
obszarem Parku) i Łupawa (w otulinie Parku). Na obu 
stanowiskach nie stwierdzono gatunku oraz nie wyliczono 
wskaźnika EFI+. Ogólna ocena stanu ochrony gatunku na obu 
stanowiskach - U2. Ocena stanu ochrony gatunku została 
wykonana częściowo zgodnie z metodyką PMŚ.

Dane aktualne Materiał przydatny do określenia znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
łososia atlantyckiego. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można uznać, że 
łosoś atlantycki nie jest obecnie trwałym 
elementem ichtiofauny na monitorowanych 
odcinkach rzek (poza Parkiem).

9Materiał 
niepublikowany

Bernaś R. 2016. Raporty dla gatunku 
na stanowisku (lipień – stanowiska 
na rzekach Łupawa i Łeba). Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Warszawa

Raporty zawierają ocenę stanu ochrony lipienia na 2 
stanowiskach usytuowanych na rzekach Łeba (poza obszarem 
Parku) i Łupawa (w otulinie Parku). Ogólna ocena stanu 
ochrony gatunku na obu stanowiskach - U2. Ocena stanu 
ochrony gatunku została wykonana zgodnie z metodyką PMŚ.

Dane aktualne Materiał pomocniczy do opracowania listy 
gatunków Parku. Lipień europejski nie jest 
wymieniony w załączniku II DS, przez co nie 
może być przedmiotem ochrony obszaru, bez 
względu na swoją liczebność.

10Materiał 
niepublikowany

Raczyński M. 2017. Raporty dla 
gatunku na stanowisku (minóg 
rzeczny – stanowiska na rzekach 
Rzechcinka i Okalica). Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Warszawa

Raporty zawierają ocenę stanu ochrony minoga rzecznego na 2 
stanowiskach usytuowanych na rzekach Rzechcinka i Okalica 
(poza obszarem Parku). Ogólna ocena stanu ochrony gatunku 
na stanowisku na rzece Rzechcinka - U1, natomiast na rzece 
Okalica - U2. Ocena stanu ochrony gatunku została wykonana 
zgodnie z podstawową metodyką PMŚ.

Dane aktualne Materiał przydatny do określenia znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
minoga rzecznego oraz do dokonania oceny 
stanu ochrony gatunku na ciekach będących 
dopływami rzeki przepływającej w dolnym 
biegu przez Park.

11Materiał 
niepublikowany

Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich (minóg 
morski). Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony minoga morskiego i 
dane, na podstawie których jej dokonano (rzeka Łeba poza 
Parkiem, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
minoga morskiego oraz do oceny jego stanu 
ochrony na rzece Łebie poza obszarem Parku 
(zgodnie z metodyką PMŚ). Badania 
wykonane z zastosowaniem mieroży i 
elektropołowów. Materiał zawiera stwierdzenie 
„nie można założyć, że gatunek ten 
kiedykolwiek tworzył na obszarze Polski stałe, 
samo-rozradzające się populacje”.

12Materiał 
niepublikowany

Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich (minóg 
rzeczny). Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony minoga rzecznego i 
dane, na podstawie których jej dokonano (rzeka Łeba poza 
Parkiem, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
minoga rzecznego oraz do oceny jego stanu 
ochrony na rzece Łebie poza obszarem Parku 
(zgodnie z metodyką PMŚ). Badania 
wykonane z zastosowaniem mieroży i 
elektropołowów (nie dokonano odłowu 
mierożami w 2017 roku).

13Materiał 
niepublikowany

Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich (boleń). 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony bolenia i dane, na 
podstawie których jej dokonano (Jezioro Gardno, ocena U2; 
Jezioro Łebsko, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
bolenia oraz oceny jego stanu ochrony w 
jeziorach Parku. Badania wykonane z 
wykorzystaniem sieci skrzelowych na bolenia i 
narzędzi określonych w normie: EN-14757.Strona 123



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
14Materiał 

niepublikowany
Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich 
(piskorz). Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony piskorza i dane, na 
podstawie których jej dokonano (Jezioro Gardno, ocena U2; 
Jezioro Łebsko, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
piskorza oraz oceny jego stanu ochrony w 
jeziorach Parku (zgodnie z metodyką PMŚ). 
Badania wykonane z wykorzystaniem pułapek 
narybkowych.

15Materiał 
niepublikowany

Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich (koza). 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony kozy i dane, na 
podstawie których jej dokonano (Jezioro Łebsko, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
kozy oraz oceny jej stanu ochrony w Jeziorze 
Łebsko (zgodnie z metodyka PMŚ). Badania 
wykonane z wykorzystaniem pułapek 
narybkowych.

16Materiał 
niepublikowany

Instytut Morski w Gdańsku. 2016-
2017. Dane i opis monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich 
(różanka). Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Warszawa

Materiały zawierają ocenę stanu ochrony różanki i dane, na 
podstawie których jej dokonano (Jezioro Łebsko, ocena U2).

Dane aktualne Materiał przydatny do oceny znaczenia 
obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska dla 
różanki oraz oceny jej stanu ochrony w 
Jeziorze Łebsko (zgodnie z metodyka PMŚ). 
Badania wykonane z wykorzystaniem pułapek 
narybkowych.

17Materiał 
niepublikowany

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 
Stanisława Sakowicza Zakład 
Hodowli Ryb Łososiowatych. 2011-
2018. Dane zebrane na potrzeby 
oceny stanu ekologicznego 
jednolitych części wód 
powierzchniowych w ramach 
Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa

Dane zawierają informacje z elektropołowów na potrzeby oceny 
stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
na podstawie ichtiofauny. Dokumentują połów larw minoga 
strumieniowego poza Parkiem. Ponadto dane dokumentują 
obecność strzebli potokowej w otulinie Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do oceny stanu 
ekologicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych na podstawie ichtiofauny 
oraz pomocniczy do oceny stanu ochrony 
minoga strumieniowego poza Parkiem.

18Materiał publikowany Gobio - Usługi Przyrodnicze Michał 
Mięsikowski. 2016-2018. Raporty 
Naukowe z monitoringu ichtiofauny w 
okresie realizacji projektu LIFE13 
NAT/PL/000018 pn. Ochrona 
wybranych siedlisk i gatunków 
priorytetowych Ostoi Słowińskiej 
PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego 
PLB220003 Etap I i II. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino.

Raporty zawierają dane z elektropołowów i ocen 
hydromorfologicznych wykonanych na stanowiskach 
badawczych na rzecze Łupawie, związanych z nią kanałach i 
starorzeczach w różnych okresach wiosennych i jesiennych. 
Zawierają między innymi dane do oceny stanu ochrony 
piskorza na rzece Łupawie oraz niepełne dane do oceny stanu 
ochrony różanki, minoga strumieniowego i minoga rzecznego. 
Zawierają informacje o występowaniu w rzecze Łupawie między 
innymi strzebli potokowej i karasia złocistego.

Dane aktualne Materiał przydatny do dokonania oceny stanu 
ochrony piskorza w rzece Łupawie, 
związanych z nią kanałach i starorzeczach 
oraz pomocniczy do dokonania oceny stanu 
ochrony różanki, minoga strumieniowego i 
minoga rzecznego. Ponadto materiał przydatny 
do sporządzenia listy gatunków Parku oraz 
charakterystyki struktury gatunkowej.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
19Materiał 

niepublikowany
Morski Instytut Rybacki (Węsławski 
J.M., Gic-Grusza G., Kryla-
Straszewska L., Warzocha J., 
Urbański J.). 2009. Dane 
przestrzenne z „Atlasu siedlisk dna 
Polskich Obszarów Morskich”.

Dane dotyczące gatunków ryb demersalnych i 
makrozoobentosu. Zawierają informacje o średnich połowach 
ryb demersalnych w latach 2006-2007, informacje o wydajności 
połowowej, wartości dla kwadratów 20x20 km, z których w 
granicach Parku znajdują się fragmenty dwóch.

Dane aktualne Dane przestrzenne wskazujące występowanie 
w Morzu Bałtyckim w granicach Parku ryb 
demersalnych (storni, skarpa, gładzicy i 
dorsza).

20Materiał publikowany Węsławski J. M. i in. 2009. Atlas 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich. Instytut 
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, 
Gdynia

Publikacja zawiera charakterystykę czterech gatunków ryb 
występujących w Morzu Bałtyckim w granicach Parku: storni, 
skarpa, gładzicy i dorsza.

Dane aktualne Publikacja przydatna do sporządzenia listy 
gatunków Parku oraz charakterystyki struktury 
gatunkowej.

21Materiał publikowany Instytut Morski w Gdańsku, DHI 
Polska Sp. z o.o., TAXUS IT Sp. z 
o.o. 2018. Biuletyn Monitoringu 
Przyrody Monitoring Gatunków i 
Siedlisk Morskich w latach 2016-
2018 Zeszyt 18 2018/3. Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Warszawa

Biuletyn zawiera informacje o tym, że na obszarze Ostoi 
Słowińskiej założono stanowiska monitoringowe na jeziorach 
dla: bolenia (Gardno i Łebsko), piskorza (Gardno i Łebsko), 
kozy (Łebsko) i różanki (Łebsko) oraz dla minoga morskiego i 
minoga rzecznego bez wskazania lokalizacji. Ponadto biuletyn 
zawiera ogólny opis zagrożeń dla ichtiofauny.

Dane aktualne Publikacja wskazuje dysponenta 
szczegółowych danych z monitoringu GIOŚ 
gatunków ryb i minogów wymienionych w 
załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

22Materiał publikowany Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska. 2017. Natura 2000 – 
Standardowy Formularz Danych 
(SDF) – PLH220023 Ostoja 
Słowińska (aktualizacja). Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Warszawa

Materiał zawierający syntetyczne informacje o Ostoi 
Słowińskiej, w tym o znaczeniu obszaru dla poszczególnych 
gatunków ryb.

Dane aktualne, 
obowiązujące

Materiał zawiera informacje o znaczeniu 
obszaru dla poszczególnych gatunków ryb 
wymienionych w załączniku II DS, wskazuje 
obecne przedmioty ochrony.

23Materiał 
niepublikowany

Projekt aktualizacji SDF Ostoi 
Słowińskiej PLH220023.

Projekt aktualizacji SDF Ostoi Słowińskiej zmieniający status 
gatunków ryb wymienionych w załączniku II DS w stosunku do 
SDF obowiązującego.

Dane aktualne, 
proponowane

 Materiał zawiera propozycję usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony Ostoi Słowińskiej 
PLH220023: parposza i ciosy. Według 
Słowińskiego PN projekt ma stanowić 
podstawę opracowania planu ochrony Ostoi 
Słowińskiej.

24Materiał publikowany Radtke G., Grochowski A. 2000. 
Ichtiofauna cieków Słowińskiego 
Parku Narodowego. Instytut 
Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Publikacja zawierająca dane z inwentaryzacji ryb i minogów w 
ciekach Parku wykonanej metodą elektropołowów.

Dane częściowo 
aktualne

 Publikacja nie zawiera kompletnych informacji 
do oceny stanu ochrony gatunków z załącznika 
II DS. Przydatna do sporządzenia listy 
gatunków oraz do analizy zagrożeń dla 
ichtiofauny Parku.

25Materiał publikowany Ciepielewski W. 1996. Wzrost 
długości i masy ciała leszcza i płoci w 
jeziorach Gardno i Łebsko. Instytut 
Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Publikacja zawierająca informacje o populacji leszcza i płoci w 
jeziorach Gardno i Łebsko.

Dane częściowo 
aktualne

Publikacja przydatna do charakterystyki 
struktury gatunkowej jezior Gardno i Łebsko 
oraz do sporządzenia listy gatunków ryb 
Parku.

Strona 125



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
26Materiał publikowany Kapusta A., Bogacka-Kapusta E. 

2013. Oznaczenie tempa wzrostu 
szczupaka w jeziorach Gardno i 
Łebsko. Instytut Rybactwa 
Śródlądowego, Olsztyn

Archiwalna publikacja zawierająca informacje o populacji 
szczupaka.

Dane częściowo 
aktualne

Publikacja przydatna do charakterystyki 
struktury gatunkowej jezior Gardno i Łebsko 
oraz do sporządzenia listy gatunków ryb 
Parku.

27Materiał 
niepublikowany

Dział Ochrony Przyrody 
Ekosystemów Wodnych. 2009. 
Notatka Służbowa z odłowów 
monitoringowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

28Materiał 
niepublikowany

Dział Ochrony Przyrody 
Ekosystemów Wodnych. 2010. 
Notatka Służbowa z odłowów 
monitoringowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

29Materiał 
niepublikowany

Dział Ochrony Przyrody 
Ekosystemów Wodnych. 2011. 
Notatka Służbowa z odłowów 
monitoringowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

30Materiał 
niepublikowany

Dział Ochrony Ekosystemów 
Wodnych. 2012. Notatka Służbowa z 
odłowów monitoringowych. Słowiński 
Park Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

31Materiał 
niepublikowany

Mizancew P. 2013. Notatka 
Służbowa z odłowów 
monitoringowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

32Materiał 
niepublikowany

Mizancew P. 2015. Notatka 
Służbowa z odłowów 
monitoringowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko. Potwierdza występowanie gatunku obcego: babka 
bycza.

Dane historyczneMateriał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku, w tym 
gatunków obcych.

33Materiał 
niepublikowany

Lange M. 2017. Notatka Służbowa z 
odłowów monitoringowych. Słowiński 
Park Narodowy, Smołdzino

Notatka zawiera wyniki odłowów monitoringowych na Jeziorze 
Łebsko.

Dane aktualne Materiał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Łebsko oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku.

34Materiał 
niepublikowany

Dział Ochrony Ekosystemów 
Wodnych. 2009, 2011, 2017, 2018. 
Protokoły połowów monitoringowych 
ryb na Jeziorze Dołgie Wielkie. 
Słowiński Park Narodowy, Smołdzino

Protokoły zawierające wyniki połowów monitoringowych ryb w 
Jeziorze Dołgie Wielkie z wykorzystaniem narzędzi: 
elektrowędki i żaków. Potwierdzają występowanie gatunku: 
koza (w roku 2009 i 2011) oraz gatunku obcego: karaś 
srebrzysty.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej Jeziora Dołgie Wielkie oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb Parku, w tym 
gatunków obcych.
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35Materiał 

niepublikowany
dane_przestrz_SPN_20190218_2 Baza danych przestrzennych zawierająca informacje o 

gatunkach ryb i minogów: boleń, certa, miętus, ciosa, różanka, 
jaź, kleń, sum, sieja łebska, parposz, minóg morski, minóg 
rzeczny, węgorzyca (46 rekordów). Dane z lat 2008-2016.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do charakterystyki struktury 
gatunkowej ichtiofauny wód Parku oraz do 
sporządzenia listy gatunków ryb i minogów. 
Materiał nie zawiera kompletnych informacji do 
oceny stanu ochrony gatunków ryb i minogów 
z załącznika II DS.

36Zarządzenie Zarządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie zadań ochronnych dla 
Słowińskiego Parku Narodowego na 
lata 2004-2016. Dzienniki Urzędowe 
Ministra Środowiska, Warszawa

Zarządzenia zawierają informacje dotyczące zidentyfikowanych 
zagrożeń dla ichtiofauny Parku, sposobów ich eliminacji lub 
ograniczania oraz zaprojektowanych zadań ochronnych.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania na 
potrzeby projektu planu ochrony zagrożeń dla 
ichtiofauny Parku, sposobów ich eliminacji lub 
ograniczania oraz działań ochronnych.

37Zarządzenie Zarządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zadań ochronnych dla Słowińskiego 
Parku Narodowego oraz Zarządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 28 
grudnia 2018 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie zadań 
ochronnych dla Słowińskiego Parku 
Narodowego. Dzienniki Urzędowe 
Ministra Środowiska, Warszawa

Zarządzenie zawiera informacje dotyczące zidentyfikowanych 
zagrożeń dla ichtiofauny Parku, sposobów ich eliminacji lub 
ograniczania oraz zaprojektowanych zadań ochronnych.

Akt obowiązującyMateriał wyjściowy do opracowania projektu 
rozporządzenia MŚ w sprawie ustanowienia 
planu ochrony SPN w zakresie ochrony 
ichtiofauny.

38Materiał 
niepublikowany

Zestawienia wykonanych zadań 
ochronnych w ekosystemach 
wodnych.

Zestawienia wykonanych zadań ochronnych sporządzone w 
arkuszu kalkulacyjnym, dotyczące zarybień, odłowów 
regulujących i pozyskania tarlaków. Dane z lat 2006-2018.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania działań 
ochronnych na potrzeby projektu planu 
ochrony SPN.

39Materiał publikowany Leopold M., Wołows A. 1994. 
Rybackie użytkowanie jezior Łebska i 
Gardna w Słowińskim Parku 
Narodowym - stan, perspektywy i 
rola w ochronie ekosystemów. 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, 
Olsztyn

Publikacja zawiera ocenę stanu użytkowania rybackiego jezior 
Łebsko i Gardno, określenie jego roli i miejsca w 
funkcjonowaniu SPN oraz opracowanie zasad i przedstawienie 
perspektyw tego użytkowania. Przedstawia koncepcję 
usuwania biogenów z jezior poprzez odłowy, zarówno rybackie 
jak i wędkarskie.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania na 
potrzeby projektu planu ochrony SPN działań 
ochronnych i zasad udostępnienia Parku.

40Materiał publikowany Iwaszkiewicz M., Mastyński J. 1995. 
Zasady ochrony i użytkowania 
rybackiego jezior Słowińskiego Parku 
Narodowego. Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

Publikacja zawiera koncepcję zasad użytkowania rybackiego i 
wędkarskiego jezior Łebsko, Gardno i Dołgie Wielkie.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania na 
potrzeby projektu planu ochrony SPN działań 
ochronnych i zasad udostępnienia Parku.

41Materiał publikowany Tymczasowe zasady prowadzenia 
zabiegów ochronnych w ichtiofaunie 
jezior Słowińskiego Parku 
Narodowego. 1997.

Publikacja zawiera operaty wodno-prawne jezior: Łebsko, 
Gardno, Dołgie Wielkie, zasady prowadzenia zabiegów 
ochronnych w Parku oraz zasady udostępnienia Parku dla 
amatorskiego połowu ryb.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania na 
potrzeby projektu planu ochrony SPN działań 
ochronnych i zasad udostępnienia Parku.
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42Materiał 

niepublikowany
Wiśniewska A.M., Jakun- Woźnicka 
M. 2010. Raport dotyczący 
realizowanych działań 
szkoleniowych. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Materiał zawiera streszczenia referatów dotyczących 
ichtiofauny, w tym uniwersalnych zagadnień związanych z jej 
ochroną (referaty dotyczą między innymi ciosy, różanki, siei 
łebskiej, troci wędrownej, gatunków obcych).

Dane częściowo 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opracowaniu 
charakterystyki ichtiofauny, zagrożeń i działań 
ochronnych.

43Materiał 
niepublikowany

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

Materiał zawiera kompletną instrukcję restytucji siei łebskiej w 
Jeziorze Łebsko.

Dane aktualne Podstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

44Materiał 
niepublikowany

Demska-Zakęś K. (red.). 2010. 
Zadanie 1. Procedury stosowane 
podczas realizacji projektu. Instytut 
Genetyki i Biotechnologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa

Materiał zawiera uzupełnienie instrukcji restytucji siei łebskiej w 
Jeziorze Łebsko.

Dane aktualne Podstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

45Materiał 
niepublikowany

Łuczyński M. 2001. Kontrola 
genotypów w programie pt. "Ochrona 
autochtonicznej populacji siei 
wędrownej Jeziora Łebsko. Zakład 
Genetyki Ewolucyjnej, Katedra 
Ekologii Ewolucyjnej, Wydział 
Ochrony Środowiska i Rybactwa, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie, Olsztyn

Opracowanie zawiera wyniki badań genetycznych siei łebskiej. Dane aktualne Pomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

46Materiał 
niepublikowany

Popović D., Stanković A., Węgleński 
P. 2007. "Kontrola genotypów" w 
programie pt. "Ochrona 
autochtonicznej populacji siei 
wędrownej Jeziora Łebsko - część 
II". Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Opracowanie zawiera wyniki badań genetycznych siei łebskiej. Dane aktualne Pomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

47Materiał 
niepublikowany

Martyniak A. 2001-2008. Monitoring 
efektów zarybień w ramach 
programu "Ochrona autochtonicznej 
populacji siei wędrownej Jeziora 
Łebsko - część II". Katedra Biologii i 
Hodowli Ryb, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Olsztyn

Opracowanie zawiera wyniki monitoringu zarybień sieją łebską 
Jeziora Łebsko.

Dane historycznePodstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.
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48Materiał 

niepublikowany
Ciereszko A. 2007. Sprawozdanie z 
wykonanych prac przeprowadzonych 
w 2006 roku w ramach zadania: 
"Monitoring jakości nasienia 
materiału zarybieniowego" w 
programie "Ochrona autochtonicznej 
populacji siei wędrownej Jeziora 
Łebsko - część II". Zakład Biologii 
Nasienia, Instytut Rozrodu Zwierząt i 
Badań Żywności Polskiej Akademii 
Nauk w Olsztynie, Olsztyn

Sprawozdanie zawiera określenie jakości nasienia siei łebskiej. Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

49Materiał 
niepublikowany

Ciereszko A. 2008. Sprawozdanie z 
wykonanych prac przeprowadzonych 
w latach 2006-2008 w ramach 
zadania: "Monitoring jakości nasienia 
materiału zarybieniowego" w 
programie "Ochrona autochtonicznej 
populacji siei wędrownej Jeziora 
Łebsko - część II". Zakład Biologii 
Nasienia, Instytut Rozrodu Zwierząt i 
Badań Żywności Polskiej Akademii 
Nauk w Olsztynie, Olsztyn

Sprawozdanie zawiera określenie jakości nasienia oraz zasady 
jego zabezpieczenia siei łebskiej.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

50Materiał 
niepublikowany

Heese T. 2007-2008. Raporty: 
Znakowanie do 300 sztuk, 
obserwacje telemetryczne siei z 
Jeziora Łebsko. Politechnika 
Koszalińska, Wydział Budownictwa i 
Inżynierii Środowiska, Katedra 
Biologii Środowiskowej, Koszalin

Opracowania zawierają wyniki badań telemetrycznych siei 
łebskiej metodą akustyczną: trasy wędrówek, ich terminy i pory 
dnia, miejsca tarlisk, miejsca siedlisk w morzu.

Dane częściowo 
aktualne

Podstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

51Materiał 
niepublikowany

Heese T. 2004. Ochrona 
autochtonicznej populacji siei 
wędrownej Jeziora Łebsko, Zadanie: 
opracowanie efektów monitoringu, 
projektu i wyznaczenie zasad 
ochrony siei. Tomasz Heese, 
Koszalin

Opracowanie zawiera holistyczny opis programu ochrony 
autochtonicznej siei łebskiej i zasady ochrony tego gatunku. 
Wskazuje lokalizację najistotniejszych tarlisk gatunku.

Dane częściowo 
aktualne

Podstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.

52Materiał 
niepublikowany

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

Opracowanie zawiera holistyczny opis programu ochrony 
autochtonicznej siei łebskiej i zasady ochrony tego gatunku.

Dane częściowo 
aktualne

Podstawowy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w Parku.
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53Materiał publikowany Zespół pracowników SPN. 2006. 

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 35. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące wykonanych działań 
ochronnych dotyczących ichtiofauny oraz tematy realizowanych 
projektów badawczych ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku oraz źródło 
informacji o prowadzonych w Parku badaniach.

54Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2007. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 36. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące wykonanych działań 
ochronnych dotyczących ichtiofauny oraz tematy realizowanych 
projektów badawczych ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku oraz źródło 
informacji o prowadzonych w Parku badaniach.

55Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2008. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 37. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące wykonanych działań 
ochronnych dotyczących ichtiofauny oraz tematy realizowanych 
projektów badawczych ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku oraz źródło 
informacji o prowadzonych w Parku badaniach.

56Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2009. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 38. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące wykonanych działań 
ochronnych dotyczących ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku.

57Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 39. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera tematy realizowanych projektów badawczych 
ichtiofauny w Parku.

Dane historyczneŹródło informacji o prowadzonych w Parku 
badaniach.

58Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 40. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące wykonanych działań 
ochronnych dotyczących ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku.

59Materiał publikowany Jurałowicz B. (red.). 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 41. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące: zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonanych działań ochronnych i monitoringu 
dotyczących ichtiofauny oraz tematy realizowanych projektów 
badawczych ichtiofauny w Parku.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu ryb i minogów w Parku 
oraz źródło informacji o prowadzonych w 
Parku badaniach.

60Materiał publikowany Jurałowicz B., Woźniak K. (red.). 
2013. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 42. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera szczegółowe informacje na temat rangi SPN w 
światowym systemie ochrony przyrody (Konwencja Ramsarska, 
UNESCO MAB, HELCOM, Natura 2000, WILDERNESS). 
Kronika zawiera również informacje dotyczące ichtiofauny: 
zagrożenia, sposoby ich eliminacji, wykonane działania 
ochronne, monitoring. Wskazuje na obecność w Jeziorze 
Gardno minoga morskiego i bolenia oraz liczne występowanie 
w Jeziorze Smołdzińskim różanki.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu ryb i minogów w Parku. 
Zawiera informację o stwierdzeniu w Jeziorze 
Gardno minoga morskiego.

61Materiał publikowany Jurałowicz B., Woźniak K. (red.). 
2014. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 43. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące ichtiofauny: zagrożenia, 
sposoby ich eliminacji, wykonane działania ochronne (w tym 
pozyskanie do sztucznego rozrodu tarlaków łososia 
atlantyckiego, troci wędrownej i siei łebskiej), monitoring. 
Wskazuje na obecność w Jeziorze Łebsko minoga morskiego.

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu ryb i minogów w Parku. 
Zawiera informację o stwierdzeniu w Jeziorze 
Łebsko minoga morskiego.
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62Materiał publikowany Jurałowicz B., Sobocki M. (red.). 

2015. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 44. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące ichtiofauny: zagrożenia, 
sposoby ich eliminacji, wykonane działania ochronne (w tym 
pozyskanie do sztucznego rozrodu tarlaków łososia 
atlantyckiego, troci wędrownej i siei łebskiej).

Dane historycznePomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony ryb i minogów w Parku.

63Materiał publikowany Jurałowicz B., Sobocki M. (red.). 
2016. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 45. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące ichtiofauny: zagrożenia, 
sposoby ich eliminacji, wykonane działania ochronne (odłowy 
regulujące, pozyskanie tarlaków, zarybienia, zabezpieczenie 
tras migracji, ograniczenie rybołówstwa w Bałtyku), monitoring 
w rzece Łupawie i jej starorzeczach (metodą elektropołowów), 
tematy realizowanych projektów badawczych ichtiofauny w 
Parku.

Dane aktualne Pomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu ryb i minogów (wskazuje 
wykonanie wiosną monitoringu ryb i minogów 
metodą elektropołowów na rzece Łupawie i jej 
starorzeczach) w Parku. Materiał stanowi 
również źródło informacji o prowadzonych w 
Parku badaniach ichtiofauny.

64Materiał publikowany Jurałowicz B., Sobocki M. (red.). 
2017. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, tom 46. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące ichtiofauny: zagrożenia, 
sposoby ich eliminacji, wykonane działania ochronne (odłowy 
regulujące, pozyskanie tarlaków, zarybienia, zabezpieczenie 
tras migracji, ograniczenie rybołówstwa w Bałtyku), monitoring 
w rzece Łupawie i jej starorzeczach (metodą elektropołowów), 
tematy realizowanych projektów badawczych ichtiofauny w 
Parku.

Dane aktualne Pomocniczy materiał do zaprojektowania 
ochrony i monitoringu ryb i minogów (wskazuje 
wykonanie monitoringu ryb i minogów metodą 
elektropołowów na rzece Łupawie i jej 
starorzeczach) w Parku oraz źródło informacji 
o prowadzonych w Parku badaniach.

65Materiał 
niepublikowany

Zestawienia zarybień. Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
zarybień jezior Parku gatunkami: węgorz, sandacz, lin, sieja 
łebska, szczupak, karaś pospolity. Dane z lat 1997-2018.

Dane częściowo 
aktualne

Materiały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.

66Materiał 
niepublikowany

Zestawienia odłowów regulacyjnych 
na Jeziorze Łebsko.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
odłowów regulacyjnych jezior Parku. Dane z lat 1997-2018.

Dane częściowo 
aktualne

Materiały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.

67Materiał 
niepublikowany

Zestawienia odłowów regulacyjnych 
na Jeziorze Gardno.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
odłowów regulacyjnych jezior Parku. Materiał potwierdza 
występowanie w Jeziorze Gardno gatunku obcego: babki 
byczej. Dane z lat 1997-2018.

Dane częściowo 
aktualne

Materiały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.

68Materiał 
niepublikowany

Księgi gospodarcze (Dołgie Wielkie i 
Dołgie Małe).

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
odłowów gospodarczych wykonanych w: Jeziorze Dołgie 
Wielkie i Jeziorze Dołgie Małe. Dane z lat 1952-1971, 1971-
1986, 1986-1999, 1999.

Dane historyczneMateriały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.

69Materiał 
niepublikowany

Zestawienia zarybień na: Jeziorze 
Łebsko i Jeziorze Gardno.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
zarybień gospodarczych węgorzem i szczupakiem: jeziora 
Łebsko i Gardno. Dane z lat 1951-1996.

Dane historyczneMateriały przydatne do analizy historycznej 
struktury gatunkowej jezior Parku.

70Materiał 
niepublikowany

Zestawienia odłowów gospodarczych 
na Jeziorze Łebsko.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
odłowów gospodarczych na Jeziorze Łebsko. Dane z lat 1951-
1996.

Dane historyczneMateriały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.

71Materiał 
niepublikowany

Zestawienia odłowów gospodarczych 
na Jeziorze Gardno.

Zestawienia zawierają informacje dotyczące ilości i jakości 
odłowów gospodarczych na Jeziorze Gardno. Dane z lat 1952-
1996.

Dane historyczneMateriały przydatne do analizy struktury 
gatunkowej jezior Parku.
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72Materiał publikowany Bartel R., Bernaś R., Grudniewska J., 

Jesiołowski M., Kacperska B., 
Marczyński A., Pazda R., Pender R., 
Połomoski S., Skóra M., Sobocki M., 
Terech-Majewska E., Wołyński P. 
2009. Wrzodzienica u łososi (Salmo 
salar) i troci (Salmo trutta trutta) w 
Polsce w latach 2007-2008. 
Komunikaty Rybackie 3: 7-12. 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, 
Olsztyn

Publikacja zawiera informacje dotyczące wrzodowej choroby 
bakteryjnej kilku gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego i 
troci wędrownej. Zawiera wskazania praktyczne do 
minimalizacji jej negatywnych skutków.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do identyfikacji zagrożeń 
dla przedmiotów ochrony Parku i Ostoi 
Słowińskiej oraz do zaplanowania ich ochrony.

73Materiał publikowany Braun M., Czajkowski Ł. 2012. 
Jeziora przybrzeżne w Słowińskim 
Parku Narodowym. Gawron nr 1 (62): 
16-20. Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych w Słupsku. Oddział 
w Gdańsku - Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, Gdańsk

Publikacja zawiera ogólne informacje o ichtiofaunie jezior 
Parku, w tym o gatunkach wymienionych w Załączniku II DS. 
Wspomina o występowaniu w jeziorach alosy (może autorzy 
mieli na myśli parposza).

Dane częściowo 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opracowaniu listy 
gatunków ryb i minogów wymienionych w 
Załączniku II DS.

74Materiał publikowany Ciereszko A., Nynca J., Judycka S., 
Dietrich G. J., Liszewska E., Karol H., 
Sobocki M., Martyniak A. (red.), 
Zakęś Z., Demska-Zakęś K., 
Kowalska A. 2012. Sprawdzenie 
powtarzalności metodyki 
kriokonserwacji nasienia siei łebskiej 
(Coregonus lavaretus) oraz 
określenie zdolności do aktywacji 
plemników w zależności od czasu po 
rozmrożeniu. Wylęgarnictwo 
organizmów wodnych – osiągnięcia, 
wyzwania i perspektywy: 105-113. 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, 
Olsztyn

Publikacja zawiera opis powtórnego zastosowania z 
pozytywnym rezultatem metody kriokonserwacji nasienia siei 
łebskiej.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny do zaplanowania ochrony 
siei łebskiej.

75Materiał publikowany Czajkowski Ł. 2018. Wybrane 
zagadnienia ochrony gatunków oraz 
siedlisk ryb i minogów w Słowińskim 
Parku Narodowym. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Publikacja zawiera syntetyczny opis biologii gatunków ryb i 
minogów dwuśrodowiskowych: łososia atlantyckiego, troci 
wędrownej, minoga morskiego, minoga rzecznego, węgorza 
europejskiego oraz ryb o specyficznych strategiach 
przystosowawczych: piskorza i różanki. Publikacja traktuje 
również o sposobach ochrony tych gatunków.

Dane aktualne Publikacja przydatna do zaplanowania ochrony 
niektórych gatunków ryb i minogów w ramach 
planu ochrony Parku.
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76Materiał publikowany Fopp-Bayat D. 2010. Zastosowanie 

analiz genetycznych w ochronie 
bioróżnorodności siei z Jeziora 
Łebsko. Biul. Nauk. UWM, 31: 11-16. 
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski, 
Olsztyn

Publikacja traktuje o problemach utrzymania wysokiej 
zmienności genetycznej autochtonicznej siei łebskiej. Wskazuje 
jako narzędzie monitoringu analizę genetyczną.

Dane częściowo 
aktualne

Podstawowy materiał do zaplanowania 
ochrony i monitoringu siei łebskiej w SPN.

77Materiał publikowany Fopp-Bayat D., Wiśniewska A., 
(red.), Zakęś Z., Demska-Zakęś K., 
Kowalska A. 2010. Analiza 
genetyczna siei (Coregonus 
lavaretus) z Jeziora Łebsko - 
zastosowanie analizy 
mikrosatelitarnego DNA. Rozród, 
podchów, profilaktyka ryb rzadkich i 
chronionych oraz innych gatunków. 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, 
Olsztyn

Publikacja zawiera wyniki badań genetycznych (identyfikacji 
puli genetycznej) siei łebskiej.

Dane częściowo 
aktualne

Publikacja przydatna do opracowania 
charakterystyki gatunku siei łebskiej .

78Materiał publikowany Hliwa P., M. Sobocki i in. 2010. 
Morphology and histology of cranial 
and caudal lobes of whitefish 
(Coregonus lavaretus L.) testes. 
Fundam. Appl. Limnol., Arch. 
Hydrobiol. Vol. 176/1: 83-88. 
Schweizerbart science publishers, 
Stuttgart

Publikacja traktująca o morfologii siei łebskiej. Dane częściowo 
aktualne

Publikacja przydatna do opracowania 
charakterystyki siei łebskiej.

79Materiał publikowany Kostuch M. 2011. Gospodarstwo 
Rybackie czy park narodowy. 
Wędkarski Świat 6: 94-95. Wędkarski 
Świat, Warszawa

Artykuł podejmuje temat zasadności prowadzenia gospodarki 
rybackiej w parku narodowym.

Dane historyczneMateriał przydatny w planowaniu 
udostępnienia i ochrony Parku.

80Materiał publikowany Obolewski K. 2017. The Ecological 
Status of the Southern Baltic Coastal 
Lakes. Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa

Publikacja zawiera opis składu gatunkowego ichtiofauny jezior 
Gardno i Łebsko oraz Jeziora Dołgie Wielkie.

Dane aktualne Pomocniczy materiał do analizy struktury 
gatunkowej jezior Gardno i Łebsko oraz 
Jeziora Dołgie Wielkie.

81Materiał 
niepublikowany

Skurzak K. 2009. Model sieci 
troficznej Jeziora Gardno. Pr. mgr, 
mscr. Zakład Ochrony Wód Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, Słupsk

Praca zawiera opis ichtiofauny Jeziora Gardno i wyników 
prowadzonych w nim połowów.

Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Jeziora Gardno.
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82Materiał publikowany Wiśniewska A. M., Pawelczyk K., 

Sobocki M. 2010. Systemy informacji 
przestrzennej - możliwość 
zastosowania w działaniach 
związanych z ochroną ichtiofauny. 
Biul. Nauk. UWM, 31: 15-10. 
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski, 
Olsztyn

Publikacja zawiera ogólne przybliżenie tematyki technologii 
systemów informacji przestrzennej oraz wykazanie ich 
przydatności i możliwości zastosowania w działaniach 
związanych z ochroną ichtiofauny. Zawiera mapę 
rozmieszczenia tarlisk siei łebskiej w Jeziorze Łebsko.

Dane częściowo 
aktualne

Materiały przydatne do analizy stanowisk siei 
łebskiej.

83Materiał publikowany Woźniak K., Mizancew P. 2010. 
Ochrona siedlisk wodnych w 
Słowińskim Parku Narodowym.

Publikacja zawiera opis prowadzonej ochrony ryb w Słowińskim 
PN.

Dane częściowo 
aktualne

Publikacja przydatna do zaplanowania ochrony 
ryb w Parku.

Literatura metodyczna
84Materiał publikowany Adamski P., Bartel R., Bereszyński 

A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). 
2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków), tom 6. Poradniki ochrony 
siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa

Publikacja zawiera opisy gatunków, ich cech biologicznych i 
ekologicznych, występowania, stanu populacji, zagrożeń oraz 
propozycje działań ochronnych dla niektórych gatunków 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: minoga 
rzecznego, minoga morskiego, minoga strumieniowego, 
parposza, ciosy, bolenia, łososia, kozy, piskorza i różanki.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja stanowi 
cenne źródło informacji dotyczących gatunków 
ryb i minogów wymienionych w załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej występujących na 
terenie Ostoi Słowińskiej. Wskazuje również 
zagrożenia dla tych gatunków i propozycje 
działań ochronnych.

85Materiał publikowany Chybowski L., Białokoz W., Wołos A., 
Draszkiewicz-Mioduszewska H., 
Szlakowski J. 2016. Przewodnik 
metodyczny do monitoringu 
ichtiofauny w jeziorach. Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera metodykę oceny stanu ekologicznego 
jezior odnoszącego się do jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP) na podstawie ichtiofauny.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie 
ichtiofauny.

86Materiał publikowany Freyhof, J., Brooks E. 2011. 
European Red List of Freshwater 
Fishes. Publications Office of the 
European Union, Luxembourg.

Publikacja zawiera dane o gatunkach szczególnie zagrożonych 
w skali Europy.

Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Parku.

87Materiał publikowany Głowaciński Z. 2001. Polska 
Czerwona Księga Zwierząt. 
Kręgowce. Powszechne 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa

Pozycja prezentuje ogólne informacje o statusie gatunków 
polskiej ichtiofauny, ich pochodzeniu, systematyce i 
rozmieszczeniu. Opis dotyczy także informacji o zajmowanym 
siedlisku i stanie populacji.

Dane aktualne Publikacja określa obowiązujący status 
zagrożenia gatunków.

88Materiał publikowany Głowaciński Z., Okarma H., 
Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2008. 
Księga gatunków obcych 
inwazyjnych w faunie Polski. 
Wydawnictwo internetowe Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 
Kraków

Pozycja wyszczególnia obce dla Polski gatunki z podaniem 
informacji o prawdopodobnym czasie pierwszej introdukcji oraz 
podaje informacje o kraju (regionie), z którego dany gatunek 
przybył.

Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Parku.
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89Materiał publikowany IUCN. 2012. Red List of Threatened 

Species (version 2012.2). 
www.iucnredlist.org

Publikacja zawiera dane o gatunkach szczególnie zagrożonych.Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Parku.

90Materiał publikowany Kozłowski K., Pieckiel P., Kuczyński 
T., Barańska A. 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich. 
Przewodnik metodyczny gatunku 
koza. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu kozy. Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony kozy na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.

91Materiał publikowany Kuczyński T., Pieckiel P., Kozłowski 
K. 2018. Monitoring gatunków i 
siedlisk morskich. Przewodnik 
metodyczny gatunku minóg rzeczny. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu 
minoga rzecznego.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony minoga rzecznego i 
minoga morskiego na potrzeby sporządzenia 
projektu planu ochrony obszaru Natura 2000.

92Materiał publikowany Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 
(red.). 2012. Monitoring gatunków 
zwierząt, przewodnik metodyczny cz. 
3. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera ogólną koncepcję monitoringu gatunków 
ryb i minogów wymienionych w załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej w ciekach oraz podstawowe, szczegółowe 
metodyki dla niektórych gatunków, w tym: minoga rzecznego, 
minoga strumieniowego, bolenia, łososia atlantyckiego, kozy, 
piskorza i różanki.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodyki obowiązujące przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony gatunków wymienionych 
w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej na 
potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony 
obszaru Natura 2000.

93Materiał publikowany Pieckiel P., Kuczyński T., Kozłowski 
K., Barańska A. 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich. 
Przewodnik metodyczny gatunku 
ciosa. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu ciosy. Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony ciosy na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.

94Materiał publikowany Pieckiel P., Kuczyński T., Kozłowski 
K., Barańska A. 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich. 
Przewodnik metodyczny gatunku 
parposz. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu 
parposza w zbiornikach wodnych i ciekach.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony parposza na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.

95Materiał publikowany Pieckiel P., Kuczyński T., Kozłowski 
K., Barańska A. 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich. 
Przewodnik metodyczny gatunku 
piskorz. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu 
piskorza.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony piskorza na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
96Materiał publikowany Pieckiel P., Kuczyński T., Kozłowski 

K., Barańska A. 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich. 
Przewodnik metodyczny gatunku 
różanka. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa

Przewodnik zawiera szczegółową metodykę monitoringu 
różanki.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ochrony różanki na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.

97Materiał publikowany Prus P., Wiśniewolski W., Adamczyk 
M (red.). Monitoring ichtiofauny w 
rzekach, przewodnik metodyczny. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Warszawa

Przewodnik zawiera metodykę oceny stanu ekologicznego rzek 
odnoszącego się do jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) na podstawie ichtiofauny.

Dane aktualne Metodyka obowiązująca w Państwowym 
Monitoringu Środowiska. Publikacja zawiera 
metodykę obowiązującą przy dokonywaniu 
oceny stanu ekologicznego cieków na 
podstawie ichtiofauny.

98Materiał publikowany Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., 
Heese T. 1999. Czerwona lista 
słodkowodnej ichtiofauny Polski. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. (4): 5-19. 
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk, Kraków

Publikacja opisująca gatunki ryb najbardziej zagrożone w skali 
kraju.

Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Parku.

99Materiał publikowany Witkowski A., Kotusz J., Przybylski 
M. 2009. Stopień zagrożenia 
słodkowodnej ichtiofauny Polski. 
Czerwona lista minogów i ryb stan 
2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. (65): 33-
52. Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Publikacja zawiera informacje dotyczące stopnia zagrożenia 
gatunków ryb Polski.

Dane historyczneMateriał przydatny do opracowania 
charakterystyki ichtiofauny Parku.

100Materiał publikowany European Committee for 
Standardization. 2006. PN-EN 14011 
Jakość wody. Pobieranie próbek ryb 
z zastosowaniem elektryczności. 
Polski Komitet Normalizacyjny, 
Warszawa

Norma określająca zasady wykonywania elektropołowów, 
przeznaczona do oceny składu, obfitości i różnorodności ryb w 
rzekach, jeziorach i wodach przybrzeżnych.

Dane aktualne Norma zawiera metodykę obowiązującą przy 
wykonywaniu elektropołowów na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000 (zgodnie z metodyką PMŚ).

101Materiał publikowany European Committee for 
Standardization. 2013. PN-EN 
60335-2-86. Elektryczny sprzęt do 
użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 
2-86: Wymagania szczegółowe 
dotyczące elektrycznych urządzeń do 
połowu ryb. Polski Komitet 
Normalizacyjny, Warszawa

Zmiana do Normy Europejskiej EN 60335-2-86: 2003/A1: 2005 
mająca status zmiany do Polskiej Normy.

Dane aktualne Norma określająca Wymagania szczegółowe 
dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu 
ryb.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
102Materiał publikowany European Committee for 

Standardization. 2015. PN-EN 
14757. Jakość wody Odłowy 
kontrolne ryb za pomocą zestawów 
wontonów o zróżnicowanej wielkości 
oczek. Polski Komitet 
Normalizacyjny, Warszawa

Norma określająca zasady wykonywania odłowów kontrolnych 
nordyckim zestawem wontonów.

Dane aktualne Norma zawiera metodykę obowiązującą przy 
wykonywaniu połowów nordyckim zestawem 
wontonów na potrzeby oceny stanu 
ekologicznego wód na podstawie ichtiofauny 
(zgodnie z metodyką PMŚ).
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5.9. Ornitofauna
autor: Grzegorz Szewczyk
konsultacje: Piotr Profus
Analiza materiałów przekazanych przez SPN oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych 

(między  innymi  danych  z  monitoringu  ptaków  prowadzonego  przez  GIOŚ)  pozwoliła  ocenić, 
że wszystkie zadania niezbędne do wykonania dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu 
ochrony Słowińskiego Parku Narodowego będą mogły być wykonane na ich podstawie. Według opisu 
przedmiotu zamówienia do zadań tych należy:

• sporządzenie  systematycznego  wykazu  gatunków  ptaków  występujących  w  Parku, 
wraz z ich waloryzacją  (między  innymi  wskazanie  gatunków  objętych  ochroną  prawną, 
umieszczonych na czerwonych listach itp.),

• opracowanie charakterystyki  awifauny pod względem udziału  gatunków cennych (chronione, 
zagrożone itp.),

• dokonanie  przeglądu  i  charakterystyki  awifauny  (z  uwzględnieniem  ptaków  zimujących 
i pojawiających  się  na  przelotach  wiosennych  i  jesiennych,  z  zawarciem  między  innymi 
informacji o liczebności, statusie lęgowym, trendach zmian itp.),

• przygotowanie  analizy  i  oceny  skuteczności  realizowanych  w  Parku  działań  ochronnych 
ukierunkowanych na awifaunę,

• opracowanie koncepcji celów ochrony i działań ochronnych oraz zasad i metod monitoringu,
• określenie kierunków badawczych, jakie należałoby realizować w Parku, w celu poszerzenia 

wiedzy i tworzenia lepszych podstaw do planowania ochrony awifauny,
• dokonanie  identyfikacji  zagrożeń  (z  uwzględnieniem  zagrożeń  istniejących  i  potencjalnych 

oraz wewnętrznych i zewnętrznych).
Przekazane materiały zawierają między innymi pełną listę gatunków stwierdzonych w SPN, 

kompletne wykazy prac monitoringowych, które prowadzone są na tym obszarze od wielu lat i dotyczą 
ptaków lęgowych,  przelotnych,  zimujących,  a  także gromadzących się na noclegowiska.  Materiały 
zawierają  także  warstwy  przestrzenne  pozwalające  na  przygotowanie  niezbędnych  map.  Dane 
te zawierają  w  warstwie  atrybutowej  dokładne  lokalizacje  stanowisk  ptaków  i  ich  siedlisk, 
wraz z podaniem  liczebności  (ilość  par,  osobników  itp.)  oraz  trendów  zmian  zachodzących 
w populacjach. Materiały zawierają także ważne informacje o działaniach ochronnych prowadzonych 
na tym terenie.

W  przypadku  kilku  zadań  (identyfikacja  zagrożeń,  analiza  i  ocena  skuteczności 
realizowanych w Parku działań ochronnych), poza materiałami źródłowymi niezbędne będzie także 
przeprowadzenie dodatkowych wizji terenowych, pozwalających na uzupełnienie bądź potwierdzenie 
niektórych informacji oraz na wyszukanie stanowisk gatunków cennych i zagrożonych, również tych 
wskazanych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

Podczas kolejnego etapu opracowywania dokumentacji planistycznej dla obszarów Natura 
2000 (które znajdują się w granicach SPN) zawarte w przekazanych materiałach informacje pozwolą 
także (poza analogicznymi zadaniami jak w przypadku planu ochrony dla SPN) na wstępne określenie 
wskaźników właściwego stanu ochrony oraz warunków jego utrzymania lub odtworzenia.

Powyższy  opis  został  przygotowany  w  oparciu  o  opis  przedmiotu  zamówienia 
oraz na podstawie  szczegółowej  analizy  materiałów  dotyczących  ornitofauny  zestawionej 
w zamieszczonej poniżej  tabeli  nr  16. Wszystkie pozycje w omawianej tabeli  zostały umieszczone 
w kolejności alfabetycznej.
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Tabela 16: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących ornitofauny Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Adrian M., 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 41: 59-78

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono: zestawienie 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w 2012 roku, 
liczebność ptaków na odcinku 185-218 km wybrzeża Bałtyku 
podczas zimowania i wędrówki wiosennej w 2012 roku, 
liczebność ptaków na Jeziorze Łebsko i w przyujściowych 
odcinkach rzek podczas migracji wiosennej i jesiennej oraz 
zimowania w 2012 roku oraz liczebność ptaków na Jeziorze 
Gardno podczas migracji wiosennej i jesiennej oraz zimowania 
w 2012 roku.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi (z 
wyjątkiem wróblowych) i ptaków szponiastych. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

2 Materiał publikowany Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski 
M.1999. Zmiany liczebności 
sieweczek obrożnych Charadrius 
hiaticula i rybitw białoczelnych 
Sterna albifrons w środkowej części 
polskiego wybrzeża Bałtyku. Not. 
orn. 40: 61-68.

Publikacja zawiera informacje o dwóch cennych gatunkach 
ptaków, gniazdujących na wybrzeżu. Część informacji dotyczy 
także obszaru SPN.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach.

3 Materiał publikowany Antczak J., Ziółkowski M. 1991. 
Rozmieszczenie i liczebność 
stanowisk lęgowych sieweczki 
obrożnej Charadrius hiaticula i 
rybitwy białoczelnej Sterna albifrons 
w środkowej części polskiego 
wybrzeża Bałtyku. W: Górski W.
(red.). Lęgowiska ptaków wodnych i 
błotnych oraz ich ochrona w 
środkowej części Pomorza. ss.159-
168. Słupsk.

Publikacja zawiera informacje o dwóch cennych gatunkach 
ptaków, gniazdujących na wybrzeżu. Część informacji dotyczy 
także obszaru SPN.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach.

4 Materiał publikowany Bednorz J. 1983. Awifauna 
Słowińskiego Parku Narodowego z 
uwzględnieniem stosunków 
ilościowych. Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 65: 1-
101.

Praca przedstawia ptaki, które spotkać można na terenie SPN 
(gat. lęgowe, przelotne i zimujące) oraz analizuje ich 
liczebności.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne głównie przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
5 Materiał publikowany Brzeska P., Kruk-Dowgiałło L., 

Gorczyca M., Kordala I., Kuczyński 
T., Michałek M., Olenycz M., 
Osowiecki A., Pieckiel P. 2014. 
Studium Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Polskich Obszarów Morskich. 
Załącznik 4. Gdańsk

Studium zawiera m.in. materiały dotyczące szczególnie 
istotnych miejsc koncentracji awifauny na polskim wybrzeżu i 
wykorzystywaniu ich przez ptaki podczas przelotów, zimowania 
oraz lęgów. Każdy opis obszaru zawiera krótką 
charakterystykę oraz informacje o zagrożeniach.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków ptaków, do waloryzacji, 
jako materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach oraz przy 
analizie zagrożeń.

6 Materiał publikowany Chodkiewicz T., Meissner W., 
Chylarecki P., Neubauer G., Sikora 
A., Pietrasz K., Cenian Z., Betleja J., 
Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki 
Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., 
Wieloch M., Wylegała P., Zielińska 
M., Zieliński P. 2016. Monitoring 
Ptaków Polski w latach 2015–2016. 
Biuletyn Monitoringu Przyrody 15: 
1–86.

Omówienie monitoringu ptaków (lęgowych, zimujących i 
przelotnych), prowadzonego na terenie całego kraju w latach 
2015-2016. Praca zawiera liczne zestawienia liczebności 
poszczególnych grup ptaków (ptaki terenów podmokłych, 
drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian zachodzących w ich 
populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

7 Materiał publikowany Chodkiewicz T., Moczarska J., 
Bobrek R (red.). 2018. Monitoring 
ptaków z uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Lata 2015-2018. Etap VI. 
Syntetyczny raport końcowy z 
realizacji Monitoringu Ptaków Polski 
w latach 2015-2018. GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich i ptaków mokradeł w Polsce w latach 2015-
2018. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

8 Materiał publikowany Chodkiewicz T., Neubauer G., 
Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., 
Ostasiewicz M., Wylegała P., 
Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., 
Gaszewski K., Górski A., Grygoruk 
G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., 
Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., 
Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., 
Rubacha S., Stachyra P., 
Świętochowski P., Tumiel T., Urban 
M., Wieloch M., Woźniak B., 
Zielińska M., Zieliński P. 2013. 
Monitoring populacji ptaków Polski w 
latach 2012–2013. Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 11: 1–72.

Omówienie monitoringu ptaków prowadzonego na terenie 
całego kraju w latach 2010-2013. Praca zawiera liczne 
zestawienia liczebności poszczególnych grup ptaków (ptaki 
wodne, drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian 
zachodzących w ich populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
9 Materiał publikowany Chodkiewicz T., Neubauer G., 

Meissner W., Sikora A., Chylarecki 
P., Woźniak B., Bzoma S., Brewka 
B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., 
Cenian Z., Wieloch M., Zielińska M., 
Zieliński P., Kajtoch Ł., Szałański P., 
Betleja J. 2012. Monitoring populacji 
ptaków Polski w latach 2010–2012. 
Biuletyn Monitoringu Przyrody 9: 1–
44.

Omówienie monitoringu ptaków prowadzonego na terenie 
całego kraju w latach 2010-2012. Praca zawiera liczne 
zestawienia liczebności poszczególnych grup ptaków (ptaki 
wodne, drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian 
zachodzących w ich populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

10 Materiał publikowany Chodkiewicz T., Neubauer G., 
Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., 
Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., 
Betleja J., Kuczyński L., Moczarska 
J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch 
M., Wylegała P., Zielińska M., 
Zieliński P., Chylarecki P. 2018. 
Monitoring Ptaków Polski w latach 
2016–2018. Biuletyn Monitoringu 
Przyrody 17: 1–90.

Omówienie monitoringu ptaków (lęgowych, zimujących i 
przelotnych), prowadzonego na terenie całego kraju w latach 
2016-2018. Praca zawiera liczne zestawienia liczebności 
poszczególnych grup ptaków (ptaki terenów podmokłych, 
drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian zachodzących w ich 
populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

11 Materiał publikowany Chylarecki P., Chodkiewicz T., 
Neubauer G., Sikora A., Meissner 
W., Woźniak B., Wylegała P., 
Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja 
J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., 
Korniluk M., Moczarska J., 
Ochocińska D., Rubacha S., 
Wieloch M., Zielińska M., Zieliński 
P., Kuczyński L. 2018. Trendy 
liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, 
Warszawa.

Zawiera informacje o wszystkich projektach monitoringu 
ptaków prowadzonych w Polsce w ostatnich latach. Zawiera 
zestawienia wyników oraz określa trendy zmian w populacjach 
rzadszych gatunków. Wiele informacji pochodzi z obszaru 
SPN.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

12 Materiał publikowany Domagała M., Jankow W. 2014. 
Polskie Ostoje Ptaków, Wyd. 
Drawieński PN, Drawno

Omówienie sposobów ochrony ptaków wodnych i błotnych
w pięciu parkach narodowych (m.in. w SPN). Informacje na 
temat odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych 
gatunków.

Dane aktualne Praca przydatne przy planowaniu zadań 
ochronnych oraz przy ustalaniu zagrożeń dla 
fauny ptaków.

13 Materiał publikowany GIOŚ. 2012. Monitoring ptaków w 
tym monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
III, lata 2010-2012. Syntetyczny 
raport końcowy z III fazy 
monitoringu.

Zawiera m.in. omówienie najważniejszych programów 
monitoringu ptaków w Polsce. Przedstawia gatunki ptaków, 
wyniki monitoringu, założenia metodyczne, lokalizację 
powierzchni.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
14 Materiał publikowany GIOŚ. 2013. Monitoring ptaków w 

tym monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
IV, lata 2012-2015. Etap III. 
Sprawozdanie z Monitoringu Ptaków 
Polski. GIOŚ.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych, 
zimujących ptaków morskich oraz monitoringu noclegowisk 
żurawi w Polsce w latach 2012-2013. Przedstawia m.in. 
założenia metodyczne, gatunki ptaków, wyniki monitoringu, 
lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.

15 Materiał publikowany GIOŚ. 2014. Monitoring ptaków w 
tym monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
IV, lata 2012-2015. Etap IV.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych, 
zimujących ptaków morskich oraz monitoringu noclegowisk 
żurawi w Polsce w latach 2012-2015. Przedstawia m.in. 
założenia metodyczne, gatunki ptaków, wyniki monitoringu, 
lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.

16 Materiał publikowany GIOŚ. 2015. Monitoring ptaków z 
uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 lata 2015-2018.
Etap I. Sprawozdanie z Monitoringu 
Ptaków Polski.

Zawiera omówienie kolejnej fazy monitoringu m.in. pospolitych 
ptaków lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich, ptaków mokradeł w Polsce w latach 2015-
2018. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

17 Materiał publikowany GIOŚ. 2016. Monitoring ptaków z 
uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 lata 2015-2018.
Etap III. Sprawozdanie z 
Monitoringu Ptaków Polski.

Zawiera omówienie kolejnej fazy monitoringu m.in. pospolitych 
ptaków lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich, ptaków mokradeł w Polsce w latach 2015-
2018. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

18 Materiał publikowany GIOŚ. 2016. Monitoring ptaków z 
uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. lata 2015-2018. 
Sprawozdanie z prac wykonanych w 
II etapie.

Zawiera omówienie kolejnej fazy monitoringu m.in. zimujących 
ptaków wodnych, zimujących ptaków morskich, ptaków 
zimujących wód przejściowych, noclegowisk gęsi oraz 
monitoringu noclegowisk żurawi w Polsce w latach 2015-2018. 
Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki ptaków, 
wyniki monitoringu, lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.

19 Materiał publikowany GIOŚ. 2017. Monitoring ptaków z 
uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 lata 2015-2018.
Etap V. Sprawozdanie z Monitoringu 
Ptaków Polski.

Zawiera omówienie kolejnej fazy monitoringu m.in. pospolitych 
ptaków lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich, ptaków mokradeł, lęgowych ptaków 
morskich oraz rzadkich dzięciołów w Polsce w latach 2015-
2018. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

20 Materiał publikowany GIOŚ. 2017. Monitoring ptaków z 
uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Lata 2015-2018. 
Sprawozdanie z prac wykonanych w 
IV etapie.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych, 
zimujących ptaków morskich, ptaków zimujących wód 
przejściowych, noclegowisk gęsi oraz monitoringu noclegowisk 
żurawi w Polsce w latach 2015-2018. Przedstawia m.in. 
założenia metodyczne, gatunki ptaków, wyniki monitoringu, 
lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.
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21 Materiał publikowany GIOŚ. 2018. Monitoring ptaków z 

uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Lata 2015-2018. Etap VI. 
Sprawozdanie z prac wykonanych w 
VI etapie.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych, 
zimujących ptaków morskich, ptaków zimujących wód 
przejściowych, noclegowisk gęsi oraz monitoringu noclegowisk 
żurawi w Polsce w latach 2015-2018. Przedstawia m.in. 
założenia metodyczne, gatunki ptaków, wyniki monitoringu, 
lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.

22 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring biegusa 
zmiennego. Państwowy Monitoring 
Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu biegusa zmiennego na 
obszarze SPN w latach 2007-2017. Materiały zawierają m.in. 
informacje o terminach kontroli, ilości obserwowanych 
osobników/par oraz przedstawiają położenie powierzchni 
próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

23 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring łabędzia 
krzykliwego. Państwowy Monitoring 
Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu łabędzia krzykliwego na 
obszarze SPN w latach 2016-2017. Materiały zawierają m.in. 
informacje o terminach kontroli, ilości obserwowanych 
osobników/par oraz przedstawiają położenie powierzchni 
próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

24 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring noclegowisk gęsi. 
Państwowy Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu noclegowisk gęsi (zbożowej i 
białoczelnej) na obszarze SPN w latach 2012-2017. Materiały 
zawierają m.in. informacje o terminach kontroli, ilości 
obserwowanych osobników oraz przedstawiają położenie 
powierzchni próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

25 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring noclegowisk 
żurawi. Państwowy Monitoring 
Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu noclegowisk żurawi na 
obszarze SPN w latach 2012-2017. Materiały zawierają m.in. 
informacje o terminach kontroli, ilości obserwowanych 
osobników oraz przedstawiają położenie powierzchni 
próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

26 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring orła przedniego. 
Państwowy Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu orła przedniego na obszarze 
SPN w latach 2007-2017. Materiały zawierają m.in. informacje 
o terminach kontroli, ilości obserwowanych osobników/par oraz 
przedstawiają położenie powierzchni próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

27 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring pospolitych 
ptaków lęgowych. Państwowy 
Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, m.in. w bliskim sąsiedztwie SPN w latach 2000-
2017. Materiały zawierają m.in. informacje o terminach kontroli, 
ilości obserwowanych osobników/par oraz przedstawiają 
położenie powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach 
w SPN oraz na obszarach sąsiednich.

28 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring produktywności 
bielika. Państwowy Monitoring 
Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu bielika na obszarze SPN w 
latach 2015-2017. Materiały zawierają m.in. informacje o 
terminach kontroli, ilości obserwowanych osobników/par, 
produktywności oraz przedstawiają położenie powierzchni 
próbnych.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.
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29 Materiał 

niepublikowany
GIOŚ. Monitoring ptaków 
drapieżnych. Państwowy Monitoring 
Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu ptaków drapieżnych 
(trzmielojad, kania ruda, kania czarna, bielik, jastrząb, 
myszołów, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, 
pustułka, kobuz) i bociana czarnego na obszarze SPN w latach 
2007-2017. Materiały zawierają m.in. informacje o terminach 
kontroli, ilości obserwowanych osobników/par oraz 
przedstawiają położenie powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

30 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring rybołowa. 
Państwowy Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu rybołowa na obszarze SPN 
w latach 2007-2014. Materiały zawierają m.in. informacje o 
terminach kontroli, ilości obserwowanych osobników/par oraz 
przedstawiają położenie powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

31 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring zimujących 
ptaków morskich. Państwowy 
Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu zimujących ptaków wodnych 
na Morzu Bałtyckim na obszarze SPN oraz w jego sąsiedztwie 
w latach 2011-2019. Materiały zawierają m.in. informacje o 
terminach kontroli, ilości obserwowanych osobników oraz 
przedstawiają położenie powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków zimujących oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w ich populacjach.

32 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring zimujących 
ptaków wodnych. Państwowy 
Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu zimujących ptaków wodnych 
na obszarze SPN (przybrzeżnych wodach Bałtyku oraz 
jeziorach Łebsko i Gardno) w latach 2011-2018. Materiały 
zawierają m.in. informacje o terminach kontroli, ilości 
obserwowanych osobników oraz przedstawiają położenie 
powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków zimujących oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w ich populacjach.

33 Materiał 
niepublikowany

GIOŚ. Monitoring zimujących 
ptaków wód przejściowych. 
Państwowy Monitoring Środowiska.

Tabelaryczne dane o monitoringu zimujących ptaków wodnych 
na obszarze SPN (przybrzeżnych wodach Bałtyku oraz 
jeziorach Łebsko i Gardno) w latach 2011-2018. Materiały 
zawierają m.in. informacje o terminach kontroli, ilości 
obserwowanych osobników oraz przedstawiają położenie 
powierzchni próbnej.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków zimujących oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w ich populacjach.

34 Materiał 
niepublikowany

Goc M., Jędro G. 2016. Lęg 
łabędzia krzykliwego Cygnus 
cygnus w SPN. Przegląd 
Przyrodniczy, tom 27-1.

Publikacja zawiera informacje o pierwszym udokumentowanym 
lęgu łabędzia krzykliwego na obszarze SPN. Parę ptaków z 
młodymi obserwowano w 2015 roku na zmeliorowanych, 
śródleśnych łąkach o powierzchni około 22 ha, w pobliżu 
Smołdzina.

Dane aktualne Będzie przydatne jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach 
rzadkich gatunków lęgowych.

35 Materiał publikowany Górski W., Antczak J., Pajkert W., 
Ziółkowski M.1991. Awifauna lęgowa 
jezior przymorskich na wybrzeżu 
słowińskim w latach 1976-1988.W: 
Górski W.(red.). Lęgowiska ptaków 
wodnych i błotnych oraz ich ochrona 
w środkowej części Pomorza. ss.15-
38. Słupsk.

Publikacja zawiera informacje o ptakach lęgowych jezior 
wybrzeża Morza Bałtyckiego. Podaje informacje jakościowe 
oraz ilościowe. Duża część informacji dotyczy obszaru SPN.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach.
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36 Materiał publikowany Gromadzki M., Sidło P. 2001: Ostoje 

ptaków na polskim wybrzeżu 
Bałtyku. OTOP. Gdańsk.

Opracowanie zawiera opisy najważniejszych ostoi ptaków na 
wybrzeżu Bałtyku. Każda ostoja jest szczegółowo omówiona. 
Opis zawiera także wykaz najcenniejszych gatunków awifauny, 
jej liczebność i rozmieszczenie.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy 
do analiz zmian zachodzących w populacjach.

37 Materiał publikowany Hadwiczak M., Jędro G., Goc M., 
2017. Fauna of the Slowinski 
National Park under a changing 
climate. W: II NARBAC Conference 
Natural resources of border areas 
under a changing climate, 
Conference Book, Słupsk: 19 pp

Referat z konferencji zawierający informację na temat wpływu 
zmian klimatu na faunę Słowińskiego Parku Narodowego, w 
szczególności na ptaki.

Dane aktualne Praca przydatne przy planowaniu zadań 
ochronnych oraz przy ustalaniu zagrożeń dla 
fauny ptaków.

38 Materiał publikowany Hadwiczak M., Kurjańczyk J., Jędro 
G., Goc M., Kotlarz B., 2017. 
Interesujące obserwacji gęsi małych 
Anser erythropus w Słowińskim 
Parku Narodowym, Przegląd 
Przyrodniczy, 29, 3: 114-116

Notatka zawiera informację o obserwacji 6 gęsi małych nad 
Jeziorem Gardno (w terminie 28.03-20.04.2016), 
pochodzących ze szwedzkiego programu zasilenia populacji 
tego gatunku.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

39 Materiał publikowany Instytut Morski w Gdańsku, 2015. 
Studium Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Polskich Obszarów Morskich 
wraz z analizami przestrzennymi. 
2015. Gdańsk. Zaucha J., Matczak 
M.

Studium zawiera m.in. materiały dotyczące szczególnie 
istotnych miejsc koncentracji awifauny na polskim wybrzeżu i 
wykorzystywaniu ich przez ptaki podczas przelotów, zimowania 
oraz lęgów. Każdy opis obszaru zawiera krótką 
charakterystykę oraz informacje o zagrożeniach.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków ptaków, do waloryzacji, 
jako materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach oraz przy 
analizie zagrożeń.

40 Materiał publikowany Jędro G., 2012. Siewki Charadrii 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 18 pp

Publikacja dotycząca ptaków siewkowatych (lęgowych i 
przelotnych) spotykanych na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych.

41 Materiał 
niepublikowany

Jędro G., 2014. Monitoring 
Ornitologiczny W: Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Jurałowicz B., mscr, Smołdzino, t. 
43: 95-110

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono m.in.: zestawienie 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w 2014 r., 
zestawienie liczby osobników poszczególnych gatunków 
ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na morzu (205-218 
KUM) w 2014 r., listę gatunków ptaków (wg łącznej liczby 
osobników) zaobserwowanych na Jez. Gardno w roku 2014 
oraz wynik liczenia ptaków siewkowych Charadriformes na 
odcinku Rowy Czołpino (205-218 KUM), w okresie od 3. 
dekady lipca do początku października 2014 r.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi (z 
wyjątkiem wróblowych) i ptaków szponiastych. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.
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42 Materiał publikowany Jędro G., 2014. Waders Charadrii of 

the Słowiński National Park, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Publikacja dotycząca ptaków siewkowatych (lęgowych i 
przelotnych) spotykanych na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych.

43 Materiał publikowany Jędro G., 2015. Monitoring 
ornitologiczny ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowanego 
w ramach projektu „Ochrona 
wybranych siedlisk i gatunków 
priorytetowych Ostoi Słowińskiej 
PLH220023 i Pobrzeża 
Słowińskiego PLB220003 etap I” o 
numerze LIFE13 NAT/PL/000018. 
Raport podsumowujący rok 2015. 
Smołdzino

Praca zawiera informacje o badaniach terenowych 
ukierunkowanych na wykrycie stanowisk lęgowych ptaków 
związanych z siedliskami wodnymi i łąkowymi, z następujących 
grup systematycznych: blaszkodziobe Anseriformes (krakwa 
Anas strepera, cyranka A. querquedula i płaskonos A. 
clypeata), siewkowe Charadriiformes (czajka Vanellus 
vanellus, krwawodziób Tringa totanus, kszyk Gallinago 
gallinago) i chruściele Rallidae (derkacz Crex crex, kropiatka 
Porzana porzana).

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

44 Materiał publikowany Jędro G., 2016. Monitoring 
ornitologiczny ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowanego 
w ramach projektu „Ochrona 
wybranych siedlisk i gatunków 
priorytetowych Ostoi Słowińskiej 
PLH220023 i Pobrzeża 
Słowińskiego PLB220003 etap I” o 
numerze LIFE13 NAT/PL/000018. 
Raport podsumowujący rok 2016. 
Smołdzino

Praca zawiera informacje o badaniach terenowych 
ukierunkowanych na wykrycie stanowisk lęgowych ptaków 
związanych z siedliskami wodnymi i łąkowymi, z następujących 
grup systematycznych: blaszkodziobe Anseriformes (krakwa 
Anas strepera, cyranka A. querquedula i płaskonos A. 
clypeata), siewkowe Charadriiformes (czajka Vanellus 
vanellus, krwawodziób Tringa totanus, kszyk Gallinago 
gallinago) i chruściele Rallidae (derkacz Crex crex, kropiatka 
Porzana porzana).

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

45 Materiał publikowany Jędro G., 2016. Monitoring 
ornitologiczny ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowanego 
w ramach kontynuacji działań 
projektu LIFE09 NAT/PL/000263 
„Ochrona ptaków wodnych i 
błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków” – działanie „E3a4”. 
Raport podsumowujący sezon 2016. 
Smołdzino

Obejmuje informacje o badaniach terenowych 
ukierunkowanych na wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-
błotnych z następujących grup systematycznych: 
blaszkodziobe Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, 
mewy Laridae, rybitwy Sternidae, oraz łyski i kokoszki Rallidae. 
Podaje informacje na temat sposobów ochrony polegających 
m.in. na eliminacji inwazyjnych ssaków drapieżnych, 
zagrażających lęgom ptaków.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach. Materiał 
pomocny przy określaniu zagrożeń oraz 
planowaniu działań ochronnych.
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46 Materiał publikowany Jędro G., 2016. Monitoring 

ornitologiczny ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowanego 
w ramach projektu „Ochrona ptaków 
wodnych i błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków”. Raport podsumowujący 
sezon 2015. Smołdzino

Obejmuje informacje o badaniach terenowych 
ukierunkowanych na wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-
błotnych z następujących grup systematycznych: 
blaszkodziobe Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, 
mewy Laridae, rybitwy Sternidae, oraz łyski i kokoszki Rallidae. 
Podaje informacje na temat sposobów ochrony polegających 
m.in. na eliminacji inwazyjnych ssaków drapieżnych, 
zagrażających lęgom ptaków.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach. Materiał 
pomocny przy określaniu zagrożeń oraz 
planowaniu działań ochronnych.

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

Obejmuje informacje o badaniach terenowych 
ukierunkowanych na wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-
błotnych z następujących grup systematycznych: 
blaszkodziobe Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, 
mewy Laridae, rybitwy Sternidae, oraz łyski i kokoszki Rallidae. 
Podaje informacje na temat sposobów ochrony polegających 
m.in. na eliminacji inwazyjnych ssaków drapieżnych, 
zagrażających lęgom ptaków.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach. Materiał 
pomocny przy określaniu zagrożeń oraz 
planowaniu działań ochronnych.

48 Materiał publikowany Jędro G., Hadwiczak M., 2018. Ptaki 
wodno-błotne wschodniego brzegu 
Jeziora Gardno. Przewodnik dla 
miłośników ptaków, Wyd. Słowiński 
Park Narodowy, Smołdzino: 32 pp

Zawiera informacje o ptakach wodno-błotnych Jeziora Gardno, 
jednego z najcenniejszych miejsc lęgów i przelotów awifauny 
na polskim wybrzeżu. Zawiera opisy ciekawszych gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

49 Materiał publikowany Jędro G., Hadwiczak M., 2018. 
Wetland birds of the east shore of 
Lake Gardno. A guide for bird lovers, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 32 pp

Anglojęzyczne wydanie publikacji „ Ptaki wodno-błotne 
wschodniego brzegu Jeziora Gardno. Przewodnik dla 
miłośników ptaków”. Zawiera informacje o ptakach Jeziora 
Gardno, jednego z najcenniejszych miejsc lęgów i przelotów 
awifauny na polskim wybrzeżu. Zawiera opisy ciekawszych 
gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

50 Materiał 
niepublikowany

Jędro G., Hadwiczak M., Goc M., 
2017. Monitoring Ornitologiczny, W: 
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, Jurałowicz B., mscr, 
Smołdzino, t. 46: 92-112

Praca zawiera materiały na temat monitoringu awifauny 
przeprowadzonego na obszarze SPN w 2017 roku. 
Przedstawione dane dotyczą gatunków lęgowych całego 
obszaru Parku oraz prezentują wyniki liczeń gatunków 
nielęgowych morza, Jeziora Gardno oraz Jeziora Łebsko.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
gatunków lęgowych i przelotnych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.
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51 Materiał 

niepublikowany
Jędro G., Knitter K., Goc M., 2016. 
Monitoring Ornitologiczny W: 
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, Jurałowicz B., mscr, 
Smołdzino, t. 45: 79-90

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono m.in.: zestawienie 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w 2016 r., 
zestawienie liczby osobników poszczególnych gatunków 
ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na morzu (205-218 
KUM) w 2016 r., zestawienie liczby osobników poszczególnych 
gatunków ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na 
Jeziorze Gardno w 2016 r., zestawienie liczby osobników 
poszczególnych gatunków ptaków zaobserwowanych w trakcie 
liczeń na Jeziorze Łebsko w 2016 r.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

52 Materiał 
niepublikowany

Jędro G., Knitter M., 2013. 
Monitoring Ornitologiczny W: 
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, Adrian M., mscr, 
Smołdzino, t. 42: 80-104

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono: zestawienie 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w 2013 r., 
zestawienie liczby osobników poszczególnych gatunków 
ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na morzu (185-218 
km) w 2013 roku, liczebność osobników zimujących z 
poszczególnych gatunków zaobserwowanych na Jez. Łebsko 
w roku 2013. listę gatunków ptaków (wg łącznej liczby 
osobników) zaobserwowanych na Jez. Gardno w roku 2013 
oraz wyniki liczenia ptaków siewkowych Charadriformes na 
odcinku Rowy Czołpino (205-218 KUM), w okresie od 3. 
dekady lipca do końca października 2013 r.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi (z 
wyjątkiem wróblowych) i ptaków szponiastych. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

53 Materiał 
niepublikowany

Jędro G., Knitter M., Goc M., 2015. 
Monitoring Ornitologiczny W: 
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, Jurałowicz B., mscr, 
Smołdzino, t. 44: 71-85

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono m.in.: zestawienie 
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych w 2015 r., 
zestawienie liczby osobników poszczególnych gatunków 
ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na morzu (205-218 
KUM) w 2015 r., zestawienie liczby osobników poszczególnych 
gatunków ptaków zaobserwowanych w trakcie liczeń na 
Jeziorze Łebsko w 2015 r, liczebność żurawi i kormoranów na 
noclegowiskach.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

54 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2006. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 35: 41-45

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego przeprowadzonego w 2006 roku. Określono 
m.in. liczebność ptaków lęgowych, związanych w 
szczególności ze środowiskiem wodnym. Omówiono również 
większe koncentracje gatunków na przelotach, podczas 
zimowania oraz opisano nietypowe pojawy rzadkich gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
gatunków lęgowych i przelotnych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.
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55 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2007. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 36: 25-27

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego przeprowadzonego w 2007 roku. Określono w 
nim m.in. liczebność wybranych gatunków lęgowych, 
związanych w szczególności ze środowiskiem wodnym. 
Omówiono również większe koncentracje gatunków na 
przelotach i podczas zimowania (w terminie styczeń-listopad 
2007) na wodach SPN.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
gatunków lęgowych i przelotnych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

56 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2008. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37: 29-34

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono m.in. Wyniki liczeń 
ptaków zimujących na wybrzeżu Bałtyku w granicach SPN 
(185-217 km wybrzeża) w latach 2006-2008, wyniki liczeń 
ptaków zimujących w styczniu na największych jeziorach w 
granicach SPN w latach 2006-2008 oraz wielkość populacji 
lęgowej wybranych gatunków ptaków SPN w latach 2006-
2008.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie zmian 
liczebności wybranych gatunków ptaków o 
znaczeniu priorytetowym w wybranych 
siedliskach SPN. Dane pozwolą określić 
trendy liczebności grup i gatunków ptaków, w 
szczególności związanych ze środowiskami 
podmokłymi (z wyjątkiem wróblowych) i 
ptaków szponiastych. Pozwoli to na 
zaplanowanie stosownych zadań ochronnych 
eliminujących lub ograniczających 
pojawiające się zagrożenia.

57 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2009. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 38: 31-38

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono: wyniki liczeń żurawi 
na noclegowiskach, liczebność ptaków na odcinku 185-218 km 
wybrzeża Bałtyku podczas zimowania, migracji wiosennej i 
jesiennej w 2009 r., liczebność ptaków na Jeziorze Łebsko i w 
przyujściowych odcinkach rzek podczas zimowania, migracji 
wiosennej i jesiennej w 2009 r., liczebność ptaków na Jeziorze 
Gardno podczas zimowania, migracji wiosennej i jesiennej w 
2009 r. oraz zestawiono obserwacje pojawów ciekawszych 
gatunków awifauny.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi (z 
wyjątkiem wróblowych) i ptaków szponiastych. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

58 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 63-64

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego przeprowadzonego w 2010 roku. Określono 
m.in. liczebność ptaków lęgowych, związanych w 
szczególności ze środowiskiem wodnym. Omówiono również 
większe koncentracje gatunków na przelotach i podczas 
zimowania.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
gatunków lęgowych i przelotnych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.
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59 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 62-75

Opracowanie zawiera rozdział dotyczący monitoringu 
ornitologicznego, w którym przedstawiono: liczebność ptaków 
na odcinku 185 - 218 km wybrzeża Bałtyku podczas 
zimowania i wędrówki wiosennej w 2011r., liczebność ptaków 
na Jeziorze Łebsko i w przyujściowych odcinkach rzek 
podczas zimowania i migracji wiosennej (I – III) w 2011 r., 
liczebność ptaków na Jeziorze Łebsko i w przyujściowych 
odcinkach rzek podczas migracji jesiennej i zimowania (IX – 
XII) w 2011 r., liczebność ptaków na Jeziorze Gardno podczas 
zimowania i migracji wiosennej (I–III) w 2011 r., liczebność 
ptaków na Jeziorze Łebsko i w przyujściowych odcinkach rzek 
podczas migracji jesiennej i zimowania (IX – XII) w 2011 r. oraz 
liczebność par lęgowych wybranych gatunków ptaków w 
Słowińskim Parku Narodowym w 2011 r.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi (z 
wyjątkiem wróblowych) i ptaków szponiastych. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

60 Materiał publikowany Kajzer Z. 2015. Rzadkie i nieliczne 
ptaki obserwowane na Pomorzu w 
roku 2012. Ptaki Pomorza 5: 148-
159

Publikacja dotycząca ptaków (lęgowych i przelotnych) 
spotykanych m.in. na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 
Przedstawia głównie te gatunki, których liczebności są 
niewielkie oraz tych, które są szczególnie cenne dla fauny 
kraju.

Dane aktualne Będzie przydatne głównie przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

61 Materiał publikowany Kajzer Z., Guentzel S., Jasiński M., 
Ławicki Ł. 2011. Rzadkie i nieliczne 
gatunki ptaków obserwowane na 
Pomorzu Zachodnim w latach 2004-
2008. Ptaki Pomorza 2: 93-125.

Publikacja dotycząca ptaków (lęgowych i przelotnych) 
spotykanych m.in. na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 
Przedstawia głównie te gatunki, których liczebności są 
niewielkie oraz tych, które są szczególnie cenne dla fauny 
kraju.

Dane aktualne Będzie przydatne głównie przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

62 Materiał publikowany Knitter M., Knitter K., 2012. Ptaki 
szponiaste Słowińskiego Parku 
Narodowego, Wyd. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino: 18 pp

Zawiera informacje o ptakach drapieżnych występujących na 
obszarze SPN. Przedstawia poszczególne gatunki.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych.

63 Materiał publikowany Knitter M., Knitter K., 2014. The 
Accipitriformes of the Słowiński 
National Park, Wyd. Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino

Anglojęzyczne wydanie publikacji „ Ptaki szponiaste 
Słowińskiego Parku Narodowego”. Zawiera informacje o 
ptakach drapieżnych występujących na obszarze SPN. 
Przedstawia poszczególne gatunki.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych.

64 Materiał publikowany Kośmicki A., Bagiński U., Bagińska 
M., Kośmicka A., 2013. Monitoring 
sukcesu lęgowego ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowany w 
ramach projektu „Ochrona ptaków 
wodnych i błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków”. Raport podsumowujący 
sezon 2013. Gdańsk.

Publikacja dotyczy badań terenowych ukierunkowanych na 
wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-błotnych z 
następujących grup systematycznych: blaszkodziobe 
Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, mewy Laridae, 
rybitwy Sternidae, oraz łyski i błotniaka stawowego. Zawiera 
również ocenę udatności lęgów na podstawie oceny 
liczebności i rozmieszczenia dorosłych ptaków 
blaszkodziobych, łysek i perkozów wodzących młode oraz 
ptaków bez młodych na badanych jeziorach. Do pracy 
dołączono warstwy shp oraz mapy ze stanowiskami 
monitorowanych gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.
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65 Materiał publikowany Kośmicki A., Bagiński U., Bagińska 

M., Kośmicka A., 2014. Monitoring 
sukcesu lęgowego ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowany w 
ramach projektu „Ochrona ptaków 
wodnych i błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków”. Raport końcowy, 
podsumowujący prace w latach 
2012-2014. Gdańsk

Publikacja dotyczy podsumowania badań terenowych z lat 
2012-2014, ukierunkowanych na wykrycie lęgów ptaków 
wodnych i wodno-błotnych z następujących grup 
systematycznych: blaszkodziobe Anseriformes, perkozowe 
Podicipediformes, mewy Laridae, rybitwy Sternidae, oraz łyski i 
błotniaka stawowego.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

66 Materiał publikowany Kośmicki A., Bagiński U., Bagińska 
M., Kośmicka A., 2014. Monitoring 
sukcesu lęgowego ptaków wodno-
błotnych na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego, realizowany w 
ramach projektu „Ochrona ptaków 
wodnych i błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków”. Raport podsumowujący 
sezon 2014. Gdańsk

Publikacja dotyczy badań terenowych ukierunkowanych na 
wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-błotnych z 
następujących grup systematycznych: blaszkodziobe 
Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, mewy Laridae, 
rybitwy Sternidae, oraz łyski i błotniaka stawowego. Zawiera 
również ocenę udatności lęgów na podstawie oceny 
liczebności i rozmieszczenia dorosłych ptaków 
blaszkodziobych, łysek i perkozów wodzących młode oraz 
ptaków bez młodych na badanych jeziorach. Do pracy 
dołączono warstwy shp oraz mapy ze stanowiskami 
monitorowanych gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

67 Materiał publikowany Kośmicki A., Bagiński U., Kośmicka 
A., 2012. Monitoring sukcesu 
lęgowego ptaków wodno-błotnych 
na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego, realizowany w ramach 
projektu „Ochrona ptaków wodnych i 
błotnych w pięciu parkach 
narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków”. Raport podsumowujący 
sezon 2012. Słupsk.

Publikacja dotyczy badań terenowych ukierunkowanych na 
wykrycie lęgów ptaków wodnych i wodno-błotnych z 
następujących grup systematycznych: blaszkodziobe 
Anseriformes, perkozowe Podicipediformes, mewy Laridae, 
rybitwy Sternidae, oraz łyski i błotniaka stawowego. Zawiera 
również ocenę udatności lęgów na podstawie oceny 
liczebności i rozmieszczenia dorosłych ptaków 
blaszkodziobych, łysek i perkozów wodzących młode oraz 
ptaków bez młodych na badanych jeziorach. Do pracy 
dołączono warstwy shp oraz mapy ze stanowiskami 
monitorowanych gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne m.in. przy ocenie stanu 
populacji, ocenie zmian liczebności 
wybranych gatunków ptaków o znaczeniu 
priorytetowym w wybranych siedliskach SPN. 
Dane pozwolą określić trendy liczebności grup 
i gatunków ptaków, w szczególności 
związanych ze środowiskami podmokłymi. 
Pozwoli to na zaplanowanie stosownych 
zadań ochronnych eliminujących lub 
ograniczających pojawiające się zagrożenia.

68 Materiał publikowany Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. 
Atlas pospolitych ptaków lęgowych 
Polski. Rozmieszczenie, 
wybiórczość siedliskowa, trendy. 
GIOŚ, Warszawa.

Publikacja zawiera informacje o pospolitych ptakach 
gniazdujących na terenie kraju. Przedstawia m.in. dane o 
wielkości populacji, rozmieszczeniu oraz o trendach zmian.

Dane aktualne Będzie przydatny m.in. przy ocenie stanu 
ochrony gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.
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69 Materiał publikowany Kulwas A., 2010. Ostoja Słowińska, 

W: Ostoje ptaków o znaczeniu 
międzynarodowym w Polsce, Jujka 
M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.), 
OTOP Marki: 128-130

Publikacja zawiera m.in. opis obszaru Natura 2000 (“Ostoja 
Słowińska”) znajdującego się w granicach SPN. Oprócz 
charakterystyki obszaru praca zawiera informacje dotyczące 
najcenniejszych gatunków ptaków stwierdzonych w ostoi oraz 
podaje ich liczebność w poszczególnych latach.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

70 Materiał publikowany Kulwas A., 2011. O ptakach, które 
można spotkać podczas wędrówek 
po Słowińskim Parku, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Zawiera podstawowe informacje o ptakach występujących na 
obszarze SPN. Przedstawia charakterystyki wybranych 
gatunków.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych.

71 Materiał publikowany Meissner W. 2010d. Przybrzeżne 
wody Bałtyku. W: Wilk T., Jujka M., 
Krogulec J., Chylarecki P. (red) 
Ostoje ptaków o znaczeniu 
międzynarodowym w Polsce. OTOP, 
Marki: 531-532.

Publikacja zawiera m.in. opis obszaru Natura 2000 
( “Przybrzeżne Wody Bałtyku”) znajdującego się w granicach 
SPN. Oprócz charakterystyki obszaru praca zawiera 
informacje dotyczące najcenniejszych gatunków ptaków 
stwierdzonych w ostoi oraz podaje ich liczebność w 
poszczególnych latach.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

72 Materiał publikowany Meissner W. 2010e. Ławica 
Słupska. W: Wilk T., Jujka M., 
Krogulec J., Chylarecki P. (red) 
Ostoje ptaków o znaczeniu 
międzynarodowym w Polsce. OTOP, 
Marki: 529-532.

Publikacja zawiera m.in. opis obszaru Natura 2000 („Ławica 
Słupska”) znajdującego się w sąsiedztwie granic SPN. Oprócz 
charakterystyki obszaru praca zawiera informacje dotyczące 
najcenniejszych gatunków ptaków stwierdzonych w ostoi oraz 
podaje ich liczebność w poszczególnych latach.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

73 Materiał publikowany Meissner W., Chodkiewicz T., 
Bzoma S., Brewka B., Woźniak B. 
2011. Monitoring ptaków w tym 
monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
III, lata 2010-2012. Etap VIII 
Monitoring ptaków zimujących. 
GIOŚ. Gdańsk-Marki.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych i 
zimujących ptaków morskich w Polsce w latach 2010-2011. 
Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki ptaków, 
wyniki monitoringu, lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.

74 Materiał publikowany Meissner W., Chodkiewicz T., 
Bzoma S., Brewka B., Woźniak B. 
2012. Monitoring ptaków w tym 
monitoring obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
III, lata 2010-2012. Etap VIII 
Monitoring ptaków zimujących. 
GIOŚ. Gdańsk-Marki.

Zawiera omówienie monitoringu zimujących ptaków wodnych i 
zimujących ptaków morskich w Polsce w latach 2010-2012. 
Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki ptaków, 
wyniki monitoringu, lokalizację miejsc liczeń.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków oraz jako materiał porównawczy do 
analiz zmian zachodzących w populacjach.
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75 Materiał publikowany Michałek M., Mioskowska M., Kruk-

Dowgiałło L., 2018. Prognoza 
oddziaływania na środowisko 
projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej w 
skali 1: 200 000. Projekt Prognozy 
(v. 2). Zadanie 4. Gdańsk

Prognoza zawiera m.in. materiały dotyczące szczególnie 
istotnych miejsc koncentracji awifauny na polskim wybrzeżu i 
wykorzystywaniu ich przez ptaki podczas przelotów, zimowania 
oraz lęgów.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków ptaków, do waloryzacji 
oraz jako materiał porównawczy do analiz 
zmian zachodzących w populacjach.

76 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 
Chylarecki P. 2011. Monitoring 
ptaków w tym monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Faza III, lata 2010-2012. 
Opracowanie wyników i ich analiza. 
Wyniki monitoringu ptaków 
lęgowych w 2011 roku. GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, ptaków mokradeł w Polsce w 
latach 2010-2012. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, 
gatunki monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, 
lokalizację miejsc liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

77 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 
Chylarecki P. 2013. Monitoring 
ptaków w tym monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Faza IV, lata 2012-2015. Etap 
III. Sprawozdanie z Monitoringu 
Ptaków Polski. GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich i ptaków mokradeł w Polsce w latach 2012-
2015. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

78 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 
Chylarecki P. 2014. Monitoring 
ptaków w tym monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Faza IV, lata 2012-2015. Etap 
V. Sprawozdanie z Monitoringu 
Ptaków Polski. GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich i ptaków mokradeł w Polsce w latach 2012-
2015. Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

79 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 
Chylarecki P. Woźniak B. 2010. 
Monitoring ptaków w tym monitoring 
obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000. Faza III, lata 2010-
2012. Etap II. Zadanie 4. 
Opracowanie wyników i ich analiza. 
Raport prezentujący wyniki 
monitoringu ptaków w 2010 roku. 
GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich i ptaków mokradeł w Polsce w roku 2010. 
Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.
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80 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 

Chylarecki P.. 2012. Monitoring 
ptaków w tym monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Faza IV, lata 2012-2015. Etap 
I. Podsumowanie sezonu lęgowego 
Monitoringu Ptaków Polski w 2012 r. 
GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, lęgowych sów leśnych, 
gatunków rzadkich i ptaków mokradeł w Polsce w roku 2012. 
Przedstawia m.in. założenia metodyczne, gatunki 
monitorowanych ptaków, wyniki monitoringu, lokalizację miejsc 
liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

81 Materiał publikowany Neubauer G., Chodkiewicz T., 
Sikora A., Chylarecki P., Cenian Z., 
Archita B., Woźniak B., Meissner W., 
Rohde Z., Zieliński P., Zielińska M., 
Wieloch M.. 2010. Monitoring 
ptaków
w tym monitoring obszarów 
specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000. Faza 
III, lata 2010-2012. Etap I. Zadanie 
4. Opracowanie wyników i ich 
analiza. Raport prezentujący wyniki 
monitoringu ptaków w 2009 roku. 
GIOŚ.

Zawiera omówienie m.in. monitoringu pospolitych ptaków 
lęgowych, ptaków drapieżnych, gatunków rzadkich i ptaków 
mokradeł w Polsce w roku 2009. Przedstawia m.in. założenia 
metodyczne, gatunki monitorowanych ptaków, wyniki 
monitoringu, lokalizację miejsc liczeń, trendy liczebności.

Dane aktualne Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.

82 Materiał publikowany Neubauer G., Meissner W., 
Chylarecki P., Chodkiewicz T., 
Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., 
Betleja J., Gaszewski K., Kajtoch Ł., 
Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., 
Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., 
Wylegała P., Zielińska M., Zieliński 
P. 2015. Monitoring Ptaków Polski w 
latach 2013–2015. Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 13: 1–92.

Omówienie monitoringu ptaków (lęgowych, zimujących i 
przelotnych), prowadzonego na terenie całego kraju w latach 
2013-2015. Praca zawiera liczne zestawienia liczebności 
poszczególnych grup ptaków (ptaki terenów podmokłych, 
drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian zachodzących w ich 
populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

83 Materiał publikowany Neubauer G., Sikora A., , Cenian Z., 
Chylarecki P., Archita B., Rohde Z., 
Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P. 
2008. Monitoring populacji ptaków w 
latach 2007 – 2008. Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 6: 6–26.

Omówienie monitoringu ptaków prowadzonego na terenie 
całego kraju w latach 2007-2008. Praca zawiera liczne 
zestawienia liczebności poszczególnych grup ptaków (ptaki 
wodne, drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian 
zachodzących w ich populacjach.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
84 Materiał publikowany Neubauer G., Sikora A., 

Chodkiewicz T., Cenian Z., 
Chylarecki P., Archita B., Betleja J., 
Rohde Z., Wieloch M., Woźniak B., 
Zieliński P., Zielińska M. 2011. 
Monitoring populacji ptaków Polski w 
latach 2008 – 2009. Biuletyn
Monitoringu Przyrody 8/1: 1-40.

Omówienie monitoringu ptaków prowadzonego na terenie 
całego kraju w latach 2008-2009. Praca zawiera liczne 
zestawienia liczebności poszczególnych grup ptaków (ptaki 
wodne, drapieżne itp.) oraz obrazuje trendy zmian 
zachodzących w ich populacjach na przestrzeni lat.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

85 Materiał publikowany Pajkert Z., Górski W. 1997. Breeding 
ecology of cormorants 
Phalacrocorax carbo sinensis in 
Słowiński National Park (Northern 
Poland). Ekol.pol. 45, 1: 181-183.

Publikacja zawiera informacje o ekologii lęgów kormorana na 
Jeziorze Gardno.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

86 Materiał publikowany Pajkert Z., Pajkert W.1991. 
Naziemne lęgi kormorana czarnego 
Phalacrocorax carbo na Wyspie 
Kamiennej na Jeziorze Gardno w 
Słowińskim Parku Narodowym. W: 
Górski W.(red.). Lęgowiska ptaków 
wodnych i błotnych oraz ich ochrona 
w środkowej części Pomorza. 
ss.151-158. Słupsk.

Publikacja zawiera informacje o nietypowych lęgach 
kormorana na Jeziorze Gardno w SPN.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

87 Materiał publikowany Pajkert Z.1992. Dynamika 
liczebności oraz przebieg i 
efektywność lęgów populacji mewy 
srebrzystej Larus argentatus 
gniazdującej na Jeziorze Gardno w 
Słowińskim Parku Narodowym. W: 
Górski W. (red.). Dynamika populacji 
ptaków i czynniki ją warunkujące. ss. 
95-96. Słupsk.

Publikacja zawiera informacje o lęgach mewy srebrzystej na 
Jeziorze Gardno. Opisuje zmiany zachodzące w populacji na 
przestrzeni lat, podaje liczebności oraz opisuje zagrożenia.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych, jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach oraz przy opisie zagrożeń dla 
awifauny.

88 Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. 2004. Operaty 
ochrony przyrody ożywionej. Tom 
XII. Operat ochrony fauny lądowej.

Zawiera informacje o wszystkich gatunkach ptaków 
występujących w Słowińskim Parku Narodowym do 2002 roku. 
Wyszczególnia gatunki w zależności od statusu (m.in. lęgowy, 
przelotny, zimujący), podaje ich liczebności oraz zawiera 
propozycje monitoringu i sposobów ochrony.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

89 Materiał publikowany Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., 
Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 
Atlas rozmieszczenia ptaków 
lęgowych Polski 1985–2004. 
Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Omówienie wszystkich gatunków lęgowych Polski wraz z 
mapkami rozmieszczenia oraz informacją o liczebności 
populacji.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.Strona 155



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
90 Materiał publikowany Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. 

Awifauna Polski. Rozmieszczenie, 
liczebność i zmiany. PTPP „pro 
Natura”. Wrocław.

Omówienie wszystkich gatunków lęgowych Polski wraz z 
mapkami rozmieszczenia oraz informacją o liczebności 
populacji i zmianach w nich zachodzących.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

91 Materiał publikowany Tomiałojć L., Walankiewicz W., 
2013. Zagrożenia dla trwałości 
populacji rzadszych gatunków 
ptaków w naszych parkach 
narodowych, Biuletyn KOP PAN, 
2012-2013 (3-4): 71-85

Opracowanie zawiera informacje o wszystkich najważniejszych 
zagrożeniach, które negatywnie wpływają na całe populacje 
ptaków w polskich parkach narodowych. Podaje genezę oraz 
skutki tych zagrożeń.

Dane aktualne Będzie przydatne przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków, jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach oraz przy analizie zagrożeń i 
sposobów ochrony.

92 Materiał 
niepublikowany

Wyniki badań wykonanych w latach 
2004-2005 w ramach projektu 
„Badania nad składem gatunkowym, 
liczebnością i rozmieszczeniem 
ptaków w rejonie Ławicy Słupskiej i 
na Zatoce Pomorskiej” (Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska, 
Kontrakt nr 1-11-0664).

Publikacja dotycząca liczeń ptaków m.in. na obszarze Natura 
2000 „Ławica Słupska”, znajdującego się w sąsiedztwie granic 
SPN. Praca zawiera informacje dotyczące liczebność awifauny 
w latach 2004-2005 oraz podaje jej rozmieszczenie.

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Będzie przydatne głównie przy tworzeniu list 
gatunkowych oraz jako materiał porównawczy.

93 Materiał 
niepublikowany

Zasoby przyrodnicze SPN. Bazy 
danych. Warstwy shp z geobazy.

Baza danych zawierająca wykaz obserwacji ptaków w SPN. 
Warstwa ptak_leg_2012_17_pft zawiera obserwacje z lat 
2012-2018, warstwa ptak_nieleg_2016_17_pft obserwacje z lat 
2016-2018, warstwa ptak_nieleg_wody_2009_17_pft 
obserwacje z lat 2009-2017, natomiast warstwy 
siedl_ptak_leg_aft oraz siedl_ptak_nieleg_aft obrazują 
umiejscowienie siedlisk gatunków.

Dane aktualne Baza przydatna przy sporządzeniu aktualnej 
listy gatunków ptaków lęgowych i nielęgowych 
obszaru SPN oraz przy wyznaczeniu miejsc 
ważnych dla awifauny (niezbędnych do 
zaplanowania działań ochronnych).

94 Materiał 
niepublikowany

Zasoby przyrodnicze SPN. Dane 
syntetyczne awifauna. Liczebność 
cennych gatunków lęgowych

Tabelaryczna baza danych zawierająca wykaz liczebności 
cennych gatunków ptaków, odbywających lęgi na terenie SPN. 
Wykaz obejmuje lata 2012-2017.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

95 Materiał 
niepublikowany

Zasoby przyrodnicze SPN. Dane 
syntetyczne awifauna. Lista 
gatunków ptaków w SPN do 2018 
roku

Tabelaryczna baza danych zawierająca wykaz gatunków 
ptaków stwierdzonych na terenie SPN do roku 2018, wraz z 
podaniem statusu (m.in. lęgowy, zalatujący itp..).

Dane aktualne Baza przydatna przy sporządzeniu aktualnej 
listy gatunków ptaków obszaru SPN.

96 Materiał 
niepublikowany

Zasoby przyrodnicze SPN. 
Obserwacje ptaków nielęgowych. 
Baza nielęgowa awifauna 2009_15

Tabelaryczna baza danych zawierająca wykaz obserwacji 
ptaków w SPN z lat 2009-2015, wraz z podaniem liczebności 
stwierdzonych osobników, miejsca obserwacji oraz autorów 
stwierdzeń.

Dane aktualne Baza przydatna przy sporządzeniu aktualnej 
listy gatunków ptaków obszaru SPN oraz przy 
wyznaczeniu miejsc ważnych dla awifauny 
(niezbędnych do zaplanowania działań 
ochronnych).
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
97 Materiał 

niepublikowany
Zasoby przyrodnicze SPN. Projekty 
realizowane w SPN. 
awifauna.monitoring_sukcesu_lego
wego_raport_koncowy

Raport dotyczący monitoring sukcesu lęgowego ptaków 
wodno-błotnych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, 
realizowanego w ramach projektu „Ochrona ptaków wodnych i 
błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków”. Zawiera 
informacje o sukcesie lęgowym wybranych gatunków ptaków 
wodnych i wodno-błotnych na Jeziorze Łebsko w latach 2012-
2014.

Dane aktualne Będzie przydatny przy ocenie stanu ochrony 
rzadkich gatunków lęgowych oraz jako 
materiał porównawczy do analiz zmian 
zachodzących w populacjach.

98 Materiał 
niepublikowany

Zasoby przyrodnicze SPN. Projekty 
realizowane w SPN. 
monitoring_usuw_drapieznikow_ 
raport_koncowy

Raport dotyczący monitoringu usuwania drapieżników, 
realizowanego w ramach projektu „Ochrona ptaków wodnych i 
błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków”. Zawiera 
informacje o pracach realizowanych na jeziorach SPN.

Dane aktualne Będzie przydatne przy planowaniu sposobów 
ochrony awifauny na wodach SPN.

99 Materiał publikowany Żurawka M., 2004, Liczebność i 
rozmieszczenie stanowisk lęgowych 
sieweczki obrożnej Charadrius 
hiaticula i rybitwy białoczelnej 
Sterna albifrons w środkowej części 
polskiego Wybrzeża Bałtyku w 2003 
roku, W: I Seminarium Studenckich 
Kół Naukowych, Roguszczak D., 
Sobisz Z. (red.), Wyd. PAP Słupsk-
Ustka, (Bibl.SPN)

Publikacja zawiera informacje o dwóch cennych gatunkach 
ptaków, gniazdujących na wybrzeżu. Część informacji dotyczy 
także obszaru SPN.

Dane aktualne Będzie przydatne podczas waloryzacji 
zasobów awifauny, przy tworzeniu list 
gatunkowych, ocenie stanu ochrony rzadkich 
gatunków lęgowych oraz jako materiał 
porównawczy do analiz zmian zachodzących 
w populacjach.
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5.10. Chiropterofauna
autor: Mateusz Ciechanowski
Analiza przydatności istniejących materiałów objęła ocenę:

1. materiałów publikowanych,
2. materiałów niepublikowanych:

2.a) pracy magisterskiej Górawskiej (2005),
2.b) sprawozdań  z  dwóch  obozów  naukowo-szkoleniowych  Akademickiego  Koła 

Chiropterologicznego Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Gdańsku 
i Studenckiego Koła Chiropterologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2013-2014,

2.c) danych z monitoringu zimowego chiropterofauny w kryjówkach podziemnych na terenie 
otuliny parku, również prowadzonego przez AKCh PTOP „Salamandra” (2007-2019).

Stopień rozpoznania chiropterofauny
Na  temat  występowania  nietoperzy  w  Słowińskim  Parku  Narodowym posiadamy bogate 

i w większości  dość  aktualne  dane.  Obejmują  one  zarówno  dane  jakościowe  jak  i  ilościowe. 
Najważniejszym  źródłem  są  sprawozdania  z  obozów  chiropterologicznych  w  latach  2013-2014. 
Obejmują one dane na temat rozmieszczenia poszczególnych gatunków, a także struktury ilościowej 
letnich zgrupowań nietoperzy. Opierają się one o nowoczesne metody badawcze – odłowy w sieci 
chiropterologiczne,  szerokopasmową  rejestrację  sygnałów  echolokacyjnych  (detektor  EM3+  firmy 
Wildlife  Acoustics)  połączoną  z  komputerową  analizą  bioakustyczną,  w  tym  zastosowaniem 
sztucznych  sieci  neuronalnych  (aplikacja  iBatsID)  do  rozpoznawania  gatunków, 
a także wyszukiwaniem  kryjówek  kolonii  rozrodczych  metodą  obserwacji  porannego  rojenia 
(swarming).  Ustalano  również  liczebność  każdej  kolonii  poprzez  obserwację  wieczornego  wylotu. 
Szczególnie  ważne  dla  planowania  ochrony  chiropterofauny  Parku  są  dane  na  temat  składu 
gatunkowego  i  liczebności  letnich  kolonii  nietoperzy  obserwowanych  w  budynkach  położonych 
w garnicach Parku, w tym opuszczonych obiektach militarnych na terenie dawnej wojskowej jednostki 
rakietowej w Czołpinie (jedyna w Polsce kolonia rozrodcza nocka Natterera Myotis nattereri w bunkrze 
–  niestety  rozebranym  w  2016  roku  z  uwagi  na bardzo  zły  stan  techniczny,  zagrażający 
bezpieczeństwu turystów). Sprawozdania te zawierają również jedyne współczesne dane na temat 
zasiedlenia  skrzynek  dla  nietoperzy  rozwieszonych  w  lasach  Parku  oraz  jedyne  w  historii  wyniki 
rejestracji  sygnałów  echolokacyjnych  nietoperzy  nad  otwartymi  wodami  Jeziora  Łebsko.  Łącznie, 
podczas tych badań stwierdzono występowanie 10 gatunków nietoperzy.

Drugim ważnym źródłem wiedzy o chiropterofaunie Słowińskiego Parku Narodowego jest 
praca  magisterska  Górawskiej  (2005),  obejmująca  archiwalne  już  dziś  materiały  z  lat  1999-2005.  
Również ta praca zawiera szczegółowe dane na temat rozmieszczenia i liczebności poszczególnych 
gatunków, głównie w oparciu o odłowy w sieci i kontrole kryjówek. Dostarcza ona informacji na temat 
występowania w granicach Parku 10 gatunków nietoperzy, w tym dwóch niepotwierdzonych w trakcie 
późniejszych  badań.  Stwierdzenie  jednego  z  nich  –  mopka  Barbastella  barbastellus –  nie  budzi 
wątpliwości,  prawdopodobnie  gatunek  jest  jednak  bardzo  rzadki,  ponieważ  w  latach  2013-2014 
nie wykryły go odłowy prowadzone w jedynych, optymalnych dla niego siedliskach, starych lasach 
liściastych na górze Rowokół i w okolicach Kluk. Jest jednak regularnie znajdowany zimą, w trakcie 
hibernacji,  w  otulinie  SPN  (podziemia  zrujnowanego  pałacu  w  Żelazie)  –  dane  te  gromadzone 
są w ramach regularnego monitoringu liczebności nietoperzy na Pomorzu Gdańskim, prowadzonego 
przez AKCh PTOP „Salamandra” (Ciechanowski i in., dane niepublikowane). Ustalenie statusu mopka 
na omawianym terenie wydaje się być szczególnie ważne, jest to bowiem jedyny w SPN gatunek 
nietoperza umieszczony w Załączniku II  Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzenie drugiego gatunku – 
gacka  szarego  Plecotus  austriacus –  jest  prawdopodobnie  wynikiem  błędnego  oznaczenia, 
nie powinien  on  być  uwzględniany  w  zestawieniach  fauny  SPN;  Park  znajduje  się  zresztą 
poza granicami jego zasięgu.

Źródła na temat nietoperzy tego obszaru uzupełnia notatka Kończyka (1992) zawierająca 
wyniki wstępnych badań nad chiropterofauną SPN, oparte przede wszystkim o nasłuchy detektorowe. 

Strona 158



Zastosowany  wówczas  sprzęt  –  wąskopasmowe  detektory  heterodynowe  –  jest  jednak  bardzo 
niedokładna,  często  subiektywna  i  pozwala  na  niebudzące  wątpliwości  oznaczenie  jedynie 
najpospolitszych gatunków. Notatka ta nie zawiera jednak żadnych informacji  przestrzennych (jest 
to abstrakt wystąpienia konferencyjnego), stąd jej wartość dla obecnego opracowania jest znikoma; 
jedyne  dostępne  szczegóły  tamtych  badań  dotyczą  złowienia  kilku  pospolitych  gatunków w sieci 
w samej  miejscowości  Smołdzino.  W  oparciu  o  wszystkie  dostępne  materiały  należy  uznać, 
że chiropterofauna Słowińskiego Parku Narodowego liczy 11 gatunków.

Konkluzja:
Istniejące dane dotyczące chiropterofauny Parku są wystarczające do opracowania wykazu 

gatunków  nietoperzy,  oceny  struktury  ilościowej  zgrupowań  chiropterofauny,  charakterystyki 
pod względem udziału  gatunków cennych,  wskazania  stanowisk szczególnie  cennych dla  ochrony 
chiropterofauny (przede wszystkim kryjówek kolonii rozrodczych), identyfikacji zagrożeń, nakreślenie 
koncepcji celów ochrony i działań ochronnych, wskazania kierunków badawczych, stworzenia mapy 
stanowisk i  mapy obserwacji  gatunków cennych nietoperzy.  Są także wystarczające do wykonania 
warstw/tabel GIS: stanowiska gatunków nietoperzy i obserwacje stanowisk występowania gatunków 
nietoperzy.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli nr 17, prezentującej wynik analizy materiałów dotyczących chiropterofauny Parku. Dane w tabeli 
uporządkowano alfabetycznie.
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Tabela 17: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących chiropterofauny Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Bidziński K., Jankowska-Jarek M., 
Ciechanowski M. 2013. 
Sprawozdanie z badań nad 
chiropterofauną Słowińskiego Parku 
Narodowego w roku 2013 
(maszynopis)

Szczegółowe dane o rozmieszczeniu i liczebności nietoperzy, 
głównie w zachodniej części parku - wyniki obozu naukowo-
szkoleniowego w lipcu 2013 roku

Dane aktualne Jedna z podstaw do opracowania operatu 
ochrony nietoperzy w planie ochrony SPN. 
Dane o strukturze ilościowej zgrupowania 
nietoperzy oparte o odłowy w sieci (duża 
próba!), dostarczają też informacji o statusie 
rozrodczym nietoperzy na tym obszarze 
(stwierdzenia rozrodu). Dane o 
rozmieszczeniu uzupełnione wynikami 
punktowych nasłuchów detektorowych z 
wykorzystaniem szerokopasmowej rejestracji 
ultradźwięków i komputerowej analizy 
bioakustycznej. Jedyne w SPN współczesne 
wyniki kontroli skrzynek dla nietoperzy w 
drzewostanach parku. Sprawozdanie 
wskazuje też cenne, warte zachowania 
kryjówki letnie - schronienia kolonii 
rozrodczych w budynkach, zwłaszcza 
stanowiących własność parku. Stanowi 
merytoryczną podstawę do planów 
zagospodarowania obiektów militarnych na 
terenie dawnej Jednostki Rakietowej w 
Czołpinie - obejmuje wyniki inwentaryzacji 
nietoperzy na tym terenie (m. in. jedyną w 
Polsce kolonię rozrodczą nocka Natterera 
Myotis nattereri w bunkrze).
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
2 Materiał 

niepublikowany
Bidziński K., Jankowska-Jarek M., 
Ciechanowski M. 2014. 
Sprawozdanie z badań nad 
chiropterofauną wschodniej części 
Słowińskiego Parku Narodowego w 
roku 2014 (maszynopis)

Szczegółowe dane o rozmieszczeniu i liczebności nietoperzy 
we wschodniej części parku - wyniki obozu naukowo-
szkoleniowego w lipcu 2013 roku

Dane aktualne Jedna z podstaw do opracowania operatu 
ochrony nietoperzy w planie ochrony SPN. 
Dane o strukturze ilościowej zgrupowania 
nietoperzy oparte o odłowy w sieci (duża 
próba!), dostarczają też informacji o statusie 
rozrodczym nietoperzy na tym obszarze 
(stwierdzenia rozrodu). Dane o 
rozmieszczeniu uzupełnione wynikami 
punktowych nasłuchów detektorowych z 
wykorzystaniem szerokopasmowej rejestracji 
ultradźwięków i komputerowej analizy 
bioakustycznej - w tym jedyne w historii wyniki 
rejestracji nietoperzy na otwartych wodach 
Jeziora Łebsko. Sprawozdanie wskazuje też 
cenne, warte zachowania kryjówki letnie - 
schronienia kolonii rozrodczych w budynkach, 
zwłaszcza stanowiących własność parku.

3 Materiał 
niepublikowany

Górawska M. 2005. Nietoperze 
(Chiroptera) lasów i środowisk 
antropogenicznych Słowińskiego 
Parku Narodowego. Praca 
magisterska, Akademia Rolnicza im. 
Augusta Cieszkowskiego w 
Poznaniu (maszynopis)

Szczegółowe dane o rozmieszczeniu i liczebności nietoperzy 
całego parku i jego otuliny

Dane dość 
nieaktualne

Dane z lat 1999-2005. Szczegółowe 
informacje na temat struktury ilościowej i 
rozmieszczenia nietoperzy oparte o kontrolę 
kryjówek letnich, zimowych i odłowy w sieci. 
Praca wskazuje lokalizację cennych 
stanowisk (schronień). Niektóre oznaczenia 
są prawdopodobnie błędne (stwierdzenie 
gacka szarego Plecotus austriacus - nie 
należy uwzględniać go na liście 
chiropterofauny parku). Jedyne stwierdzenia 
mopka Barbastella barbastellus - 
najcenniejszego przedstawiciela 
chiropterofauny; jego występowania nie udało 
się potwierdzić w późniejszych latach, nie 
budzą jednak wątpliwości.

4 Materiał publikowany Kończyk A. 1992. Wstępne wyniki 
badań nad nietoperzami 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Biuletyn Centrum Informacji 
Chiropterologicznej, Kraków, 13, 8.

Zawiera pierwsze w historii informacje o nietoperzach SPN w 
skrótowej formie (abstrakt konferencyjny).

Dane 
historyczne, 
zawierają 
informacje 
sprzed 2004 r.

Dane zebrano w większości w oparciu o mało 
dokładną, trudną do zweryfikowania metodykę 
- nasłuchy heterodynowym detektorem 
ultradźwięków, umożliwiającą rozpoznanie 
jedynie najpospolitszych gatunków. Krótka 
notatka nie zawiera żadnych danych 
przestrzennych (poza wynikami odłowów 
nietoperzy w samym Smołdzinie), ani nie 
wskazuje żadnych cennych dla 
chiropterofauny obszarów.Strona 161



5.11. Herpetofauna
autor: Piotr Profus
Większość wiedzy o populacjach płazów i gadów zasiedlających Słowiński Park Narodowy 

pochodzi z trzech prac publikowanych oraz jednego – dość szczegółowego –sprawozdania Pawła 
Janowskiego.  Najważniejsze  i  dość  nowe  (ale  niezbyt  obszerne  i  szczegółowe)  to  prace 
Ł. Kołodziejczyka (2006; Herpetofauna okolic Jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym), która 
zawiera listę 11 gatunków płazów stwierdzonych w czasie badań monitoringowych w latach 2009-2012 
w SPN. Autor wymienia w niej miejsca godowania poszczególnych gatunków wokół Jeziora Gardno.

Ważne jest również opracowanie Małgorzaty Goc (2012; Batrachofauna Słowińskiego Parku 
Narodowego), dotyczące obszaru całego Parku Narodowego.

Starsza natomiast jest praca Mariusza Rybackiego z 1987 roku (Spostrzeżenia dotyczące 
płazów  i  gadów  Słowińskiego  Parku  Narodowego).  Zawarte  w  niej  są  wyniki  obserwacji  płazów 
i gadów z 1983 roku. Te 3 prace są bardzo ważne dla charakterystyki płazów i gadów Parku, chociaż 
praca Rybackiego ma już charakter bardziej historyczny.

Bardzo  ważne  dla  realizacji  planu  ochrony  Parku  są  współczesne  wyniki  badań  płazów 
(wykonane  w  roku  2017),  a  przedstawione  skrótowo  w  sprawozdaniu  p.  Pawła  Janowskiego. 
(Janowski  P.  i  in.  2017.  Sprawozdanie  z  kontroli  20  zbiorników  wodnych  na  obecność  płazów 
w Słowińskim Parku Narodowym; 2 stronicowy manuskrypt).

Grupa badaczy pod jego kierunkiem przebadała w Parku 20 stawów, starorzeczy, rowów 
na torfowiskach,  rozlewisk  na  łąkach,  zbiorników na  wydmach,  zbiorników retencyjnych  i  kanałów 
wykazując w dziewiętnastu z badanych obiektów od jednego do pięciu gatunków płazów. W sumie 
w czasie tych badań wykazano obecność 7 taksonów tych kręgowców. 

Konieczna jest  zdecydowanie dalsza kontynuacja  tych badań w celu  wykrycia stanowisk 
między innymi: traszki grzebieniastej, grzebiuszki ziemnej, rzekotki drzewnej (ewentualnie drugiego 
wydzielonego  niedawno  gatunku  –  rzekotki  wschodniej).  Ważne  jest  również  zintensyfikowanie 
poszukiwań gadów, które są w Parku grupą słabiej zbadaną. Konieczne wydaje się wyjaśnienie, czy 
w Parku  występuje  padalec  zwyczajny  czy  też  (niedawno  wydzielony)  padalec  kolchidzki  lub 
wykazanie czy oba gatunki występują na tym samym obszarze sympatrycznie.

W materiałach  udostępnionych  przez  Zamawiającego  znajduje  się  geobaza  zawierająca 
2 klasy danych  odnoszących  się  do problematyki  poruszanej  w niniejszym rozdziale;  są to  klasy: 
plaz_pft  (płazy)  oraz  gady_pft  (gady).  Obie  klasy  prezentują  punktowe  miejsca  obserwacji  
poszczególnych  gatunków.  Baza  dotycząca  płazów zawiera  435  obserwacji  12  gatunków  płazów 
(okres obserwacji od kwietnia 2009 do października 2018), natomiast baza dotycząca gadów zawiera 
65 obserwacji 6 gatunków tej grupy zwierząt (obserwacje od kwietnia 2009 do sierpnia 2018). W tej 
grupie ciekawostką jest obserwacja 1 obcego gatunku węża (Orthriophis taeniurus friesi) widzianego 
i sfotografowanego przez turystę na starym cmentarzu w miejscowości Rąbka. Poza tym nietypowym 
gatunkiem, pozostałe to opisywane i stwierdzane w Parku gatunki.

Powyższy  opis  przygotowano  w  oparciu  o  dane  SPN  oraz  bibliografię  zestawioną 
w zamieszczonej  poniżej  tabeli  nr  18,  prezentującej  wynik  analizy  materiałów  dotyczących 
herpetofauny. Poszczególne pozycje w tej tabeli umieszczono w porządku alfabetycznym.
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Tabela 18: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących herpetofauny Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Bednorz J. 1997. Świat zwierzęcy. 

W: Piotrowska H. (red.) Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Gdańsk.S. 267-290.

Książka z opisem występujących taksonów płazów i gadów. Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

2 Materiał publikowany Goc M. 2012. Batrachofauna 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
W: Zamachowski W. (red.) Biologia 
płazów i gadów - ochrona 
herpetofauny. XI Ogólnopolska 
Konferencja Herpetologiczna, 
Kraków, 25-26 września 2012; s.40-
42.

Zawiera listę 11 stwierdzonych gatunków płazów 
stwierdzonych w czasie badań monitoringowych w latach 
2009-2012 w SPN. Wymieniona jest liczba miejsc godowych 
poszczególnych gatunków.

Dane aktualne 
(wymagające 
weryfikacji)

Bardzo ważna praca określająca skład 
gatunkowy fauny płazów całego Parku. 
Będzie bardzo przydatna podczas waloryzacji 
zasobów faunistycznych.

3 Materiał 
niepublikowany

Janowski P. i in. 2017. 
Sprawozdanie (z kontroli 20 
zbiorników wodnych na obecność 
płazów w Słowińskim Parku 
Narodowym). 2 stronicowy mskr.

Ważna praca dotycząca inwentaryzacji płazów w 20 
zbiornikach wodnych SPN w 2017 roku.

Dane aktualne Bardzo ważna praca. Bardzo przydatna 
będzie przy planowaniu zadań ochronnych.

4 Materiał publikowany Kołodziejczyk Ł. M. 2006. 
Herpetofauna okolic Jeziora Gardno 
w Słowińskim Parku Narodowym. W: 
Zamachowski W. (red.) Biologia 
płazów i gadów - ochrona 
herpetofauny. VIII Ogólnopolska 
Konferencja Herpetologiczna, 
Kraków, 27-28 września 2006; str. 
200-202.

Zawiera listę stwierdzonych gatunków płazów i gadów wokół 
Jeziora Gardno w obrębie 11 różnych siedlisk. Podane też jest 
względna liczebność poszczególnych taksonów w tej części 
SPN.

Dane aktualne 
(wymagające 
weryfikacji)

Ważna praca określająca skład gatunkowy 
herpetofauny zachodniej części Parku. Będzie 
przydatna podczas waloryzacji zasobów 
faunistycznych.

5 Materiał publikowany Rybacki M. 1987. Spostrzeżenia 
dotyczące płazów i gadów 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 43, 5-6: 
65-68.

Zawiera wyniki obserwacji płazów i gadów z 1983 roku. Dane 
historyczne

Praca nieco zdezaktualizowana bowiem dane 
są z lipca 1983 roku.

6 Materiał publikowany Tyszecki S. 1981. Słowiński Park 
Narodowy. Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań.

Książka popularno-naukowa. Dane 
historyczne

Nie będzie przydatna do waloryzacji.

7 Materiał publikowany Wojterski T., Bednorz J. 1982. 
Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie. 
Przyroda Polska. Wiedza 
Powszechna. Warszawa.

Książka popularno-naukowa. Dane 
historyczne

Nie będzie przydatna do waloryzacji.
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5.12. Wybrane gatunki  ssaków będących przedmiotami 
ochrony w obszarach Natura 2000

autorzy: Piotr Myjak, Marcin Kołodziej (wilk, ryś)
Niniejszy  rozdział  obejmuje  omówienie  wybranych  gatunków  ssaków  będących 

przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 (bez nietoperzy, które są omówione w odrębnym 
rozdziale).

W obszarze Natura 2000 PLH220023 Ostoja Słowińska zgodnie z obowiązującym obecnie 
Standardowym  Formularzem  Danych  (SDF)  (aktualizacja  luty  2017)  występuje  20  gatunków 
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy 92I43IEWG. Wśród nich występują cztery ssaki, które 
uznaje się za przedmioty ochrony (ocena populacji A, B lub C), należą do nich: 

1337 - bóbr europejski Castor fiber (ocena ogólna C),
1351 - morświn Phocoena phocoena (ocena ogólna B),
1355 - wydra Lutra lutra (ocena ogólna C),
1364 - foka szara Halichoerus grypus (ocena ogólna B).
Ponadto w projekcie aktualizacji  SDF wymieniono jeszcze wilka (1352 - wilk szary  Canis 

lupus - ocena ogólna C), natomiast populacje morświna i foki otrzymały ocenę D. 
Z uwagi na to, że przy analizie materiałów natrafiono na informacje dotyczące notowania 

rysia na terenie Parku (Lynx lynx), gatunek ten także został uwzględniony w niniejszej analizie.
Ostatecznie w niniejszym rozdziale omówiono 6 gatunków ssaków:

1. bóbr europejski Castor fiber (1337),
2. morświn Phocoena phocoena (1351),
3. wydra Lutra lutra (1355),
4. foka szara Halichoerus grypus (1364),
5. wilk szary Canis lupus (1352),
6. ryś Lynx lynx (1361).

Żaden z wymienionych powyżej gatunków ssaków nie jest gatunkiem priorytetowym.

1337 - bóbr europejski   Castor fiber  
Spośród  gatunków  ssaków  omawianych  w  niniejszym  rozdziale,  bardzo  dobrze 

rozpoznanym gatunkiem na terenie Parku jest bóbr europejski. Słowiński Park Narodowy prowadzi 
monitoring  bobra,  który  polega  na  corocznych  kontrolach  wszystkich  znanych  stanowisk  (nory, 
żeremia) pod kątem ich wykorzystania (zajęcia) przez bobry w danym roku.

Informacje jakie posiada SPN nie są jednak wystarczające do oceny stanu ochrony gatunku, 
zgodnego z Przewodnikami metodycznymi GIOŚ (Makomaska-Juchiewicz M, Bonk M (red.), 2015). 
Aktualnie  na  terenie  SPN nie  jest  prowadzony  monitoring  GIOŚ  na  żadnym  stanowisku,  jednak 
jak podaje przywołany przewodnik, obszar Parku jest wyznaczony jako rejon w którym powinny zostać 
wyznaczone  stanowiska  monitoringowe.  Przewodnik  metodyczny  podaje  niezbędne  wskaźniki 
do oceny stanu populacji i siedliska, a w pozyskanych danych brak jest takich informacji.

Zgodnie  z  zapisami  opisu  przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  w  ramach  realizacji  prac 
etapu 2 opisanych  w  rozdziale  3.2.14.,  wykonawca  dokona  analizy  specyfiki  i  zasobów  ssaków, 
zidentyfikuje zagrożenia oraz przedstawi koncepcję celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu. 
Dostępne materiały, w tym te przekazane przez SPN, są wystarczające do sporządzenia dokumentacji 
do  projektu  planu  ochrony  Parku.  Przywołany  powyżej  dokument  precyzujący  zakres  prac 
do wykonania w trakcie opracowywania dokumentacji planistycznej, w rozdziale 3.2.15. dotyczącym 
siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000, w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Ostoja  Słowińska  PLH220023  wskazuje,  że  charakterystykę  populacji  bobra  i  jego  siedlisk 
w granicach  SPN oraz  ocenę  stanu  ich  ochrony  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przewodnikami 
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metodycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak podaje przywołany OPZ: „Ocenę stanu 
ochrony  populacji  gatunków,  należy  wykonać  w  oparciu  o  prace  terenowe.  Za  stanowisko  
monitoringowe należy uznać cały obszar SPN. Prace należy zrealizować na nie mniej niż 30 punktach  
monitoringowych”.

Przy  sporządzaniu  opisu  dotyczącego  bobra  nie  wykorzystywano  innych  źródeł 
niż wyszczególnione w tabeli nr 19.

1351 - morświn   Phocoena phocoena  
Jak wynika z materiałów udostępnionych przez Zamawiającego na terenie SPN prowadzone 

są obserwacje ssaków morskich. W tabeli obserwacji ssaków morskich odnotowującej osobniki żywe 
i martwe, ujmującej okres od 2001 do 2018 roku, morświn odnotowany został dwukrotnie; w 2017 
oraz 2018 roku (obie obserwacje na terenie Obwodu Ochronnego Rowy). Obie obserwacje dotyczyły 
osobników martwych. Monitoring SPN obejmował także obserwacje z brzegu realizowane w ramach 
projektu „Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na terenie SPN”, prowadzonego w latach 2014-
2017.  W  ramach  tego  projektu  od  21  października  2015  roku  na  obszarze  Parku  prowadzono 
monitoring morświna za pomocą hydroakustycznych detektorów. Jak podaje Raport z realizacji tego 
projektu, w ramach monitoringu morświna na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego odnotowano 
3 stwierdzenia opisywanego gatunku w okresie styczeń-luty 2016 roku.

Ponadto  według  informacji  zawartych  w  projekcie  aktualizacji  SDF,  w  wyniku 
przeprowadzonego monitoringu obecności morświnów na obszarze Ostoi Słowińskiej, stwierdzono nie 
wyróżniający  się  na  tle  pozostałego  wybrzeża,  potencjał  bazy  żerowiskowej  oraz  siedlisk  jako 
szczególnie dogodnych dla tego gatunku. Obecność morświnów w Ostoi jest zupełnie przypadkowa 
i sporadyczna,  nie  wyróżniająca  tego  obszaru  względem  pozostałej  części  przybrzeżnej  Morza 
Bałtyckiego,  co  pokazały  zarówno  wyniki  projektu  SAMBAH  (Statyczny  monitoring  akustyczny 
bałtyckich  morświnów),  jak  również  monitoringu  SPN.  W związku  z  powyższym  obniżono  ocenę 
ogólną w projekcie SDF, tego gatunku z B na D.

Monitoring GIOŚ prowadzony jest  na stanowisku Ławica Stilo (na czterech tych samych 
stacjach oraz jednej nowej stacji w obrębie obszaru Ostoja Słowińska PLH220023).

Zgodnie  z  zapisami  OPZ  określonymi  w  rozdziale  3.2.14.,  wykonawca  dokona  analizy 
specyfiki  i  zasobów  ssaków,  zidentyfikuje  zagrożenia  oraz  przedstawi  koncepcję  celów  ochrony,  
działań  ochronnych  i  monitoringu.  Dostępne  materiały,  w  tym  te  przekazane  przez  SPN, 
są w przypadku  omawianego  gatunku  wystarczające  do  sporządzenia  planu  ochrony  Parku. 
Przywołany OPZ w rozdziale 3.2.15. dotyczącym siedlisk przyrodniczych i  gatunków Natura 2000, 
w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 podkreśla że (cyt.): 
„Określenie  zasobów  populacji,  charakterystykę  populacji  i  ich  siedlisk  należy  przeprowadzić  
w oparciu o dane własne Zamawiającego (między innymi wyniki projektu „Ochrona siedlisk foki szarej  
oraz morświna na terenie SPN” (EOG) w tym wyniki nasłuchu z czujników hydroakustycznych, rejestr  
obserwacji  ssaków  morskich),  wyniki  realizowanego  przez  GIOŚ  projektu  „Pilotażowe  wdrożenie  
monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018” oraz dostępne publikacje (np. wyniki  
międzynarodowego  projektu  SAMBAH).  Zamawiający  nie  wymaga  wykonywania  wizji  i  prac  
terenowych”.

W  związku  z  powyższym  dane  będące  w  posiadaniu  Wykonawcy  są  wystarczające 
do analizy oceny stanu ochrony i identyfikacji zagrożeń dla morświna.

Przy  sporządzaniu  opisu  dotyczącego  morświna  nie  wykorzystywano  innych  źródeł 
niż wyszczególnione w tabeli nr 19.

1355 - wydra   Lutra lutra  
Metodą, która została  zastosowana przez SPN,  do monitorowania stanu populacji  wydry 

w SOO Ostoja Słowińska jest metoda OVC – jednorazowej kontroli. Jak podaje Goc, w opracowaniu 
pt.:  „Metodyka  monitoringu  wydry  w  Ostoi  Słowińskiej  PLH220023”,  metoda  ta  nie  dostarcza 
szczegółowych  informacji  o  wielkości  populacji  wydry  na  badanym  terenie,  stosowana  jednak 
długoterminowo,  w  sposób  powtarzalny,  obrazuje  trendy  liczebności  i  rozmieszczenia  populacji, 
a więc parametry najistotniejsze z punktu widzenia stanu zachowania gatunku w świetle Dyrektywy 
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Siedliskowej. Przedstawiona metodyka oparta jest przede wszystkim na publikacji Monitoring the Otter 
Lutra lutra. Conserving Natura 2000 Rivers, Monitoring Series No. 10, English Nature, Peterborough 
(Chanin, 2003).

Informacje  jakie  posiada  SPN  nie  są  wystarczające  do  oceny  stanu  ochrony  gatunku, 
zgodnego z Przewodnikami metodycznymi GIOŚ (Makomaska-Juchiewicz M, Bonk M (red.), 2015). 
Na terenie  SPN nie jest  prowadzony monitoring GIOŚ na żadnym stanowisku,  jednak jak podaje 
wspomniany  przewodnik,  obszar  Parku  jest  wyznaczony  jako  rejon  w  którym  powinny  zostać 
wyznaczone  stanowiska  monitoringowe.  Przywołany  przewodnik  podaje  niezbędne  wskaźniki 
do prawidłowej oceny stanu populacji i siedliska, a w istniejących danych brak jest aktualnie takich 
informacji.

Zgodnie z zapisami OPZ zamieszczonymi w rozdziale 3.2.14., Wykonawca dokona analizy 
specyfiki  i  zasobów  ssaków,  zidentyfikuje  zagrożenia  oraz  przedstawi  koncepcję  celów  ochrony, 
działań  ochronnych  i  monitoringu.  Dostępne  materiały,  w  tym  te  przekazane  przez  SPN, 
są wystarczające  do  sporządzenia  planu  ochrony  Parku.  Przywołany  OPZ  w  rozdziale  3.2.15.,  
dotyczącym siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000, w tym przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, podaje, że: charakterystykę populacji wydry i jego siedlisk 
w granicach SPN oraz ocenę stanu ich ochrony, Wykonawca przeprowadzi zgodnie z przewodnikami 
metodycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak podaje przywołany OPZ: „Ocenę stanu 
ochrony  populacji  gatunków  ,  należy  wykonać  w  oparciu  o  prace  terenowe.  Za  stanowisko  
monitoringowe należy uznać cały obszar SPN. Prace należy zrealizować na nie mniej niż 30 punktach  
monitoringowych”.

Piśmiennictwo:
Chanin P. 2003. Monitoring the Otter  Lutra lutra. Conserving Natura 2000 Rivers, Monitoring 

Series No. 10, English Nature, Peterborough.

Goc  M.  Metodyka  monitoringu  wydry  w  Ostoi  Słowińskiej  PLH220023  (dokument 
niepublikowany udostępniony przez SPN).

1364 - foka szara   Halichoerus grypus  
Jak  już  podano  przy  omówieniu  morświna,  na  terenie  SPN prowadzone  są  obserwacje 

ssaków morskich. Obserwacje obejmują zarówno osobniki żywe (w tym oznaki ich bytowania – tropy), 
jak i martwe. Monitoring SPN obejmował także obserwacje z brzegu realizowane w ramach projektu 
„Ochrona siedlisk foki  szarej  oraz morświna na terenie SPN”,  prowadzonego w latach 2014-2017. 
Podczas  trwania  projektu  na  obszarze  morskim  Parku  zanotowano  występowanie  łącznie 
39 osobników fok różnych gatunków.

Jak  podaje  projekt  aktualizacji  SDF  dla  Ostoi  Słowińskiej,  większość  stwierdzeń  fok, 
to stwierdzenia zwierząt martwych, wyrzuconych przez fale morskie na brzeg. Pojedyncze osobniki 
żywe pojawiające się na tym obszarze to głównie osobniki młodociane. Ilości odnotowywanych fok nie 
są  wyższe,  niż  na  pozostałym  obszarze  wybrzeża.  Potwierdzeniem  tej  konstatacji  są  wyniki 
zrealizowanego  w  latach  2014  -  2017,  przywołanego  powyżej  projektu.  W  efekcie,  w  projekcie 
aktualizacji SDF dla Ostoi Słowińskiej obniżono ocenę ogólną populacji tego gatunku z B na D.

Zgodnie  z  zapisami  opisu  przedmiotu  zamówienia  zamieszczonymi  w  rozdziale  3.2.14., 
Wykonawca dokona analizy specyfiki  i  zasobów ssaków,  zidentyfikuje zagrożenia oraz przedstawi 
koncepcję celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu. Dostępne materiały w tym te przekazane 
przez  SPN,  są  wystarczające  do  sporządzenia  dokumentacji  do  projektu  planu  ochrony  Parku. 
Przywołany OPZ w rozdziale 3.2.15.  dotyczącym siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000, 
w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, podkreśla że (cyt.): 
„Określenie  zasobów  populacji,  charakterystykę  populacji  i  ich  siedlisk  należy  przeprowadzić  
w oparciu o dane własne Zamawiającego (między innymi wyniki projektu „Ochrona siedlisk foki szarej  
oraz morświna na terenie SPN” (EOG) w tym wyniki nasłuchu z czujników hydroakustycznych, rejestr  
obserwacji  ssaków  morskich),  wyniki  realizowanego  przez  GIOŚ  projektu  „Pilotażowe  wdrożenie  
monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018” oraz dostępne publikacje (np. wyniki  
międzynarodowego  projektu  SAMBAH).  Zamawiający  nie  wymaga  wykonywania  wizji  i  prac  
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terenowych”. W związku  z  powyższym dane będące  w posiadaniu  Wykonawcy są  wystarczające 
do analizy oceny stanu ochrony i identyfikacji zagrożeń dla foki szarej.

Przy  sporządzaniu  opisu  dotyczącego  foki  nie  wykorzystywano  innych  źródeł 
niż wyszczególnione w tabeli nr 19.

1352 - wilk szary   Canis lupus  
Pozyskane ze Słowińskiego Parku Narodowego dane dotyczące wilka nie są wystarczające 

do oceny stanu ochrony tego gatunku w Obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 zgodnie 
z metodyką GIOŚ. Przydatne będą do koncepcji  planowania prac terenowych. Będą wykorzystane 
również w dokumentacji  planu ochrony w części  dotyczącej ssaków drapieżnych. Dane dotyczące 
liczebności zwierząt kopytnych pochodzące z 2017 r., pozwalają wyliczyć jeden ze wskaźników oceny 
stanu ochrony, tj. biomasę ssaków kopytnych.

W związku z powyższym należałoby rozważyć zrealizowanie prac dodatkowych mających na 
celu ocenę parametru populacja wilka w oparciu o zbiór próbek z odchodów wilków i przeprowadzenie 
analiz genetycznych. Dzięki tej metodzie jednoznacznie zostanie określona liczba wilków oraz liczba 
watah, co pozwoli ocenić parametr: populacja gatunku. Dodatkowo możliwe będzie określenie stopnia 
pokrewieństwa,  a  nawet  kierunku  migracji  na  teren  Parku.  Tropienia  zimowe  połączone 
z obserwacjami  całorocznymi  nie  dają  tak  jednoznacznego  wyniku  jak  badania  genetyczne, 
a utrzymanie  wysokiego  reżimu  warunków  śnieżnych  determinuje  właściwe  wyniki  tych  prac  - 
„tropienia mogą być wykonane tylko w ciągu pierwszej doby po świeżym opadzie śniegu, najlepiej  
kilkanaście  godzin  po  ponowie.  Później  rozróżnienie  watah  wilków  może  być  niemożliwe” 
(Makomaska-Juchiewicz, 2010, s. 307). Ponadto należałoby pozyskać najnowsze dane o liczebności  
ssaków kopytnych, a następnie wyliczyć wartość wskaźnika biomasa bazy pokarmowej wilka.

Piśmiennictwo:
M. Makomaska-Juchiewicz, 2010. Monitoring gatunków zwierząt, przewodnik metodyczny część 

pierwsza. IOŚ, Warszawa.

1361 - ryś   Lynx lynx  
W  toku  analizy  materiałów  natknięto  się  na  3  informacje  dotyczących  rysia.  Dane 

jednoznacznie wskazują na to, że gatunek ten na terenie Parku pojawiał się sporadycznie, jednak 
tylko jedną informację o jego stwierdzeniach można uznać za pewną. Informacją tą jest pochodzące 
z 2009 roku spostrzeżenie opisane w publikacji Bartoszewicz M., Staniaszek D., 2010. Stwierdzenie 
rysia  Lynx lynx w Słowińskim Parku Narodowym, Chroń. Przyr. Ojcz. 66, 1: 45-48. Zaobserwowano 
wówczas  tropy  na  wydmach  Mierzei  Łebskiej.  Pozostałe  dwa stwierdzenia  dotyczą  pojedynczych 
osobników  widzianych;  jedno  stwierdzenie  w  2014  i  jedno  w  2016  roku  (źródłem informacji  jest  
przekazana przez Zamawiającego baza zawierająca dane o obserwacjach różnych gatunków ssaków 
na obszarze SPN).

Niemniej jednak, stwierdzenia rysia na obszarze SPN należy potraktować jako ciekawostkę, 
którą należy umieścić w części opracowania dotyczącego fauny ssaków drapieżnych. Brak rejestracji 
gatunku na licznych fotopułapkach rozmieszczonych na terenie SPN pozwala przypuszczać, że ryś 
prawdopodobnie tylko migrował przez teren SPN. Wykonawca podczas prac terenowych związanych 
z wilkiem zwróci uwagę również na występowanie śladów obecności rysia. Dodatkowo, aby uzyskać 
podstawę do stwierdzenia, że mogłaby to być próba zasiedlenia terenu SPN, pozyska dane odnośnie 
rysia z sąsiadujących z Parkiem nadleśnictw.

Przy  sporządzaniu  opisu  dotyczącego  rysia  nie  wykorzystywano  innych  źródeł 
niż wyszczególnione w tabeli nr 19.

Szczegółową analizę materiałów dotyczących omówionych w niniejszym rozdziale gatunków 
ssaków zestawiono w zamieszczonej poniżej  tabeli  nr  19. W tabeli  tej materiały dotyczące bobra, 
wydry,  morświna  i  foki  zostały  zgrupowane  w  początkowej  części  tabeli  (pozycje  od  1  do  33) 
wyodrębniając w niej literaturę metodyczną (pozycje od 29 do 33). Po tej części zestawiono materiały 
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dla wilka (pozycje od 34 do 45) i  rysia (pozycje  od 46 do 48)  w odrębnych grupach.  W obrębie 
poszczególnych grup pozycje umieszczono w porządku alfabetycznym.
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Tabela 19: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących wybranych gatunków ssaków będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Materiały dotyczące bobra, wydry, morświna i foki

1 Materiał publikowany Barańska A., Opioła R., Kruk-
Dowgiałło L. (red.) 2018. Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich w 
latach 2016-2018, Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 18. Biblioteka 
Monitoringu Przyrody GIOŚ, 
Warszawa

W publikacji, główną część stanowią syntetyczne 
podsumowania dotyczące stanu ochrony gatunków i siedlisk 
morskich, jakie zostały objęte pilotażowym monitoringiem w 
latach 2015– 2018. W Biuletynie przedstawione są również 
informacje o najistotniejszych zagrożeniach monitorowanych 
komponentów przyrody jak również zalecane do wdrożenia 
działania ochronne.

Dane aktualne  Informacje przydatne, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony, w zakresie 
morświna i foki szarej.

2 Materiał 
niepublikowany

Baza danych, Opis bazy - (Zdybicki, 
Lichocki 2004) Część III Przyroda 
ożywiona – klasy: ekosystemy 
wodne, ekosystemy leśne, 
zbiorowiska nieleśne, flora, fauna, 
ichtiofauna.

Ssaki_lad_pft oraz ssaki_lad_2015_19_pft.shp - Obserwacje 
bezpośrednie ssaków w SPN (2009-2019; obserwacje dotyczą 
wydry i wilka). Bobr_monit_pft oraz 
bobr_monit_2018_2019.shp - wyniki monitoringu bobra w SPN 
(lata 2015-2019). Wyniki corocznych kontroli wszystkich 
znanych stanowisk (nory, żeremia) pod kątem ich 
wykorzystania (zajęcia) przez bobry w danym roku.

Dane aktualne Materiały bardzo przydatne, zawierające 
podstawowe dane dotyczące obserwacji 
bobra i wydry, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony.

3 Materiał publikowany Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 
M., Mróż W., Perzanowska J. 2015. 
Monitoring siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt w 
latach 2013-2014. Biuletyn 
monitoringu przyrody 14, 2: 1-178. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska 
GIOŚ, Warszawa.

Publikacja zawiera wyniki monitoringu bobra i wydry 
prowadzonego w latach 2013-2014.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

4 Materiał publikowany Goździewski J., 2010. Stan i 
ochrona populacji bobra 
europejskiego w Polsce

Syntetyczne opracowanie na temat stanu populacji bobra i 
jego ochronie w Polsce.

Dane aktualne Materiały przydatne, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony.

5 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2005. Tom 34.

Kronika zawiera tylko drobne wzmianki na temat obserwacji w 
2005 roku foki szarej, wydry oraz bobra.

Dane aktualne Materiał mało przydatny do opracowania 
planu ochrony.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 Materiał 

niepublikowany
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2006. Tom 35.

Kronika zawiera tylko drobne wzmianki na temat morświna i 
foki szarej, dotyczą one przyjęcia projektu Zarządzenia 
Ministra Środowiska zmieniającego zarządzenie w sprawie 
zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na 
lata 2006-2008 przez Radę Naukową Parku akceptując zmiany 
w załączniku nr 3 pkt I w tabeli A, pkty 3 i 4 dotyczące 
wypuszczania fok zgodnie z
projektem reintrodukcji realizowanym przez Stację Morską UG 
na Helu na
całym obszarze morskim Parku oraz ochrony czynnej ssaków 
morskich i
monitoringu morświna na całym obszarze morskim SPN.

Dane aktualne Dostarcza jedynie informacji o zmianie 
zarządzenia i zadań ochronnych dla morświna 
i foki szarej. Brak zupełnie informacji 
dotyczących bobra i wydry. Materiał mało 
przydatny do tworzenia planu ochrony.

7 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2007. Tom 36.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu fauny lądowej znajduje 
się jedynie informacja o przeprowadzonych kontrolach 
populacji bobra oraz wydry. Brak jest szczegółowych wyników. 
W przypadku ssaków morskich podano tylko informacje (w 
zakresie ochrony ekosystemów morskich) o wypuszczeniu na 
plaży w Czołpinie 3 fok szarych oraz 1 foka pospolita w 
ramach programu
restytucji ssaków bałtyckich prowadzonego od lat przez Stację 
Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dane aktualne Informacje częściowo przydatne. Brak 
szczegółowych danych dotyczących kontroli 
populacji bobra oraz wydry. Brak informacji o 
morświnie.

8 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2008. Tom 37.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu fauny lądowej znajduje 
się jedynie informacja o przeprowadzonych kontrolach 
populacji bobra oraz wydry. Przedstawiono wstępne wyniki 
monitoringu (liczebności) bobra oraz wydry. W przypadku 
ssaków morskich podano tylko informacje (w zakresie ochrony 
ekosystemów morskich) o wypuszczeniu na plaży w Czołpinie 
5 fok szarych w ramach programu restytucji ssaków bałtyckich 
prowadzonego od lat przez Stację Morską Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Brak informacji na 
temat morświna.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

9 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2009. Tom 38.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu teriologicznego, 
wspomniano że obejmuje on inwentaryzację stanowisk i 
rewirów oraz rozpoznanie liczebności
wybranych gatunków ssaków w tym bobra i wydry, 
przedstawiono ogólne wyniki z monitoringu stanowisk bobrów . 
W zakresie ochrony ekosystemów morskich wspomniano że 
zostały wypuszczone 2 foki szare oraz 1 foka obrączkowana w 
ramach programu restytucji ssaków bałtyckich. Brak informacji 
na temat morświna.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
10 Materiał 

niepublikowany
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2010. Tom 39.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu teriologicznego, 
wspomniano że obejmuje
on rejestrację obecności ssaków morskich oraz inwentaryzację 
stanowisk i
rewirów oraz rozpoznanie liczebności wybranych gatunków 
ssaków lądowych, w tym m.in. bobra, i wydry. Przedstawiono 
wyniki inwentaryzacji stanowisk bobrów oraz wyniki 
inwentaryzacja nor ssaków drapieżnych, w tym wydry. W roku 
2010 nie stwierdzono obecności morświna na terenie Parku. 
Obserwacje ssaków morskich dotyczyły wyłącznie osobników 
fok martwych .Do morza na plaży w Czołpinie wypuszczono 7 
fok.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

11 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2011. Tom 40.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu teriologicznego, 
wspomniano że obejmuje on rejestrację obecności ssaków 
morskich oraz inwentaryzację stanowisk i rewirów oraz 
rozpoznanie liczebności wybranych gatunków ssaków 
lądowych, w tym m.in. bobra, i wydry. Kronika zawiera także 
informacje o realizacji projektu restytucji rodzimych gatunków 
ssaków morskich (wypuszczanie 8 młodych fok do morza).

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

12 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2012. Tom 41.

W rozdziale dotyczącym Monitoringu teriologicznego, 
wspomniano że obejmuje on rejestrację obecności ssaków 
morskich oraz inwentaryzację stanowisk i rewirów oraz 
rozpoznanie liczebności wybranych gatunków ssaków 
lądowych, w tym m.in. bobra, i wydry. Kronika zawiera także 
informacje o realizacji projektu restytucji rodzimych gatunków 
ssaków morskich (wypuszczanie 8 młodych fok do morza).

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

13 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2013. Tom 42.

Kronika zawiera cenne informacje na temat monitoringu bobra 
(liczebności, zagrożenia) oraz wydry i foki.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

14 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2014. Tom 43.

Kronika zawiera cenne informacje na temat monitoringu bobra 
(liczebności, zagrożenia) oraz wydry. Monitoringiem objęte są 
także ssaki morskie, w publikacji znajdują się informacje na 
temat liczebności foki szarej. W kronice znajduje się informacja 
o rozpoczęciu projektu "Ochrona siedlisk foki szarej 
(Halichoerus grypus) oraz morświna (Phoceona phoceona) na 
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

15 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2015. Tom 44.

Kronika zawiera cenne informacje na temat monitoringu bobra 
(liczebności, zagrożenia), brak informacji o wydrze. W 
publikacji znajdują się informacje na temat liczebności foki 
szarej oraz informacje o kontynuacji projektu "Ochrona siedlisk 
foki szarej (Halichoerus grypus) oraz morświna (Phoceona 
phoceona) na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.
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16 Materiał 

niepublikowany
Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2016. Tom 45.

Kronika zawiera szczegółowe informacje na temat monitoringu 
bobra i wydry (liczebności, zagrożenia) W publikacji znajdują 
się informacje na temat liczebności foki szarej i morświna oraz 
informacje o kontynuacji projektu "Ochrona siedlisk foki szarej 
(Halichoerus grypus) oraz morświna (Phoceona phoceona) na 
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

17 Materiał 
niepublikowany

Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego. Rok 2017. Tom 46.

Kronika zawiera cenne informacje na temat monitoringu bobra 
(liczebności, zagrożenia), brak informacji o wydrze. W 
publikacji znajdują się informacje na temat liczebności foki 
szarej i morświna oraz informacje o projekcie "Ochrona siedlisk 
foki szarej (Halichoerus grypus) oraz morświna (Phoceona 
phoceona) na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”.

Dane aktualne Informacje przydatne, do częściowego 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

18 Materiał publikowany Minister Środowiska. Dzienniki 
Urzędowe. Zadania ochronne. Lata 
2006–2016

Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych 
dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne

Materiał będzie przydatny do opracowania 
zagrożeń oraz zadań ochronnych podczas 
tworzenia nowego planu ochrony.

19 Materiał publikowany Minister Środowiska. Dzienniki 
Urzędowe. Zadania ochronne. Lata 
2017–2018

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2017 r. w 
sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku 
Narodowego oraz Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 
grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań 
ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Zarządzenie 
zmieniające obowiązujące do 31 grudnia 2019 roku.

Dane aktualne Materiał wyjściowy do opracowania projektu 
rozporządzenia MŚ w sprawie ustanowienia 
planu ochrony SPN.

20 Materiał publikowany Natura 2000 – Standardowy 
Formularz Danych (SDF) – 
PLH220023 Ostoja Słowińska 
(aktualizacja 2017). GDOŚ, 
Warszawa

Materiał zawierający syntetyczne informacje o Ostoi 
Słowińskiej, w tym o znaczeniu obszaru dla poszczególnych 
gatunków ryb.

Dane aktualne, 
obowiązujące

Materiał zawiera informacje o znaczeniu 
obszaru dla poszczególnych gatunków, 
wskazuje obecne przedmioty ochrony.

21 Materiał 
niepublikowany

Natura 2000 – Standardowy 
Formularz Danych (SDF) – 
PLH220023 Ostoja Słowińska 
(Projekt SPN, 2018)

Propozycja aktualizacji SDF dla obszaru PLH220023 Ostoja 
Słowińska.

Dane aktualne, 
proponowane

Informacje bardzo przydatne. Projekt SDF 
zawiera aktualną ocenę przedmiotów ochrony 
oraz opis zmiany ocen w przypadku foki i 
morświna. Dane do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony.

22 Materiał 
niepublikowany

Obserwacje ssaków morskich na 
terenie SPN w latach 2001-2018.

Zestawienie przedstawia wyniki obserwacji głównie fok na 
terenie SPN w latach 2001-2018. Plik xls, zawiera także wyniki 
obserwacji z brzegu realizowanych w ramach projektu 
“Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na terenie SPN”.

Dane aktualne Materiały bardzo przydatne, do wykorzystania 
przy opracowaniu planu ochrony.

23 Materiał 
niepublikowany

Obserwacje teriologiczne SPN z lat 
2009–2017.

Materiał przedstawia wyniki obserwacji gatunków ssaków z 
terenu SPN w latach 2009-2017. Przedstawia także metodykę 
prowadzonego monitoringu wydry w Ostoi Słowińskiej 
PLH220023 (autor Goc M.) oraz jego wyniki.

Dane aktualne Materiały bardzo przydatne, zawierające 
podstawowe dane dotyczące obserwacji 
bobra, wydry oraz foki szarej, do 
wykorzystania przy opracowaniu planu 
ochrony.

24 Materiał publikowany Ochrona siedlisk foki szarej oraz 
morświna na terenie SPN. 2014-
2017 (EOG).

Projekt zawiera informacje o występowaniu foki i morświna na 
terenie SPN oraz przedstawia zagrożenia dla tych gatunków.

Dane aktualne Materiały bardzo przydatne, do wykorzystania 
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25 Materiał 

niepublikowany
Operat generalny (Korzeń 2004) W opracowaniu znajduje się jedynie krótka informacja na temat 

foki szarej, bobra i wydry dotycząca ich bytowania w SPN. 
Brak informacji na temat morświna.

Dane 
historyczne

Poprzedni operat stanowić będzie jedynie 
materiał porównawczy i pomocniczy przy 
tworzeniu bieżącego projektu planu ochrony.

26 Materiał 
niepublikowany

Pielowski Z. i in. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Operat ochrony fauny lądowej. Tom 
XII. Biblioteka SPN.

Operat zawiera charakterystykę stanu zasobów: ssaków, 
ptaków, płazów i gadów oraz owadów. Operat przedstawia 
waloryzację zasobów, zagrożenia dla stanu zasobów 
faunistycznych, cele ochrony, programy i formy ochrony fauny 
lądowej, monitoring stanu fauny oraz działania minimalizujące 
zagrożenia antropogeniczne. Załącznikiem do opracowania 
jest Mapa fauny lądowej skala 1: 50 000.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Poprzedni operat stanowić będzie materiał 
porównawczy i pomocniczy przy tworzeniu 
bieżącego projektu planu ochrony. Zawiera 
cenne dane literaturowe (publikowane i 
niepublikowane) dotyczące fauny 
Słowińskiego Parku Narodowego. Brak jest w 
nim wzmianek o morświnie. Bóbr, wydra oraz 
foka szara omówione bardzo ogólnie, Mapa 
kompletnie nieczytelna.

27 Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Tom XIX. Projekty 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie ustanowienia planu 
ochrony

Projekty zawierają postanowienia archiwalnej koncepcji 
ochrony Słowińskiego PN.

Dane 
historyczne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony Parku oraz jej postanowień.

28 Materiał publikowany Projekt SAMBAH realizowany w 
latach 2009 – 2016. Uniwersytet 
Gdański ze Stacją Morską Instytutu 
Oceanografii jako krajowym 
koordynatorem projektu), Instytut 
Meteorologii I Gospodarki Wodnej – 
Oddział Morski w Gdyni oraz 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska

W projekcie oszacowano liczebność krytycznie zagrożonych 
bałtyckich morświnów i ustalono potencjalny rejon ich rozrodu.

Dane aktualne Informacje przydatne, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony.

Literatura metodyczna dotycząca bobra, wydry, morświna i foki
29 Materiał publikowany Adamski P., Bartel R., Bereszyński 

A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 
Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków), tom 6. Poradniki ochrony 
siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. 2004. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Publikacja zawiera opisy morświna, foki szarej, bobra i wydry, 
ich właściwości biologicznych i ekologicznych, występowania, 
stanu populacji, zagrożeń oraz propozycje działań ochronnych 
dla niektórych gatunków wymienionych w załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej.

Dane aktualne Publikacja stanowi cenne źródło informacji 
dotyczących przedmiotowych gatunków 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej.

30 Materiał publikowany Głowaciński Z. 2001. Polska 
Czerwona Księga Zwierząt. 
Kręgowce.

Pozycja prezentuje ogólne informacje o statusie gatunków 
polskich zwierząt ich pochodzeniu, systematyce i 
rozmieszczeniu. Opis dotyczy także informacji o zajmowanym 
siedlisku i stanie populacji.

Dane aktualne Publikacja określa obowiązujący status 
zagrożenia gatunków.
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31 Materiał publikowany Makomaska-Juchiewicz M, Bonk M 

(red.) 2015. Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny 
cz. 4

Przewodnik zawiera ogólną koncepcję monitoringu bobra i 
wydry jako gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej.

Dane aktualne Publikacja zawiera metodyki obowiązujące 
przy dokonywaniu oceny stanu ochrony bobra 
i wydry wymienionych w załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej na potrzeby 
sporządzenia projektu planu ochrony obszaru 
Natura 2000.

32 Materiał publikowany Przewodnik metodyczny - Foka 
szara. Malinga M., Opioła R., 
Barańska A., Świstun K., Aninowska 
M.. GIOŚ, Warszawa

Zawiera informacje o gatunku cennym dla Wspólnoty 
europejskiej i metodyce przeprowadzania jego monitoringu.

Dane aktualne Informacje przydatne, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony, w zakresie foki 
szarej.

33 Materiał publikowany Przewodnik metodyczny - Morświn. 
Malinga M., Opioła R., Barańska A., 
Świstun K., Aninowska M. GIOŚ, 
Warszawa

Zawiera informacje o gatunku cennym dla Wspólnoty 
europejskiej i metodyce przeprowadzania jego monitoringu.

Dane aktualne Informacje przydatne, do wykorzystania przy 
opracowaniu planu ochrony, w zakresie 
morświna.

Materiały dotyczące wilka
34 Materiał publikowany Adrian M., 2013. Kronika 

Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2013. Pierwsza wzmianka o obserwacji wilków w 
SPN i okolicach.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka oraz o pierwszych obserwacjach wilka. 
Dane pomocnicze, porównawcze, wzbogacą 
opracowanie w części dotyczącej fauny 
ssaków drapieżnych.

35 Materiał 
niepublikowany

BAZA SSAKI – tabela xls 
zawierająca wyniki inwentaryzacji 
teriologicznych przeprowadzonych w 
SPN w latach 2009-2018

Zawiera informacje o obserwacjach wilków. Dane aktualne Baza danych dostarcza informacji o 
występowaniu wilka na obszarze SPN. 
Materiał pomocniczy niewystarczający do 
oceny stanu ochrony wilka w obszarze Natura 
2000 wg PMŚ. Przydatny do koncepcji 
planowania prac terenowych. Wzbogacą 
opracowanie w części dotyczącej fauny 
ssaków drapieżnych.

36 Materiał 
niepublikowany

Borkowski J., 2017. Ocena stanu 
populacji jelenia na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego

Zawiera informacje o liczebności, zagęszczeniu gatunkach 
ssaków kopytnych SPN w latach 2015, 2016 i 2017, w 
szczególności jelenia.

Dane aktualne Wyniki projektu umożliwiają wyliczenie 
biomasy ssaków kopytnych, czyli jednego ze 
wskaźników siedliskowych oceny stanu 
ochrony wilka wg metodyki PMŚ. Dla potrzeb 
oceny stanu ochrony wilka dane powinny 
zostać zaktualizowane.
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37 Materiał 

niepublikowany
Dane przestrzenne – geobaza 
obserwacji przyrodniczych 
wykonywanych w SPN; klasa: 
ssaki_lad_pft

Baza danych zawiera informacje o stwierdzeniach wilka na 
obszarze SPN. Podana lokalizacja oraz rodzaj obserwacji 
(tropy, odchody, osobniki widziane). 285 obserwacji wilka w 
okresie od 2009 roku (1 obserwacja) do lutego roku 2019.

Dane aktualne Baza danych dostarcza informacji o 
występowaniu wilka na obszarze SPN. 
Materiał pomocniczy niewystarczający do 
oceny stanu ochrony wilka w obszarze Natura 
2000 wg PMŚ. Dane przydatne do koncepcji 
planowania prac terenowych w zakresie 
określenia oceny stanu ochrony gatunku. 
Wzbogacą opracowanie w części dotyczącej 
fauny ssaków drapieżnych.

38 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2008. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2008.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka. Dane pomocnicze, porównawcze.

39 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 38: 101 pp

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2010.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka. Dane pomocnicze, porównawcze.

40 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 135 pp

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2011.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka. Dane pomocnicze, porównawcze.

41 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 126 pp

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2012.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka. Dane pomocnicze, porównawcze.

42 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2014. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 42

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2014.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka.

43 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2015. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 43

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2015. Kolejne informacje o wilkach, rejestracje 
wilków na fotopułapkach.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka oraz o obserwacjach i nagraniach z 
fotopułapek, a także o liczebności 
rejestrowanych grup wilków na terenie SPN. 
Dane pomocnicze, porównawcze, wzbogacą 
opracowanie w części dotyczącej fauny 
ssaków drapieżnych.

44 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2016. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 45

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2016. Kolejne informacje o wilkach, rejestracje 
wilków na fotopułapkach.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka oraz o obserwacjach i nagraniach z 
fotopułapek, a także liczbie wilków i oznakach 
chorobowych rejestrowanych osobników na 
terenie SPN. Dane pomocnicze, 
porównawcze, wzbogacą opracowanie w 
części dotyczącej fauny ssaków drapieżnych i 
kopytnych.
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45 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2017. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 46

Zawiera informacje o liczebności gatunkach ssaków kopytnych 
SPN w roku 2017. Kolejne informacje o wilkach, rejestracje 
wilków na fotopułapkach, rozmieszczenie, liczebność.

Dane aktualne Dostarcza informacji o liczebności gatunków 
ssaków kopytnych, czyli bazy pokarmowej 
wilka oraz o obserwacjach i nagraniach z 
fotopułapek wilków, a także o liczebności 
rejestrowanych grup wilków i ich 
rozmieszczeniu na terenie SPN. Materiał 
pomocniczy niewystarczający do oceny stanu 
ochrony wilka wg metodyki Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wzbogacą 
opracowanie w części dotyczącej fauny 
ssaków drapieżnych.

Materiały dotyczące rysia
46 Materiał publikowany Bartoszewicz, M., Staniaszek, D., 

2010. Stwierdzenie rysia Lynx lynx 
w Słowińskim Parku Narodowym, 
Chroń. Przyr. Ojcz. 66, 1: 45-48

Zawiera informacje o obserwacji rysia na terenie SPN. Dane aktualne Pojawienie się rysia na obszarze SPN należy 
potraktować jako ciekawostkę, którą należy 
umieścić w części opracowania dotyczącego 
fauny ssaków drapieżnych.

47 Materiał 
niepublikowany

BAZA SSAKI – tabela xls 
zawierająca wyniki inwentaryzacji 
teriologicznych przeprowadzonych w 
SPN w latach 2009-2018

Zawiera informacje o obserwacjach ssaków kopytnych oraz 
rysia na terenie SPN.

Dane aktualne Dostarcza historycznych oraz aktualnych 
informacji o obserwacjach sarny, czyli bazy 
pokarmowej rysia oraz trzech obserwacjach 
rysia na terenie SPN. Wzbogacają informacje 
o faunie SPN.

48 Materiał 
niepublikowany

Borkowski J., 2017. Ocena stanu 
populacji jelenia na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego

Zawiera informacje o liczebności, zagęszczeniu gatunkach 
ssaków kopytnych SPN w latach 2015, 2016 i 2017, w 
szczególności jelenia.

Dane aktualne Wyniki projektu umożliwiają wyliczenie 
biomasy sarny czyli bazy pokarmowej rysia.
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5.13. Ssaki kopytne
autor: Jakub Borkowski
Z przeprowadzonego  przeglądu  literatury  zawartego  w  bibliografii  wynika  kilka  istotnych 

rzeczy dla zarządzania populacjami kopytnych na terenie parków narodowych. Zasadniczo w kilku 
miejscach taka potrzeba jest wyrażana (Okarma, Głowaciński, 2013; Partyka 2013), jednak podkreśla 
się jednocześnie, że ewentualna decyzja w zakresie kontroli liczebności powinna być poprzedzona 
dokładnymi  analizami  na  temat  wpływu  kopytnych  na  stan  ochrony  siedlisk  (Pawlaczyk,  2013). 
Jednocześnie  prezentowany  jest  pogląd,  że  kopytne  są  elementem  naturalnych  procesów 
ekologicznych  zachodzących  na  terenie  parków  narodowych,  stąd  ich  obecność  powinna  być 
promowana, między innymi poprzez tworzenie otulin wokół parków narodowych (Kruszelnicki, 2013).

Z  analizy  materiałów  dotyczących  kopytnych  wynika,  że  przydatne  dla  tworzenia 
dokumentacji  planistycznej  dane  zawarte  są  w  sprawozdaniach  z  badań  prowadzonych  ostatnio 
na terenie Parku (Borkowski,  2018; Hołdyński,  2018). Zawierają one aktualne informacje na temat 
liczebności  jeleni  i  saren,  rozmieszczenia obu gatunków w Parku i  poza nim oraz presji  jeleni  na 
roślinność SPN z uwzględnieniem odnowienia lasu.

Informacje  dotyczące  ssaków  kopytnych  można  znaleźć  również  w  poprzednim  planie 
ochrony SPN (plan ochrony SPN, 2004), a konkretnie w Operacie ochrony fauny lądowej. Informacje  
tam zawarte pochodzą jednak z dość szczególnego momentu, a mianowicie kilka lat po redukcji jeleni  
prowadzonej w połowie lat 90-tych XX w. Jeleń i sarna wykazane są tam jako gatunki „dosyć liczne”,  
przy zastosowaniu pięciostopniowej skali oceny ich liczebności (od „bardzo nielicznych” do „bardzo 
licznych”). Liczebność sarny szacowana była w tamtym okresie na 170 osobników, jelenia zaś na 200, 
choć trudno odnieść się do wiarygodności tego szacunku. Oba gatunki jednocześnie są wskazane 
jako przykład tych, które na terenie Parku mogą osiągać nadmierne zagęszczenie.

Szczegółową  analizę  materiałów  dotyczących  kopytnych  zestawiono  w  zamieszczonej 
poniżej tabeli nr 20. Przeanalizowane materiały zestawiono w porządku alfabetycznym.

Piśmiennictwo:
Kruszelnicki  J.,  2013. Rola polskich parków narodowych w ochronie przyrody, Biuletyn KOP 

PAN, 2012-2013 (3-4): 7-18.

Okarma  H.,  Głowaciński  Z.,  2013.  Zarządzanie  populacjami  zwierząt  łownych  w  parkach 
narodowych, Biuletyn KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 29-34.

Partyka J., 2013. Dziesięć priorytetów w ochronie przyrody parków narodowych na przykładzie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Biuletyn KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 19-27.

Pawlaczyk  P.,  2013.  Aktualne  problemy  funkcjonowania  ochrony  parków  narodowych 
z perspektywy organizacji pozarządowych, Biuletyn KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 43-59.
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Tabela 20: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących ssaków kopytnych

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Borkowski J. 2018. Ocena stanu 
populacji jelenia na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Dokumentacja naukowa.

Stanowi kompleksowe źródło danych dotyczących populacji 
jeleni i saren na terenie SPN.

Dane aktualne Przydatne w kontekście liczebności 
jeleniowatych, wykorzystania przez nie 
poszczególnych rodzajów środowiska, 
struktury populacji, w tym przyrostu 
naturalnego i zmian liczebności jeleniowatych 
w przyszłości.

2 Materiał 
niepublikowany

Hołdyński Cz. 2018. Presja jelenia 
wywierana na roślinność. 
Dokumentacja naukowa.

Opisuje czteroletnie badania dotyczące wpływu wysokiego 
zagęszczenia jeleni w SPN na roślinność Parku, w tym 
odnowienia leśne.

Dane aktualne Zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
wpływu jeleni na biomasę i skład gatunkowy 
roślin w lasach SPN, z uwzględnieniem 
siedlisk Natura 2000.

3 Materiał 
niepublikowany

Tom XII Operat ochrony fauny 
lądowej, w: Plan ochrony SPN 2004

Zawiera opis stanu populacji i problemów powodowanych 
przez jelenia i sarnę na terenie SPN

Dane 
nieaktualne

Może stanowić pewien punkt odniesienia dla 
tworzenia aktualnego planu ochrony
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5.14. Drobne ssaki
autor: Piotr Profus
Analiza  prac  opublikowanych  w  ostatnim  ćwierćwieczu  wykazała  ,  iż  stan  rozpoznania 

odnośnie drobnych ssaków – owadożernych i gryzoni – jest w Słowińskim Parku Narodowych dość 
dobra.  Zawdzięczamy to  zwłaszcza  pracy  Lesińskiego  i  Rusina  (1996),  którzy  zebrali,  przebadali  
i opisali wyniki swoich badań opartych o analizę wypluwek sowy płomykówki gniazdującej na terenie 
Parku.  Autorzy  w  sumie  stwierdzili  w  nich  obecność  szczątków  kostnych  616  drobnych  ssaków 
należących do 12 (lub 13) taksonów (czterech owadożernych i ośmiu gryzoni). W XXI wieku (w latach  
2008-2014) odłowiono w celach badawczych 274 osobników ssaków owadożernych i małych gryzoni. 
Dane  te  zostały  już  opublikowane  lub  były  przedmiotem  prac  licencjackich  i  magisterskich. 
Potwierdziły one obecność tego samego zestawu gatunków jaki odnotowano pod koniec XX wieku. 
Część małych ssaków odłowiono w celu zbadania fauny pcheł. Konieczna jest kontynuacja tych badań 
w  celu  potwierdzenia  obecności  w Parku  innych  potencjalnych  gatunków.  Przykładowo  niedawno 
wykryto  obecność  popielicy  (stosowne  opracowanie  jest  w  druku).  Stosunkowo  niewiele  wiemy 
o rozmieszczeniu w Parku np. kreta i wiewiórki oraz obu gatunków jeży.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli  nr  21,  prezentującej  wynik  analizy materiałów dotyczących drobnych ssaków.  Poszczególne 
pozycje w tej tabeli umieszczono w porządku alfabetycznym.
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Tabela 21: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących drobnych ssaków

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Kardynia P., Nowak U., Stachowiak 
A., Rychlik L. 2008-2010. 
Sprawozdanie z tematu pt."Ekologia 
małych ssaków Słowińskiego Parku 
Narodowego (wyniki 
niepublikowane) (2000).

Sprawozdanie o rozmieszczeniu i liczebności ośmiu gatunków 
drobnych ssaków w SPN.

Dane aktualne Dotyczy ośmiu pospolitych drobnych ssaków 
SPN. "Średnio" przydatna do waloryzacji 
zasobów faunistycznych.

2 Materiał publikowany Kowalski K., Eichert U., Bogdziewicz 
M., Rychlik L. 2014. Differentiation 
of flea communities infesting small 
mammals across selected habitats 
of the Baltic coast, central lowlands, 
and southern mountains of Poland. 
Parasitol. Res.DOI 10.1007/s00436-
014-3817-9.

Spis gatunków pcheł występujących na kilku gatunkach 
drobnych ssaków SPN.

Dane aktualne Dostarcza informacji o występowaniu i 
rozmieszczeniu na terenie Parku kilku 
pospolitych gatunków drobnych ssaków. 
Będzie przydatna podczas waloryzacji 
zasobów faunistycznych.

3 Materiał publikowany Lesiński G., Rusin A. 1996. Pokarm 
płomykówki Tyto alba w Słowińskim 
Parku Narodowym. Chrońmy 
przyrodę ojczystą 52, 5: 103-106.

Ważna praca o znaczeniu historycznym. Daje obraz fauny 
drobnych ssaków z końca XX wieku.

Dane 
historyczne

Jedna z najważniejszych prac o drobnych 
ssakach SPN; materiał uzyskano z wypluwek 
sowy płomykówki i dotyczy 616 osobników 
Micromammalia należących do co najmniej 13 
gatunków. Wartość merytoryczna pracy jest 
wysoka i powinna być wykorzystana.

4 Materiał 
niepublikowany

Nowak U. 2011.Skład gatunkowy i 
struktura ilościowa gryzoni 
(Rodentia) na tle zróżnicowania 
siedliskowego Słowińskiego Parku 
Narodowego. Praca magisterska, 
Wydział Biologii UAM w Poznaniu.

Praca dotycząca inwentaryzacji drobnych gryzoni w SPN. Dane aktualne Dotyczy pospolitych drobnych ssaków 
SPN."Średnio" przydatna do waloryzacji 
zasobów faunistycznych.

5 Materiał 
niepublikowany

Obertaniec J. 1977. Badania 
ilościowe ugrupowań gryzoni i 
ssaków owadożernych na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
okolic w latach 1975-1976. 
Manuskrypt pracy magisterskiej, 
Akademia Pomorska, Słupsk.

Ważna praca o znaczeniu historycznym. Dane 
historyczne

Jedna z najważniejszych prac o drobnych 
ssakach SPN; niestety nie została 
opublikowana i prze to jest trudno dostępna.

6 Strona internetowa Okarma H., Rychlik L. i in. (2019). 
Internetowy atlas rozmieszczenia 
ssaków w Polsce. Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie; dostęp: 
16.04.2019

Stanowi podsumowanie badań nad ssakami Polski od roku 
1983 do roku 2019.

Dane aktualne Dane są aktualne ale ze Słowińskiego Parku 
Narodowego niepełne i sporo luk.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Materiał publikowany Pucek Z., Raczyński J. 1983. Atlas 

rozmieszczenia ssaków w Polsce. 
PWN, Warszawa.

Stanowi podsumowanie badań nad ssakami Polski do 1982 
roku.

Dane 
historyczne

Bardzo niewiele danych ze Słowińskiego 
Parku Narodowego.

8 Materiał publikowany Rychlik L., Stachowiak A., Nowak 
U., Kardynia P. 2012. A northern 
refugium of the Mediterranean water 
shrew Neomys anomalus in 
Słowiński National Park (N Poland). 
Biological lett. 49, 1: 73 81.

Praca o rozmieszczeniu i liczebności (na 14 powierzchniach 
próbnych) słabo poznanego rzęsorka mniejszego.

Dane aktualne Dane o rozmieszczeniu w SPN słabo 
poznanego ssaka owadożernego - rzęsorka 
mniejszego. Praca "średnio" przydatna do 
opracowania "Planu ochrony SPN".

9 Materiał 
niepublikowany

Stachowiak A. 2009. Ryjówkowate 
(Soricidae) wilgotnych siedlisk 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Mskr pracy magisterskiej , UAM 
Poznań.

Ważna praca dotycząca inwentaryzacji ssaków ryjówkowatych 
w SPN.

Dane aktualne Praca "średnio" przydatna do opracowania 
"Planu ochrony SPN".

10 Materiał 
niepublikowany

Stachowiak A. 2009. Skład 
gatunkowy i struktura ilościowa 
ryjówkowatych (Soricidae) na tle 
zróżnicowania siedliskowego 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Praca magisterska, Wydział Biologii 
UAM w Poznaniu.

Praca dotycząca inwentaryzacji ssaków ryjówkowatych w SPN. Dane aktualne Dotyczy pospolitych drobnych ssaków SPN. 
"Średnio" przydatna do waloryzacji zasobów 
faunistycznych.
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5.15. Wody powierzchniowe i  podziemne,  zooplankton, 
bentos

autorzy:  Kazimierz Różkowski, Bogumił Nowak, Krystian Obolewski, Roman 
Żurek (chemia, zooplankton i bentos)

Sporządzenie  dokumentacji  planistycznej  na  potrzeby  projektu  planu  ochrony 
dla Słowińskiego  Parku  Narodowego  wymaga,  obok  szeroko  rozumianych  badań  przyrodniczych, 
szczegółowego  rozpoznania  warunków  abiotycznych,  istotnych  przede  wszystkim  w  kontekście 
siedliskowym, ale i również krajobrazowym.

Słowiński Park Narodowy utworzono celem ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych 
obszaru. Obszary pokryte wodami zajmują około 65% objętej ochroną powierzchni. Kolejne obszary 
pośrednio  związane  z  wodami,  a  od  niej  zależne,  zajmują  między  innymi  torfowiska,  obszary 
podmokłe,  czy  okresowo  zalewane.  Dlatego  woda  stanowi  jeden  z  głównych  czynników 
siedliskowotwórczych na terenie Parku, a rozpoznanie stosunków wodnych i zachodzących tam zmian 
stanowi istotne zadanie przy planowaniu dalszych działań zmierzających ku zachowaniu i ochronie 
wyjątkowych walorów rejonu Niziny Gardnieńsko-Łebskiej i okolic.

Rzeźbę i stosunki wodne okolicy ukształtowała w zarysie wcześniejsza obecność lądolodu 
bałtyckiego, a na ostateczne zmiany wpłynęła bliskość morza, szukające ujścia rzeki oraz warunki 
klimatyczne.  Jest  to  zatem  obszar  ścierających  się  wpływów  wód  morskich,  powierzchniowych 
i podziemnych,  których  strefy  alimentacyjne  znajdują  się  w  rejonie  otaczających  wysoczyzn 
morenowych.

Stosunki wodne Parku najpełniej rozpoznane zostały w trakcie sporządzania poprzedniego 
planu ochrony SPN z roku 2004. Wyniki  badań i  analiz zebrano w 17 szczegółowych operatach, 
obejmujących odmienne zagadnienia. Szczególnie ważne materiały, z punktu widzenia problematyki 
poruszanej w niniejszym rozdziale, zebrano w dedykowanych operatach, przede wszystkim: ochrony 
wód  powierzchniowych  (t.  IV),  czy  hydrogeologicznym  (t.  III).  Dodatkowo  zagadnienia  ważne 
w kontekście środowiska wodnego poruszono w operacie nr VII dotyczącym ochrony ekosystemów 
wodnych, czy nr VI  -  Operacie klimatycznym. Pomimo stosunkowo nieodległej  w czasie publikacji 
wyników prac,  należy zwrócić  uwagę,  że zebrane tam dane, dotyczące hydrologii  Parku są mało 
aktualne,  ponieważ w  opracowaniu  tym przy  analizie  wielu  zagadnień  opierano  się  na  odległych 
czasowo danych źródłowych. Przykładowo analizę wielkości opadów i obecności pokrywy śnieżnej 
przeprowadzono dla wielolecia 1931-1960, zaś analizę zmian poziomu wody w głównych jeziorach 
Parku zakończono na informacjach z połowy lat 90-tych XX wieku. Za bardzo cenne należy z kolei 
uznać  badania  własne  przeprowadzone  w  ramach  tych  operatów,  w  szczególności  sondażowe 
badania batymetrii jezior, wielkości przepływów, czy analizy jakości wód powierzchniowych.

Bardzo cennym opracowaniem pod kątem analizy stanu ilościowego i jakościowego jezior 
Parku  jest  monografia  poświęcona  stanowi  ekologicznemu  jezior  przymorskich  z  2017  roku 
(Obolewski,  2017). Zawiera ona szereg informacji  o parametrach jakościowych i  ilościowych jezior 
oraz  o  ich  stanie  ekologicznym.  Szczególnie  ważne  z  punktu  widzenia  opracowania  części 
poświęconej  hydrologii  Parku w zakresie  przyrody nieożywionej  są rozdziały,  dotyczące batymetrii 
jezior, wahań poziomu wody oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód jezior.

Począwszy  od  2016  roku  prowadzony  jest  na  terenie  Parku  międzynarodowy  projekt 
z priorytetu  Climate  Change  Mitigation  (przeciwdziałanie  zmianom  klimatu)  pod  nazwą  Life  Peat 
Restore. Prace na terenie Polski zostały skoncentrowane wyłącznie na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego,  obejmując  1 350 ha  w  granicach  trzech  podobszarów:  bór  bagienny  Kluki  (A), 
Ciemińskie Błota (B) oraz torfowisko Wielkie Błoto (C). W wyniku podjętych działań planowane jest 
przywrócenie naturalnego reżimu wodnego na torfowiskach objętych projektem. Obserwacja wyników 
pozwoli  na  pozyskanie  aktualnej  wiedzy  nad  możliwościami  odwrócenia  negatywnych  trendów 
związanych  z  intensywną  wieloletnią  antropopresją  i  przywrócenia  warunków  jak  najbardziej 
zbliżonych do naturalnych.
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Wśród  wyszczególnionego  spisu  literatury  na  uwagę  zasługują  również  inne  pozycje 
literaturowe,  które  traktują  o  jakości  wód jezior,  bądź też poświęcone są zasobom wodnym rzek,  
przepływających  przez  Park.  Bardzo  ważne  są  również  interdyscyplinarne  publikacje  poświęcone 
procesom  odpowiedzialnym  za  kształtowanie  się  stosunków  wodnych  Parku  oraz  wpływającym 
na ekosystemy wodne. Będą one pomocne przy ocenie zagrożeń oraz metod ich eliminacji.  Wielu 
cennych  informacji  dostarczają  również  materiały  niepublikowane  przekazane  przez  Park.  Wśród 
nich na  uwagę  zasługują  warstwy  tematyczne,  nawiązujące  do  hydrologii  czy  zagospodarowania 
terenu. Będą one bardzo pomocne przy analizie warunków hydrologicznych, przy opisie hydrografii  
Parku, czy przy ocenie czynników wpływających na stan wód Parku.

Niemal wszystkie zbiorniki wodne SPN mają stosunkowo dobrą dokumentację chemiczną. 
Część badań była wykonana na zlecenie SPN i jest dostępna w maszynopisach (Trojanowski, 1992; 
1993) lub w opracowaniu Operat ochrony wód powierzchniowych Tom IV. Wiele prac omawia cechy 
makrochemiczne  wód lub  koncentruje  się  na  metalach  ciężkich  w wodzie,  osadach  lub  tkankach 
roślin. Inne prace omawiają wlewy wód słonawych do jezior lub analizują historię jeziora zapisaną 
w rdzeniach  osadów.  Wiele  publikacji  dotyczy  prac  wykonanych  na  obiektach  zlokalizowanych 
w granicach  SPN.  Wzbogacają  one  wiedzę  o  chemii  wód  Parku  i  procesach  chemicznych, 
w tym eutrofizacji lub oligotrofizacji w długich okresach czasu. Jedyne, czego brakuje, to wyjście poza 
klasyczne  badania  5  metali  ciężkich  oraz  kilku  kationów  i  anionów.  Brakuje  także  wiedzy 
o zanieczyszczeniach organicznych, w tym o stężeniach leków i pestycydów.

Podsumowując  zestawione  materiały,  należy  jednak  zwrócić  uwagę,  że  wiele  z  nich 
to opracowania  syntetyczne,  bądź  skrócone  i  rzadko  kiedy  zawierają  one  dane,  służące 
jako wejściowe do analiz.  Wiele  z  prac  zawiera dane,  które  straciły  na aktualności.  Uniemożliwia 
to prawidłową ocenę aktualnych warunków hydrologicznych, zwłaszcza w kontekście przygotowania 
bilansu  biogenów  jezior  czy  określenia  stanu  ekologicznego  wód.  W  związku  z  tym  należałoby 
uzyskać materiały źródłowe,  które pozwolą na prawidłową ocenę stanu zasobów wodnych Parku. 
Wśród nich są między innymi:

• dane IMGW-PIB w zakresie stanów wody rzek i jezior, temperatury wody rzek i jezior, zlodzenia 
rzek i  jezior,  przepływów wody w rzekach, pomiarów termiczno-tlenowych i  przezroczystości 
wody  realizowanych  na  Jeziorze  Łebsko,  wielkości  parowania  z  wolnej  powierzchni  wody, 
opadów i innych elementów klimatycznych;
Sformułowany  powyżej  postulat  pozyskania  z  IMGW-PIB  niezbędnych  danych  opisujących 
warunki hydrologiczne na obszarze objętym dokumentacją planistyczną został spełniony, dzięki 
wyrażeniu  przez Instytut  zgody na wykorzystanie przy sporządzaniu projektu  planu ochrony 
SPN,  danych  ze  stacji  hydrologicznych  jeziornych,  rzecznych  i  morskich,  znajdujących  się 
na terenie Parku, jego otuliny oraz zlewni rzeki Łeby i Łupawy, a także w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie,

• dane WIOŚ Gdańsk, dotyczące chemizmu wód jezior i rzek, wód Bałtyku i wód podziemnych 
w rejonie Słowińskiego Parku Narodowego i jego okolicy,

• warstwy  wektorowe  *shp  z  Mapy  Podziału  Hydrograficznego  Polski  w  skali  1:10 000 
(PGW Wody Polskie – dawne KZGW),

• warstwy wektorowe *shp z obiektami hydrotechnicznymi (PGW Wody Polskie – dawne KZGW),
• mapy:  hydrograficzne,  hydrogeologiczne,  geologiczne,  sozologiczne,  topograficzne  w formie 

skanów oraz warstw wektorowych *shp.
Część  z  przywołanych  powyżej  materiałów została  już zgromadzona przez  Wykonawcę. 

Na pozostałe materiały oczekujemy.

We  wspomnianym  wcześniej  Operacie  hydrogeologicznym  charakterystyka  stanu  wód 
podziemnych  została  przeprowadzona  na  podstawie  analizy  materiałów  archiwalnych,  głównie 
publikowanych  oraz  badań  dedykowanych  opracowaniu.  Kartowaniem  hydrogeologicznym  objęto 
ok. 150  studni  kopanych  i  wierconych  oraz dwa źródła.  Najważniejszym efektem prac była  mapa 
ukształtowania zwierciadła wód podziemnych w skali 1:25 000.
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Pozostałe materiały przekazane przez Zamawiającego charakteryzują istotne zagadnienia 
hydrogeologiczne w sposób wybiórczy, w bardzo ograniczonej ilości. Zagadnienia hydrogeologiczne 
nie  są  właściwie  oddzielnie  omawiane,  stanowiąc  jedynie  tło,  przede  wszystkim  dla  analiz 
hydrologicznych. Do najważniejszych należą zbiory danych obejmujące wahania  zwierciadła  wody 
w studniach i  piezometrach objętych monitoringiem na terenie Parku. Zestawienie obejmuje zbiory 
danych z 30 piezometrów oraz 3 studni kopanych rozmieszczonych nierównomiernie na terenie Parku. 
Najdłuższe szeregi czasowe pochodzą z wielolecia 2005 – 2018, przy czym większość zawiera okresy 
krótsze.  Pomiarów dokonywano najczęściej  w  tygodniowych  odstępach  czasu.  Obok tradycyjnych 
metod pomiarowych w 9 otworach zainstalowano automatyczne czujniki wyposażone w rejestratory 
danych,  tzw.  diver’y.  Dane  zbierano  w  latach  2007  –  2012,  w nieskoordynowanych  przedziałach 
czasowych.  Najdłuższa  seria  pomiarowa  obejmuje  cztery  lata,  z  sześciogodzinnym  okresem 
próbkowania. Nowsze dane napływają z trwającego projektu Life Peat Restore, w ramach którego 
zainstalowano  kilkadziesiąt  urządzeń  pomiarowych.  Pomimo  krótkiego  okresu  pomiarowego, 
obserwacje wykazują różnej intensywności trendy zmian. Park nie prowadził samodzielnie w ramach 
zaplanowanych badań monitoringu w zakresie jakości wód podziemnych.

Przekazane  dane  umożliwią  przeprowadzenie  charakterystyki  wód  podziemnych 
w ograniczonym  zakresie.  W  celach  porównawczych  i  analitycznych  niezbędne  wydaje  się  być 
wykonanie kolejnego zdjęcia hydrogeologicznego (kartowania) w powtórzonych punktach kontrolnych, 
wzbogacone  o  aktualizację  techniczną  i  sozologiczną.  Badaniami  należałoby  objąć  obszar 
wykraczający  poza  granice  Parku.  Obok  badań  ilościowych  konieczne  będzie  podjęcie  tematyki 
jakości  wód  podziemnych,  pomimo  braku  dedykowanego  monitoringu  ze  strony  Parku. 
Przy ograniczonej  możliwości  pomiarowo-badawczej  w ramach postawionego zadania  koniecznym 
stanie się pozyskanie danych z nielicznych rozproszonych punktów monitoringu stanu chemicznego 
w ramach  krajowego  Monitoringu  Wód  Podziemnych,  czy  lokalnych  obserwacji,  prowadzonych 
głównie  poza  granicami  Parku.  Pomocne  mogą  okazać  się  publikowane  w  literaturze  naukowej 
nieliczne dane, obejmujące jednak głównie charakterystykę wód powierzchniowych autorstwa między 
innymi R. Cieślińskiego, I. Chlost, A. Jarosiewicz, czy J. Trojanowskiego i J. Antonowicza.

Na  podstawie  dostarczonej  dokumentacji  oraz  znajomości  tematu  stanu  poznania 
ekosystemów  wodnych  na  terenie  SPN  można  stwierdzić  poważne  luki  w  wiedzy  na  temat 
poszczególnych grup komponentów biologicznych. Dotyczy to głównie informacji  o Jeziorze Dołgie 
Małe,  Smołdzińskie  oraz  rzek  Łeby  i  Łupawy  na  odcinku  parkowym.  Pozostałe  zbiorniki  są 
opracowane i umieszczone w monografii o jeziorach przymorskich z 2017 roku (Obolewski, 2017).

Zooplankton
Literatura  dotycząca  zooplanktonu  SPN  liczy  około  30  pozycji  z  okresu  ponad  60  lat.  

Znaczna część tej literatury wymienia jedynie gatunki dominujące lub ogranicza się do rodzaju. Część 
publikacji  wybiórczo jest poświęcona części  zespołu zooplanktonowego np. skorupiakom. Badacze 
zooplanktonu  nie  znaleźli  w  ekosystemach  wodnych  Parku  gatunków  zimnowodnych  i  reliktów 
polodowcowych np.  Bosmina thersites  chociaż była podawana z innych jezior pomorskich.  Gatunek 
był  podawany np.  w pracy Patalasa 1954, w licznych jeziorach z Pomorza,  a nikt  nie podał tego 
gatunku ani  z  Gardna  ani  z  Łebska.  Poza  pracą  Strzeleckiego  i  Półtoraka  (1971),  nikt  z  później  
badających jeziora autorów nie podał gatunków zimnolubnych typowych dla jesieni i zimy. Biocenoza 
zooplanktonowa  nie  ma gatunków chronionych  ani  ważnych  dla  wspólnoty  europejskiej.  Mimo to 
wiedza o tej biocenozie jest cenna także z powodu jej wysokiej produktywności i dalszego przełożenia 
na produktywność całych jezior.

Bentos
Analizie poddane zostały pozyskane przez Wykonawcę dane z Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ – GIOŚ). Materiały te dotyczące bentosu pochodzą z roku 2016 i 2017. Obejmują 
11 stanowisk w tym 2 rzeki (i 2 stanowiska) spoza dorzecza SPN. Są to rzeki: Słupia (i stanowisko 
Gołębia Góra) i rzeka Chełst (stanowisko Ulimia). W dorzeczu SPN badane są natomiast następujące 
stanowiska z terenu Parku: Pustynka w Klukach, Łupawa w Smołdzinie, Łupawa w Rowach. Pozostałe 
stanowiska: Łupawa Kozin, Łupawa Poganice, Łeba Cecenowo, Łeba Miłoszewo, Łeba Cieszenie i 
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Łeba w Łebie znajdują się poza granicami Parku. Oznaczenia taksonomiczne prowadzono zwykle do 
poziomu rodzin, podczas gdy ochronie podlegają gatunki lub rodzaje. Najuboższe były stanowiska 
ujściowe Łupawy i Łeby (w Rowach i w Łebie). Stwierdzono tam pąkle, kiełże i ochotki. Przydatność 
tych materiałów jest wystarczająca do oceny stanu ekologicznego wykonywanego na potrzeby GIOŚ.

Ten sam zestaw danych zawiera dane o połowach ryb wykonane w dorzeczu Łupawy i Łeby 
w latach 2011-2018 przez IRŚ-ZRW Rutki. IRŚ badał zwykle po 2-3 stanowiska rocznie. Dane te są 
przydatne do oceny stanu ekologicznego indeksem EFI.

W liście glonów w pozyskanych danych, przykładowo dla krasnorostów podane są błędne 
nazwy gatunkowe.

Wszystkie  dane  zawarte  w  materiałach  GIOŚ są  wykonane  pod  kątem współczynników 
jakości  wody (EFI,  BMWP-PL,  MMI itd.).  W związku  z powyższym sporządzenie  listy  gatunkowej 
makrobezkręgowców wodnych na ich podstawie będzie niemożliwe.

Niektóre  grupy  taksonomiczne  są  dobrze  opracowane  (np.  pijawki,  mięczaki,  ochotki), 
chociaż materiały są relatywnie stare, sprzed prawie 40 lat. Nieco młodsze są informacje o owadach 
głównie lądowych ale także spędzających część życia w wodzie (ważki i pluskwiaki różnoskrzydłe). 
Ważki wymienia Gawroński 2006.

Większość publikacji dotycząca makrobezkręgowców była wykonywana na terenie SPN, ale 
była  poświęcona zupełnie  innym celom naukowym niż  inwentaryzacja.  Tym niemniej  prace  te  są 
przydatne. W tej grupie znajdują się gatunki z II załącznika dyrektywy siedliskowej.

Wyrywkowo  były  opracowane  niektóre  gatunki  parzydełkowców (Cnidaria)  Cordylophora 
caspia,  ale  tylko dlatego,  że  jest  to  gatunek inwazyjny.  Wiedza o gąbkach,  mszywiołach i  innych 
grupach taksonomicznych zwierząt jest niewielka.

Powyższy opis przygotowano w oparciu o bibliografię zestawioną w zamieszczonej poniżej 
tabeli  nr  22,  prezentującej  wynik  analizy  materiałów  dotyczących  problematyki  poruszanej 
w niniejszym rozdziale. Poszczególne pozycje w tej tabeli umieszczono w porządku alfabetycznym. 
Pozycje  dotyczące  różnych  tematów  (także  różnych  autorów)  zostały  zgrupowanie  odrębnie. 
W pierwszej części (pozycje od 1 do 57) przedstawiono materiały dotyczące wód powierzchniowych 
i podziemnych. Kolejne grupy to tematy analizowane przez Romana Żurka; w pozycjach od 58 do 103 
wyspecyfikowano materiały dotyczące chemii wód; w pozycjach od 104 do 130 umieszczono materiały 
dotyczące zooplanktonu, a w ostatniej grupie (pozycje od 131 do 149) wykazano materiały dotyczące 
bentosu.

Analizie  poddano  zdecydowaną  większość  piśmiennictwa  wskazanego  przez 
Zamawiającego, uzupełniając ją pozycjami istotnymi wg autorów niniejszego rozdziału. Pojedyncze 
pozycje do których na obecnym etapie nie udało się dotrzeć zostaną pozyskane na dalszych etapach 
realizacji prac i będą wykorzystane do sporządzenia dokumentacji planistycznej.
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Tabela 22: Zbiorcze zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących środowiska wodnego

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Materiały dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych

1 Materiał publikowany Adrian M., 2013. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Rozdział II. Warunki 
hydrologiczno-meteorologiczne nie zawiera żadnych informacji 
o hydrologii, poświęcony jest w całości analizie warunków 
meteorologicznych na stacji opadowej Smołdzino. Rozdział V. 
Wody, ekosystemy wodne w pierwszej części zawiera wykaz 
obszarów objętych ochroną ścisłą i częściową w obrębie 
obiektów hydrologicznych, a w dalszej części poświęcony jest 
w głównej mierze działaniom, służącym ochronie ichtiofauny 
(odłowy kontrolne i regulacyjne, pozyskiwanie tarlaków, 
monitoring ichtiofauny).

Dane częściowo 
aktualne

Materiały pomocnicze przy opisie zasobów 
wodnych Parku oraz prowadzonych 
badaniach, obejmujących wody 
powierzchniowe.

2 Materiał publikowany Antonowicz, J. P., 2015. Capacity to 
accumulate barium, strontium, 
calcium and magnesium in the 
water-air interface of a coastal lake 
at the Baltic Sea, Baltic Coastal 
Zone, v. 19: 23-36

W artykule analizie poddano zmiany zawartości wybranych 
jonów metali w wodach przypowierzchniowych jezior 
przymorskich.

Dane częściowo 
aktualne

Dane zawarte w artykule będą przydatne przy 
ocenie właściwości fizyczno-chemicznych 
jezior Parku.

3 Materiał publikowany Antonowicz, J., Trojanowski J., 
Trojanowska Cz., 2010. 24-hour 
cycle of variability in contents of 
nitrogen forms in the surface 
microlayer of the Baltic Sea lagoon 
lake (North Poland) - part I, Baltic 
Coastal Zone, 14: 37-47

Artykuł zawiera informacje o zmianach stężeń związków azotu 
w cyklu dobowym w jeziorach przymorskich położonych w 
rejonie południowego wybrzeża Bałtyku.

Dane dość 
nieaktualne

Dane przydatne do oceny jakości wody w 
jeziorach Parku oraz do oceny czynników 
kształtujących zawartość związków azotu w 
wodach tych jezior.

4 Materiał publikowany Bogdanowicz R., 2012. Zasoby rzek 
Przymorza i ich zmienność, W: 
Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i 
materii w zlewniach rzecznych, 
(red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-
Beneda, Fundacja Rozwoju UG, 
Gdańsk: 47-62

Artykuł przedstawia analizę zmian wielkości przepływów w 
głównych rzekach Przymorza wykonaną w oparciu o dane 
IMGW-PIB za lata 1961-2000, m.in. Łeby i Łupawy. Na 
podstawie danych określono, że rzeki te charakteryzują się 
stabilnymi przepływami i cechuje je duża zasobność w wodę 
na tle innych rzek w Polsce.

Dane częściowo 
aktualne

Opracowanie przydatne przy ocenie zasobów 
wodnych Parku.

5 Materiał publikowany Bogdanowicz R., Izydorek I., 2012. 
Słowiński Park Narodowy, W: Wody 
w parkach narodowych Polski, (red.) 
R. Bogdanowicz R., Jokiel P., J. 
Pociask-Karteczka, Inst. Geogr. i 
Gosp. Przestrz. UJ Kraków: 295 pp

Syntetyczne zestawienie podstawowych informacji o wodach 
powierzchniowych i podziemnych Słowińskiego Parku 
Narodowego. Omówiono w nich pochodzenie jezior 
położonych na terenie Parku, podstawowe dane o zasobach 
wodnych w jeziorach i rzekach, ich jakości oraz czynnikach 
kształtujących hydrografię i stan ekologiczny wód.

Dane częściowo 
aktualne

Opracowanie przydatne przy ocenie zasobów 
wodnych Parku.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 Materiał publikowany Braun M., Czajkowski Ł., 2012. 

Jeziora przybrzeżne w Słowińskim 
Parku Narodowym, Gawron, nr 1 
(62)

Artykuł zawiera syntetyczny opis jezior położonych w 
Słowińskim Parku Narodowym. W skrótowej formie 
przedstawia genezę jezior, ich zasoby, procesy wpływające na 
ich kształt oraz zasoby i jakość wód. Przedstawione zostały 
również informacje o florze i faunie jezior, w szczególności o 
cennych gatunkach roślin, ryb i ptaków zasiedlających te 
akweny.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opisie jezior Parku. 
Artykuł popularnonaukowy; porusza tematy 
jedynie pobieżnie.

7 Materiał publikowany Chlost I., 2009. Stany wody a bilans 
wodny Jeziora Łebsko, W: Zasoby i 
ochrona wód. Obieg wody i materii 
w zlewniach rzecznych, (red.) R. 
Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, 
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk: 
211-220

W artykule przedstawiono charakterystyką wahań poziomu 
wody w Jeziorze Łebsko oraz zmian składowych jego bilansu 
wodnego. Analizę wahań poziomu wody przeprowadzono w 
oparciu o dane za lata 1956-2007, a bilansu wodnego za lata 
2003–2007.

Dane częściowo 
aktualne

Dane przydatne przy opracowaniu rozdziału 
poświęconego zasobom wodnym Parku, 
zwłaszcza w kontekście Jeziora Łebsko. 
Informacje w zakresie składowych bilansu 
wodnego jezior szczególnie cenne przy 
obliczaniu bilansu biogenów dla Jeziora 
Łebsko.

8 Materiał publikowany Chlost I., 2010. Kartograficzny zapis 
zmian sieci wodnej Niziny 
Gardnieńsko-Łebskiej w okresie XIX 
i XX wieku, W: Zmiany stosunków 
wodnych w czasach historycznych, 
A. Kaniecki, A. Baczyńska (red.), 
Seria: Studia i Prace z Geografii i 
Geologii UAM, 9: 17–31

W artykule omówiono zmiany sieci hydrograficznej, 
zachodzące na terenie Parku w okresie ostatnich 150 lat. 
Badania przeprowadzono w oparciu o dostępne materiały 
kartograficzne. Stwierdzono wyraźny wzrost gęstości sieci 
rzecznej, będącej efektem rozbudowy sieci rowów i kanał, 
odwadniających okoliczne tereny przy jednoczesnym 
skróceniu długości głównych rzek badanego rejonu, co jest 
następstwem prostowania koryt rzecznych. Innym zjawiskiem 
jest zauważalna tendencja do zmniejszenia się powierzchni 
jezior.

Dane aktualne Praca przydatna przy ocenie czynników 
zagrażających wodom Parku oraz 
pomocnicza przy opisie hydrografii.

9 Materiał publikowany Cieśliński R., 2009. Wpływ 
uwarunkowań geograficznych na 
kierunek i natężenie przepływu w 
ciekach przymorskich, W: Zasoby i 
ochrona wód. Obieg wody i materii 
w zlewniach rzecznych, (red.) R. 
Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, 
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk: 74-
80

W artykule przeanalizowano wielkości przepływów wybranych 
rzek przymorskich, w tym Kan. Łupawy i Kan. Łeby. Badania 
przeprowadzono w oparciu o dane archiwalne oraz badania 
własne. Stwierdzono, że analizowane cieki różnią się znacznie 
wielkością przepływu i jego kierunkiem. Wskazano również 
czynniki, warunkujące przepływy w rzekach.

Dane aktualne Praca pomocna przy ocenie zasobów 
wodnych Parku, przy tworzeniu bilansu 
biogenów dwóch największych jezior Parku 
oraz przy ocenie zagrożeń dla wód jeziornych.

10 Materiał publikowany Cieśliński R., 2010. Próba 
określenia rodzajów i wielkości 
dopływu powierzchniowego do 
Jeziora Gardno, W: Przemiany jezior 
i zbiorników wodnych, A. Choiński 
(red.), Studia i Prace z Geografii i 
Geologii, 10, Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań: 43-54

Praca bardzo cenna, przedstawiająca kierunki i wielkość 
zasilania powierzchniowego Jeziora Gardno na podstawie 
dostępnych materiałów historycznych oraz badań własnych 
przeprowadzonych w latach 2008-2009. 

Dane aktualne Informacje przydatne przy ocenie zasobów 
wód Parku oraz przy tworzeniu bilansu 
biogenów Jeziora Gardno.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
11 Materiał publikowany Cieśliński R., 2011. Rola jezior 

przybrzeżnych polskiego wybrzeża 
Bałtyku południowego w 
transformacji jakości wód do nich 
dopływających na przykładzie 
jeziora Łebsko i Gardno, Wyd. UG, 
Gdańsk: 285

Praca określająca wpływ jezior Gardno i Łebsko na jakość wód 
rzek przez nie przepływających. 

Dane aktualne Praca bardzo pomocna przy ocenie jakości 
wód jezior Gardno i Łebsko oraz 
przepływających przez nie rzek oraz przy 
ocenie bilansu biogenów obu jezior.

12 Materiał publikowany Cieśliński R., Wysińska, A., 
Ogonowski, P., 2009. 
Charakterystyka fizyczno-
limnologiczna Jeziora Modła i 
Smołdzińskiego, Wydz. Środk.-Pom. 
Tow. Nauk., Roczn. Ochr. Środ., 11: 
1291-1306

Artykuł przedstawia charakterystykę Jeziora Modła i 
Smołdzińskiego pod kątem ich cech morfologicznych oraz ich 
hydrologii. Zawiera także informacje o ich powstaniu oraz 
analizę zmian ich podstawowych cech morfometrycznych w 
oparciu o dostępne materiały kartograficzne z ostatnich 200 
lat.

Dane dość 
nieaktualne

Materiały przydatne przy opisie jezior w 
rozdziale poświęconym hydrologii Parku.

13 Materiał publikowany Czajkowski Ł., 2011. Ochrona jezior 
przybrzeżnych Łebsko i Gardno, 
ARW Lenart, Smołdzino: 12 pp

Praca przedstawia charakterystykę jezior przybrzeżnych 
Łebsko i Gardno z omówieniem zagrożeń i sposobów ochrony.

Dane aktualne Materiał wydany w formie kolorowego folderu. 
Porusza tematy jedynie w sposób ogólny.

14 Materiał publikowany Ellwart J., Cieśliński R., 2009. 
Gospodarka polderowa w zlewniach 
wybranych jezior przybrzeżnych, W: 
Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i 
materii w zlewniach rzecznych, 
(red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-
Beneda, Fundacja Rozwoju UG, 
Gdańsk: 254-258

Praca przedstawiająca gospodarowanie wodami w obrębie 
polderów w rejonie jezior przybrzeżnych w Polsce, położonych 
m.in. w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego. Informacje 
pomocne przy opisie warunków hydrologicznych Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Informacje pomocne przy opisie warunków 
hydrologicznych Parku.

15 Materiał publikowany Ficek D., 2013. Właściwości 
biooptyczne wód jezior Pomorza 
oraz ich porównanie z 
właściwościami wód innych jezior i 
Morza Bałtyckiego, Rozprawy i 
Monografie, 23/2013

Praca przedstawiająca wybrane parametry fizyczno-chemiczne 
wód jezior i Morza Bałtyckiego.

Dane częściowo 
aktualne

Praca pomocna przy opisie jakości wód jezior 
położonych na terenie Parku.

16 Materiał publikowany Ficek D., Wielgat-Rychert M., 2009. 
Spatial distribution and seasonal 
variation in chlorophyll a 
concentrations in the coastal Lake 
Gardno (Poland), Oceanol. 
Hydrobiol. Studies, 38, 1: 1-13

Artykuł przedstawiający przestrzenną i czasową zmienność 
chlorofilu a w Jeziorze Gardno.

Dane dość 
nieaktualne

Materiał pomocny przy opisie jakości wód 
Jeziora Gardno.
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17 Materiał publikowany Ficek D., Zapadka T., 2009. 

Sezonowa zmienność absorpcji 
CDOM w wybranych jeziorach 
Pomorza, W: Anthropogenic and 
natural transformations of lakes, 
Polish Limnological Society, Toruń, 
vol. 3: 76-81

Artykuł przedstawiający czasową zmienność wybranych 
parametrów fizyczno-chemicznych wód jezior Pomorza, w tym 
położonych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane dość 
nieaktualne

Materiał pomocny przy opisie jakości wód 
jezior położonych na terenie Parku.

18 Materiał publikowany Ficek D., Zapadka T., Stoń-Egiert J., 
Woźniak B., 2009. Modelling of the 
light absorption coefficients of 
phytoplankton in polish lakes, W: V 
International Conference Current 
Problems in Optics of Natural 
Waters, Proceeding, St. Petersburg, 
Risograph of the Institute of Applied 
Physics RAS: 151-156

Praca przedstawiająca wybrane parametry fizyczno-chemiczne 
wód jezior i ich wpływ na absorpcję światła.

Dane dość 
nieaktualne

Praca pomocna przy opisie jakości wód jezior 
położonych na terenie Parku.

19 Materiał publikowany Gic-Grusza G., Kryla-Staszewska L., 
Urbański J., Warzocha J., 
Węsławski J.M., (red.), 2009. Atlas 
siedlisk dna polskich obszarów 
morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich, Instytut 
Oceanologii PAN, Gdynia: 179 pp

Atlas przedstawia wyniki badań z zakresu geologii, fizyki, 
chemii i biologii morza z ostatnich 20 lat, uzupełnione 
o najnowsze informacje zebrane w latach 2007–2008 w trakcie 
realizacji projektu.

Dane w 
większości 
aktualne

Istotne dane dla opisu morskiej części Parku.

20 Materiał publikowany Girjatowicz J. P., 2011. Wpływ Morza 
Bałtyckiego na poziomy wód 
polskich jezior przybrzeżnych, 
Inżynieria Morska i Geotechnika 1: 
18-22

Artykuł opisujący związki pomiędzy poziomem Bałtyku i 
wybranymi jeziorami polskiego wybrzeża, w tym Jeziora 
Łebsko i Jeziora Gardno. Autor analizuje w nich zależności i 
częstotliwość występowania niskich i wysokich stanów wody w 
Bałtyku i rozpatrywanych jeziorach. Wskazuje również 
przyczyny hydrologiczne i meteorologiczne, warunkujące 
występowanie zbliżonych stanów wody oraz znaczących różnic 
w położeniu zwierciadła wody między akwenami.

Dane aktualne Praca przydatna w opisie hydrologii jezior 
Parku oraz procesów wpływających na ich 
stany wody. Dostarcza informacji 
statystycznych pozwalających ustalić 
istotność korelacji pomiędzy poziomami wody 
jezior Gardno i Łebsko a Morzem Bałtyckim. 
Dane do analiz statystycznych z lat 1961-
2000.

21 Materiał publikowany Girjatowicz J. P., 2015. Ice 
phenomena as a tourism asset on 
the southern coast of the Baltic Sea, 
Tourism, 25/1: 78-81

Praca ukazująca formy lodowe i przedstawiająca możliwości 
turystycznego wykorzystania zjawisk lodowych występujących 
na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Dane aktualne Praca ukazująca formy lodowe i 
przedstawiająca możliwości turystycznego 
wykorzystania zjawisk lodowych 
występujących na polskim wybrzeżu Bałtyku. 
Materiały pomocnicze przy opisie 
hydrologicznym Parku.
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22 Materiał publikowany Girjatowicz J. P., 2015. Walory 

turystyczne wybranych zjawisk 
lodowych na przykładzie 
południowego wybrzeża Bałtyku, 
Tourism, 25/1: 79-84

Praca ukazująca formy lodowe i przedstawiająca możliwości 
turystycznego wykorzystania zjawisk lodowych występujących 
na polskim wybrzeżu Bałtyku oraz w przymorskich jeziorach i 
innych zbiornikach wodnych.

Dane aktualne Praca ukazująca formy lodowe i 
przedstawiająca możliwości turystycznego 
wykorzystania zjawisk lodowych 
występujących na polskim wybrzeżu Bałtyku 
oraz w przymorskich jeziorach i innych 
zbiornikach wodnych. Materiały pomocnicze 
przy opisie hydrologicznym Parku oraz przy 
ocenie czynników zagrażających jeziorom.

23 Materiał publikowany Izydorek I., Woźniak K., 2010. 
Wetland conservation in Slowinski 
National Park (Ochrona siedlisk 
podmokłych Słowińskiego Parku 
Narodowego), W: The future of 
hydrogenic landscapes in european 
biosphere reserves, T.J. 
Chmielewski, D. Piasecki (red.), UP 
Lublin, PPN, PAN, UNESCO-MAB: 
421-429

Artykuł przedstawia charakterystykę siedlisk na obszarach 
podmokłych Parku wraz z wyznaczeniem podstawowych celów 
i propozycjami metod ich ochrony.

Dane częściowo 
aktualne

Praca przydatna przy definiowaniu metod 
ochrony obszarów podmokłych.

24 Materiał publikowany Jatczak H., 2009. Stan zasobów 
wodnych w zlewniach rzecznych 
Przymorza w świetle Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, W: Zasoby i 
ochrona wód. Obieg wody i materii 
w zlewniach rzecznych, (red.) R. 
Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, 
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk: 
423-438

Opis zasobów wodnych zlewni rzek przymorskich. Dane dość 
nieaktualne

Opis zasobów wodnych zlewni rzek 
przymorskich. Praca przydatna przy opisie 
warunków hydrologicznych Parku.
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25 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2009. Kronika 

Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37: 65 pp

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Rozdział II. Warunki 
hydrologiczno-meteorologiczne nie zawiera żadnych informacji 
o hydrologii, poświęcony jest w całości analizie warunków 
meteorologicznych na stacji opadowej Smołdzino. Rozdział V. 
Wody, ekosystemy wodne w pierwszej części zawiera wykaz 
obszarów objętych ochroną ścisłą i częściową w obrębie 
obiektów hydrologicznych, a w dalszej części poświęcony jest 
w głównej mierze działaniom, służącym ochronie ichtiofauny 
(odłowy kontrolne i regulacyjne, pozyskiwanie tarlaków, 
monitoring ichtiofauny). Rozdział VI. Monitoring środowiska i 
przyrody w części poświęconej Monitoringowi hydrologicznemu 
wykazuje badania realizowane przez instytucje państwowe na 
terenie Parku oraz zawiera wykresy ilustrujące wahania 
poziomu wody na wybranych rzekach i w piezometrach z 
terenu Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Informacje o poziomach wody będą przydatne 
przy opracowaniu hydrologii Parku, przy czym 
najlepiej byłoby aby dane te były przekazane 
w postaci elektronicznej w formacie MS Excel.

26 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 135 pp

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Brak rozdziału II. 
Warunki hydrologiczno-meteorologiczne nie zawiera żadnych 
informacji o hydrologii, poświęcony jest w całości analizie 
warunków meteorologicznych na stacji opadowej Smołdzino 
Rozdział V. Wody, ekosystemy wodne w pierwszej części 
zawiera wykaz obszarów objętych ochroną ścisłą i częściową 
w obrębie obiektów hydrologicznych, a w dalszej części 
poświęcony jest w głównej mierze działaniom, służącym 
ochronie ichtiofauny (odłowy kontrolne i regulacyjne, 
pozyskiwanie tarlaków, monitoring ichtiofauny). Rozdział VI. 
Monitoring środowiska i przyrody w części poświęconej 
Monitoringowi hydrologicznemu wykazuje badania realizowane 
przez instytucje państwowe na terenie Parku oraz zawiera 
wykresy ilustrujące wahania poziomu wody na wybranych 
rzekach i w piezometrach z terenu Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Informacje o poziomach wody będą przydatne 
przy opracowaniu hydrologii Parku, przy czym 
najlepiej byłoby aby dane te były przekazane 
w postaci elektronicznej w formacie MS Excel. 
W tomie zawarta jest informacja o tym, że 
Park zakupił mapy tematyczne pod kątem 
przygotowania planu ochrony.
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27 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2012. Kronika 

Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 126 pp

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Rozdział 2.3. Ochrona 
wód poświęcony jest w głównej mierze działaniom, służącym 
ochronie ichtiofauny (odłowy kontrolne i regulacyjne, 
pozyskiwanie tarlaków, monitoring ichtiofauny) oraz innych 
zwierząt. Rozdział 2.5.7. Monitoring wód zawiera m.in. 
informacje o przezroczystości wód wybranych jezior Parku, ich 
natlenieniu, zmianach pH oraz prezentuje wykresy ilustrujące 
wahania poziomu wody na wybranych rzekach i w 
piezometrach z terenu Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Informacje o poziomach wody będą przydatne 
przy opracowaniu hydrologii Parku, przy czym 
najlepiej byłoby aby dane te były przekazane 
w postaci elektronicznej w formacie MS Excel.

28 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2014. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 42

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Rozdział 2.3. Ochrona 
wód poświęcony jest w głównej mierze działaniom, służącym 
ochronie ichtiofauny (odłowy kontrolne i regulacyjne, 
pozyskiwanie tarlaków, monitoring ichtiofauny) oraz innych 
zwierząt. Rozdział 2.5.7. Monitoring wód zawiera informacje o 
tym jakie badania realizowano na jeziorach i rzekach w 
zakresie monitoringu ich stanu ilościowego i jakościowego. 
Dodatkowo zawiera mapy prezentujące lokalizację 
piezometrów zlokalizowanych w rejonie mokradeł.

Dane częściowo 
aktualne

Informacje będą przydatne przy opracowaniu 
hydrologii Parku, przy czym najlepiej byłoby 
aby dane te były przekazane w postaci 
elektronicznej w formacie MS Excel.

29 Materiał publikowany Jurałowicz B., 2015. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 43

Zawiera podstawowe informacje o Parku i zadaniach 
realizowanych przez pracowników Parku oraz instytucje 
prowadzące badania na jego terenie. Rozdział 2.3. Ochrona 
wód poświęcony jest w głównej mierze działaniom, służącym 
ochronie ichtiofauny (odłowy kontrolne i regulacyjne, 
pozyskiwanie tarlaków, monitoring ichtiofauny) oraz innych 
zwierząt. Rozdział 2.5.7. Monitoring wód zawiera informacje o 
nowo założonych piezometrach na terenie Parku.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opisie hydrologii 
Parku oraz sposobów monitoringu zasobów 
wodnych.

30 Materiał 
niepublikowany

Labuda Ł., 2012. Dynamika brzegu 
Bałtyku na odcinku Mierzei Łebskiej, 
pr. mgr, AP Słupsk

Praca przedstawia zagadnienia obejmujące dynamikę brzegu 
Bałtyku na odcinku Mierzei Łebskiej. Rozpoznaniu poddano 
aktualny stan dynamiczny poszerzony o ocenę współczesnych 
procesów wpływających na jego rozwój.

Dane aktualne Praca magisterska wykonana pod opieką prof. 
M. Banacha na Akademii Pomorskiej w 
Słupsku. Istotna w charakterystyce procesów 
modulujących strefę brzegową Bałtyku.
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31 Materiał publikowany Lutyńska M., 2009. Zapis zmian 

paleoekologicznych Jeziora Gardno 
na podstawie analiza 
okrzemkowych, W: Geneza, litologia 
i stratygrafia utworów 
czwartorzędowych, t. V, Seria: 
Geografia nr 88, Wyd. Nauk. UAM, 
Poznań: 285-299

W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących analizy 
rdzeni osadów jeziornych pobranych z Jeziora Gardno. Dzięki 
analizie facjalnej oraz na podstawie składu gatunkowego 
okrzemek stwierdzonych w rdzeniach określono fazy 
rozwojowe Jeziora Gardno z wyodrębnieniem okresów, w 
których dominowało w nim środowisko słodkowodne i 
brakiczne. Stwierdzono, że okresom wzrostu poziomu Bałtyku 
towarzyszyły częstsze epizody wlewów wód morskich do 
jeziora. Jednocześnie na podstawie datowania wybranych 
fragmentów rdzeni określono czas tworzenia się osadów 
powstających w środowisku słodkowodnym i brakicznym.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy opisie hydrologii 
Parku oraz przy ocenie zagrożeń dla jezior.

32 Materiał 
niepublikowany

Materiał przekazany przez SPN: 
Cechy fizyczne i chemiczne jezior 
Dołgie Wielkie i Dołgie Małe

Dane z pomiarów widzialności Secchiego prowadzonych w 
latach 2007-14 oraz w roku 2018. W okresach 08.2007-
02.2009, 04-11.2010, 03.2011-10.2012 oraz od 04.2018 r. 
pomiary realizowano raz w tygodniu. Dane z pomiarów 
zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodności i pH 
w latach 2010-2012. Pomiary urządzeniem HQ30D. Analiza 
próby wody powierzchniowej z Jeziora Dołgie Małe - odczyn, 
przewodnictwo, TDS, chlorofil a, fosfor całkowity, azot ogólny, 
rozpuszczony węgiel organiczny, rozpuszczony węgiel 
nieorganiczny, wapń wykonana w 2018 r. Analiza danych pod 
kątem zaliczenia jeziora do siedliska 3160 (notatka służbowa 
pracownika SPN).

Dane aktualne Materiały bardzo pomocne przy opisie stanu 
jakościowego jezior znajdujących się na 
terenie Parku oraz przy określaniu bilansu 
biogenów tych jezior.

33 Materiał 
niepublikowany

Materiał przekazany przez SPN: 
Dane dotyczące poziomów wody 
gruntowej w latach 2005–2016.

Dane z pomiarów prowadzonych w latach 2005-2016. Obszar 
torfowisk Wielkie Bagno (2005-2016), Kluki (2005-2016), 
Ciemińskie Błota (2005-2013), polder Gardna IX, X (2005-
2011). 24 piezometry tradycyjne (odczyty z lat 2005-2016; 
dane na temat lokalizacji: poglądowa mapa *.jpg) i 9 
automatycznych (odczyty z lat 2007-2010 - 3 piezometry, 2011-
2012 - 3 piezometry, 2008-2011 - 1 piezometr, 2009-2010 - 2 
piezometry; dane na temat lokalizacji: 4 piezometry - 
współrzędne geograficzne, pozostałe - lokalizacja do oddziału). 
Publikacja Chlost I., Braun M. 2008. Funkcjonowanie 
ekosystemu torfowiskowego Żarnowska. Dokumentacja 
Geograficzna 37: 122-128.

Dane aktualne Materiały przydatne do oceny zasobów 
płytkich wód podziemnych na terenie Parku.
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34 Materiał 

niepublikowany
Materiał przekazany przez SPN: 
Ochrona wybranych siedlisk i 
gatunków priorytetowych Ostoi 
Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża 
Słowińskiego PLB 220003. 2014-
2018 (LIFE)

Założenia projektu i jego stan realizacji. Wykonane działania z 
zakresu ochrony czynnej: mapy powierzchni wykoszonych w 
latach 2014-2017 (*.ppgn, *shp). Wyniki monitoringu 
botanicznego 2014-2015- raporty roczne, dokumentacja 
fitosocjologiczna (70 zdjęć fitosocjologicznych, 5 spisów 
florystycznych), mapa roślinności części oddz. 142 i 143 
(*.jpg). Raporty z monitoringu ornitologicznego 2015-2016 - 
dane lęgowe i nielęgowe z rejonu polderów Gardna IX i X oraz 
doliny rzeki Łupawy powyżej Smołdzina, uzyskane z 
całorocznych liczeń pieszych i z punktów obserwacyjnych (pliki 
*.doc). Raporty z monitoringu ichtiologicznego 2016-2017 - 
dane uzyskane na podstawie elektropołowów na rzece 
Łupawie, w 6 jej starorzeczach oraz w obrębie kanałów na 
polderach Gardna IX, X (łącznie 7 transektów, na każdym 
odłowy przeprowadzano 4 krotnie: w maju, sierpniu, wrześniu 
2016 i w maju 2017; pliki *.pdf, *.jpg). Wyniki monitoringu 
hydrologicznego - zestawienie pomiarów poziomów wody 
gruntowej z 12 piezometrów automatycznych (2015-2017; 
polder Gardna IX, X; pliki *pdf, *.xls).

Dane aktualne Materiały przydatne do oceny zasobów 
płytkich wód podziemnych na terenie Parku.

35 Materiał 
niepublikowany

Materiał przekazany przez SPN: 
Reduction of CO2 emissions by 
restoring degraded peatlands in 
Northern European Lowland 2016-
2021 (Klub Przyrodników; LIFE)

Opis projektu (w zakresie realizowanym w SPN). Publikacja 
Bociąg i in. (2017) z opisem założeń projektu i poglądowymi 
mapami terenów objętych projektem. Warstwa *.shp 
wskazująca obszar objęty kartowaniem roślinności. Warstwy 
*.shp z rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w ramach monitoringu hydrologicznego. 
Sprawozdanie z prac wykonanych w 2017 roku, cząstkowe 
wyniki badań za rok 2017.

Dane aktualne Informacje przydatne przy ocenie zasobów 
płytkich wód podziemnych na terenie Parku.

36 Materiał 
niepublikowany

Materiał przekazany przez SPN: 
RHS - ocena hydromorfologiczna 
wybranych rzek SPN, 2009, 2015

Karty badań terenowych RHS rzek Pustynki (2009) i Łupawy 
(2015).

Dane aktualne Materiały przydatne przy ocenie stanu rzeki 
Pustynki i Łupawy, zwłaszcza w zakresie ich 
stanu ekologicznego.

37 Materiał publikowany Obolewski K., 2017. The Ecological 
Status of the Southern Baltic 
Coastal Lakes, UKW Bydgoszcz-
PWN Warszawa: 224 pp

Zestawienie bardzo wielu informacji o jeziorach przymorskich, 
w tym o jeziorach Parku. Zawiera informacje o parametrach 
jakościowych i ilościowych jezior oraz o ich stanie 
ekologicznym. Szczególnie ważne z punktu widzenia 
opracowania części poświęconej hydrologii Parku w zakresie 
przyrody nieożywionej są rozdziały, dotyczące batymetrii jezior, 
wahaniom wody oraz właściwościom fizyczno-chemicznym.

Dane częściowo 
aktualne

Cenne informacje przy ocenie zasobów 
wodnych jezior Parku oraz właściwości 
fizyczno-chemicznych ich wód.

38 Materiał publikowany Osadowski Z., 2010. Wpływ 
uwarunkowań hydrologicznych i 
hydrochemicznych na zróżnicowanie 
szaty roślinnej źródlisk w krajobrazie 
młodoglacjalnym Pomorza. Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe.

Praca podsumowuje wyniki ośmioletnich badań 122 obszarów 
źródliskowych Pomorza W opisie ujęto tereny położone poza 
Parkiem. Najbliższe zlokalizowane są w środkowym biegu 
Łupawy i Łeby.

Dane aktualne Materiał obejmuje obszaru źródliskowe 
położone poza obszarem Parku, jednakże 
częściowo w zlewniach Łupawy i Łeby.

Strona 195



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
39 Materiał publikowany Ptak M., 2013. Zmiany powierzchni 

jezior i batymetrii wybranych jezior 
Pojezierza Pomorskiego, Pr. Geogr., 
133: 61-76

W pracy przedstawiono zmiany powierzchni jezior pomorskich 
na podstawie analiz kartograficznych wykonanych dla okresu 
ostatnich 100 lat. Oceniono stopień i szybkość zaniku jezior w 
tej części Polski.

Dane częściowo 
aktualne

Praca przydatna w ocenie czynników 
wpływających na degradację ilościową jezior 
oraz opisie metod przeciwdziałania temu 
zjawisku.

40 Materiał publikowany Ptak M., Choiński A., 2016. Ice 
phenomena in rivers of the coastal 
zone (southern Baltic) in the years 
1956-2015, Baltic Coastal Zone, v. 
20: 73-83

W artykule opisano tendencje występowania zjawisk lodowych 
na wybranych rzekach Polskiego wybrzeża (m.in. Łeby i 
Łupawy)w oparciu o dane IMGW-PIB za ostatnie 50 lat. 
Analizie poddano długość występowania zjawisk lodowych 
oraz daty tworzenia się i zaniku zjawisk lodowych. W oparciu o 
przeprowadzone analizy stwierdzono, że na przestrzeni 
rozpatrywanego wielolecia występuje wyraźny trend do 
skrócenia występowania zjawisk lodowych.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał przydatny w opicie hydrologii rzek 
Park oraz tendencji klimatycznych.

41 Materiał publikowany Romanów M., Witek Z., 2010. 
Biomasa peryfitonu na podłożu 
naturalnym w zbiornikach wodnych 
o zróżnicowanym statusie troficznym

Praca opisująca sezonowe zmiany masy peryfitonu 
występującego na makrofitach wybranych akwenów 
zlokalizowanych na polskim wybrzeżu, w tym Jeziora Gardno. 
Analizie poddano również czynniki środowiskowe, wpływające 
na zmienność występowania organizmów poroślowych.

Dane dość 
nieaktualne

Materiały pomocnicze przy opisie 
hydrobiologicznym Jeziora Gardno.

42 Materiał publikowany Romanów M., Witek Z., 2011. 
Periphyton dry mas, ash content, 
and chlorophyll content on natural 
substrata in three water bodies of 
different trophy

Artykuł przedstawia wyniki badań poświęconych analizie 
zawartości peryfitonu w trzech odmiennych zbiornikach 
wodnych (Zalew Szczeciński, jez. Gardno i jez. Mały Borek), 
znajdujących się na wybrzeżu. Wykazano, że akweny różniące 
się wielkością, głębokością i stanem troficznym wykazują 
odmienne wartości analizowanych parametrów. Wskazano, że 
w przypadku Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Gardno duży 
wpływ na kształtowanie się wielkości tych parametrów ma 
resuspensja osadów.

Dane dość 
nieaktualne

Materiał pomocniczy w ocenie stanu 
ekologicznego Jeziora Gardno oraz 
czynników wpływających na jego stan. 
Informacje pomocne przy opisie stanu 
ekologicznego jezior oraz czynników 
warunkujących jego trofię.

43 Materiał publikowany Rotnicki K., 2009. Identyfikacja, wiek 
i przyczyny holoceńskich ingresji i 
regresji Bałtyku na polskim 
wybrzeżu środkowym, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 100 pp

Bardzo interesująca pozycja książkowa, przedstawiająca w 
interdyscyplinarny sposób zagadnienie ingresji i regresji 
morskich oraz powiązanych z nimi procesów kształtujących 
wybrzeże południowego Bałtyku, przede wszystkim w rejonie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Książka przedstawia 
sekwencje litofacjalne związane ze zmianami poziomu morze 
oraz formowaniem się polskiego wybrzeża oraz wyjaśnia 
przyczyny tego zjawiska w ujęciu lokalnym i regionalnym.

Dane aktualne Zawarte w niej informacje będą przydatne 
m.in. do opisu geologii oraz przy ocenie 
naturalnego procesu zarastania i zamulania 
jezior Parku.
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44 Materiał publikowany Rotnicki K., 2010. Geneza jezior 

przybrzeżnych Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej na tle budowy geologicznej 
i przemian paleogeograficznych 
obszaru, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne 
procesy sedymentacyjne i ich zapis 
kopalny. IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 154-162

Publikacja przedstawia etapy formowania się jezior 
przymorskich położonych na terenie Parku i w jego okolicach w 
świetle badań sedymentologicznych. We wnioskach autor 
wskazuje na bardzo różnorodne przyczyny, wpływające na 
obecny kształt i charakter tych jezior, podając również wiek 
poszczególnych etapów tworzenia się tych jezior. Jako procesy 
odpowiedzialne za utworzenie się jezior w ich obecnej postaci 
wskazuje m.in.: działanie południowobałtyckiego prądu wzdłuż 
brzegowego, formującego Mierzeję Łębską, procesy eoliczne, 
zachodzące na wybrzeżu, odkładanie się osadów deltowych 
rzeki Łeby i Łupawy, ruchy glacjoizostatyczne, wahania 
poziomu morza czy wreszcie procesy zarastania.

Dane aktualne Praca przydatna m.in. przy ocenie 
naturalnego procesu zarastania i zamulania 
jezior Parku.

45 Materiał publikowany Rotnicki K., Alexandrowicz S. W., 
Pazdur A., Goslar T., Borówka R. K., 
2009. Stages of the formation of the 
Łeba barier-lagoon system on the 
basis of the geological cross-section 
near Rąbka (southern Baltic coast, 
Poland), Studia Quaternaria, 26: 3-
24

Artykuł przedstawia etapy formowania się Mierzei Łebskiej i 
odciętych nią od Morza Bałtyckiego jezior przymorskich w 
ujęciu badań sedymentologicznych. Wyniki badań nawiązują 
do innych prac Rotnickiego opisanych wcześniej.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy ocenie czynników 
warunkujących funkcjonowanie jezior i 
ujściowych odcinków rzek położonych w 
Parku.

46 Materiał publikowany Rotnicki K., Czerniawska J., 
Lutyńska M., Muszyński A., 
Michalak, 2009. Kopalne zagłębienia 
bezodpływowe w Rowach (Nizina 
Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości 
po martwym lodzie czy świadectwo 
potężnego spiętrzenia sztormowego 
o niewyjaśnionej przyczynie lub 
uderzenia meteorytów w środkowym 
holocenie? Wyniki wstępnych badań 
i hipotezy, W: Geneza, litologia i 
stratygrafia utworów 
czwartorzędowych, t. V, Seria: 
Geografia nr 88, Wyd. Nauk. UAM, 
Poznań: 467-492

W artykule przedstawiono koncepcje powstania zagłębień 
bezodpływowych zlokalizowanych w rejonie Rowów w ujęciu 
badań sedymentologicznych i analiz kopalnych szczątków, 
występujących w osadach tych zagłębień.

Dane częściowo 
aktualne

Materiał pomocniczy w opisie hydrografii 
Parku oraz w opisie geomorfologicznym.
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47 Materiał publikowany Rzeszewski M., 2010. Delty 

wsteczne Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej, W: Teraźniejszość kluczem 
do przeszłości: współczesne 
procesy sedymentacyjne i ich zapis 
kopalny. IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 127-128

Praca przedstawia wyniki sedymentologicznych badań 
realizowanych w ujściowych odcinkach rzek: Łeby i Łupawy. 
Wskazuje jaki wpływ na formowanie się osadów w tych dwóch 
rzekach oraz w jeziorach, z których one wypływają, mają 
wlewy wód z Bałtyku w trakcie epizodów sztormowych. Autor 
wskazuje, że zjawisko to poza istotnym wpływem na rodzaj 
odkładających się osadów, występujących w strefie cofki 
morskiej, nie mają negatywnego wpływu na zbiorowiska 
roślinne, występujące w jeziorach, a wręcz poprzez dostawę 
dodatkowego materiału wpływają pozytywnie na ukształtowany 
w tym rejonie ekosystem.

Dane aktualne Materiał przydatny w ocenie czynników, 
wpływających na siedliska wodne w Parku 
oraz przy opisie działań ochronnych, 
mających na celu utrzymanie bądź poprawę 
stanu ekologicznego jezior i ujściowych 
odcinków rzeki Łeby i Łupawy.

48 Materiał publikowany Rzeszewski M., 2010. Natężenie 
akumulacji osadów w geosystemach 
bagiennych, W: Teraźniejszość 
kluczem do przeszłości: 
współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 49

W pracy przedstawiono wyniki badań sedymentologicznych i 
analiz chemicznych osadów pobranych z bagien 
wykształconych w strefie cofki morskiej między ujściem rzeki 
Łeby i Jeziorem Łebsko, wskazując na bardzo duże znaczenie 
osadów wykształconych w tym środowisku w przypadku 
interpretacji zmian poziomu wody Bałtyku i procesów 
kształtujących jeziora przymorskie.

Dane aktualne Praca przydatna w ocenie czynników 
warunkujących stan ekologiczny Jeziora 
Łebsko i pod kątem wyznaczania działań 
ochronnych dla ekosystemów rzeczno-
jeziornych oraz mokradeł nadmorskich.

49 Materiał publikowany Sławik Ł., 2016. Ocena stanu i 
zagrożeń środowiska obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
obszarów Natura 2000: 
„Ostoja Słowińska”, „Pobrzeże 
Słowińskie” oraz „Przybrzeżne Wody 
Bałtyku”. Etap II. MGGP Aero sp. z 
o.o.

Opracowanie tekstowe. Opis zidentyfikowanych w projekcie 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 SPN i stwierdzonych 
zagrożeń. Opis geomorfologiczny oraz opis zmian pasa wydm 
ruchomych, opis zmian położenia linii wody i linii podstawy 
wydmy strefy brzegowej Bałtyku. Metody oceny zagrożeń. 
wskaźniki teledetekcyjne. Materiał wynikowy projektu: 
Wektorowe warstwy tematyczne wykonane na podstawie 
analizy teledetekcyjnej i wspomagających/weryfikacyjnych prac 
terenowych. Zawiera także wyniki analiz cech chemicznych 
wody jezior Gardno, Łebsko, Dołgie Wielkie, 2015 r. (Kobus i 
in. 2015).

Dane aktualne Materiały przydatne przy opisie zagrożeń 
ilościowych i jakościowych dla wód Parku. 
Warstwy tematyczne niezbędne do 
opracowania map poświęconych zasobom 
wodnym Parku i obiektom hydrotechnicznym 
zlokalizowanym w rejonie Parku. Warto byłoby 
uzupełnić te informacje o warstwy wektorowe 
z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski i 
warstwę z obiektami hydrotechnicznymi, którą 
posiada PGW Wody Polskie (dawne KZGW). 
Materiały bardzo pomocne przy opisie stanu 
jakościowego jezior znajdujących się na 
terenie Parku oraz przy określaniu bilansu 
biogenów tych jezior.
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50 Materiał publikowany Staszak-Piekarska A., Rzodkiewicz 

M., 2015. Reconstruction of 
palaecological changes in Lake 
Łebsko on the basis diatom analysis 
(the southern Baltic coast, Poland), 
Landform Analysis, 29: 81-90

W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących analizy 
rdzeni osadów jeziornych pobranych z Jeziora Łebsko. Dzięki 
analizie facjalnej oraz na podstawie składu gatunkowego 
okrzemek stwierdzonych w rdzeniach określono fazy 
rozwojowe Jeziora Gardno z wyodrębnieniem okresów, w 
których dominowało w nim środowisko słodkowodne i 
brakiczne. Stwierdzono, że okresom wzrostu poziomu Bałtyku 
towarzyszyły częstsze epizody wlewów wód morskich do 
jeziora. Jednocześnie na podstawie datowania wybranych 
fragmentów rdzeni określono czas tworzenia się osadów 
powstających w środowisku słodkowodnym i brakicznym.

Dane częściowo 
aktualne

Materiały pomocnicze przy ocenie czynników 
zagrażających Jezioru Łebsko.

51 Materiał publikowany Trojanowski J., Antonowicz J., 2011. 
Heavy metals in surface microlayer 
in water of lake Gardno, Archives of 
Environmetal Study, 37, 1: 75-88

W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych analizie 
składu chemicznego przypowierzchniowej warstwy wód 
Jeziora Gardno. Analizie poddano zawartość jonów miedzi, 
ołowiu i cynku w latach 1999-2000. Wskazano, że stężenia 
metali ciężkich podlegają sezonowej zmienności – najwyższe 
wartości notuje się w okresie wiosennym i letnim.

Dane dość 
nieaktualne

Praca pomocna przy opisie właściwości 
fizyczno-chemicznych wód Jeziora Gardno.

52 Materiał publikowany Wielgat-Rychert M., Jarosiewicz A., 
Ficek D., Pawlik M., Rychert K., 
2015. Nutrient Fluxes and Their 
Impact on the Phytoplankton in a 
Shallow Coastal lake, Pol. J., 
Environ. Stud., t. 24: 295-300

Artykuł przedstawia sezonową zmienność ilości nutrientów w 
Jeziorze Gardno oraz wpływ ich stężeń na rozwój 
fitoplanktonu. W pracy podjęto również próbę oceny czynników 
zewnętrznych wpływających na zawartość nutrientów w 
Jeziorze Gardno, takich jak dopływ biogenów rzekami, wlewy 
zasolonych wód morskich czy zmiany termiczne.

Dane częściowo 
aktualne

Praca pomocna przy opisie właściwości 
fizyczno-chemicznych wód Jeziora Gardno, 
przy ocenie jego stanu ekologicznego oraz 
wyznaczania bilansu biogenów.

53 Materiał publikowany Wielgat-Rychert M., Rychert K., 
Ficek D., 2010. Factors Controlling 
pelagic production and respiration in 
a Shallow Polymictic Lake, Polish 
Journal of Ecology, 58: 379-385

W pracy opisano wyniki badań poświęconych produkcji 
organicznej w Jeziorze Gardno oraz czynnikach wpływających 
na nią. Wskazano, że głównymi czynnikami modyfikującymi 
ilość materii organicznej produkowanej w wodach jeziora jest 
temperatura oraz dostępność światła słonecznego. Istotną rolę 
odgrywa również resuspensja osadów, która dodatkowo 
wprowadza do wody biogeny strącone do osadów.

Dane częściowo 
aktualne

Praca pomocna przy opisie właściwości 
fizyczno-chemicznych wód Jeziora Gardno, 
przy ocenie jego stanu ekologicznego oraz 
wyznaczania bilansu biogenów.

54 Materiał 
niepublikowany

Wojciechowska M., 2010. Wpływ 
zmian sezonowych na stężenie 
związków azotu oraz cynku w 
wodach j. Łebsko, pr. mgr

Praca przedstawiająca sezonowe zmiany stężeń związków 
azotu i cynku w wodach Jeziora Łebsko, w której wskazano 
również potencjalne źródła tych związków oraz mechanizmy 
sterujące ilością tych substancji w wodzie.

Dane dość 
nieaktualne

Materiał pomocniczy przy ocenie właściwości 
fizyczno-chemicznych Jeziora Łebsko oraz 
przy analizie bilansu biogenów tego akwenu.
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55 Materiał publikowany Woszczyk M., Bechtel A., 2010. 

Skład i pochodzenie materii 
organicznej w osadach 
powierzchniowych jezior 
przybrzeżnych na przykładzie 
Jeziora Sarbsko (Nizina 
Gardnieńsko-Łebska), W: 
Teraźniejszość kluczem do 
przeszłości: współczesne procesy 
sedymentacyjne i ich zapis kopalny. 
IV Polska Konferencja 
Sedymentologiczna – POKOS'4, 
Smołdzino 21-26.06.2010, 
Streszczenia referatów i posterów, 
przewodnik do wycieczek: 65

W pracy przedstawiono zagadnienia tworzenia się osadów w 
Jeziorze Sarbsko oraz procesów wpływających na ten proces. 
Przeanalizowano również zmiany zasolenia wody w jeziorze w 
ujęciu wieloletnim i sezonowym oraz hydrodynamikę wód 
jeziora, w tym rozkład prądów i falowania w akwenie.

Dane aktualne Materiał pomocniczy do oceny zagrożeń jezior 
położonych w Parku.

56 Materiał publikowany Woźniak K., Izydorek I., 2010. 
Ochrona siedlisk podmokłych 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
W: Przyszłość krajobrazów 
hydrogenicznych w rezerwatach 
biosfery Europy, (red.) T.J. 
Chmielewski, D. Piasecki, Wyd. 
TRIO System: 421-438

W publikacji wymieniono siedliska wodne, występujące w 
Słowińskim Parku Narodowym, określono na jakim 
zagrożeniom są poddane oraz wskazano metody ich ochrony.

Dane częściowo 
aktualne

Praca przydatna w kontekście wskazania 
działań ochronnych, mających na celu 
poprawę stanu siedlisk wodnych w Parku.

57 Materiał publikowany Woźniak K., Mizancew P., 2010. 
Ochrona siedlisk wodnych w 
Słowińskim Parku Narodowym

W publikacji wymieniono siedliska wodne, występujące w 
Słowińskim Parku Narodowym, określono na jakim 
zagrożeniom są poddane oraz wskazano metody ich ochrony.

Dane częściowo 
aktualne

Praca przydatna w kontekście wskazania 
działań ochronnych, mających na celu 
poprawę stanu siedlisk wodnych w Parku.

Materiały dotyczące chemii wód (autor analizy R. Żurek)
58 Materiał publikowany Antonowicz J. 2008. Daily changes 

in concentrations of selected heavy 
metals in relation to chlorophyll 
content in surface water microlayer 
of lake Gardno. Ecol. Chem. Eng. S. 
15(4), 7–15

Badano zmiany dobowe stężenia ołowiu, cynku, kadmu, 
manganu, miedzi w Gardnie. Największą zdolność do 
kumulowania analizowanych metali ciężkich wykazywała 
cieńsza mikrowarstwa powierzchniowa wody o średniej 
grubości 100 um.

Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Mało przydatna.

59 Materiał publikowany Antonowicz J. 2008. Quantity of 
selected physical and chemical 
parameters in surface microlayers 
and subsurface water according to 
example of three lakes. Baltic 
Coastal Zone. 12, 5-19

Analizowano zdolność wzbogacania wybranych parametrów 
hydrochemicznych w mikrowarstwach powierzchniowych 
wybranych trzech jezior. Mikrowarstwa powierzchniowa wody 
jeziornej w określonych przypadkach ma zdolność do 
kumulowania substancji chemicznych w ilościach wielokrotnie 
wyższych niż woda podpowierzchniowa.

Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Mało przydatna
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60 Materiał publikowany Antonowicz J., Kubiak J., Machula 

S. 2016. Macroelements in the 
surface microlayer of water of urban 
ponds. Limnological Review, 16, 3, 
115–120

Ilości sodu, potasu, wapnia i magnezu były podobne w 
mikrowarstwach powierzchniowych i wodzie 
podpowierzchniowej. Jedynie w przypadku potasu i wapnia 
zaobserwowano niskie wzbogacenie mikrowarstwy 
powierzchniowej w jednym stawie, podczas gdy największy 
stopień wzbogacenia magnezu zaobserwowano w okresie 
wiosennym.

Dane aktualne Wartość naukowa. Mało przydatna w 
planowaniu.

61 Materiał publikowany Antonowicz J., Mudryk Z., 
Trojanowski J., Dwulit M. 2008. 
Concentrations of heavy metals and 
bacterial numbers and productivity in 
surface and subsurface water layers 
in coastal lake Dołgie Wielkie. 
Ecological Chemistry and 
Engineering A. 15(9), 873-880

Opis badań jak w tytule publikacji. Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Przydatna do oceny 
produktywności.

62 Materiał publikowany Antonowicz J., Trojanowski J. 2010. 
Accumulation capacity of cadmium 
and manganese in surface water 
microlayer of estuarine lake. 
Ecological Chemistry and 
Engineering S 17, 4 , 497-503

Kumulacja kadmu w mikrowarstwach (0.1 mm) 
powierzchniowej wody Jeziora Gardno była zależna od 
stężenia tego metalu w toni wodnej i zmieniała się wraz z 
zasoleniem wody. Natomiast na koncentrację manganu duży 
wpływ miała liczebność bakterii heterotroficznych.

Dane aktualne Wartość naukowa. Mało przydatna w 
planowaniu.

63 Materiał publikowany Antonowicz J., Trojanowski J. 2010. 
Surface microlayer in eutrophic lake: 
variablity in heavy metals contents. 
Pol. J. Ecol. 58, 4, 671-680

Najwyższe stężenia analizowanych metali zaobserwowano w 
mikrowarstwie 100 um, charakteryzującej się współczynnikiem 
wzbogacenia (stosunek EF powierzchni do wartości 
podpowierzchniowych) 2, 61 dla kadmu, 2, 55 dla manganu i 1, 
57 dla ołowiu.

Dane aktualne Wartość naukowa. Mało przydatna w 
planowaniu.

64 Materiał publikowany Astel A., Obolewski K., Bigus K., 
Glińska-Lewczuk K., Burandt P., 
Kobus S., Sidoruk M. 2017. 
Chemometrical expertise of 
spatiotemporal dynamics of 
physiochemical chracteristics of 
several coastal lakes in northern 
Poland. W: Environmental 
Conservation, Clean Water, Air & 
Soil (CleanWAS), pod redakcją 
Muhammad Aqeel Ashraf, Wan 
Syaidatul Aqmas. 50-54

Badali koncentrację anionów i kationów jezior pomorskich w 
tym Gardna, Dołgie, Łebsko.

Dane aktualne Ważne dla nauki, ważne dla Parku.
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65 Materiał publikowany Astel A.M., Bigus K., Obolewski K., 

Glińska-Lewczuk K. 2016. 
Spatiotemporal assessment of water 
chemistry in intermittently 
open/closed coastal lakes of 
Southern Baltic. Estuarine, Coastal 
and Shelf 182, Part A, 47-59

W pełni połączone jeziora charakteryzowały się najwyższym 
stężeniem składników charakterystycznych dla soli morskich 
(NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4, K2SO4 i MgBr2), jednak 
próbki wiosenne z Łebska zostały przesunięte do innego 
skupiska, co sugeruje intensywny spływ powierzchniowy 
słodkich wód.

Dane aktualne Ważne dla nauki, ważne dla Parku.

66 Materiał publikowany Balicki H. 1973. Outline of physical 
limnology of the Lake Gardno. 
Roczn. Koszal., Koszal. Ośrodek 
Nauk.-Bad., Koszalin, 9, 139-162

Szkic cech fizycznych jeziora. Dane 
historyczne

Umiarkowana.

67 Materiał 
niepublikowany

Choiński A., Kaniecki A. 2004. 
Operat ochrony wód 
powierzchniowych Tom IV. SPN

Charakterystyki chemiczne i hydrologiczne jezior. Roczny 
bilans azotu (T-N) i fosforu (T-P) w Gardnie, Dane fizyko-
chemiczne wody, Wskaźniki fizyczno-chemiczne wód Łupawy 
w latach 1962-1967, Wyniki badań wód powierzchniowych w 
Parku, plany batymetryczne jezior.

Dane 
historyczne

Wartość porównawcza.

68 Materiał publikowany Cieśliński R. 2003. Influence of 
catchment on trends in nitrates and 
phosphates concentrations in waters 
of Lake Gardno. Limnolog. Rev 3, 
41-46

Analiza dopływu biogenów ze zlewni. Dane 
historyczne

Do porównań i oceny zmian.

69 Materiał publikowany Cieśliński R. 2003. Lake Łebsko in 
the light of current hydrochemical 
research. Limnolog. Rev 3, 47-52

Oznaczano stężenia chlorków, siarczanów, sodu, potasu, 
wapnia, magnezu, twardości węglanowej, twardości ogólnej 
oraz określano pH wody i przewodność właściwą. Najwyższe 
wartości analizowanych parametrów uzyskano dla wód 
interstycjalnych. Przypuszcza się, że dopływ wód słonych 
Bałtyku wpływa na uzyskane rezultaty, obserwowane są 
wzrosty wszystkich wskaźników odmorskich.

Dane 
historyczne

Do analiz porównawczych.

70 Materiał publikowany Cieśliński R. 2006. The influence of 
coastal lake Gardno on changes in 
chemical properties of the river 
Łupawa. Limnol. Rev., 6, 51-60

Stwierdzono, że odcinek rzeki dopływający do jeziora jest 
typową rzeką słodkowodną. Woda w odcinku wypływającym 
różni się składem chemicznym od wody doprowadzonej, 
zwłaszcza pod względem zawartości chlorków, siarczków, 
sodu, magnezu, potasu. Na chemizm wód wypływających 
silnie oddziałują słonawe wody Jeziora Gardno.

Dane 
historyczne

Wartość dokumentacyjna.

71 Materiał publikowany Cieśliński R. 2007. Determination of 
changes of hydrochemical indicators 
in lake waters of the southern Baltic 
coast. Limnological Review, 7, 1, 19-
26

Opisano pięć wybranych wskaźników hydrochemicznych i 
przeanalizowano je na materiale uzyskanym dla 15 
przybrzeżnych jezior. W związku z tym ustalono główne źródła 
soli pokarmowych, stopień rozprzestrzeniania się danego 
rodzaju wody oraz zmiany jakości wody występujące w 
poszczególnych jeziorach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu zlewni i morza.

Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Mało przydatna.
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72 Materiał publikowany Cieśliński R. 2016. The simplistic 

nitrogen input and output balance in 
Lake Lebsko - case study. 
Oceanological and Hydrobiological 
Studies 45(3), 424

Dane dotyczące chemii wody dla Jeziora Łebsko wskazują na 
znaczne nagromadzenie materiałów biogennych w jeziorze, co 
świadczy o silnym wpływie jeziora na wchodzącą wodę.

Dane aktualne Wartość naukowa. Przydatna w planowaniu i 
prognozowaniu.

73 Materiał publikowany Cieśliński R., Chlost I., Budzisz M. 
2017. Water circulation and 
recharge pathways of coastal lakes 
along the southern Baltic Sea in 
northern Poland. Limnological 
Review, 16, 2, 63–75

Badany obszar obejmował pięć jezior położonych wzdłuż 
Morza Bałtyckiego w północnej Polsce: Łebsko, Gardno, 
Bukowo, Kopań, Resko Przymorskie. Główną siłą napędową 
badanych jezior są duże rzeki, które drenują duże zlewnie i 
okresowe wtargnięcia wody słonawej przez Morze Bałtyckie.

Dane aktualne Wartość do porównań, niewiele wnosi do 
znanej wiedzy.

74 Materiał publikowany Cieśliński R., Drwal J., Chlost I. 
2004. Chemical classifications of 
waters of chosen lakes of the central 
coast of the Polish coastline zone of 
the Southern Baltic. Limnol. Rev. 4, 
57–66

Jeziora charakteryzowały się wodami chlorkowymi, tj. takimi 
wodami, w których obserwuje się znaczny wpływ wód 
morskich. Istnieją również zbiorniki typu wodorowęglanowo-
wapniowe (wody słodkie). Tylko w przypadku Jeziora Dołgie 
Wielkie trudno jest znaleźć dominujący jon, dlatego jezioro 
należy do grupy jezior 6-jonowych.

Dane 
historyczne

Wartość porównawcza.

75 Materiał publikowany Cieśliński R., Drwal J., Chlost I. 
2009. Sea water intrusions to the 
lake Gardno. Baltic Coastal Zone 
13, 85-98

Efekt nakładających się wpływów z jednej strony wód 
spływających ze zlewni, a z drugiej intruzji wód morskich. 
Podczas intruzji pojawiają się wody o podwyższonym 
zasoleniu. Utrzymuje się ono przez większą część roku w 
całym akwatorium jeziora. woda pochodząca z intruzji zalega 
co najmniej kilka dni. okresowo działanie wysładzające wód 
potamicznych doprowadza do prawie całkowitego wysłodzenia 
wody w całej niecce Jeziora Gardno.

Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Przydatna w planowaniu.

76 Materiał publikowany Cieśliński R., Drwal J., Chlost I. 
2013. Short-term changes inspecific 
conductivity in Polish coastal lakes 
(Baltic Sea basin). OCEANOLOGIA, 
55 (3), 2013.pp. 639–661

Jezioro Łebsko ma stale podwyższone przewodnictwo 
elektrolityczne , podczas gdy Gardno podlega wpływom 
epizodycznym.

Dane aktualne Wartość naukowa. Mało przydatna w 
planowaniu.

77 Materiał publikowany Cieśliński R., Wysińska A., 
Ogonowski P. 2009. 
Charakterystyka fizyczno-
limnologiczna Jeziora Modła i 
Smołdzińskiego. Środkowo-
Pomorskie Towarzystwo Naukowe 
Ochrony Środowiska, 13, 1294-1306

Plan batymetryczny Jeziora Modła i Smołdzińskie, geneza 
powstania.

Dane 
historyczne

Wartość dokumentacyjna.
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78 Materiał publikowany Drwal J. 1984. Związki 

powierzchniowych i podziemnych 
wód lądowych oraz wód morskich. 
W: Pobrzeże Pomorskie. (Relations 
of surface and underground land 
waters as well as sea waters. In: 
Pomeranian Sea coast). (Ed.) B. 
Augustowski, GTN Gdańsk, 215-226

Dane chemiczne wód. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.

79 Materiał publikowany Drwal J., Cieśliński R. 2007. Coastal 
lakes and marine intrusions on the 
Southern Baltic coast. Oceanol. and 
Hydrobiol. Stud., 36, (2), 61-75

Opis wlewów słonych wód. Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Wartość dokumentacyjna.

80 Materiał publikowany Drwal J., Cieśliński R., Chlost I. 
2007. Obieg wody w jeziorze 
przybrzeżnym na przykładzie 
Jeziora Łebsko. W: Michalczyk Z.
(ed.), Obieg wody w środowisku 
naturalnym i przekształconym, 
Badania hydrograficzne w 
poznawaniu środowiska 7, Wyd. 
UMCS, Lublin, 2007

Analiza hydrologiczna. Dane 
historyczne

Wnioski aktualne. przydatna

81 Materiał publikowany Jarosiewicz A. 2009. Seasonal 
changes of nutrients concentration 
in two shallow estuarine lakes 
Gardno and Łebsko, comparision. 
Baltic Coastal Zone 13, 121-133

Prezentacja i porównanie sezonowych zmian stężenia 
substancji biogenicznych oraz określenie poziomu trofii. 
Dynamika składników biogenicznych w omawianych jeziorach 
jest podobna, a różnice stężenia poszczególnych form azotu i 
fosforu nie są istotne statystycznie.

Dane 
historyczne

Wartość dokumentacyjna.

82 Materiał publikowany Jasińska E. 1990. Napływ wód 
morskich w rejon ujściowy rzeki 
Łupawy. (The intrusion of the sea 
water in the region of the river 
Łupawa mouth). Inż. Mor., 5, 26-32

Analiza koncentracji chlorków. Dane 
historyczne

Przydatna.

83 Materiał publikowany Korzeniewski K. 1989. 
Fizykochemiczna charakterystyka 
wód gruntowych wokół Jeziora 
Gardno. MSCR, 6 PP, UG Gdańsk, 
Bibl. SPN

Fauna, ichtiofauna, węgorz, wody, jeziora, Gardno, Łebsko. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.

84 Materiał publikowany M.A. Ashraf, W.S.A. Wan Mohd 
Noor, K.S. Balkhair (Eds.) 2017. 
Environmental Conservation, Clean 
Water, Air & Soil (CleanWAS). Int. 
Conference Proc. 26-28 Aug., 2016, 
China. IWA Publishing Alliance 
House, London

Wymieniane są jezior Gardno i Łebsko w kontekście chemii 
wody.

Dane aktualne Jedynie porównawcza z innymi podobnymi 
jeziorami w świecie.
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85 Materiał publikowany Mudryk Z.J., Trojanowski J., 

Antonowicz J., Skorczewski P. 2003. 
Chemical and bacteriological studies 
of surface and subsurface water 
layers in estuarine Lake Gardno. 
Pol. J. Envir. Studies 12, 2, 199-206

Stwierdzono, że liczba bakterii była większa w warstwach wód 
powierzchniowych niż w wodzie podpowierzchniowej. Liczba 
bakterii słodkowodnych, słonawych i morskich w wodzie 
Jeziora Gardno wzrosła do stężenia chlorków. Omówiono 
podstawową chemię wody.

Dane aktualne Wartość naukowa. Mało przydatna

86 Materiał publikowany Paturej E. 2006. Assessment of the 
trophic state of the coastal Lake 
Gardno based on community 
structure and zooplankton-related 
indices. Electron. J. Pol. Agr.Univ. 
Ser. Biol., 9 (2), #17

Lata 1988-2002; podaje dla Gardna temperaturę, tlen, chlorki, 
krążek Secchiego.

Dane 
historyczne

Wartość wysoka naukowa, przydatna do 
śledzenia trendów zmian.

87 Materiał publikowany Trojanowska Cz., Trojanowski J. 
1990. Warunki hydrochemiczne w 
jeziorach przymorskich. Słups. Pr. 
Matem.-Przyr., Słupsk, 8, 123, 160

Geologia, wody Jeziora Gardno. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.

88 Materiał publikowany Trojanowska Cz., Trojanowski J. 
1990. Związki fosforu w glebach 
zlewni rzeki Łupawy. Słups. Pr. 
Matem.-Przyr., Słupsk, 8, 103, 121, 
Bibl. SPN

Jeziora: Łebsko, Sarbsko, plankton. Dane 
historyczne

Ważne do rozważań o eutrofizacji.

89 Materiał publikowany Trojanowska Cz., Trojanowski J. 
1992. Jezioro Gardno jako naturalny 
basen osadowy rzeki Łupawy. W: 
Zlewnia przymorskiej rzeki Łupawy i 
jej jeziora, red. K. Korzeniewski, 
WSP Słupsk, 221, 226, Bibl. SPN

Analiza dostawy materiału wleczonego. Dane aktualne Ważne dla prognozy ewolucji jeziora.

90 Materiał publikowany Trojanowska Cz., Trojanowski J., 
Ziemienowicz K. 1993. 
Charakterystyka chemiczna osadów 
dennych Jeziora Gardno. Słupskie 
Prace Mat. – Przyrod., 9b, 193-208

Podaje skład chemiczny osadów. Dane 
historyczne

Do porównań.

91 Materiał 
niepublikowany

Trojanowski J. 1989. Sprawozdanie 
z realizacji tematu naukowo-
badawczego: „Badania 
zanieczyszczeń antropogenicznych 
w wodach Słowińskiego Parku 
Narodowego”. Raport etapowy I (1.I-
30.XI.1989 r.), maszynopis, WSP 
Słupsk

Dane hydrochemiczne. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.
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92 Materiał 

niepublikowany
Trojanowski J. 1990. Sprawozdanie 
z realizacji tematu naukowo-
badawczego: „Badania 
zanieczyszczeń antropogenicznych 
w wodach Słowińskiego Parku 
Narodowego”. Raport etapowy II 
(1.I-30.XI.1990 r.), maszynopis, 
WSP Słupsk

Dane hydrochemiczne. Dane 
historyczne

Wykorzystane w planach ochrony SPN.

93 Materiał publikowany Trojanowski J. 1991. Sorptive 
properties of bottom sediments of 
the Gardno Lake. Pol. Arch. 
Hydrobiol., 38, 361-374

Podaje skład chemiczny osadów. Dane aktualne Wartość naukowa. Wartość porównawcza.

94 Materiał 
niepublikowany

Trojanowski J. 1991. Sprawozdanie 
z realizacji tematu naukowo-
badawczego: „Badania 
zanieczyszczeń antropogenicznych 
w wodach Słowińskiego Parku 
Narodowego”. Raport etapowy III 
(1.I-30.XI.1991 r.), maszynopis, 
WSP Słupsk

Analiza chemiczna wód. Dane 
historyczne

Niewielka wartość z powodu nieaktualności.

95 Materiał 
niepublikowany

Trojanowski J. 1992. Sprawozdanie 
z realizacji tematu naukowo-
badawczego: „Badania 
zanieczyszczeń antropogenicznych 
w wodach Słowińskiego Parku 
Narodowego”. Raport etapowy IV 
(1.I-30.XI.1992 r.), maszynopis, 
WSP Słupsk

Podstawowe aniony i kationy, analizy. Dane 
historyczne

Niewielka wartość z powodu nieaktualności.

96 Materiał 
niepublikowany

Trojanowski J. 1993. Sprawozdanie 
z realizacji tematu naukowo-
badawczego: „Badania 
zanieczyszczeń antropogenicznych 
w wodach Słowińskiego Parku 
Narodowego”. Raport etapowy V 
(1.I-30.XI.1993 r.), maszynopis, 
WSP Słupsk

Zestawia zmiany chemiczne. Dane 
historyczne

Niewielka wartość z powodu nieaktualności.

97 Materiał publikowany Trojanowski J. 2003. 
Charakterystyka hydrochemiczna. 
W: Jezioro Gardno. (Hydrochemical 
characteristics. In: Gardno Lake. 
(Ed.) Z. Mudryk, PAP, Słupsk, 53-63

Informacje i dane hydrochemiczne. Dane 
historyczne

Ważne podsumowanie do porównań.
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98 Materiał publikowany Trojanowski J., Antonowicz J. 

2002/2003. Manganese, zinc, 
cadmium and lead in plants of 
Dołgie Great Lake. Baltic Coastal 
Zone, 7, 81-89

Przedstawiono wyniki badań dotyczących zawartości cynku, 
kadmu, manganu, ołowiu w wybranych roślinach Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton lucens. Acorus calamus, Nuphar  
luteum w Dołgie Wielkie w latach 1999 - 2000. Najpierw 
podano informacje o akumulacji tych metali w makrofitach 
Jeziora Dołgie Wielkie. Największe stężenie badanych metali 
zaobserwowano w Nuphar luteum Zn - 27, 6 ug g-1, Pb - 2, 60 
ug g-1, Cd - 0, 34 ug g-1 i Mn w Acorus calamus 450 ug g-1.

Dane 
historyczne

Ważne dla nauki Przydatność dla Parku 
średnia

99 Materiał publikowany Trojanowski J., Antonowicz J. 2005. 
Właściwości chemiczne osadów 
dennych Jeziora Dołgie Wielkie. 
Słupskie Prace Biologiczne, 2 , 123-
133

Skład chemiczny osadów dennych w Jeziorze Dołgie Wielkie 
Osady w zachodniej części jeziora charakteryzują się 
największą ilością materii organicznej (najprawdopodobniej 
typu humusowego), substancji biogenicznych i żelaza.

Dane 
historyczne

Wartość porównawcza.

100 Materiał publikowany Trojanowski J., Antonowicz J. 2011. 
Heavy metals in surface microlayer 
in water of lake Gardno. Arch. Envir. 
Prot. 37, 1 pp. 75 - 88

uzyskane wyniki pokazują, że istnieją znaczne różnice między 
stężeniami ołowiu, miedzi i cynku w mikrowarstwach 
powierzchniowych i wodach podpowierzchniowych. 
Zaobserwowaliśmy, że mikrowarstwa powierzchniowa może 
gromadzić znacznie większe ilości tych metali niż wody 
podpowierzchniowe.

Dane aktualne Wiedza aktualna.

101 Materiał publikowany Wojciechowski A. 1985. Profil 
geochemiczny osadów Jeziora 
Gardno. Ser. A., Bad. Fizjogr. nad 
Pol. Zach., 35

Limnologia, wody, Jeziora, Gardno. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.

102 Materiał publikowany Wojciechowski A. 1987. Profil 
geochemiczny Jeziora Gardno. Bad. 
Fizjogr. nad Pol. Zach., 37, 191, 211

Hydrologia, wody, Jeziora, Gardno. Dane 
historyczne

Umiarkowana do rozważań o zmianach w 
czasie.

103 Materiał publikowany Zaręba R. (red). 1992. Stan 
czystości Jeziora Dołgie Wielkie na 
podstawie badań przeprowadzonych 
w 1991 roku. Raport PIOŚ - 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Słupsku

Typowy raport stanu czystości jeziora. Dane 
historyczne

Niska.

Materiały dotyczące zooplanktonu (autor analizy R. Żurek)
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104 Materiał publikowany Burchardt L. (red.). 2006. 

Ekosystemy wodne Słowińskiego 
Parku Narodowego. Wyd. Naukowe 
UAM, Biologia nr 71

Opracowanie zawiera charakterystykę ekosystemów wodnych 
jezior: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe oraz 
małych zbiorników wodnych położonych na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Ocena stanu biologicznego 
tych ekosystemów została oparta na badaniach planktonu 
roślinnego i zwierzęcego, zbiorowisk roślinności przybrzeżnej, 
stanu fizyczno-chemicznego toni wodnej w jeziorach oraz w ich 
dopływach. Praca zawiera także ocenę źródeł zanieczyszczeń 
w otaczającej zlewni, jak również bezpośrednio występujących 
w otwartej toni tych jezior. Interdyscyplinarna ocena 
biologiczna, fizyczno-chemiczna i troficzna pozwoliła autorom 
sprecyzować kolejność działań ochronnych dla badanych 
jezior. Przedstawiono również ranking zbiorników wodnych 
wymagających „szczególnej troski" i zabiegów ochronnych ze 
strony administratora SPN.

Dane aktualne Bardzo dobre opracowanie monograficzne.

105 Materiał 
niepublikowany

Burchardt L. i in. 2004. Operat 
ochrony ekosystemów wodnych . 
Tom VII. Plan ochrony SPN

Zawiera Wykaz ekosystemów wodnych w Parku z 
charakterystyką makrofitów, glonów, zooplanktonu, chemiczną.

Dane częściowo 
aktualne

Wartość wysoka, wymaga aktualizacji.

106 Materiał publikowany Grabda J. 1972. Pasożytnicze 
widłonogi (Parastica) w 
przybałtyckich wodach Polski. 
[Parasitic copepods (Parastica) in 
Polish, Baltic coastal waters]. Stud. i 
Mat. Oceanol. 3. 2-225

Unikalne opracowanie pasożytniczych skorupiaków. Dane aktualne Wysoka, naukowa, Przydatność dla Parku 
jedynie do wzbogacenia listy gatunków.

107 Materiał publikowany Gutkowska A., Paturej E., Koszałka 
J. 2018. Does the location of coastal 
brackish waters determine diversity 
and abundance of zooplankton 
assemblages?. Turk. J. Zool. 42: 
230-244

Zawiera porównanie Jeziora Łebsko i Zalewu Wiślanego. Dane 
historyczne

Publikacja niewiele wnosząca.

108 Materiał publikowany Guttowa, A. 1956. Z badań nad 
wodami słonawymi w Polsce. 
Badania nad planktonem jezior 
Łebsko i Sarbsko. Pol. Arch. 
Hydrobiol.. 3 (16), 269-290

Systematyka, lista gat. Zooplanktonu. Jako 
charakterystycznego skorupiaka podaje rodzaj Eurytemora. 
Zmiany zasolenia są destrukcyjne dla zooplanktonu.

Dane 
historyczne

Wysoka. Naukowa, przydatna do 
inwentaryzacji gatunków.

109 Materiał publikowany Patalas K. 1954. Zespoły 
skorupiaków pelagicznych 28 jezior 
przymorskich. [The communities 
ofpelagic crustaceans in 28 coastal 
lakes. Ekol. Pol. 2 (1), 62- 92

Systematyka, zooplankton z 28 jezior pomorskich pod kątem 
typologii jezior. Wyróżnił 4 typy charakterystycznych zespołów 
zooplanktonowych. Nie badał jezior z SPN.

Dane 
historyczne

Wysoka, dobre do porównań.
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110 Materiał publikowany Paturej E. 1997. Zooplankton jezior: 

Łebsko. Gardno i Jamno w latach 
1985-1989 z uwzględnieniem 
gatunków eudominujących. XVI 
Zjazd Hydrobiol. Pol.. 8-11 września, 
Poznań

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa przydatna to tworzenia list 
gatunków.

111 Materiał publikowany Paturej E. 1999. Numbers and 
biomass of Rotifers in selected 
coastal lakes. Natur. Sc., 2, 175-189

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, Przydatna do tworzenia list 
gatunkowych

112 Materiał publikowany Paturej E. 2001. The history of 
coastal lakes studies with a special 
regard to Lake Gardno. Balt. Coast. 
Zone, 5, 57-65

Praca przeglądowa. Dane 
historyczne

Kompendium badań historycznych, przydatna

113 Materiał publikowany Paturej E. 2003. Zooplankton. W: 
Jezioro Gardno. (Ed.) Mudryk Z., 
PAP Słupsk, 99-111

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Średnia.

114 Materiał publikowany Paturej E. 2005. The relationships 
between the zooplankton structure 
of some coastal lakes and their 
trophic state. Bull. Sea Fish. Inst., 
3(166), 3-17

Omawia zmienność liczebności zooplanktonu z czynnikami 
abiotycznymi, i troficznymi.

Dane 
historyczne

Istotne dla Planów, wyjaśnia przyczyny i 
skutki zmian

115 Materiał publikowany Paturej E. 2006. Assesment of the 
trophic state of the coastal lake 
Gardno based on community 
structure and zooplankton-related 
indices. EJPAU, Biology, 9, 2

Zastosowanie zooplanktonu do wskaźników troficznych. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, średnia dla Parku.

116 Materiał publikowany Paturej E. 2006. Estuaries of the 
Polish Baltic coastal zone. Balt. 
Coast. Zone, 10, 83-96

Dane morfometryczne jezior wybrzeża, ogólna hydrochemia 
(zasolenie), Zalew Szczeciński Wiślany, Kuroński. Porównanie 
zooplanktonu zalewów.

Dane aktualne Wysoka. naukowa, średnia dla Parku

117 Materiał publikowany Paturej E. 2007. Wpływ wiatru na 
zgrupowania zooplanktonu w 
jeziorach przymorskich. W: Geologia 
i geomorfologia Pobrzeża i 
Południowego Bałtyku 7. (Impact of 
wind on zooplankton communities in 
coastal lakes. (Ed.) W. Florek, AP 
Słupsk, 197-210

Wpływ wiatru na zróżnicowanie przestrzenne zooplanktonu. Dane aktualne Wysoka. naukowa, średnia dla Parku

118 Materiał publikowany Paturej E. 2008. Estuaries – Their 
Types, Role and Impact on Human 
Life. nego

Opracowanie ogólne. Dane aktualne Przydatne do celów szkoleniowych.
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119 Materiał publikowany Paturej E. 2009. A zooplankton-

based study of coastal lakes. 
Journal of Ecology and Protection of 
the Coastline. 13, part II

Analiza porównawcza zooplanktonu, stanu troficznego w 
jeziorach Pomorza, ocena produktywności jezior.

Dane 
historyczne

Znaczenie historyczne.

120 Materiał publikowany Paturej E. 2015. Zooplankton 
przymorskich jezior Pobrzeża 
Bałtyckiego. Rozprawa habilitacyjna. 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie s. 118-[127]

Przegląd zooplanktonu jezior Pomorza i jego roli w 
ekosystemie.

Dane aktualne Opracowanie syntetyczne, ważne.

121 Materiał publikowany Paturej E., Bogacka E. 2001. 
Specyfika hydrologiczna i 
ekologiczna wybranych jezior 
przybrzeżnych. W: Gospodarowanie 
zasobami naturalnymi w zgodzie z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju. W: (Ed.) Z. Kaczmarek, 
Polish Society of Geophysics, 65-70

Praca przeglądowa. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, niewielka dla Parku

122 Materiał publikowany Paturej E., Bogacka E. 2001. 
Zmiany w ekosystemie Jeziora 
Gardno spowodowane działalnością 
gospodarczą. Zesz. Nauk. AR 
Kraków, Inż. Środ., 21, 509-517

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, Przydatna dla Parku, 
wskazuje powody eutrofizacji

123 Materiał publikowany Paturej E., Goździejewska A. 2005. 
Zooplankton-based assessment of 
the trophic state of three coastal 
lakes - Lebsko, Gardno and Jamno. 
Bulletin of the Sea Fisheries 
Institute. 3(166), 7-26

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane aktualne Wysoka naukowa, średnia dla Parku

124 Materiał publikowany Paturej E., Hornatkiewicz-Żbik A., 
Kamińska H.E. 2000. Characteristics 
of zooplankton in Lake Łebsko in the 
summer. Natur. Sc., 4, 199-215

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, średnia dla Parku

125 Materiał publikowany Paturej E., Jabłońska I. 1999. The 
influence of water mass dynamics 
on the changes of invertebrates 
number in Lake Gardno. Balt. Coast. 
Zone, 3, 89-101

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka naukowa, średnia dla Parku

126 Materiał publikowany Paturej E., Jabłońska I. 2001. The 
diversity of zooplankton and benthos 
communities in a shallow coastal 
lake Gardno. Natur. Sc., 8, 61-71

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wysoka. Przydatna do uzupełnienia list 
gatunkowych
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127 Materiał publikowany Paturej E., Jabłońska-Barna I. 2003. 

Identyfikacja czynników 
środowiskowych determinujących 
skład taksonomiczny zgrupowań 
bezkręgowców w zbiorniku słonawo 
wodnym. W: Funkcjonowanie 
geoekosystemów zlewni rzecznych. 
(Eds) A. Kostrzewski, J. Szpikowski. 
Wyd. Nauk. Poznań, 3, 223-231

Praca systematyczno-ekologiczna. Dane 
historyczne

Wartość naukowa. Niewielkie znaczenie dla 
Parku

128 Materiał publikowany Strzelecki, J., Półtorak, T. 1971. The 
plankton of Lake Gardno near Baltic 
Sea during the summer season. 
Acta Hydrobiol. 13, 3, 269-294

Bioróżnorodność fito i zooplanktonu, listy gatunków glonów, 
zwłaszcza okrzemek i zooplanktonu.

Dane 
historyczne

Wysoka naukowa,. przydatna do 
inwentaryzacji gatunków

129 Materiał publikowany Żmudziński L., Cyberski J., 
Dobrowolski Z., Labuda M., Paturej 
E., Trojanowska Cz. 1990. 
Dynamika liczebności fauny 
bezkręgowej na tle zmienności 
warunków środowiskowych w 
estuariowym Jeziorze Łebsko. W: 
Struktura i funkcjonowanie 
wybranych ekosystemów jeziornych 
poddanych antropopresji. (Ed.) R. 
Andrzejewski. SGGW, 41, 135-155

Podejście ekosystemowe, dane o bentosie również. Dane 
historyczne

Wysoka. Przydatna do tworzenia list 
gatunkowych

130 Materiał publikowany Żmudziński L., Dobrowolski Z., 
Labuda M., Mudryk Z., Paturej E., 
Trojanowska Cz. 1992. Variability of 
the biocenoses of three Polish 
estuarine lakes. Proceedings of the 
12thBaltic Marine Biologists 
Symposium, Helsingoer, Denmark, 
25-30 August 1991, (Eds) E. 
Bjornestad, L. Hagerman, K. 
Jensen, Olsen and Olsen, 
Fredensborg, 185-189

Podejście ekosystemowe, dane o bentosie również. Dane 
historyczne

Wysoka. Przydatna do tworzenia list 
gatunkowych

Materiały dotyczące bentosu (autor analizy R. Żurek)
131 Materiał publikowany Bednarek A. 1988. Heteroptera 

aquatica of the Slowinski National 
Park. Ochr. Przyr. 46, 309-327

Omówienie wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych 
Heteroptera.

Dane 
historyczne

Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.
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132 Materiał publikowany Bielecki A., Palińska-Żarska K., 

Marczak D. 2008. Leech (Hirudinida) 
of Słowiński National Park. Parki 
Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27: 
35-41

Pijawki zbierano z 4 stanowisk Dołgie Wielkie, Dołgie Małe, 
Gardno-Łebsko Canal i Pustynka w latach 2002 i 2005. 
Zebrano 346 osobników z 18 gatunków i 3 form. W większości 
to: Erpobdella octoculata (L.), E. nigricollis (BRANDES), 
Helobdella stagnalis (L.) and Glossiphonia complanata (L.). 
Najbardziej interesujące to: Dina stschegolewi (LUKIN et 
EPSTEIN), Glossiphonia verrucata (O.F. MÜLL.), Glossiphonia 
nebulosa (KALBE) and Hirudo medicinalis (L.). Pijawki 
pasożytnicze to Piscicola geometra (L.) and P. pojmanskae 
(BIELECKI).

Dane aktualne Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

133 Materiał publikowany Bochyńska M. 2012. 
Charakterystyka biometryczna 
Anodonta anatina (L.) (Bivalvia, 
Unionidae) w strefie oddziaływania 
lądu i morza Jeziora Gardno – próba 
oceny stanu populacji. Słupskie 
Prace Biologiczne 9, 57-68

A. anatina z Jeziora Gardno wykazywała wyraźnie inne formy 
skorupy w porównaniu z A. anatina z innych polskich 
środowisk jeziornych. Może to wynikać z większej koncentracji 
jonów chlorkowych w tym jeziorze. W porównaniu z datą 
biometryczną uzyskaną w tym samym jeziorze 25 lat wcześniej 
odnotowano spadek rozmiaru skorupy.

Dane aktualne Ważne opracowanie gatunku.

134 Materiał publikowany Dobrowolski Z. 1994. Occurrence of 
macrobentos in different littoral 
habitats of the polymictic Łebsko 
lake. Ekol. Pol. 42. 1-2, 19-40

Badano strukturę gatunkową, dominacje i współwystępowanie 
Chironomidae (ochotki). W Jez. Gardno dominowały P. skuse, 
Ch. plumosus, Tanytarsus mancus, Einfeldia carbonaria, 
Cryptochironomus conjugens, Polypedilum nubeculosum oraz 
Tanytarsus gregarius. W Jez. Łebsko: P. Skuse, Ch. plumosus, 
Chironomus semireductus and Glyptotendipes gripekoveni.

Dane 
historyczne

Wysoka. naukowa, średnia dla Parku
Przydatna do tworzenia list gatunków

135 Materiał publikowany Dobrowolski Z. 1996. Species 
composition and co- occurrence of 
Chironomidae larvae in mid-lake 
benthos of several Coastal Baltic 
lakes. Ekol. Pol. 44. 1-2, 53-72

Analizy ekologiczne Chironomidae. Dane 
historyczne

Wysoka. naukowa, średnia dla Parku
Przydatna do tworzenia list gatunków

136 Materiał publikowany Dobrowolski Z. 1999. Density, 
biomass, and distribution of benthic 
invertebrates in mid-lake zone of the 
coastal Lake Lebsko. Polskie 
Archiwum Hydrobiologii 46(3): 257-
275

Średnia gęstość (5.5 ind. 10^3 m-2) średnia biomasa(25.5 g m-
2) na środku jeziora. Są to głównie Tubificidaei larwy 
Chironomidae. Stwierdzono nieliczne Marenzelleria viridis 
(Verrill), Neomysis integer (Leach) oraz Eriocheir sinensis 
Milne et Edw.

Dane 
historyczne

Wartościowa do porównań.

137 Materiał publikowany Dobrowolski Z. 2001. Density, 
biomass and distribution of benthic 
invertebrates in the mid-lake zone of 
the coastal lake Gardno. Oceanol. 
Studies, 30, 1-2, 39-58

Średnia gęstość bentosu (4.2 × 10^3 ind. m-2), średnia 
biomasa bentosu (10.8 g m-2), Badano bioróżnorodność 
strukturę gatunkową, Najliczniej występowały skąposzczety 
Tubificidae i larwy Chironomidae.

Dane 
historyczne

Wartościowa do porównań.
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aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
138 Materiał publikowany Dobrowolski Z. 2002. Density, 

biomass, and distribution of benthic 
invertebrates in the mid-lake zone of 
the coastal Lake Gardno. 
Oceanological Studies 30 1, 39-58

Średnia gęstość (4, 2 × 10^3 ind. m-2) i średnia biomasa (10, 8 
g mokrej masy m-2) zoobentosu w środkowej części Jeziora 
Gardno. Neomysis (Leach) był jedynym i liczebnościowo 
nielicznym bezkręgowcem morskim w makrozoobentosie 
środkowej części Jeziora Gardno.

Dane częściowo 
aktualne

Wysoka. średnia dla Parku
Przydatna do tworzenia list gatunków

139 Materiał publikowany Dyduch A., Falniowski. A. 1979. 
Mięczaki Jeziora Gardno i 
konieczność ich ochrony. [The 
molluscs of Lake Gardno and the 
need for their protection]. Ochr. 
Przyr. 42, 151-182

Praca o mięczakach z 24 stanowisk Gardna, Dolgie Małe i 
Wielkie i z Modła. Lista 48 gatunków, omówienie elementów 
zoogeograficznych w malakofaunie. Specyficzne właściwości 
malakofauny Gardna.

Dane 
historyczne

Wartościowa do porównań.

140 Materiał publikowany Gawroński A. 2006. Inwentaryzacja 
wybranych grup bezkręgowców i 
ocena wartości wybranych terenów 
SPN. FRUGILE - Poznań, msc., 34 
pp

Wymienia ponad 200 gatunków owadów stwierdzonych w 
SPN. Dokładniejsze rozpoznanie dla motyli dziennych i ważek. 
Zawiera wykaz gatunków chronionych oraz wymienianych na 
zestawieniach gatunków zagrożonych.

Dane aktualne Bardzo ważne źródło dla waloryzacji 
przyrodniczej SPN.

141 Baza danych (format 
xls)

GIOŚ. 2016. Dane Państwowego 
Monitoringu Środowiska. GIOŚ

Oznaczenia bezkręgowców do rodzin. Dane aktualne Nieprzydatne. Dane do wskaźników jakości 
wód. Nic lub niewiele mówią o 
bioróżnorodności.

142 Materiał publikowany Hajduk D., Hajduk Z., Bielecki A. 
1978. Pijawki (Hirudinea) jezior 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
[Leeches of lakes of the Słowiński 
National Park. Przegląd. Zool., XXII, 
1.26-31

Praca na temat pijawek SPN. Dane 
historyczne

Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.

143 Materiał publikowany Obolewski K., Bąkowska M. 2017. 
Epiphytic invertebrate patterns in 
coastal lakes along a gradient of 
salinity and water exchange with the 
sea. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 197, 15 150-158

Omówiono faunę poroślową trzciny jezior Gardno, 
Smołdzińskie, Dołgie Wielkie i Małe.

Dane aktualne Wysoka średnia dla Parku
Przydatna do tworzenia list gatunków

144 Materiał publikowany Obolewski K., Dolhascu D., Astel A., 
Glinska-Lewczuk K., Burandt P., 
Kobus S., Sidoruk M., Tiomfte C., 
Kujawa R. 2017. Ecohydrological 
impact shapes the structure of 
macrozoobenthos in southern Baltic 
coastal lakes. W: Environmental 
Conservation, Clean Water, Air & 
Soil (CleanWAS), pod redakcją 
Muhammad Aqeel Ashraf, Wan 
Syaidatul Aqma. 159-163

Analizowali bioróżnorodność bentosu w relacji do chemii wód. 
Największa różnorodność była w słodkich izolowanych 
jeziorach , najmniejsza w narażonych na wlewy słonawych 
wód. Badali jeziora pomorskie w tym Gardno, Dołgie Wielkie, 
Łebsko, Sarbsko.

Dane aktualne Wysoka, naukowa. średnia dla Parku
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
145 Materiał publikowany Obolewski K., Jarosiewicz A., Ożgo 

M. 2015. Invasive Ponto-Caspian 
hydrozoan Cordylophora caspia 
(hydrozoa: Cnidaria) in southern 
Baltic coastal lakes. Estuarine, 
Coastal and Shelf 167, Part A, 147-
153

Najliczniej gatunki występowały w lagunach t.j. w ß-
oligohalinowych zbiornikach z powierzchniowym połączeniem 
z morzem, gdzie osiągały średnie zagęszczenie 1200–
4800 polipów m−2.

Dane aktualne Nowe informacje do uwzględnienia.

146 Materiał publikowany Sandner H. 1953. Z badań nad 
wodami słonawymi w Polsce. 
Ekologia pijawek (Hirudinea) jezior 
Łebsko i Sarbsko. Ekol. Pol.. 1. 3. 
55-72

Omówiono ekologię pijawek. Dane 
historyczne

Wartościowa do porównań.

147 Materiał publikowany Soszka G. 1968. Selected problems 
of ecology of molluscs (Mollusca) of 
the brackish Lake Łebsko. Ekol. Pol. 
A, 16, 729-753

Na obszarach, gdzie średnio błotniste dno jest pokryte obfitą 
wegetacja, prądy lub fale są słabe, mięczaki znajdują 
najlepsze warunki do życia. Zasolenie wody nie jest 
najważniejszym czynnikiem ograniczającym dystrybucję 
słodkowodnych mięczaków występujących w badanym 
jeziorze. Charakterystyczną cechą fauny mięczaków Jeziora 
Łebsko jest silne zróżnicowanie sezonowe i przestrzenne.

Dane 
historyczne

Wartościowa do porównań.

148 Materiał publikowany Sywula T. 1972. Ostracods 
(Ostracoda). Freshwater fauna of 
Poland, 24, PWN, Warszawa-
Poland, 315 pp

Klucz do Ostracoda. Przy niektórych gatunkach podane 
miejsce zbioru w terenu SPN.

Dane aktualne Narzędzie pracy.

149 Materiał publikowany Żmudziński L., Dobrowolski Z., 
Labuda M., Mudryk Z., Paturej E., 
Trojanowska. Cz. 1992. Variability of 
the biocenose of three Polish 
estuarine lakes. In Proc 189 12th 
Baltic Marine Biologits Symposium 
Helsingoer Denmark, 25-30 August 
1991, Anonymous, ed. Olsen and 
Olsen, Fredensborg. 185-189

Analizy ekologiczne Chironomidae. Dane 
historyczne

Przydatne informacje dla waloryzacji zasobów 
przyrodniczych.
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5.16. Hydrotechnika
autor: Piotr Radzicki
Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  głównym  celem  działań  w  obszarze 

hydrotechniki  będzie  dostosowanie istniejących  zasobów wodnych,  urządzeń wodnych  w zakresie 
określonym  w  Planie  Gospodarowania  Wodami,  dla  uzyskania  optymalizacji  stosunków  wodnych 
dla potrzeb środowiskowych związanych z ochroną ekosystemów.

Zgodnie  z  informacjami  zamieszczonymi  w  poniższej  szczegółowej  analizie  materiałów 
dotyczących  zagadnień  hydrotechnicznych  (tabela nr  24),  jako  baza  wyjściowa  do  dalszych  prac 
inwentaryzacyjnych służyć będą materiały pozyskane od Zamawiającego.

Należy  jednak  zauważyć,  że  dane  te  i  materiały  (zarówno  w  postaci  cyfrowej, 
jak i analogowej)  obejmują  fragmenty  lub  warstwy  informacyjne,  które  należy  uzupełnić  w  celu 
utworzenia  spójnej  całości  informacji.  Dla  zadań  stawianych  przed  hydrotechniką,  a  zwłaszcza 
w zakresie  analiz  jakościowych  i  ilościowych  dotyczących  urządzeń  wodnych,  w  materiałach 
dostarczonych  przez  Zamawiającego  nie  ma  żadnych  danych.  Dane  dotyczące  danych 
hydrotechnicznych, stanu technicznego urządzeń wodnych są aktualnie pozyskiwane od:

• PGW RZGW Gdańsk Nadzór Wodny Lębork, oraz PGW RZGW Gdańsk Nadzór Wodny 
Słupsk w zakresie urządzeń wodnych będących w ich zarządzie tj: rzeki, kanały, stacje 
pomp, jazy na kanałach,

• PGW RZGW Gdańsk Nadzór Wodny Słupsk w zakresie instrukcji gospodarowania wodą 
dla  jazu  na  rzece  Łupawa  w  Smołdzinie,  a  od  właściciela  tego  jazu  dane  o  stanie 
technicznym wynikającym z 5-letnich przeglądów technicznych,

• właścicieli  wałów  przeciwpowodziowych  -  parametry  techniczne  tych  urządzeń 
wg pozwolenia wodnoprawnego określającego parametry tych budowli,

• właścicieli  urządzeń  wodnych  w  zakresie  melioracji  szczegółowej  (rowy  melioracyjne 
i wszystkie obiekty hydrotechniczne z nimi związane) – dane dotyczące tych urządzeń.

W odniesieniu do danych pozyskanych od Zamawiającego należy:
1. pozyskane wektorowe dane przestrzenne z zakresu sieci hydrograficznej, dane z lotniczego 

skaningu laserowego terenu, ortofotomapy, a także dane pochodzące z ewidencji  urządzeń 
melioracji wodnych, przekształcić do jednolitej warstwy wektorowej obejmującej teren SPN,

2. zinwentaryzować wszystkie urządzenia wodne będące we władaniu SPN.
Wykonawca  oczekuje  aktualnie  na  udostępnienie  przez  PGW  Wody  Polskie  danych 

dotyczących wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych usytuowanych w granicach Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Dla określenia skutków piętrzenia zwierciadła wody powodziowej jezior na obszary przyległe 
należy wykorzystać pozyskane przez Wykonawcę mapy zagrożenia powodziowego (MZP ISOK).

Powyższy  opis  został  wykonany  w  oparciu  o  dane  zawarte  w  pozycjach  wymienionych 
w poniższej tabeli nr 24.

Poniżej, w tabeli  nr  23, zestawiono 4 akty prawne szczególnie istotne z punktu widzenia 
problematyki  poruszanej  w  niniejszym rozdziale,  zamieszczając  najpierw  rozporządzenia  Rady 
Ministrów,  a  następnie  rozporządzenia  Dyrektora  RZGW  w  Gdańsku. W  kolejnej  tabeli  (nr  24) 
przedstawiono  szczegółową  analizę  materiałów  dotyczących  zagadnień  hydrotechnicznych.  Dane 
w tabeli zostały umieszczone w następującym porządku alfabetycznym.
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Tabela 23: Wykaz wybranych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia zagadnień hydrotechnicznych

Lp. Rodzaj aktu 
prawnego Określenie aktu prawnego Zakres informacji Ocena 

aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów w 
sprawie przyjęcia Planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Wisły z dnia 15.11.2016 r. 
- Dz.U. poz. 1841

Normatyw określający kierunki działań w zakresie zarządzania 
ryzykiem powodziowym.

Akt 
obowiązujący

Określa strefy zagrożenia powodziowego, 
rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych w 
latach 2015-2021, zasady przeciwdziałania 
zagrożeniu powodziowemu.

2 Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów w 
sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły 
z dnia 28.11.2016 r. - Dz.U. poz. 
1911

Normatyw określający kierunki i zakres gospodarki wodami 
oraz ich ochroną pod względem środowiskowym.

Akt 
obowiązujący

Wykaz parametrów, charakterystyka cieków.

3 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 z dn. 
7.11.2014 r Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego 
Dolnej Wisły. Dziennik Urzędowy 
Województwa pomorskiego nr 
2014.4137

Normatyw określający kierunki i zakres gospodarki wodami 
oraz ich ochroną pod względem środowiskowym w regionie 
Dolnej Wisły.

Akt 
obowiązujący

Wykaz parametrów, charakterystyka cieków, 
sposób prowadzenia obliczeń hydrologiczno-
hydraulicznych.

4 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2016 z dn. 
16.11.2016 r Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Dolnej Wisły. 
Dziennik Urzędowy Województwa 
pomorskiego nr 2016.3885

Normatyw określający kierunki i zakres gospodarki wodami 
oraz ich ochroną pod względem środowiskowym w regionie 
Dolnej Wisły.

Akt 
obowiązujący

Zmiany niektórych paragrafów 
Rozporządzenia nr 9/2014.
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Tabela 24: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących zagadnień hydrotechnicznych

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
2004. Plan ochrony Słowińskiego 
Parku Narodowego. Baza danych

4.7. Klasa 24 - Hydrogeologia
4.8. Klasa 25 - Zasoby wodne.

Dane 
historyczne

Informacja dotycząca układu i wyszukiwania 
danych.

2 Materiał 
niepublikowany

2015. Dane obrazowe i 
wysokościowe

Ortofotomapa wykonana w oparciu o nalot lotniczy wykonany 
w roku 2015; dane wysokościowe opracowane w oparciu o 
skaning laserowy (LiDAR) – wykonany również w roku 2015.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe. Stosunkowo aktualne 
i bardzo dokładne dane dotyczące rzeźby 
terenu oraz pokrycia terenu. Główne źródło 
informacji o rzeźbie obszaru lądowego. Dane 
można traktować jako aktualne ponieważ w 
przedziale czasowym lat 2015 do maja 2019 
nie zaszły znaczące zjawiska hydrologiczne i 
hydrauliczne.

3 Materiał 
niepublikowany

Choiński A., Kaniecki A. 2004. Plan 
ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. Operat ochrony wód 
powierzchniowych. Tom IV. 
Biblioteka SPN.

Charakterystyka zasobów wodnych, wymiana cyrkulacja wód, 
bilans wód, struktura użytkowania gruntów w zlewniach, 
wydajności pompowni odwadniających, system polderów, 
parametry niżówek, wody gruntowe na Mierzei Łebskiej, stan 
czystości wód.

Dane 
historyczne

Syntetyczne opracowanie charakteryzujące 
stan wód powierzchniowych w obszarze SPN, 
baza porównawcza dla dalszych opracowań. 
Materiał bazowy do określenia zmian i 
kierunków działań w zakresie gospodarki 
wodnej po weryfikacji stanu technicznego 
urządzeń wodnych.

4 Materiał 
niepublikowany

Dane z projektu Reduction of CO2 
emissions by restoring degraded 
peatlands in Northern European 
Lowland 2016-2021 (Klub 
Przyrodników; LIFE)

Piezometry i ich lokalizacja, montaż diverów, Wyniki pomiarów 
poziomu wody - model hydroizobat wykonany na podstawie 
wyników rocznego monitoringu, dane dotyczące poziomu wody 
rejestrowanego w okresie 01.08.2017 -10.11.2018, założenia 
dla konstrukcji tam torfowych, założenia do retencjonowania 
wody w zbiorniku AA dla potrzeb zbiorników A1 i A2.

Dane aktualne Projekt w trakcie realizacji (planowane 
zakończenie do 2021 roku). Działania 
zazębiające się z założeniami planu ochrony 
SPN. Znaczenie podstawowe. Dane 
pomiarowe i wynikowe do wykorzystania w 
planie ochrony SPN. Dotyczy części obszaru 
SPN. Możliwy do wykorzystania po 
weryfikacji.

5 Materiał 
niepublikowany

Lidzbarski M. 2004. Plan ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Operat hydrogeologiczny. Tom III. 
Biblioteka SPN.

Tabelaryczne zestawienie studni, dane GZWP 107, Operat 
hydrogeologiczny - część opisowa.

Dane 
historyczne

Zawiera informacje do zweryfikowania. 
Dotyczy części obszaru SPN. Możliwy do 
wykorzystania po weryfikacji aktualnego stanu 
technicznego studni, oraz uaktualnieniu 
odczytów poziomów zwierciadła wody.

6 Materiał 
niepublikowany

Ochrona wybranych siedlisk i 
gatunków priorytetowych Ostoi 
Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża 
Słowińskiego PLB220003 Etap I

Opis założeń - cele: przepławka na rz. Łupawa w Smołdzinie, 
modernizacja systemów melioracyjnych na polderach Gardna 
IX i X, renaturyzacja koryta rz. Łupawy, monitoring 
hydrologiczny: 21 piezometrów.

Dane aktualne Projekt w trakcie realizacji (planowane 
zakończenie do 30.09.2021 r.). Działania 
zazębiające się z założeniami planu ochrony 
SPN. Znaczenie podstawowe. Dane 
wynikowe do wykorzystania w planie ochrony 
SPN. Dotyczy części obszaru SPN. Możliwy 
do wykorzystania po weryfikacji.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Materiał 

niepublikowany
Praca zbiorowa MGGP Tarnów. 
2016. Ocena stanu i zagrożeń 
środowiska obszaru Słowińskiego 
Parku Narodowego i obszarów 
Natura 2000: „Ostoja Słowińska”, 
„Pobrzeże Słowińskie” oraz 
„Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Ocena stanu i zagrożeń środowiska, mapa zagrożeń 
przesuszeń, warstwy tematyczne: cieki (układy rowów), 
cieki_wały (układ wałów p.powodziowych).

Dane aktualne Baza porównawcza dla dalszych opracowań. 
Warstwy tematyczne „cieki (układy rowów), 
cieki_wały (układ wałów p.powodziowych)” 
mogą być bazą porównawczą dla stanu 
istniejącego, oraz stanowić podstawę 
określenia zachodzących zmian w środowisku 
wodnym oraz urządzeniach wodnych.

8 Materiał 
niepublikowany

Sprawozdanie z efektów 
ekologicznych projektu pt "Ochrona 
torfowisk wysokich w Słowińskim 
Parku Narodowym" etapy I, II, III

Lokalizacja 24 zastawek, 7 przepustów, komory przelewowo-
piętrzącej. Pomiary poziomu wód gruntowych torfowiska 
Żarnowskiego.

Dane 
historyczne

Zawiera informacje do zweryfikowania. 
Dotyczy części obszaru SPN. Możliwy do 
wykorzystania po weryfikacji aktualnego stanu 
technicznego urządzeń wodnych oraz 
uzupełnieniu o inwentaryzację urządzeń 
wodnych na całym obszarze SPN.
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5.17. Walory krajobrazowe
autor: Dominika Makarska
Analiza  materiałów  została  przeprowadzona  pod  kątem  obecności  w  nich  informacji 

umożliwiających  wykonanie  opisu  walorów  krajobrazowych,  obejmujących:  „opis  jednostek 
architektoniczno-krajobrazowych,  waloryzację  krajobrazową  Parku  i  jego  otuliny,  zestawienie  osi,  
przedpoli  widokowych,  punktów  widokowych  wraz  z  ich  opisem,  analizę  naturalnych  procesów  
przyrodniczych  wpływających  na  stan  zachowania  walorów  krajobrazowych,  identyfikację  i  ocenę  
istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  zniekształcenia  krajobrazu  oraz  analizę  dotychczasowych  
przekształceń krajobrazu wraz z prognozą dalszych zmian” - zakres przytoczony z opisu przedmiotu 
zamówienia  (OPZ).  Analizowano  również  materiały  pod  kątem  poszukiwania  informacji 
umożliwiających  opracowanie  koncepcji  ochrony  walorów  krajobrazowych  Parku  i  jego  otuliny. 
Ponadto  zagadnieniem problemowym,  na  jakie  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  jest  lokalizacja 
budowli wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

Poza materiałami przekazanymi przez Zamawiającego, Wykonawca pozyskał inne materiały 
źródłowe  dotyczące  krajobrazu  oraz  dokonał  ich  analizy.  Pozyskane  materiały  zostały 
wyszczególnione w poniższej tabeli nr 25, prezentującej wynik ich analizy wraz z dokładnym opisem 
przydatności poszczególnych pozycji na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

Materiały dotyczące procesów, zagrożeń oraz sposobów ochrony walorów krajobrazowych 
są  obszerne  i  w  większej  części  wystarczające  do  zaplanowania  koncepcji  ochrony  walorów 
krajobrazowych Parku i jego otuliny. W przypadku zestawienia i szczegółowego opisu osi, przedpoli  
widokowych,  punktów widokowych, ciągów widokowych materiały  zawierają  dużo mniej  informacji, 
wskutek czego konieczna będzie ich weryfikacja terenowa.

Reasumując zgromadzony zasób materiałów, uzupełniony o weryfikację terenową walorów 
krajobrazowych,  powinien  stanowić  wystarczającą  podstawę  merytoryczną  do  opisu  walorów 
krajobrazowych i  identyfikacji  zagrożeń  oraz  do zaplanowania  działań  mających  na  celu  ochronę 
tych walorów.

Wykaz materiałów został przedstawiony w następującym porządku:
1. w pozycjach od 1 do 23 zestawiono publikacje w porządku alfabetycznym,
2. w  pozycjach  od  24  do  32  przedstawiono  w  porządku  chronologicznym  kolejne  kroniki 

Słowińskiego Parku Narodowego,
3. w pozycjach od 33 do 35 wyspecyfikowano studia w porządku chronologicznym,
4. w pozycjach od 36 do  38 umieszczono opracowania  wykonane na potrzeby poprzedniego 

planu ochrony SPN,
5. w  pozycjach  39  i  40  wykazano  dokumenty  planistyczne  -  Program  Ochrony  Środowiska 

Województwa Pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego Programu,
6. w pozycji 41 zamieszczono ekspertyzę,
7. w pozycjach od 42 do 45 zestawiono prezentacje,
8. w pozycjach od 46 do 51 przedstawiono pozostałe opracowania w porządku alfabetycznym;
9. ostatnią, wyodrębniona grupą (pozycje od 52 do 54) są publikacje o charakterze metodycznym.
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Tabela 25: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących zagadnień walorów krajobrazowych Parku

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Cieśliński R., 2010, Typy 

krajobrazów na wybrzeżu 
województwa pomorskiego i ich 
geneza, Krajobrazy rekreacyjne – 
kształtowanie, wykorzystanie, 
transformacja. Problemy Ekologii 
Krajobrazu t. XXVII, 87-95, 
Warszawa – Biała Podlaska

Publikacja przedstawia występujące na wybrzeżu Bałtyku typy 
krajobrazów wraz z ich opisem.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocny do opracowania waloryzacji 
krajobrazowej Parku i jego otuliny oraz 
pomocny przy opisie krajobrazów.

2 Materiał publikowany Denisiuk Z., Celiński F., Bednorz J., 
1990, Rezerwaty biosfery w Polsce 
Słowiński Park Narodowy, Zakład 
narodowy imienia Ossolińskich, 
Wrocław

Publikacja przedstawia główne elementy krajobrazu 
Słowińskiego Parku Narodowego oraz opis rezerwatów 
ścisłych SPN.

Dane 
historyczne

Materiał przydatny, dostarczający informacji 
na temat krajobrazu Słowińskiego Parku 
Narodowego oraz walorów krajobrazowych.

3 Materiał publikowany Flis A., Klimko R.J., Wiśniewska A., 
2014. Środowisko przyrodnicze 
miast i gmin powiatu słupskiego w 
dokumentach oraz opiniach 
mieszkańców, AP Słupsk

Publikacja zawiera informacje na temat stanu środowiska 
przyrodniczego gmin Ustka, Główczyce, Smołdzino w opinii 
mieszkańców.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze. Materiał przydatny do 
stworzenia koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

4 Materiał publikowany Hibszer A., Partyka J. (red.), 2005. 
Między ochroną przyrody a 
gospodarką – bliżej ochrony, Pol. 
Tow. Geograficzne o/Katowicki, 
Ojcowski PN

Materiał porusza problematykę relacji człowiek-przyroda oraz 
przedstawia cele ochrony krajobrazowej.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy do identyfikacji zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu wynikających z 
działalności człowieka oraz stworzenia 
koncepcji ochrony walorów krajobrazowych 
parku i jego otuliny.

5 Materiał publikowany Hibszer A., 2013. Parki narodowe w 
świadomości i działaniach 
społeczności lokalnych, Uniwersytet 
Śląski, Katowice: 334 pp

Materiał porusza problem związków między parkiem 
narodowym a społecznością lokalną. Zawiera informacje na 
temat zagrożeń parku narodowego i jego otoczenia.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał bardzo pomocniczy do identyfikacji i 
oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu w Parku.

6 Materiał publikowany Kistowski, M., 2009. Monitoring 
zrównoważonego rozwoju 
województwa pomorskiego - wnioski 
z oceny prowadzonej w 2008 r. oraz 
w pierwszym kwartale 2009 r., W: 
Barometr zrównoważonego rozwoju. 
Kamieniecki K., Wójcik B. (red.), 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
Warszawa: 47-56

Publikacja dotyczy oceny wybranych kierunków rozwoju 
województwa pomorskiego w 2008 r. oraz pierwszym kwartale 
2009 r. z punktu widzenia ich zgodności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Publikacja wskazuje kolizyjne 
obszary działań oraz realizowane i planowane przedsięwzięcia 
warte obserwacji.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do analizy 
dotychczasowych przekształceń krajobrazu.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Materiał publikowany Kruszelnicki J., 2013. Rola polskich 

parków narodowych w ochronie 
przyrody, Biuletyn KOP PAN, 2012-
2013 (3-4): 7-18

Publikacja zawiera informacje dotyczące ochrony przyrody w 
ramach obszarów Natura 2000 oraz otulin polskich parków 
narodowych. Publikacja porusza problematykę budownictwa i 
wszelkich inwestycji na obszarach chronionych.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Znaczenie pomocnicze. Materiał przydatny do 
stworzenia koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

8 Materiał publikowany Lubczyński L., 2009. Parki 
narodowe w strukturze 
organizacyjnej kraju, Aura, 4

Artykuł w czasopiśmie Aura. Publikacja zawiera informacje na 
temat obszarów chronionych.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał nieprzydatny do stworzenia operatu 
ochrony zasobów krajobrazowych.

9 Materiał publikowany Ochrona przyrody w województwie 
Pomorskim, informator. 2000. 
Regionalne centrum edukacji 
ekologicznej, Gdańsk

Informator zawiera ogólne informacje na temat Słowińskiego 
Parku Narodowego oraz opisuje obszary ochronne na terenie 
parku.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opisie 
najcenniejszych walorów krajobrazowych.

10 Materiał publikowany Partyka J., 2010, Udostępnianie 
turystyczne parków narodowych w 
Polsce a krajobraz, Krajobraz a 
turystyka – Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego Nr 14, 
Komisja Krajobrazu Kulturowego 
PTG, Sosnowiec

Materiał opisuje antropogeniczne zmiany krajobrazu parku 
narodowego oraz przedstawia ujemne skutki 
zagospodarowania turystycznego wywierające niszczący 
wpływ na krajobraz.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opracowywaniu 
analizy dotychczasowych przekształceń 
krajobrazu oraz identyfikacji zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu.

11 Materiał publikowany Partyka J., 2013. Dziesięć 
priorytetów w ochronie przyrody 
parków narodowych na przykładzie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, 
Biuletyn KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 
19-27

Materiał opisuje priorytety w ochronie parków narodowych, 
które w poszczególnych przypadkach dotyczą krajobrazu.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Znaczenie pomocnicze. Materiał przydatny do 
stworzenia koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

12 Materiał publikowany Partyka J., 2017, Najważniejsze cele 
ochrony w parkach narodowych, 
Roczniki Bieszczadzkie, Tom 25, str. 
132-141, Ustrzyki Dolne

Publikacja przedstawia cele ochrony w parkach narodowych i 
zagrożenia ich realizacji.

Dane aktualne Materiał stanowiący źródło informacji na temat 
celów ochrony w parkach narodowych, 
pomocniczy przy identyfikacji zagrożeń.

13 Materiał publikowany Pawlaczyk P., 2013. Aktualne 
problemy funkcjonowania ochrony 
parków narodowych z perspektywy 
organizacji pozarządowych, Biuletyn 
KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 43-59

Publikacja dotyczy zarządzania ochroną w parkach 
narodowych oraz wskazuje problematykę dotyczącą ochrony 
krajobrazowej.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Znaczenie pomocnicze. Materiał przydatny do 
stworzenia koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

14 Materiał publikowany Rotnicki K., 2008, Przemiany 
budowy geologicznej i rzeźby 
obszaru Słowińskiego Parku 
Narodowego i jego otuliny, Florka W. 
(red), Słowiński Park Narodowy 40 
lat ochrony unikatowej przyrody i 
kultur, Smołdzino

Publikacja opisuje główne elementy rzeźby obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego oraz jej przemiany.

Dane aktualne Materiał informacyjny na temat rzeźby 
obszaru Słowińskiego Parku Narodowego, 
będącej jednym z czynników decydujących o 
formie krajobrazu.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
15 Materiał publikowany Rozbicka M., 2017, Raport o stanie 

zachowania zabytków nieruchomych 
w województwie pomorskim. Zabytki 
wpisane do rejestru zabytków (księgi 
rejestru A i C), Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, Warszawa

Raport zawiera ogólne informacje dotyczące zasobów 
kulturowych, będących nieodłączną częścią krajobrazu.

Dane aktualne Materiał o dużej wartości merytorycznej. 
Pomocniczy przy opisie krajobrazu 
Słowińskiego Parku Narodowego.

16 Materiał publikowany Skiba S., 2007, Rola parków 
narodowych w ochronie walorów 
środowiska abiotycznego i gleb, 
Roczniki Bieszczadzkie, Tom 15, str. 
95-104, Ustrzyki Dolne

Publikacja przedstawia środowisko abiotyczne jako istotny 
element krajobrazu. Ponadto przedstawia naturalne procesy 
zachodzące w środowisku.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opracowywaniu 
analizy naturalnych procesów przyrodniczych 
wpływających na stan zachowania walorów 
przyrodniczych oraz analizy dotychczasowych 
przekształceń krajobrazu.

17 Materiał publikowany Szalewska E., 1991, Ewolucja 
struktury przestrzennej obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
bezpośredniej jego strefy ochronnej 
w latach 1880-1990, Gdańsk

Artykuł dotyczy przekształceń środowiska geograficznego, 
przemian społeczno-gospodarczych, własności, użytkowania 
ziemi, osadnictwa i układów pól.

Dane 
historyczne

Materiał wyłącznie informacyjny na temat 
przekształceń krajobrazu we wcześniejszych 
latach.

18 Materiał publikowany Szalewska E., 2003, 
Zagospodarowanie przestrzenne, 
krajobraz kulturowy i architektura 
budowli otoczenia Jeziora Gardno, 
Jezioro Gardno, Z. Mudryk (red.), 
Słupsk

Publikacja zawiera informacje o krajobrazie otoczenia Jeziora 
Gardno oraz o przekształceniach użytkowania ziemi.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy analizie 
dotychczasowych przekształceń krajobrazu. 
Publikacja dostarcza informacji na temat 
budynków odgrywających ważną rolę w 
krajobrazie.

19 Materiał publikowany Szukalski J., 1999, Walory 
turystyczno-krajoznawcze rzek 
Pobrzeża Pomorskiego, Jantarowe 
szlaki, Gdańsk

Artykuł opisuje rzeki Pobrzeża Pomorskiego wskazując ich 
walory. W artykule znajdują się mapy przedstawiające typy 
krajobrazu naturalnego oraz mezoregiony 
fizycznogeograficzne.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy przy opisie waloryzacji 
krajobrazowej Parku.

20 Materiał publikowany Śpiewakowski E. R., 1989, 
Śpiewakowska F., Słowiński Park 
Narodowy Przewodnik przyrodniczo-
krajoznawczy, Warszawa

Publikacja zawiera informacje na temat ochrony przyrody i 
krajobrazu oraz opis rezerwatów ścisłych i częściowych.

Dane 
historyczne

Materiał dostarczający informacji na temat 
rezerwatów ścisłych i częściowych w SPN.

21 Materiał publikowany Wiśniewska A., 2015, Natural 
environment of Smołdzino commune 
in the inhabitants opinion, Baltic 
Coastal Zone, Journal of Ecology 
and Protection of the Coastline, 
Słupsk

Publikacja zawiera informacje na temat stanu środowiska 
przyrodniczego gminy Smołdzino w opinii mieszkańców.

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocniczy przy 
opracowywaniu analizy naturalnych procesów 
przyrodniczych wpływających na stan 
zachowania walorów przyrodniczych oraz 
identyfikacji zagrożeń dotyczących 
krajobrazu.

22 Materiał publikowany Woźniak K., 2013. Czy możliwa jest 
skuteczna ochrona polskich parków 
narodowych? Przykład Słowińskiego 
Parku Narodowego, Biuletyn KOP 
PAN, 2012-2013 (3-4): 87-92

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem 
parkami narodowymi w Polsce. Ponadto w artykule podano 
przykłady chronionych obiektów i cele ochrony Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy w niewielkim stopniu do 
identyfikacji zagrożeń zniekształcenia 
krajobrazu.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
23 Materiał publikowany Zgłobicki W., Zgłobicka-Baran B., 

Ziółek M., Ziółek G., 2005. 
Atrakcyjność wizualna krajobrazu 
polskich parków narodowych, a ich 
wartości przyrodnicze, Parki 
Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24: 
135-151

Publikacja przedstawia ocenę krajobrazu wybranych parków 
narodowych, w tym Słowińskiego Parku Narodowego w 
oparciu o badania ankietowe.

Dane aktualne Materiał pomocny przy wykonywaniu 
waloryzacji krajobrazowej Parku.

24 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2009. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37: 65 pp

Kronika zawiera informacje o realizowanych projektach 
dotyczących krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy przy tworzeniu 
zestawienia punktów widokowych. Kronika 
zawiera informacje o budowie wieży 
widokowej oraz rekonstrukcji pomostów 
stanowiących punkt widokowy.

25 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 38: 101 pp

Kronika zawiera informacje o realizowanych projektach 
dotyczących krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy przy tworzeniu 
zestawienia punktów widokowych.

26 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 135 pp

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń i sposobów 
ich eliminacji dotyczących krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy przy identyfikacji 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu.

27 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 126 pp

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej będącej nieodłączną 
częścią krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu Ponadto 
materiał przydatny przy tworzeniu zestawienia 
punktów i ciągów widokowych.

28 Materiał 
niepublikowany

Adrian M., 2013. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej będącej nieodłączną 
częścią krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu Ponadto 
materiał dostarcza informacji na temat wież 
oraz platform widokowych, które będą 
przydatne przy tworzeniu zestawienia 
punktów i ciągów widokowych.

29 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2014. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 42

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu.

30 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2015. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 43

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej będącej nieodłączną 
częścią krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu Ponadto 
materiał przydatny przy tworzeniu zestawienia 
punktów i ciągów widokowych.Strona 223



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
31 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2016, Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 45

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej będącej nieodłączną 
częścią krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu Ponadto 
materiał przydatny przy tworzeniu zestawienia 
punktów i ciągów widokowych.

32 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2017, Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 46

Kronika zawiera informacje dotyczące zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji, wykonywanych działań ochronnych dotyczących 
krajobrazu.

Dane 
historyczne

Materiał pomocniczy do identyfikacji i oceny 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu oraz do 
zaprojektowania ochrony krajobrazu.

33 Materiał publikowany Studium możliwości rozwoju 
energetyki wiatrowej w 
województwie pomorskim, Biuro 
planowania przestrzennego w 
Słupsku, 2003, autorzy 
opracowania: Kubicz G., Wojcieszyk 
H., Wojcieszyk K

Studium zawiera informacje dotyczące lokalizacji elektrowni 
wiatrowych na terenach objętych formami ochrony przyrody 
oraz przedstawia krajobrazowe uwarunkowania lokalizacji 
elektrowni krajobrazowych.

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocniczy przy 
identyfikacji i ocenie zagrożeń zniekształcenia 
krajobrazu oraz do zaprojektowania koncepcji 
ochrony walorów krajobrazowych. Studium 
zawiera przydatne załączniki mapowe.

34 Materiał publikowany Studium ochrony krajobrazu 
województwa pomorskiego, 
opracowanie: dr hab. Kistowski M., 
dr inż. Lipińska B., mgr Korwel-
Lejkowska B., na zlecenie 
Samorządu Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk, grudzień 
2005

Studium dostarcza szczegółowych informacji na temat 
zasobów krajobrazowych województwa, identyfikacji zagrożeń 
oraz metod ochrony.

Dane aktualne Podstawowy materiał, stanowiący dużą 
wartość merytoryczną, pomocniczy przy 
każdym etapie prac nad operatem 
krajobrazowym. Stanowi szerokie źródło 
informacji o krajobrazie województwa 
pomorskiego. Studium zawiera przydatne 
załączniki mapowe.

35 Materiał publikowany Studia przyrodniczo-krajobrazowe 
województwa pomorskiego, pod 
redakcją J. Czochańskiego i 
M.Kistowskiego, Pomorskie Studia 
Regionalne, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 
2006

Materiał opisuje walory krajobrazowe województwa 
pomorskiego. Zawiera analizę jednostek krajobrazowych, 
ocenę wartości oraz identyfikację i ocenę zagrożeń zasobów 
krajobrazowych. Materiał przedstawia działania z zakresu 
ochrony i kształtowania krajobrazu.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał pomocniczy przy wykonaniu opisu 
jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
oraz walorów krajobrazowych parku i otuliny. 
Ponadto zawiera istotne informacje pomocne 
przy stworzeniu koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych oraz identyfikacji zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu.

36 Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Operaty ochrony 
zasobów kulturowych, 
krajobrazowych oraz 
zagospodarowania przestrzennego i 
turystyki, Tom XV. Operat ochrony 
zasobów kulturowych i 
krajobrazowych, Zespół autorski: dr 
inż. arch. Artur Kostarczyk, mgr 
Elżbieta Wilczak-Dąbrowska, mgr 
Jacek Dąbrowski, 2004

Opracowanie wykonane na potrzeby projektu planu ochrony 
SPN w 2003 r., zaktualizowane w 2004 r. Operat zawiera 
charakterystykę zasobów krajobrazowych w granicach Parku 
oraz jego najbliższego i dalszego otoczenia oraz waloryzację 
zasobów krajobrazowych. Zawiera również identyfikację 
zagrożeń i sposoby ich eliminacji, cele ochrony, programy 
ochrony zasobów krajobrazowych oraz zestawienie zadań 
ochronnych.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Operat zawiera bardzo istotne informacje 
dotyczące przekształceń krajobrazu oraz 
celów ochrony. Operat nie zawiera 
szczegółowego opisu jednostek 
architektoniczno-krajobrazowych. Materiał 
zawiera istotne informacje na temat walorów 
krajobrazowych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
37 Materiał 

niepublikowany
Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Tom XVIII. Operat 
generalny, Korzeń J., 2004

Operat zawiera zbiorcze informacje na temat zasobów 
krajobrazowych Parku, w tym o zagrożeniach oraz ochronie.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony walorów krajobrazowych oraz 
identyfikacji zagrożeń dotyczących 
zniekształcenia krajobrazu.

38 Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego, Tom XIX. Projekty 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie ustanowienia planu 
ochrony, 2003-2004

Materiał zawiera założenia ochrony wartości krajobrazowych 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony walorów krajobrazowych.

39 Materiał publikowany Program Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 
2025, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 
2018

Dokument służący realizacji polityki ochrony środowiska w 
skali regionalnej. Dokument zawiera ocenę stanu środowiska 
na terenie województwa pomorskiego (zasoby przyrodnicze).

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocniczy przy 
opracowywaniu koncepcji walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

40 Materiał publikowany Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu „Programu 
Ochrony Środowiska Województwa 
Pomorskiego na lata 2018-2021 z 
perspektywą do roku 2025”, Urząd 
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 
2017

Dokument zawiera identyfikację i ocenę przewidywanych 
znaczących oddziaływań na środowisko – oddziaływanie na 
krajobraz.

Dane aktualne Materiał pomocniczy do zaprojektowania 
działań ochronnych krajobrazu.

41 Materiał publikowany Bednarska M., Kistowski M., 
Kutniewska K., Tyszecki A., 2011. 
Uwarunkowania środowiskowo-
przestrzenne rozwoju energetyki w 
Województwie Pomorskim w 
kontekście aktualizacji 
Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska. Ekspertyza, Eko-
Konsult, Gdańsk

Publikacja zawiera informacje dotyczące rozwoju energetyki w 
województwie pomorskim.

Dane aktualne Materiał nieprzydatny do sporządzenia 
dokumentacji do planu ochrony Słowińskiego 
Parku Narodowego. Informacje dotyczące 
tematu rozwoju energetyki znajdują się w 
aktualnym „Wojewódzkim Programie Ochrony 
Środowiska”.

42 Materiał publikowany Energetyka wiatrowa w 
województwie pomorskim – 
uwarunkowania, ograniczenia, 
szanse, Wojewódzkie Biuro 
Planowania Przestrzennego, Gdynia 
30.09.2009

Prezentacja przedstawia ograniczenia rozwoju energetyki 
wiatrowej.

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocniczy do 
zaprojektowania koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych.
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43 Materiał publikowany Kistowski M., Studium ochrony 

krajobrazu województwa 
pomorskiego – doświadczenia 
przydatne dla audytu 
krajobrazowego, Katedra Geografii 
Fizycznej i Kształtowania 
Środowiska

Prezentacja zawiera najistotniejsze informacje dotyczące 
krajobrazu, m.in. analizę i ocenę zagrożeń zasobów 
krajobrazowych, wskazuje obszary o priorytetowym znaczeniu 
dla ochrony krajobrazu województwa pomorskiego oraz 
wskazuje grupy działań w zakresie ochrony i kształtowania 
krajobrazu.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy identyfikacji i ocenie 
zagrożeń zniekształcenia krajobrazu oraz przy 
sporządzaniu koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych parku i jego otuliny.

44 Materiał publikowany Szanse i ograniczenia rozwoju 
obszarów wiejskich województwa 
pomorskiego, Prezentacja, 
Wojewódzkie Biuro Planowania 
Przestrzennego w Słupsku

Prezentacja zawiera analizę potencjałów wewnętrznych na 
terenach obszarów wiejskich województwa pomorskiego 
(potencjał atrakcyjność krajobrazu).

Dane aktualne Materiał pomocniczy w niewielkim stopniu 
przy wykonaniu opisu walorów 
krajobrazowych parku i otuliny.

45 Materiał publikowany Uwarunkowania lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w Studium 
możliwości rozwoju energetyki 
wiatrowej w województwie 
pomorskim, Wojewódzkie Biuro 
Planowania Przestrzennego w 
Słupsku, Kubicz G., Wojcieszyk H., 
Słupsk 12.09.2006

Prezentacja zawiera analizę uwarunkowań przestrzennych 
lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz wskazuje obszary 
uznane za predysponowane do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych.

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocniczy przy 
identyfikacji i ocenie zagrożeń zniekształcenia 
krajobrazu oraz do zaprojektowania koncepcji 
ochrony walorów krajobrazowych.

46 Materiał publikowany Analiza sytuacji społeczno-
gospodarczej i przestrzennej miast 
województwa pomorskiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Departament Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego, 
Gdańsk, marzec 2012 r.

Opracowanie zawiera analizę potencjałów na terenach 
obszarów miejskich województwa pomorskiego (potencjał 
środowiskowy).

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy opracowywaniu 
koncepcji walorów krajobrazowych parku i 
jego otuliny.

47 Materiał publikowany Kanon Krajoznawczy Województwa 
Pomorskiego, 2015, Departament 
Turystyki i Promocji Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk

Materiał zawiera ogólne informacje dotyczące krajobrazu 
województwa pomorskiego oraz zasobów kulturowych, 
będących nieodłączną częścią krajobrazu.

Dane aktualne Materiał informacyjny na temat krajobrazu 
województwa pomorskiego oraz pomocniczy 
przy opisie najcenniejszych walorów 
krajobrazowych SPN.

48 Materiał publikowany Koncepcja zrównoważonej polityki 
miejskiej województwa 
pomorskiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
Departament Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego, 
Gdańsk, marzec 2013 r.

Opracowanie przedstawia rekomendowane kierunki działań w 
celu poprawy stanu środowiska miejskiego.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy opracowywaniu 
koncepcji walorów krajobrazowych parku i 
jego otuliny.
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49 Materiał publikowany Opracowanie Ekofizjograficzne do 

Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego, Pomorskie Biuro 
Planowania Regionalnego, Gdańsk-
Słupsk, 2014

Opracowanie przedstawia strukturę krajobrazową, walory i 
zagrożenia krajobrazu. Ponadto zawiera ocenę stanu 
zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwość ich 
kształtowania. Opracowanie wskazuje metody i działania, które 
pozwalają zachować, kształtować bądź przywrócić wartości 
krajobrazowe. Wskazuje elementy kompozycji czynnej (ciągi 
widokowe, punkty i platformy widokowe) oraz elementy 
kompozycji biernej.

Dane aktualne Materiał bardzo pomocniczy przy wykonaniu 
opisu walorów krajobrazowych parku i otuliny 
oraz wykonywaniu zestawienia osi, przedpoli 
widokowych, punktów widokowych. Ponadto 
zawiera istotne informacje pomocne przy 
stworzeniu koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych oraz identyfikacji zagrożeń 
zniekształcenia krajobrazu.

50 Materiał publikowany Uwarunkowania przestrzenne 
rozwoju obszarów wiejskich 
województwa pomorskiego, 
opracowanie: mgr inż. Hałuzo M., 
inż. Kubicz G., mgr Wojcieszyk H., 
mgr Rekowska J., mgr inż. 
Wojcieszyk K.

Materiał przedstawia przyrodniczą charakterystykę obszarów 
wiejskich.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy wykonaniu opisu 
walorów krajobrazowych parku i otuliny.

51 Materiał publikowany Założenia przestrzenne rozwoju 
odnawialnych źródeł energii w 
województwie pomorskim, 
Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego, Słupsk, 2015

Opracowanie przedstawia przyjęte zobowiązania Samorządu 
Województwa Pomorskiego w zakresie energetyki 
odnawialnej. Wskazuje obszary ograniczeń i preferencji dla 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie 
pomorskim.

Dane aktualne Materiał informacyjny i poglądowy. Znaczenie 
pomocnicze przy tworzeniu koncepcji ochrony 
walorów krajobrazowych.

Literatura metodyczna
52 Materiał publikowany Bogdanowski J., 1990, Metoda 

jednostek i wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych (JARK-WAK) w 
studiach i projektowaniu, pomoc 
dydaktyczna, Politechnika 
Krakowska, Kraków

Publikacja zawiera ogólne informacje dotyczące sposobów 
ochrony krajobrazu.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Materiał przydatny do opracowania koncepcji 
ochrony walorów krajobrazowych.

53 Materiał publikowany Ostaszewska K., 2002. Geografia 
krajobrazu, wybrane zagadnienia 
metodologiczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa

Publikacja zawiera ogólne zagadnienia dotyczące geografii 
krajobrazu metody badań.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy opisie 
najcenniejszych walorów krajobrazowych 
Słowińskiego Parku Narodowego.

54 Materiał publikowany Poradnik kształtowania krajobrazów 
pomorskich, część III – Krajobrazy 
pojezierne, „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”, Publikacja 
opracowana na zlecenie 
Województwa Pomorskiego

Poradnik zawiera informacje o obszarze występowania i 
cechach krajobrazów pojeziernych oraz formach 
krajobrazowych. Ponadto przedstawia zasady kształtowania 
zabudowy i zieleni oraz omawia zróżnicowanie krajobrazów 
pojeziernych.

Dane aktualne Materiał informacyjny i pomocny przy 
stworzeniu koncepcji ochrony walorów 
krajobrazowych oraz opisie krajobrazów.
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5.18. Wartości kulturowe
autor: Piotr Rochowski
Kwerenda bibliograficzna na potrzeby opracowania dotyczącego charakterystyki i  ochrony 

walorów kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego przeprowadzona została w pierwszej połowie 
marca  2019  roku  i  objęła  materiały  publikowane  i  niepublikowane  dostępne  w  Bibliotece  SPN 
w Smołdzinie, Bibliotece Miejskiej w Łebie oraz w archiwum Delegatury WUOZ w Słupsku. Dodatkową 
kwerendą objęte zostały wybrane cyfrowe repozytoria danych oraz strony internetowe (wykaz w części 
szczegółowej analizy – patrz tabela nr 26). Analizie poddano materiały z zakresu archeologii, historii 
oraz kulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W pracy skupiono się przede wszystkim 
na publikacjach dotyczących bezpośrednio terenu opracowania. Z niezwykle bogatej literatury ogólnej  
na temat Pomorza i Kaszub wybrano jedynie najważniejsze pozycje, które mogą dostarczyć informacji 
tworzących niezbędny kontekst dla omawianych zagadnień. Ze względu na dużą ilość i różnorodność 
zgromadzonych  materiałów,  ich  analizę  podzielono  na  część  ogólną  dotycząca  całych  grup 
tematycznych  (w  tej  części  dla  polepszenia  czytelności  dla  kluczowych  zagadnień  zastosowano 
wyróżnienie  pogrubioną  czcionką)  oraz  część  szczegółową,  w  której  skrótowo  opisane  zostały 
poszczególne pozycje bibliograficzne. Zgromadzony zasób materiałów uzupełniony o dane zebrane 
w terenie powinien stanowić wystarczającą podstawę merytoryczną do opisu wszystkich aspektów 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego terenu Parku oraz do zaplanowania działań 
mających na celu ochronę tych wartości.

1. Archeologia. Do podstawowych  opracowań syntetycznych obejmujących najstarsze dzieje 
regionu  należą  Pradzieje  Pomorza  pióra  wybitnego  polskiego  archeologa  Józefa 
Kostrzewskiego  (Kostrzewski  1966).  Zagadnienia  szczegółowe związane  z  osadnictwem 
na terenie opracowania oraz w jego sąsiedztwie omawiają między innymi Lachowicz, Olczak 
i Siuchniński  1977  (obszar  Pobrzeża  Bałtyckiego)  oraz  Olczak  1994 (Pomorze  Środkowe). 
Źródłem informacji na temat rozmieszczenia  stanowisk archeologicznych na terenie Parku 
jest dokumentacja Archeologicznego Zdjęcia Polski (karty stanowisk) pozyskana z archiwum 
Delegatury  WUOZ  w  Słupsku.  W  placówce  tej  zdeponowana  jest  również  szczegółowa 
dokumentacja  prac  archeologicznych  prowadzonych  na  Górze  Rowokół (część 
tej dokumentacji znajduje się także w Bibliotece SPN).

2. Historia. Najważniejszą publikacją dotyczącą dziejów regionu od średniowiecza do roku 1939 
jest  pięciotomowa  Historia  Pomorza,  wydana  w  latach  1972-2015  pod  redakcją  kolejno: 
Gerarda  Labudy,  Stanisława  Salmonowicza,  Szczepana  Wierzchosławskiego  i  Przemysła 
Ostrowskiego. Pierwszy tom tego opracowania, obejmujący historię Pomorza do roku 1466, 
zaliczany  jest  do  pomnikowych  dzieł  polskiej  mediewistyki.  Historii  Kaszubów 
i Kaszubszczyzny dotyczą  publikacje  Gerarda  Labudy  (Zapiski  kaszubskie  pomorskie 
i morskie,  2000),  Tadeusza  Bolduana  (Nowy  bedeker  kaszubski,  2002),  Nicole  Dołowy 
(Kaszubi z Pomorza, 2010) i  Moniki Kowalczyk (Historia Kaszubszczyzny w zarysie, 2014). 
Pozycje  te  posiadają  charakter  popularyzatorski,  zachowując  jednocześnie  wysoki  poziom 
merytoryczny.  Zagadnienia  związane  z  powstaniem,  rozwojem  i  przekształceniami  sieci 
osadniczej i  jej  struktury  przestrzennej  na  obszarze  opracowania  w  XIX  i  XX  wieku 
przedstawiła  w  kilku  publikacjach  Elżbieta  Szalewska  (Szalewska  1985,  1995,  1996). 
Skomplikowane  losy  powojenne terenu  dzisiejszego  Parku  i  jego  mieszkańców  omawia 
znawca  tego  tematu  Hieronim  Rybicki  (Rybicki  1988,  1995a,  1995b,  2003a,  2003b). 
Południowo-wschodniej części omawianego obszaru dotyczy znakomita praca Ulricha Dorowa 
(Zapomniana  przeszłość.  Upadek  pomorskich  majątków  rolnych  na  przykładzie  powiatu 
lęborskiego,  2010).  Historię  poszczególnych  miejscowości z  terenu  Parku 
i jego bezpośredniego  sąsiedztwa  odnaleźć  można  w  monumentalnym  dziele  niemieckiego 
historyka Karla-Heinza Pagla (Der Landkreis Stolp in Pommern: Zeugnisse seiner deutschen 
Vergangenheit,  1989).  Po stronie  polskiej  warto  zwrócić  uwagę na syntetyczny i  niezwykle 
treściwy  Słownik  historyczny  miast  i  wsi  województwa  słupskiego,  a  także  na  Przewodnik 
bibliograficzny (Świetlicka,  Wisławska 1998) oraz na monografie:  Kluk (Rybicki  2014),  Łeby 
(Szultka  2000),  Gardny  Wielkiej  (Czarnik  2001)  i  Smołdzina  (Urbanik  2018).  Lokalizację 
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nieistniejących  osad  i  osiedli  rybackich odtworzono  na  podstawie  niemieckich  map 
Messtischblatt (Meßtischblätter) w skali 1:25 000 z lat 1903-1947, dostępnych w formie arkuszy 
na stronie projektu Mapster (http://igrek.amzp.pl/) oraz w formie geoportalu na stronie Virtuelles 
Kartenforum 2.0 (https://kartenforum.slub-dresden.de/en/vkviewer/main/show/).

3. Dziedzictwo materialne. Podstawowe informacje na temat obiektów zabytkowych znajdują się 
w dokumentacji pozyskanej z archiwum Delegatury WUOZ w Słupsku. Są to karty ewidencyjne 
zabytków  architektury  i  budownictwa  wpisanych  do  rejestru  zabytków  (tzw.  karty  białe 
i zielone),  karty  ewidencyjne  cmentarzy  zabytkowych  oraz  karty  adresowe  zabytków 
architektury  i  budownictwa  wpisanych  do  ewidencji  zabytków.  Wśród  opracowań 
publikowanych  o  charakterze  ogólnym  wymienić  należy  przede  wszystkim  dobrze 
udokumentowane prace: Warcisława Machury na temat miejsc pamięci w powiecie słupskim 
(Machura 2011) oraz Krystyny Mazurkiewicz-Palacz o dawnych cmentarzach na tym samym 
terenie  (Mazurkiewicz-Palacz  2012).  Wyczerpującym  źródłem  informacji  na  temat  latarni 
w Czołpinie jest  publikacja  Morskie  drogowskazy  polskiego  wybrzeża  (Komorowski, 
Pietkiewicz, Szulczewski 2011). Dobrze opisanym obiektem jest  grodzisko i dawne miejsce 
kultu na Górze Rowokół (wspomniana wcześniej dokumentacja konserwatorska oraz Szultka 
2014).  Wyjątkowo  obszerna  literatura  poświęcona  została  dawnej  niemieckiej  stacji 
doświadczalnej broni  rakietowej  oraz  późniejszemu  polskiemu  ośrodkowi  rakietowemu 
w Rąbce.  Oprócz  licznych  artykułów  prasowych  (Barnowski,  Wojtkiewicz  1993,  Barnowski 
1997, Częścik 2006, Henzler 2000 i inne) należy tutaj wymienić przede wszystkim publikacje 
najwybitniejszego obecnie znawcy dawnego ośrodka rakietowego, Lecha Kotarskiego (Kotarski 
2001,  2015).  Pozostając  przy  Rąbce  warto  też  wspomnieć  o  znajdujących  się  w  zbiorach 
Biblioteki  Miejskiej  w  Łebie  odbitkach  wspomnień  Heinricha  Kleina  i  Heinricha  Huppertza, 
odpowiednio: twórcy i  ostatniego kierownika ośrodka rakietowego (Klein b.d.;  Heinrich b.d.). 
Swoją  literaturę  posiada  funkcjonująca  w  latach  30.  XX  wieku  pod  Łącką  Górą  szkoła 
szybowcowa (Barnowski  2011a,  2011b,  Bryszewski  2010,  2012;  Gburczyk  2015b). 
W przypadku tego obiektu niezwykle cennym źródłem informacji oraz archiwalnych zdjęć jest 
niemiecka  strona  internetowa  Segelflugschule  Leba  (http://www.nitschke-
online.de/historisches/leba/segelflugschule-leba-2/).  Wśród  publikacji  dotyczących  skansenu 
w Klukach wymienić  należy  wartościowy  merytorycznie  przewodnik  Henryka  Soi  i  Violetty 
Tkacz-Laskowskiej  (Muzeum  Wsi  Słowińskiej  w  Klukach.  Przewodnik,  2015)  oraz  artykuł 
Hugony Ostrowskiej-Wójcik i Henryka Soi (Rekonstrukcja zabytkowej wsi Kluki a XIX-wieczne 
opisanie budownictwa słowińskiego Franza Tetznera, 1995).

4. Dziedzictwo niematerialne.  Wśród ogólnych  opracowań dotyczących  kultury kaszubskiej 
należy zwrócić  uwagę na prace Anny Kwaśniewskiej  (Badania  etnologiczne na Kaszubach 
i Pomorzu  Wschodnim  w  XIX  i  XX  w.  Ludzie,  instytucje,  osiągnięcia  badawcze,  2009) 
oraz Jana Mordawskiego (Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, 2005). 
Syntetyczne informacje na temat folkloru Ziemi Słupskiej zawiera artykuł Wojciecha Łysiaka 
(Łysiak  2003).  W  kategorii  materiałów  źródłowych  niezwykle  cenny  jest  trzytomowy  zbiór 
tekstów i  zapisów nutowych pieśni  obrzędowych,  powszechnych i  zawodowych z terenu 
Kaszub,  zawierający  także  materiały  z  obszaru  obecnego  SPN  (Bielawski,  Mioduchowska 
1997,  1998a,  1988b).  Wśród  opracowań  dotyczących  kultury  Słowińców znaczenie 
podstawowe mają  prace  najwybitniejszej  znawczyni  tego tematu,  Bożeny Stelmachowskiej, 
zebrane  i  wydane  w  2013  roku  w  tomie  pod  tytułem  Słowińcy  -  ich  dzieje  i  kultura 
(Stelmachowska 2013). Dla tego tematu źródłem cennych informacji są także artykuły Violetty 
Tkacz-Laskowskiej (Tkacz 1999, 2001, 2002, Tkacz-Laskowska 2005) oraz katalogi wystaw 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (Nazywano ich Słowińcami, 2013; Czas zatrzymany. 
Wystawa fotografii i dokumentów z ziemi słowińskiej, 2013). Historię i tradycję rybołówstwa 
w regionie  omawiają:  Zbigniew Szopowski  (Małe  porty  Pomorza  Zachodniego  do  II  wojny 
światowej,  1962)  i  Jarosław  Gburczyk  (Dzieje  portu  rybackiego  w  Łebie,  2016).  Cenne 
są także wywiady środowiskowe przeprowadzone wśród rybaków z Łeby przez antropologa 
kulturowego  Bogusława  Marciniaka  (Marciniak  1993).  Historię  ratownictwa  morskiego 
omawia  w  wielotomowej  pracy  Ryszard  Leszczyński.  Z  punktu  widzenia  realizowanej 
dokumentacji  istotny jest  tom 3,  w którym autor  umieścił  kalendarium wypadków polskiego 
rybołówstwa  morskiego  z  lat  1945-2005  (w  tym  wypadki  na  wysokości  wybrzeża  SPN). 
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Syntetyczne informacje dotyczące historii  ratownictwa morskiego znajdują się także w kilku 
artykułach  prasowych (Matowski  2000,  Gburczyk  2015a).  Wyjątkowo  liczne  zbiory legend 
i podań (Barański,  Kubiak, Żegunia 1999; Koprowska-Głowacka 2013, 2016; Łysiak 1998a, 
1998b; Włodarska, Soja 2002) zawierają przeważnie ten sam trzon złożony z kilku-kilkunastu 
historii, które podane zostały w mniej lub bardziej rozbudowanej formie. Na uwagę zasługuje 
wśród  nich  zbiór  legend  zebranych  i  wydanych  po  raz  pierwszy  w  1885  roku  przez 
niemieckiego  folklorystę  Otto  Knoopa  (Knoop  2009).  Na  koniec  należy  także  wspomnieć 
o obecności terenu Parku w literaturze i malarstwie. Ziemia dawnych Słowińców pojawia się 
między  innymi  w  zbiorze  reportaży  Tadeusza  Bolduana  W  krainie  Słowińców  (1953) 
oraz wydanej  w  roku  2015  powieści  Krzysztofa  Wrońskiego  Czarny  bóg.  Z  terenem 
opracowania  związany  był  wybitny  niemiecki  malarz  ekspresjonista  Max  Pechstein. 
Jego związki z Rowami i Łebą zostały wyczerpująco opisane przez Andrzeja Czarnika (Czarnik 
2003a, 2003b) oraz Józefa Borzyszkowskiego (Borzyszkowski 1995).

Szczegółową  analizę  materiałów  przywołanych  w  powyższym  tekście  oraz  pozostałych 
materiałów  będących  przedmiotem  kwerendy  źródłowej  z  zakresu  wartości  kulturowych  Parku 
przedstawiono  w  zamieszczonej  poniżej  tabeli  nr  26.  Prezentowane  zestawienie  tabelaryczne 
przygotowane zostało według porządku alfabetycznego nazwisk autorów. W przypadku kilku publikacji  
tego  samego  autora  o  kolejności  decydowała  data  wydania  (od  publikacji  najstarszych 
do najnowszych).

Na  podstawie  sporządzonej  analizy  materiałów  oraz  przeprowadzonego  w  terenie 
wstępnego rozpoznania zasobów kulturowych na obecnym, wstępnym etapie prac wskazać można 
osie tematyczne, które prawdopodobnie wyznaczą główne kierunki  zadań do wykonania na etapie 
planistycznym:

1. W zakresie ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego:
• możliwości i sposoby ochrony reliktów dawnego osadnictwa (nieistniejących miejscowości) 

na terenie Parku,
• możliwości i sposoby ochrony dawnych obiektów militarnych (ośrodek rakietowy w Rąbce, 

jednostka wojskowa w Czołpinie, relikty wojskowych punktów obserwacyjnych).
2. W zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

• określenie roli Słowińskiego Parku Narodowego jako instytucji biorącej udział w ochronie 
lokalnych  i  regionalnych  wartości  niematerialnych,  w  tym  określenie  faktycznych 
możliwości  Parku  oraz  wskazanie  istniejących  oraz  potencjalnych  powiązań  z  innymi 
instytucjami zajmującymi się tym problemem,

• zbadanie  możliwości  wykorzystania  specyfiki  terenu  o  przerwanej  ciągłości  kulturowej 
dla stworzenia interesującej i wyróżniającej się oferty edukacyjnej.

3. W  zakresie  udostępniania  walorów  kulturowych  dla  celów  edukacyjnych  i  turystycznych  - 
wskazanie  sposobów  większego  niż  dotychczas  wyeksponowania  wspomnianych  walorów 
w terenie oraz w publikacjach i mediach zarządzanych przez Park.

Należy  zwrócić  uwagę,  że  sformułowane  powyżej  priorytety  mogą  podlegać  zmianom 
i uzupełnieniom uwzględniającym informacje  i  wnioski,  które  pojawią  się  w  trakcie  dalszych  prac 
szczegółowych.
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Tabela 26: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu wartości kulturowych

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał publikowany Adamczewski Leszek, 1995, 

Milczące ślady, PSO, Poznań.
W rozdziale Poligon na wydmach (s. 50-62) reporterski opis 
terenu dawnego niemieckiego ośrodka doświadczalnego broni 
rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

2 Materiał publikowany Barański Andrzej, Kubiak Michał, 
Żegunia Daniel, 1999, Baśnie znad 
Łeby, Wyd. Region, Gdynia.

Na stronie 57 przytoczona legenda o lochu przy ruinach 
kościoła św. Mikołaja w Łebie (bezpośrednie sąsiedztwo 
Parku).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

3 Materiał publikowany Barnowski Marcin, 1997, Wyrzutnia 
sumienia, „Głos Pomorza”, nr 161, 
s.11.

Zarys historii niemieckiej stacji doświadczalnej broni rakietowej 
w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

4 Materiał publikowany Barnowski Marcin, 2011a, 
Przedwojenne czasy w kadrach, 
„Głos Pomorza”, nr 262, s. 3.

W artykule informacja o 10-minutowym filmie Kristofa Berkinga 
dokumentującym życie na terenie bazy szybowcowej 
istniejącej w latach 30. XX wieku pod Łącką Górą koło Łeby.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

5 Materiał publikowany Barnowski Marcin, 2011b, Stąd 
szybowali ku wojnie. Ich przygoda z 
Luftwaffe, „Głos Pomorza” nr 216, 
dodatek „Głos Lęborka. Tygodnik 
Lęborka i Łeby”, s.11.

Historia przedwojenne szkoły szybowcowej pod Łącką Górą 
koło Łeby.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

6 Materiał publikowany Barnowski Marcin, Wojtkiewicz 
Ireneusz, 1993, Ogień z Łeby na 
Bornholm, „Głos Pomorza”, nr 194, 
s. 9.

Wybrane epizody z historii niemieckiego ośrodka 
doświadczalnego broni rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

7 Materiał publikowany Bielawski Ludwik, Mioduchowska 
Aurelia, 1997, Kaszuby. Część I. 
Pieśni obrzędowe, Instytut Sztuki 
PAN, Warszawa.

Historia badań etnograficznych na terenie Kaszub, sylwetki 
wykonawców, znaczenie folkloru w cyklu życia codziennego i w 
cyklu rocznym, charakterystyka śpiewów i pieśni oraz 
instrumentów ludowych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

8 Materiał publikowany Bielawski Ludwik, Mioduchowska 
Aurelia, 1998a, Kaszuby, część II, 
Pieśni powszechne, Instytut Sztuki 
PAN, Warszawa.

Kilka pieśni obrzędowych (tekst i zapis nutowy) z okolic SPN. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

9 Materiał publikowany Bielawski Ludwik, Mioduchowska 
Aurelia, 1998b, Kaszuby, część III, 
Pieśni powszechne i zawodowe, 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa.

Kilka pieśni (tekst i zapis nutowy) z okolic SPN, indeks 
miejscowości.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

10 Materiał publikowany Bielicki Kazimierz, 2012, Latarnie 
polskiego wybrzeża, Wyd. Region, 
Gdynia.

Publikacja o charakterze popularnego przewodnika. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

11 Materiał publikowany Bielicki Kazimierz, Ellwart Jarosław 
2014, Latarnie polskiego wybrzeża, 
Wyd. Region, Gdynia.

Na stronie 45 krótki opis latarni w Czołpinie. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

Strona 231



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
12 Materiał publikowany Bolduan Tadeusz, 1953, W krainie 

Słowińców, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa. Zbiór 
reportaży z terenu dzisiejszego 
Parku.

Poza typowymi dla tamtych czasów treściami ideologicznymi 
książka zawiera informacje historyczne na temat regionu i 
ludności oraz cenne opisy rzeczywistości współczesnej 
autorowi.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

13 Materiał publikowany Bolduan Tadeusz, 1992, Losy 
społeczne i polityczne Słowińców w 
Klukach w latach 1945-1975. Próba 
oceny, w: Studia Kaszubsko-
Słowińskie. Materiały z II Konferencji 
Słowińskiej, red. Jerzy Treder, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Oddział w Łebie, s. 9.

Tematyka artykułu jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

14 Materiał publikowany Bonowska Magdalena, 1996, 
Jezioro Łebsko i bagna łebskie w 
tradycji Kaszubów nadłebiańskich, 
w: IV Konferencja Kaszubsko-
Słowińska. Materiały z konferencji 
Ustka-Słupsk-Bytów 24 VI-26 VI 
1996 r., red. Hieronim Rybicki, 
Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku i Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku, s. 171.

Tematyka artykułu jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

15 Materiał publikowany Borzyszkowski Józef, 1995, Łeba i 
Pomorze Wschodnie w twórczości i 
wspomnieniach Maxa Pechsteina 
(1881-1955), w: III Konferencja 
Słowińska, red. Józef 
Borzyszkowski, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w 
Łebie oraz Redakcja miesięcznika 
„Pomerania”, Łeba-Gdańsk, s. 83-
98.

Krótki rys historyczny Łeby, omówienie związków artysty z 
miastem, kilka uwag o pomorskich wątkach w jego twórczości. 
W tekście fotografie archiwalne. Przypisy bibliograficzne.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

16 Materiał publikowany Bryszewski Grzegorz, 2010, 
Szybowali nad wydmami, „Głos 
Pomorza”, nr 128, s.11.

Wybrane wątki z historii szkoły szybowcowej pod Łącką Górą. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

17 Materiał publikowany Bryszewski Grzegorz, 2012, Nad 
wydmami na skrzydłach, „Kurier 
Lęborski”, nr 19, s.10-11.

Wybrane wątki z historii szkoły szybowcowej pod Łącką Górą. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
18 Materiał publikowany Czarnik Andrzej, 2001, Gardna 

Wielka, Wydawnictwo Uczelniane 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk.

Oparta na bogatym materiale źródłowym monografia 
przedstawiająca historię miejscowości oraz różne aspekty 
życia jej mieszkańców, w tym m.in. zwyczaje i obyczaje, życie 
religijne, szkolnictwo, zajęcia na roli, rybołówstwo i inne. Autor 
przytacza także kilkanaście miejscowych podań i legend oraz 
podaje opis góry Rowokół jako dawnego ośrodka kultu 
religijnego. W tekście kopie map archiwalnych. Na końcu 
monografii bogata bibliografia i obszerne streszczenie w języku 
niemieckim. W załączeniu kilkadziesiąt kopii fotografii 
archiwalnych ilustrujących historię wsi oraz jej mieszkańców.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

19 Materiał publikowany Czarnik Andrzej, 2003a, Rowy w 
twórczości Maxa Pechsteina, w: 
Obrazy Ziemi Słupskiej. 
Społeczeństwo-administracja-
kultura, materiały z VII Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, Starostwo 
Powiatowe, Muzeum Pomorza 
Środkowego i Instytut Historii 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk, s. 85-101.

Obszerny artykuł omawiający wybrane aspekty twórczości 
wybitnego artysty związanego z terenem opracowania. Opis 
Rowów z pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Do tekstu 
dołączone reprodukcje dzieł malarza. Przypisy bibliograficzne.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

20 Materiał publikowany Czarnik Andrzej, 2003b, Pomorskie 
plenery Maxa Pechsteina, Pomorska 
Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

Biografia artysty, omówienie jego twórczości związanej z Łebą 
i Rowami, przypisy, kalendarium życia i twórczości, bibliografia, 
streszczenie w języku niemieckim, katalog z reprodukcjami 
kilkudziesięciu obrazów.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

21 Materiał publikowany Częścik Tomasz, 2006, Tajny 
poligon na wydmach, „Kurier 
Łebski”, nr 1, s.11.

Zarys historii niemieckiego ośrodka doświadczalnego broni 
rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

22 Materiał publikowany Dołowy Nicole, 2010, Kaszubi z 
Pomorza, Wyd. Region, Gdynia.

Zwięzłe wprowadzenie do zagadnień związanych z historią i 
kulturą Kaszubów (język, nazwa, demografia, współczesny 
ruch kaszubski, symbolika, zwyczaje i tradycja, literatura). 
Podstawowa bibliografia, fotografie, kopie dokumentów i map 
archiwalnych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

23 Materiał publikowany Dorow Ulrich, 2010, Zapomniana 
przeszłość. Upadek pomorskich 
majątków rolnych na przykładzie 
powiatu lęborskiego, Wydawnictwo 
Jasne, Pruszcz Gdański.

Zarys historii powiatu lęborskiego (s. 23-39), opis majątku Gać 
(s. 277-278) oraz majątku Chabrowo, z którym Gać związana 
była przez wspólnych właścicieli (s. 114-124). W tekście 
fotografie archiwalne.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

24 Materiał publikowany Duda Małgorzata, Duda Tomasz, 
2014, Pomorska droga św. Jakuba, 
Fundacja Szczecińska, Szczecin.

Przewodnik turystycznymi z podstawowymi informacjami o 
miejscowościach na terenie opracowania.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

25 Materiał publikowany Ellwart Jarosław, 2010, Kraina w 
kratę, Wyd. Region, Gdynia.

Wydawnictwo o charakterze przewodnikowym. Na stronach 8-
16 zwięzły zarys historii regionu.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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26 Materiał publikowany Ellwart Jarosław, 2013, Okolice 

Rowów, Ustki i Smołdzina, 
miniprzewodnik, Wyd. Region.

Wydawnictwo o charakterze przewodnikowym. Zwięzły zarys 
historii poszczególnych miejscowości.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

27 Materiał publikowany Florek Wacław, Sobocka Beata, 
2008, Nieco faktów i refleksji na 
temat historii Słowińskiego Parku 
Narodowego, w: Słowiński Park 
Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej 
przyrody i kultury, red. Wacław 
Florek, Wydawnictwo Słowińskiego 
Parku Narodowego, Smołdzino, s. 9-
45.

Zwięzły zarys historii powstania Parku, fotografie archiwalne, 
zestawienie chronologiczne.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

28 Materiał publikowany Foto-album. Wybrane zdjęcia ze 
Spotkań z Historią. Gmina 
Smołdzino, Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej 
Słowiniec, brak daty wydania.

Zbiór fotografii przekazanych przez mieszkańców w ramach 
projektu Spotkania z historią, dokumentujących dawny wygląd i 
życie wsi. Bezcenne źródło archiwalnego materiału 
ilustracyjnego.

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

29 Materiał publikowany Gburczyk Jarosław, 2015a, 150 lat 
zorganizowanego ratownictwa, w: 
„Dziennik Bałtycki”, nr 124, dodatek 
„Echo Ziemi Lęborskiej”, s.14.

Zwięzły zarys historii bałtyckiego ratownictwa morskiego. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

30 Materiał publikowany Gburczyk Jarosław, 2015b, 
Szybowce nad Łebą, „Dziennik 
Bałtycki”, nr 248, dodatek „Echo 
Ziemi Lęborskiej”, s. 9.

Zarys historii szkoły szybowcowej pod Łącką Górą. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

31 Materiał publikowany Gburczyk Jarosław, 2016, Dzieje 
portu rybackiego w Łebie, „Dziennik 
Bałtycki”, nr 29, dodatek „Echo 
Ziemi Lęborskiej”, s. 11.

Tematyka artykułu jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

32 Materiał publikowany Henzler Marek, 2000, Rakieta 
gotowa do startu jest..., „Polityka”, nr 
40, s. 64-66.

Zarys historii polskiego programu rakietowego realizowanego 
po wojnie na terenie dawnego niemieckiego ośrodka 
doświadczalnego broni rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

33 Materiał publikowany Historia Pomorza. Tom I. Do roku 
1466, Cz. 1-2, red. Gerard Labuda, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 
1972.

Podstawowa synteza dziejów politycznych, społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych Pomorza stworzona przez 
czołowych polskich archeologów i mediewistów (Marian 
Biskup, Józef Kostrzewski, Benedykt Zientara Gerard Labuda, 
Lech Leciejewicz, Kazimierz Śląski i inni).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

34 Materiał publikowany Historia Pomorza. Tom II. Do roku 
1815, Cz. 1-3, red. Gerard Labuda, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 
1976-2003.

Kontynuacja syntezy dziejów Pomorza. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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35 Materiał publikowany Historia Pomorza. Tom III. 1815-

1850, Cz. 1-3, red. Gerard Labuda, 
Wydawnictwo Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Poznań, 1993-2001.

Kontynuacja syntezy dziejów Pomorza. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

36 Materiał publikowany Historia Pomorza. Tom IV. 1850-
1918, Cz. 1-2, red. Stanisław 
Salmonowicz, Wydawnictwo 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
Toruń, 2000-2002.

Kontynuacja syntezy dziejów Pomorza. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

37 Materiał publikowany Historia Pomorza. Tom V. 1918-
1939, Cz. 1, red. Szczepan 
Wierzchosławski i Przemysław 
Ostrowski, Wydawnictwo 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
Toruń, 2015.

Kontynuacja syntezy dziejów Pomorza. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

38 Materiał publikowany Huppertz Heinrich, Kartki z 
pamiętnika, brak daty i miejsca 
wydania, odbitka w zasobach 
biblioteki Miejskiej w Łebie.

Fragment wspomnień dra Heinricha Huppertza, ostatniego 
kierownika niemieckiego ośrodka doświadczalnego broni 
rakietowej w Rąbce.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

39 Materiał publikowany Kim są Kaszubi? Nowe tendencja w 
badaniach społecznych, 2007, red. 
Cezary Obracht-Prondzyński, 
Instytut Kaszubski, Gdańsk.

Zbiór analiz socjologicznych i antropologicznych (I część), 
relacja z badań etnologicznych i etnolingwistycznych (część II) 
studia porównawcze (część III).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

40 Materiał publikowany Klein Heinrich, brak daty i miejsca 
wydania, Wspomnienia, odbitka w 
zbiorach Biblioteki Miejskiej w Łebie.

Fragment wspomnień niemieckiego konstruktora, twórcy 
niemieckiego ośrodka doświadczalnego broni rakietowej w 
Rąbce.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

41 Materiał publikowany Knoop Otto, 2009, Legendy 
pomorskie, Wyd. Region, Gdynia.

Zbiór legend zebranych przez niemieckiego folklorystę Otto 
Knoopa i wydanych po raz pierwszy w roku 1885 w Poznaniu. 
Kilka legend dotyczy terenu opracowania i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.
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42 Materiał publikowany Komorowski Antoni F., Pietkiewicz 

Iwona, Szulczewski Adam, 2011, 
Morskie drogowskazy polskiego 
wybrzeża, Fundacja Promocji 
Przemysłu Okrętowego i Gospodarki 
Morskiej, Gdańsk.

Monografia będąca efektem badań naukowych 
przeprowadzonych przez autorów w latach 2006-2010 z 
wykorzystaniem materiałów archiwalnych dotyczących 
projektowania, konstrukcji oraz eksploatacji latarni morskich 
polskiego wybrzeża. W siedmiu rozdziałach przedstawiono 
zagadnienia związane między innymi z rozwojem morskich 
znaków nawigacyjnych na świecie, charakterystykę latarni 
morskich polskiego wybrzeża, specyfikę profesji latarnika, 
rozwój i zmiany systemów świetlnych, znaczenie latarni dla 
systemu bezpieczeństwa żeglugi oraz symbolikę latarni 
morskich. W pracy liczne kopie dokumentów archiwalnych, 
rysunki oraz fotografie. Przypisy źródłowe, bibliografia. Pozycja 
w wersji językowej polsko-angielskiej.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

43 Materiał publikowany Koprowska-Głowacka Anna, 2013, 
Duchy, zjawy i ukryte skarby. 
Niesamowite miejsca województwa 
pomorskiego, Wyd. Region, Gdynia.

Zbiór legend z regionu. Z terenu opracowania oraz jego 
bezpośredniego sąsiedztwa legendy ze Smołdzina, Gardny 
Wielkiej, Rowów i Łeby.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

44 Materiał publikowany Koprowska-Głowacka Anna, 2016, 
Legendy Ustki i ziemi słupeckiej, 
Wydawnictwo Region, Gdynia.

Historie z Retowa, Rowów, Smołdzina i Gardny. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

45 Materiał publikowany Kostrzewski Józef, 1966, Pradzieje 
Pomorza, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-
Kraków.

Tematyka jak w tytule – pradzieje regionu od starszej paleolitu 
przez mezolit, neolit, przez epokę brązu do epoki żelaza i 
początków wczesnego średniowiecza. Bibliografia, ryciny i 
tablice.

Dane w 
większości 
aktualne

Znaczenie pomocnicze.

46 Materiał publikowany Kotarski Leszek, 2001, Łeba-
wojenne tajemnice. Stacja 
Doświadczalna 1941-1945, 
Wydawnictwo „JMK”, Konin, ss. 150.

Przewodnik o charakterze monografii popularnonaukowej. 
Podstawowe opracowanie dotyczące powstania oraz 
działalności niemieckiego ośrodka doświadczalnego broni 
rakietowej w Rąbce. W tekście liczne kopie archiwalnych 
fotografii i dokumentów, fragmenty źródeł.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

47 Materiał publikowany Kotarski Lech, 2015, Tajny poligon 
III Rzeszy. Tropem wojennych 
tajemnic Łeby, Wydawnictwo 
Technol, Kraków.

Drugie, poszerzone i uzupełnione wydanie podstawowego 
opracowania na temat niemieckiego ośrodka doświadczalnego 
broni rakietowej w Rąbce. W tekście m.in. niepublikowane 
wcześniej fotografie ośrodka.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

48 Materiał publikowany Kotarski Leszek, 1999, Jeszcze 
jedna tajemnica Łeby, „Odkrywca”, 
nr 1(7), s. 18.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

49 Materiał publikowany Kotarski Leszek, brak daty wydania, 
Klein Peenemunde. Stacja 
doświadczalna Łeba, „Explorator”, nr 
6, s. 21-31.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

50 Materiał publikowany Kotarski Leszek, 1998, Małe 
Peenemunde, „Odkrywca”, nr 2, s. 
5-6.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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51 Materiał publikowany Kotarski Leszek, 1998, Sensacyjne 

odkrycie na wydmach, „Echo Ziemi 
Lęborskiej”, nr 31, s. 5-6.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

52 Materiał publikowany Kowalczyk Monika, 2014, Historia 
kaszubszczyzny w zarysie, Wyd. 
Region, Gdynia.

Zwięzłe omówienie zagadnień związanych z zasięgiem 
terytorialnym Kaszubszczyzny, historią badań nad 
Kaszubszczyzną od wieku XIX, piśmiennictwem oraz językiem 
kaszubskim. Do publikacji dołączony obszerny wykaz literatury. 
W tekście fotokopie dokumentów archiwalnych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

53 Materiał publikowany Kwaśniewska Anna, 2009, Badania 
etnologiczne na Kaszubach i 
Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. 
Ludzie, instytucje, osiągnięcia 
badawcze, Instytut Kaszubski w 
Gdański.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

54 Materiał publikowany Labuda Gerard, 2000, Zapiski 
kaszubskie pomorskie i morskie, 
Oficyna Czec, Gdańsk.

Wybór pism wybitnego historyka dotyczących historii Pomorza 
w okresie średniowiecza. Tematyka obejmuje m.in.: rodzime 
podstawy i obce nawarstwienia kulturowe na Pomorzu w 
okresie 600-1200, wpływ państwa polskiego na rozwój 
dziejowy Pomorza, początki organizacji kościelnej na Pomorzu 
i na Kujawach w XI-XII wieku, historyczne podstawy rozwoju 
sztuki Pomorza Zachodniego w średniowieczu, zagadnienia 
związane z chrystianizacją Pomorza w X-XIII stuleciu oraz z 
tworzeniem historycznej wspólnoty polsko-niemieckiej na 
terenie słowiańszczyzny nadbałtyckiej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

55 Materiał publikowany Lachowicz Franciszek, Olczak Jerzy, 
Siuchniński Kazimierz, 1977, 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne 
na Pobrzeżu i Pojezierzu 
Wschodniopomorskim, UAM, Seria 
Archeologia, nr 9, Poznań.

Katalog stanowisk archeologicznych, w tym cztery stanowiska 
ze Smołdzina. Informacje o położeniu, rodzaju stanowiska, 
inwentarzu, chronologii i badaniach.

Dane częściowo 
aktualne

Znaczenie podstawowe.

56 Materiał publikowany Leszczyński Ryszard, 2006, 
Tragedie rybackiego morza, tom 3, 
Fundacja Promocji Przemysłu 
Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 
Gdynia.

W części V opracowania kalendarium wypadków polskiego 
rybołówstwa morskiego 1945-2005 (w tym wypadki na 
wysokości wybrzeża SPN), bibliografia.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

57 Materiał publikowany Lipczyński Włodzimierz, 2013, 
Pomorskie Święte Góry, „Ziemia 
Słupska”, nr 3-4, s. 39.

Zwięzły zarys historii kultu religijnego na Górze Polanowskiej, 
Górze Chełmskiej i Górze Rowokół.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

58 Materiał publikowany Lorentz Friedrich, 1923, Polskie i 
kaszubskie nazwy miejscowości na 
Pomorzu Kaszubskim, reprint z roku 
2006, Wyd. Region, Gdynia.

Wstęp z syntetyczną biografią badacza oraz opisem jego 
dzieła.

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.
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59 Materiał publikowany Łysiak Wojciech, 1998a, Dawny 

humor ludowy Pomorza 
Zachodniego, Wydawnictwo „Eco”, 
Międzychód.

Zbiór krótkich opowieści z regionu pomorskiego. Z terenu 
opracowania historie z Gardny Wielkiej, Smołdzina oraz okolic 
Rowów i Łeby.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

60 Materiał publikowany Łysiak Wojciech, 1998b, Diabelskie 
sprawki. Podania, legendy i bajki z 
Pomorza Zachodniego, 
Wydawnictwo „Eco”, Międzychód.

Zbiór pomorskich legend i podań o diable. Z terenu 
opracowania historie z Gardny Wielkiej, Smołdzina oraz okolic 
Rowów i Łeby.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

61 Materiał publikowany Łysiak Wojciech, 2003, Dawny 
folklor Ziemi Słupskiej, w: Obrazy 
Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-
administracja-kultura, materiały z VII 
Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, 
Starostwo Powiatowe, Muzeum 
Pomorza Środkowego i Instytut 
Historii Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk, s. 
71-85.

Syntetyczny artykuł z informacjami tworzącymi kontekst 
regionalny dla charakterystyki folkloru terenu opracowania. 
Obszerne przypisy z komentarzami autora oraz odesłaniami 
źródłowymi.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

62 Materiał publikowany Łysiak Wojciech, 2010, Święta 
przestrzeń. O pielgrzymkach, 
pielgrzymowaniu, miejscach 
pielgrzymkowych i pobożności 
ludowej w dawnym Księstwie 
Pomorskim, Wydawnictwo „Eco”, 
Poznań.

Informacje o kultowej roli Rowokołu w kontekście rozwoju 
ośrodka pielgrzymkowego na Górze Chełmskiej.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

63 Materiał publikowany Machura Warcisław, 2011, Dawne 
miejsca pamięci o żołnierzach na 
terenie powiatu słupskiego, 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 
Słupsk.

Opracowanie prezentuje miejsca pamięci o żołnierzach 
poległych i spoczywających na ziemi słupskiej od czasu wojen 
napoleońskich do I wojny światowej. W części pierwszej 
omówienie form upamiętnienia poległych żołnierzy oraz losy 
pomników żołnierskich po II wojnie światowej. W części drugiej 
katalog obiektów z podziałem na pomniki zbiorowe wystawione 
przez gminy i parafie oraz pomniki wystawione przez rodziny 
poległych. Przy opisie zabytków bogaty materiał ilustracyjny – 
fotografie archiwalne i współczesne. Z terenu opracowania 
oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa opisane są: Kluki, 
pomnik poległych w I wojnie światowej, Smołdzino, 
nieistniejący pomnik poległych mieszkańców w I wojnie 
światowej i poświęcone im witraże w kościele, Smołdziński 
Las, pomnik poległych mieszkańców kilku wsi w I wojnie 
światowej.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.
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64 Materiał publikowany Marciniak Bogusław, 1993, 

Przyszłość rybołówstwa bałtyckiego 
i zawodu rybaka morskiego na 
wybrzeżu kaszubskim w opinii 
mieszkańców regionu, w: 
Rybołówstwo bałtyckie jako element 
egzystencji ludności w regionie 
kaszubskim, Morski Instytut 
Rybacki, Gdynia , s. 20-32.

Zbiór wywiadów przeprowadzonych z rybakami. Materiał 
zawiera wiele cennych informacji na temat miejscowej tradycji 
rybackiej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

65 Materiał publikowany Matowski Bogdan 2000, 
Ratownictwo na morzu, „Żagle”, nr 
12, s. 74-77.

Syntetyczny zarys ratownictwa morskiego na Bałtyku. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

66 Materiał publikowany Matuszewska Dorota, 2003, 
Wybrane aspekty ochrony dóbr 
kultury i udostępnienia 
turystycznego Muzeum Wsi 
Słowińskiej w opiniach mieszkańców 
Kluk, w: Ochrona dóbr kultury w 
parkach narodowych, Wyd. 
Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 
639-651.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

67 Materiał publikowany Mazurkiewicz-Palacz Krystyna, 
2012, Dawne cmentarze w powiecie 
słupskim, Starostwo Powiatowe w 
Słupsku, Słupsk.

Opracowanie prezentuje cmentarze z XIX i pierwszej połowy 
XX wieku (do roku 1945). W pierwszej części krótka 
charakterystyka źródeł oraz ogólny opis dawnych założeń 
cmentarnych, informacje o stanie zachowania i ochronie 
prawnej nekropolii oraz opis form XIX-XX wiecznych 
nagrobków spotykanych na cmentarzach. W części drugiej 
katalog cmentarzy uporządkowany według gmin. Przy każdym 
cmentarzu bogaty materiał ilustracyjny – kopie map 
historycznych z lokalizacją obiektu, fotografie archiwalne i 
współczesne. Z terenu opracowania i jego bezpośredniego 
sąsiedztwa opisy cmentarzy w Klukach, Smołdzinie i 
Smołdzińskim Lesie. Indeks miejscowości, bibliografia.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.
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68 Materiał publikowany Mordawski Jan, 2005, Statystyka 

ludności kaszubskiej. Kaszubi u 
progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, 
Gdańsk.

Podane w sposób syntetyczny dane statystyczne na temat 
ludności kaszubskiej wraz z komentarzem autorskim. W 
pierwszej części dane historyczne od roku 1800, w części 
drugiej zagadnienia współczesne (początek XXI wieku), w tym: 
kwestie związane z powojenną migracją, posługiwaniem się 
językiem kaszubskim oraz działalnością społeczno-kulturalną, 
polityczną, samorządową i naukową Kaszubów na przełomie 
XX i XXI wieku. Na końcu opracowania syntetyczne 
podsumowanie oraz wybrana bibliografia. W tekście liczne 
tabele, wykresy i mapy. Opracowanie tworzy kontekst 
regionalny dla zagadnień etnicznych terenu opracowania.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

69 Materiał publikowany Muzeum Ratownictwa Morskiego w 
Łebie, w: Pół wieku w służbie 
dziedzictwa morskiego, praca zbior., 
Wyd. Towarzystwo Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Morskiego, 
Gdańsk 2008.

Tematyka jak w tytule (muzeum nie istnieje). Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

70 Materiał publikowany Nazywano ich Słowińcami. Katalog 
wystawy, 2013, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku.

Syntetyczne informacje o historii Słowińców, budownictwie 
słowińskim, wnętrzu słowińskiej chaty, wyglądzie zagrody, 
rybołówstwie, torfiarstwie oraz zajęciach domowych. W tekście 
liczne fotografie archiwalne i współczesne. W drugiej części 
obszerny materiał ilustracyjny prezentujący eksponaty z 
Muzeum Wsi Słowińskiej.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

71 Materiał publikowany Olczak Jerzy, 1994, Źródła 
archeologiczne do studiów nad 
zasiedleniem Pomorza Środkowego 
w późnym średniowieczu, UMK 
Toruń.

Zestawienie późnośredniowiecznych stanowisk 
archeologicznych z Pomorza Środkowego, w tym z terenu 
opracowania i jego bezpośredniego sąsiedztwa. Mapy 
rozmieszczenia stanowisk. Obszerna bibliografia.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

72 Materiał publikowany Ostrowska-Wójcik Hugona, Soja 
Henryk, 1995, Rekonstrukcja 
zabytkowej wsi Kluki a XIX-wieczne 
opisanie budownictwa słowińskiego 
Franza Tetznera, w: III Konferencja 
Słowińska, red. Józef 
Borzyszkowski, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w 
Łebie oraz Redakcja miesięcznika 
„Pomerania”, Łeba-Gdańsk, s. 98-
116.

Historia powstania skansenu w Klukach oraz informacje o 
dawnym budownictwie słowińskim z prac niemieckiego 
badacza Franza Tetznera z lat 1896-1902. Schematy 
rozplanowania wnętrz budynków z prac Tetznera, fotografie 
archiwalne, przypisy źródłowe.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

73 Materiał publikowany Pagel Karl-Heinz von, 1989, Der 
Landkreis Stolp in Pommern: 
Zeugnisse seiner deutschen 
Vergangenheit, Lubeka.

Monumentalne dzieło niemieckiego historyka stanowiące 
kronikę historii miast i wsi regionu słupskiego. W opracowaniu 
hasła dotyczące m.in. Smołdzina i Kluk. Bogaty materiał 
ilustracyjny, archiwalne zdjęcia i mapy.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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74 Materiał publikowany Przybylski Robert, 2010, Kosmos 

nie dla Polaków, w: 
„Rzeczpospolita”, nr 233, dodatek 
„Plus Minus” nr 40, s. 18.

Zarys historii polskiego programu rakietowego realizowanego 
po wojnie na terenie dawnego niemieckiego ośrodka 
doświadczalnego broni rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

75 Materiał publikowany Romanow Zenon (red.), 2015, 
Szkolnictwo i oświata na Pomorzu 
(XVI-XX w.), materiały z XII 
Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, 
Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku, Instytut Historii i Politologii 
Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

76 Materiał publikowany Rzetelska-Feleszko Ewa, 1992, 
Nazwy słowińskich wsi i ich 
pochodzenie, w: Studia Kaszubsko-
Słowińskie. Materiały z II Konferencji 
Słowińskiej, red. Jerzy Treder, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Oddział w Łebie, s. 179.

Tematyka artykułu jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

77 Materiał publikowany Rybicki Hieronim 1995a, Problem 
ludności kaszubskiej nad jeziorami 
Gardno-Łebsko po II wojnie 
światowej, w: III Konferencja 
Słowińska, red. Józef 
Borzyszkowski, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w 
Łebie oraz Redakcja miesięcznika 
„Pomerania”, Łeba-Gdańsk, s. 72-
83.

Zarys problemu, bibliografia. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

78 Materiał publikowany Rybicki Hieronim, 1995b, Nazywano 
ich Słowińcami, Słupsk.

Książka o powojennych losach potomków ludności kaszubskiej 
nad jeziorami Łebsko i Gardno. Omówienie sytuacji w 1945 r. 
(wkroczenie Armii Czerwonej, zarząd wojskowy, przejęcie 
władzy przez administrację polską, zmiany nazw 
miejscowych). W części II rys historyczny ludności kaszubskiej 
nad jeziorami Łebsko i Gardno. Część III poświęcona wsi Kluki 
(charakterystyka do lat 50. XX w.). W tekście zestawienia 
tabelaryczne oraz kopie dokumentów i map archiwalnych. 
Podsumowanie w języku niemieckim, wykaz skrótów, indeks 
osób.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.
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79 Materiał publikowany Rybicki Hieronim, 2003a, Nazywano 

ich Słowińcami. Wybór źródeł, 
Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.

Obszerny wstęp zawierający syntetyczne omówienie historii 
Kaszubów, losów Kaszubów znad jezior Gardno i Łebsko po II 
wojnie światowej oraz charakterystykę tzw. „problemu 
Słowińców”. W zasadniczej części pracy zbiór kilkudziesięciu 
dokumentów z lat 1945-1971 stanowiących historyczny zapis 
nieudanej próby polonizacji Słowińców. W załączeniu między 
innymi wykaz osób, które opuściły Kluki w latach 1971-1976.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

80 Materiał publikowany Rybicki Hieronim, 2003b, 
Społeczeństwo powiatu słupskiego 
przed przełomem w połowie XX 
wieku, w: Obrazy Ziemi Słupskiej. 
Społeczeństwo-administracja-
kultura, materiały z VII Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, Starostwo 
Powiatowe, Muzeum Pomorza 
Środkowego i Instytut Historii 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk, s. 25-34.

Syntetyczny artykuł z informacjami tworzącymi kontekst 
regionalny dla historii społecznej terenu opracowania.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

81 Materiał publikowany Rybicki Hieronim, 2014, Kluki. Zarys 
dziejów, Muzeum Wsi Słowińskiej, 
Słupsk.

Zwięzła monografia zawierająca omówienie historii wsi, 
charakterystykę ludności, opis tradycji kaszubskich oraz losy 
mieszkańców Kluk po II wojnie światowej. W tekście 
zamieszczono bogaty materiał ilustracyjny: mapy, kopie 
dokumentów, fotografie archiwalne i współczesne. Na końcu 
publikacji streszczenie w języku niemieckim oraz podstawowa 
bibliografia.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

82 Materiał publikowany Rybicki Hieronim, 1988, Powrót 
pogranicza kaszubskiego do Polski 
po drugiej wojnie światowej, Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, Słupsk.

Publikacja poświęcona przemianom politycznym i społecznym 
na przełomie dwóch epok – końca panowania niemieckiego i 
początków wskrzeszonej państwowości polskiej po II wojnie 
św. na obszarze określonym umownie jako pogranicze 
kaszubskie (powiaty lęborski, bytowski i człuchowski i w 
mniejszej części słupski i człuchowski). Wykaz literatury, 
indeks osobowy.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

83 Materiał publikowany Słownik gwarowy tzw. Słowińców 
kaszubskich, tom 1: A-C, 1997, red. 
Zenon Sobierajski, Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Przedmowa redaktorska z krótkim omówieniem kontrowersji 
wokół nazwy Słowińcy, charakterystyka gwar tzw. Słowińców. 
Część słownikowa od strony 45.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

84 Materiał publikowany Soja Henryk, Tkacz-Laskowska 
Violetta, 2015, Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach. Przewodnik, 
Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku, Kluki.

Podane w przystępnej i syntetycznej formie wprowadzenie do 
historii Słowińców, omówienie dawnych zajęć, zwyczajów i 
obyczajów, w drugiej części przewodnik po obiektach na 
terenie Muzeum Wsi Słowińskiej. W tekście bogaty materiał 
ilustracyjny – fotografie archiwalne i współczesne, rysunki 
narzędzi gospodarskich i przedmiotów codziennego użytku. W 
suplemencie wybór tekstów słowińskich.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.
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85 Materiał publikowany Stelmachowska Bożena, 1958, Wieś 

Kluki na tle badań dotyczących 
znaków zwoławczych na 
Kaszubach, w: Słowińska wieś Kluki, 
Biblioteka Słupska, tom 2, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań-
Słupsk, s. 14-70.

Studium historyczne, językowe i etnograficzne nazwy wsi Kluki 
oraz znaczenia nazwisk typu Kleka, Kluk. Rysunki w tekście, 
przypisy, bibliografia. Artykuł zamieszczony także w zbiorze 
Stelmachowska 2013, s. 435-510.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

86 Materiał publikowany Stelmachowska Bożena, 1963, 
Słowińcy i ich kultura, w: Biblioteka 
Słupska, tom 11, Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w 
Słupsku, Poznań-Słupsk.

Omówienie zagadnień związanych z historią Słowińców i 
Kaszubów, kształtem wsi, rybołówstwem, łąkarstwem, 
rolnictwem, przemysłem domowym i rzemiosłem. Problem 
Słowińców w literaturze, słowińskie podania, przysłowia i 
zamawiania. Przypisy z bibliografią, w załączeniu liczne 
ilustracje: kartogramy, fotografie, plany wsi, rysunki 
przedmiotów. Artykuł zamieszczony także w zbiorze 
Stelmachowska 2013, s. 17-177.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

87 Materiał publikowany Stelmachowska Bożena, 2013, 
Słowińcy - ich dzieje i kultura (do 
1956 r.), Instytut Kaszubski w 
Gdańsku, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Gdańsk-
Kluki.

Fundamentalne opracowanie etnograficzne stanowiące zbiór 
prac najwybitniejszej badaczki i znawczyni kultury Słowińców.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

88 Materiał publikowany Szalewska Elżbieta, 1985, 
Przemiany przestrzenne wsi Kluki w 
XIX i XX w. w świetle dokumentów, 
w: Koszalińskie Studia i Materiały, nr 
1-2/45-46, Koszaliński Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, Koszalin, s. 
125-132.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

89 Materiał publikowany Szalewska Elżbieta 1995, 
Zagospodarowanie przestrzenne i 
lokalizacja nazw terenowych 
obszaru Niziny Gardnieńsko-
Łebskiej w połowie XIX wieku, w: 
Borzyszkowski Józef (red.), III 
Konferencja Słowińska, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w 
Łebie oraz Redakcja miesięcznika 
„Pomerania”, Łeba-Gdańsk, s. 31-
40.

Artykuł zawiera cenne informacje historyczne i źródłowe do 
opisu historii osadnictwa i zagospodarowania na terenie 
opracowania.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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90 Materiał publikowany Szalewska Elżbieta, 1996, 

Osadnictwo nad jeziorami Gardno i 
Łebsko. Przemiany po 1945 roku, w: 
IV Konferencja Kaszubsko-
Słowińska. Materiały z konferencji 
Ustka-Słupsk-Bytów 24 VI-26 VI 
1996 r., red. Hieronim Rybicki, 
Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku i Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku, s. 215.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

91 Materiał publikowany Szalewska Elżbieta, 2000, 
Koncepcja zagospodarowania 
turystycznego produktu markowego 
obszaru „Kraina w kratę”, w: 
Słupskie Prace Matematyczno-
Przyrodnicze, 13c, s. 277-307.

Ogólna charakterystyka zasobów kulturowych Krainy w kratę. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

92 Materiał publikowany Szopowski Zbigniew, 1962, Małe 
porty Pomorza Zachodniego do II 
wojny światowej, PWN, Warszawa-
Poznań.

Zarys historii portu rybackiego w Łebie. Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

93 Materiał publikowany Szultka Zygmunt, 1993, Posłowie 
historyka do nowego wydania 
Resztek Słowian na południowym 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego 
Aleksandra Hilferdinga, w: Studia z 
Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 31, 
s. 231-254.

Rzeczowa prezentacja argumentów przeciwko wyodrębnianiu 
Słowińców jako odrębnej grupy etnicznej, także krytyczna 
analiza okoliczności powstania dzieła Hilferdinga.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

94 Materiał publikowany Szultka Zygmunt, 2000, Szkice 
historyczne o dawnej Łebie, Instytut 
Kaszubski w Gdańsku i Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk-
Łeba.

Zagadnienia związane między innymi z początkami miasta 
Łeby, translokacją miasta, stosunkami religijnymi i początkami 
szkoły. Dołączone wypisy ze źródeł polsko i 
niemieckojęzycznych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

95 Materiał publikowany Szultka Zygmunt, 2014, Świątynia 
na Rowokole i jej funkcje, 
Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.

Monografia naukowa omawiająca historię osadnictwa na 
Rowokole i w jego okolicach od pradziejów do wczesnego 
średniowiecza, zagadnienia związane z fundacją kaplicy i jej 
funkcją ośrodka pielgrzymkowego oraz dalsze losy kaplicy po 
utracie tej funkcji. Praca solidnie udokumentowana źródłowo, 
zawiera bogatą bibliografię. W załączeniu kopie dokumentu 
archiwalnego oraz mapy.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

96 Materiał publikowany Ścieżka przyrodniczo-kulturowa 
„Światło Latarni”, 2006, red. 
Zbigniew Sobisz, Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino.

Krótkie omówienie historii i architektury Osady Latarników 
(przystanek nr 2) oraz latarni Czołpino (przystanek nr 6).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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97 Materiał publikowany Świetlicka Alicja, Wisławska 

Elżbieta, 1998, Słownik historyczny 
miast i wsi województwa słupskiego. 
Przewodnik bibliograficzny, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich Okręg Słupski, Słupsk.

Ułożone w układzie alfabetycznym hasła zawierają etymologię 
nazwy, położenie administracyjne i geograficzne, dzieje od 
powstania osady do roku 1945 (czasem także do czasów 
współczesnych), najciekawsze zabytki kultury materialnej, 
ciekawostki przyrodnicze oraz bibliografię. Wykorzystano 
opracowania niemieckojęzyczne.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

98 Materiał publikowany Tkacz Violetta, 1999, Życie 
codzienne wsi nad jeziorem Gardno 
i Łebsko do 1939 roku, w: V 
Konferencja Słowińsko-Kaszubska, 
red. Wojciech Łysiak, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku i 
Instytut Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UAM w Poznaniu, 
Poznań 1999, s. 99.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

99 Materiał publikowany Tkacz Violetta, 2001, Proces 
rozpadu tradycyjnej kultury 
słowińskiej, w: Materiały z I 
konferencji naukowej pt. Życie 
dawnych Pomorzan, Bytów, 20-21 
października 2000, red. Wojciech 
Łysiak, Wydawnictwo Eco, Bytów-
Poznań, s. 153-163.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

100 Materiał publikowany Tkacz Violetta, 2002, Obraz kultury 
rodzimych mieszkańców Izbicy w 
oczach pierwszych powojennych 
osadników, w: Materiały z II 
konferencji naukowej pt. Życie 
dawnych Pomorzan, Bytów, 17-18 
października 2002, red. Wojciech 
Łysiak, Wydawnictwo Eco, Bytów-
Słupsk, s. 155-163.

Tematyka jak w tytule. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

101 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska Violetta, 2005, 
„Problem Słowińców”. Od Zagrody 
Muzealnej do Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach, w: Muzea 
pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje 
kulturowe, materiały VIII Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, Muzeum 
Pomorza Środkowego i Instytut 
Kaszubski, Słupsk-Gdańsk, s.70-82.

Syntetyczny zarys historii powstania i rozwoju Zagrody 
Muzealnej (od 1995 r. Muzeum Wsi Słowińskiej) przedstawiony 
na tle powojennych wydarzeń politycznych i społecznych (tzw. 
„problem Słowińców”).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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102 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska Violetta, 2010, 

Czarne Wesele jako produkt 
markowy, w: Dziedzictwo kulturowe-
teraźniejszość-przyszłość. Markowy 
produkt turystyczny Pomorza, 
materiały z XI Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, red. 
Mirosław Boruszczak, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, 
s.73-80.

Omówienie najstarszej imprezy plenerowej organizowanej 
przez Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i nawiązującej do 
tradycyjnego, wspólnego, wioskowego kopania torfu, które 
odbywało się we wsiach regionu słowińskiego na początku XX 
wieku.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

103 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska Violetta, 2011, 
Cmentarze ziemi słowińskiej, w: 
Nekropolie Pomorza, red. Józef 
Borzyszkowski, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury, Gdańsk, s. 443-
445.

Krótki rys historyczny oraz charakterystyka cmentarzy 
(Smołdziński Las, Kluki, Smołdzino).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

104 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska Violetta, 2013, 
Czas zatrzymany. Wystawa 
fotografii i dokumentów z ziemi 
słowińskiej, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku.

Katalog wystawy prezentującej zbiór fotografii z okresu od lat 
30. XX wieku do roku 1963, wykonanych między innymi w 
Gardnie Wielkiej, Klukach, Smołdzinie i Witkowie i 
prezentujących wygląd wsi oraz życie i zajęcia gospodarskie 
mieszkańców. We wstępie charakterystyka kolekcji.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

105 Materiał publikowany Treder Jerzy, 2003, Komu może 
przeszkadzać etnonim Słowińcy? w: 
Obrazy Ziemi Słupskiej. 
Społeczeństwo-administracja-
kultura, materiały z VII Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, Starostwo 
Powiatowe, Muzeum Pomorza 
Środkowego i Instytut Historii 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk, s. 59-71.

Syntetyczna prezentacja stanowisk i argumentów historyków, 
etnografów i językoznawców biorących udział w dyskusji na 
temat etnonimu Słowińcy. Obszerne przypisy z komentarzami 
autora oraz odesłaniami źródłowymi.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

106 Materiał publikowany Urbaniak Tomasz, 2016, Diabelski 
Kamień, „Ziemia Słupska”, nr 5, s. 
14.

Podstawowe informacje o obiekcie. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

107 Materiał publikowany Urbaniak Tomasz, 2016, Latarnia 
morska Czołpino, „Ziemia Słupska”, 
nr 7, s. 14.

Podstawowe informacje o obiekcie. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

108 Materiał publikowany Urbaniak Tomasz, 2016, Obraz 
Chrystusa w smołdzińskim kościele, 
„Ziemia Słupska”, nr 4, s. 14.

Podstawowe informacje o obiekcie. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

109 Materiał publikowany Urbaniak Tomasz, 2016, Torf - 
czarne złoto Słowińców, „Ziemia 
Słupska”, nr 3, s. 14.

Podstawowe informacje o miejscowym torfiarstwie. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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110 Materiał publikowany Urbaniak Tomasz, 2018, Gmina 

Smołdzino. Spotkania z historią, 
Agencja Promocji Regionalnej 
„Ziemia Słupska”, Słupsk.

Publikacja o charakterze przewodnika krajoznawczego po 
terenie gminy. Rozbudowana część historyczna zawiera 
między innymi opis dziejów poszczególnych miejscowości 
(także nieistniejących) oraz opis zabytków. W ostatnim 
rozdziale relacja z projektu Spotkania z historią, który był 
realizowany w 2013 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju 
Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” i miał na celu aktywizację 
mieszkańców i przywrócenie ich pamięci historycznej. Do 
relacji dołączone są wybrane relacje i wspomnienia 
mieszkańców Smołdzina, Smołdzińskiego Lasu, Gardny 
Wielkiej i in. W tekście liczne fotografie (także archiwalne) oraz 
kopie map archiwalnych.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

111 Materiał publikowany Włodarska Gabriela, 2005, Aktywne 
formy zdarzeń popularyzujące 
kulturę ludową w Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach jako 
uzupełnienie ekspozycji stałej. Ich 
funkcje edukacyjne, w: Muzea 
pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje 
kulturowe, materiały z VIII 
Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, 
Muzeum Pomorza Środkowego i 
Instytut Kaszubski, Słupsk-Gdańsk, 
s. 82-91.

Krytyczne omówienie różnych form działań aktywizujących 
prowadzonych w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 
Ukazany kontekst społeczny tych działań, ich walory 
edukacyjne wraz z oceną skuteczności oraz propozycje zmian, 
korekt i uzupełnień.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

112 Materiał publikowany Włodarska Gabriela, Soja Henryk, 
2002, Legendy słowińskie, Wyd. 
Region, Gdynia.

Zbiór legend z terenu opracowania i jego bezpośredniego 
sąsiedztwa. Wstęp z zarysem historii regionu. Mały słowniczek 
kaszubski i słowniczek miejscowości z krótką historią i opisem 
zabytków.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

113 Materiał publikowany Włodarska-Koszutowska Gabriela, 
2012, Dom, zagroda, wieś: kto 
mieszkał w domach w kratę, 
Muzeum Pomorza Środkowego, 
Słupsk.

Przewodnik po wystawach stałych Muzeum Wsi Słowinskiej w 
Klukach.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

114 Materiał publikowany Wojtkiewicz Ireneusz, 1993, Z Łeby 
do kosmosu, „Głos Pomorza”, nr 
140, s.7.

Zarys historii polskiego programu rakietowego realizowanego 
po wojnie na terenie dawnego niemieckiego ośrodka 
doświadczalnego broni rakietowej w Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

115 Materiał 
niepublikowany

Kaplica na Górze Rowokół. Projekt 
koncepcyjny, Studio Projektowe 
Arkada, Słupsk 2011.

Dokumentacje konserwatorskie Oddziału WUOZ w Słupsku. Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.
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116 Materiał 

niepublikowany
Karty ewidencyjne zabytków 
architektury i budownictwa 
wpisanych do rejestru zabytków.

Dokumentacje konserwatorskie Oddziału WUOZ w Słupsku. Dane 
historyczne 
(karty zielone) i 
aktualne (karty 
białe)

Znaczenie podstawowe.

117 Materiał 
niepublikowany

Karty ewidencyjne cmentarzy 
zabytkowych (Kluki, Rąbka).

Dokumentacje konserwatorskie Oddziału WUOZ w Słupsku. Dane w 
większości 
aktualne

Znaczenie podstawowe.

118 Materiał 
niepublikowany

Karty adresowe zabytków 
architektury i budownictwa 
wpisanych do ewidencji zabytków.

Dokumentacje konserwatorskie Oddziału WUOZ w Słupsku. Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

119 Materiał 
niepublikowany

Karty Archeologicznego Zdjęcia 
Polski dla stanowisk 
archeologicznych położonych na 
terenie SPN.

Dokumentacje konserwatorskie Oddziału WUOZ w Słupsku. Dane w 
większości 
aktualne

Znaczenie podstawowe.

120 Materiał 
niepublikowany

Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. Operaty ochrony 
zasobów kulturowych, 
krajobrazowych oraz 
zagospodarowania przestrzennego i 
turystyki. Tom XV. Operat ochrony 
zasobów kulturowych i 
krajobrazowych, zespół autorski: dr 
inż. arch. Artur Kostarczyk, mgr 
Elżbieta Wilczak-Dąbrowska, mgr 
Jacek Dąbrowski, 2004 r.

Opracowanie wykonane na potrzeby projektu planu ochrony 
SPN w roku 2003, zaktualizowane w roku 2004. Zasobów 
kulturowych dotyczą rozdziały: 3. Charakterystyka 
podstawowych materiałów wyjściowych (s. 5), 4. Rys 
historyczny i charakterystyka stanu zasobów kulturowych na 
terenie Parku i w jego otoczeniu (s. 6), 6.1. Waloryzacja 
zasobów kulturowych (s. 43), 7.1. Zagrożenia i sposoby ich 
eliminacji (s. 46), 8.1. Cele ochrony zasobów kulturowych (s. 
47), 9.1. Program działań ochronnych zasobów kulturowych (s. 
48) oraz 10.1. Zadania w sferze ochrony zasobów kulturowych 
(49). W tekście znajdują się rysunki ilustrujące m.in. zmiany 
granic politycznych na omawianym terenie na przełomie XVIII i 
XIX wieku i lokowanie osadnictwa w otoczeniu Parku (Rys. 1.) 
oraz strukturę podstawowych jednostek osadnictwa na terenie 
SPN i w jego otoczeniu (Rys. 2.). Załącznikiem graficznym do 
tekstu jest Mapa zasobów kulturowych oraz ich waloryzacja i 
zasady ochrony (1: 25 000). Najbardziej wartościową częścią 
opracowania jest analiza historycznego rozwoju struktury 
osadniczej na terenie Parku oraz w jego sąsiedztwie. W 
charakterze materiału pomocniczego mogą być także 
wykorzystane wnioski z waloryzacji oraz z części planistycznej 
(identyfikacja zagrożeń, działania).

Dane częściowo 
aktualne

Znaczenie pomocnicze.

121 Materiał 
niepublikowany

Program opieki nad zabytkami 
województwa pomorskiego na lata 
2016-2019. Załącznik do Uchwały 
Nr 274/XXVI/16 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 
26 września 2016 roku.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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122 Materiał 

niepublikowany
Program opieki nad zabytkami 
powiatu słupskiego na lata 2017 – 
2020. Załącznik do Uchwały Nr NR 
XXV/227/2016 Rady Powiatu 
Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

123 Materiał 
niepublikowany

Program opieki nad zabytkami 
województwa powiatu lęborskiego 
na lata 2016-2019. Załącznik do 
Uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady 
Powiatu Lęborskiego z dnia 30 
listopada 2016 r.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

124 Materiał 
niepublikowany

Smołdzino stan. 4 (Rowokół). Wyniki 
ratowniczych badań 
archeologicznych cmentarzyska 
średniowiecznego i reliktów kaplicy 
św. Mikołaja, Szczecin 1996. 
Sprawozdanie z badań 
archeologicznych na Rowokole: 
część opisowa, inwentarze, rysunki, 
fotografie, plany sytuacyjne. Kopia 
opracowania także w zbiorach 
Biblioteki SPN.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

125 Materiał 
niepublikowany

Wyniki badań metodą georadarową 
na szczycie Góry Rowokół na 
działce nr 113 obr. Żelazo gm. 
Smołdzino na terenie majdanu 
grodziska 
wczesnośredniowiecznego / miejsca 
kultu / cmentarzyska szkieletowego / 
podziemnych reliktów kaplicy z XV 
w. oraz punktu osadniczego kultury 
amfor kulistych z późnego neolitu, 
GEORADAR, Wrocław 2017.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

126 Materiał 
niepublikowany

Zarządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie zadań ochronnych dla 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.
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127 Mapy archiwalne Messtischblatt 1: 25 000, 1903-

1947, arkusze: 1269 Scholpin, 1270 
Leba See, 1271 Leba, 1368 
Wobesde, 1369 Schmolsin, 1370 
Glowczyce, 1371 Charbrow. Źródło: 
http: //igrek.amzp.pl/, https: 
//kartenforum.slub-
dresden.de/en/vkviewer/main/show/

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

128 Mapy archiwalne Karte des Deutschen Reiches 1: 100 
000, arkusze: Eb 11 Lanzig-
Stolpmuende-Ruegenwalde-Stolp, 
1937; Eb 12 Leba - Ossecken - 
Lauenburg, 1924. Źródło: http: 
//igrek.amzp.pl/

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

129 Mapy archiwalne Reymann's topographische Special-
Karte von Central Europa 1: 200 
000, ok. poł. XIX w. Źródło: http: 
//igrek.amzp.pl/

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

130 Mapy archiwalne Mapa Taktyczna Polski WIG 1: 100 
000, 1935, arkusze: P29-S25 Łeba, 
P30-S24 Ustka, P30-S25 Lębork. 
Źródło: http: //igrek.amzp.pl/

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

131 Cyfrowe repozytorium 
danych

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, 
https: //bibliotekacyfrowa.eu/dlibra, 
zbiór historycznych dokumentów, 
map oraz źródeł ikonograficznych, 
znaczenie pomocnicze.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

132 Cyfrowe repozytorium 
danych

Fotopolska, https: //fotopolska.eu/, 
zbiór archiwalnych fotografii.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

133 Cyfrowe repozytorium 
danych

...mapy z przeszłością..., projekt 
realizowany przez UW i SGGW, 
portal mapowy z mapami 
historycznymi (m.in. Messtischblatt, 
WIG).

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.
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134 Cyfrowe repozytorium 

danych
Mapster, http: //igrek.amzp.pl/, 
repozytorium map historycznych, dla 
terenu opracowania m.in. mapy 
niemieckie: Messtischblatt 1: 25 
000, Karte des Deutschen Reiches 
1: 100 000, Mapa Reymanna 1: 200 
000 oraz polskie mapy WIG z 
okresu międzywojennego (Mapa 
Szczegółowa Polski 1: 25 000, 
Mapa Taktyczna Polski 1: 100 000).

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

135 Cyfrowe repozytorium 
danych

Narodowe Archiwum Cyfrowe, https: 
//www.nac.gov.pl/, zbiór 
archiwalnych fotografii.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

136 Cyfrowe repozytorium 
danych

Polona, https: //polona.pl/, zbiór 
historycznych dokumentów, map 
oraz źródeł ikonograficznych.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

137 Cyfrowe repozytorium 
danych

Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 
http: //pbc.gda.pl/dlibra, zbiór 
historycznych dokumentów, map 
oraz źródeł ikonograficznych.

Dane 
historyczne

Znaczenie pomocnicze.

138 Cyfrowe repozytorium 
danych

Virtuelles Kartenforum 2.0, https: 
//kartenforum.slub-
dresden.de/en/vkviewer/main/show/, 
projekt realizowany m.in. przez 
Uniwersytet w Dreźnie, portal 
mapowy z mapami niemieckimi 
Messtischblatt nałożonymi na 
podkład OpenStreetMap.

Dane 
historyczne

Znaczenie podstawowe.

139 Strona internetowa Forum Eksploratorzy, http: 
//eksploratorzy.com.pl/index.php, 
zbiór informacji i materiałów 
dotyczących m.in. dawnego 
niemieckiego ośrodka 
doświadczalnego broni rakietowej w 
Rąbce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

140 Strona internetowa Historia Łeby, https: 
//historialeby.pl.tl/, bogaty zbiór 
artykułów i materiałów dotyczących 
historii Łeby i okolic.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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141 Strona internetowa Infowsparcie, http: 

//infowsparcie.net/wria/o_autorze/sm
oldzino45dr.html, opis jednostki 45. 
dywizjonu rakietowego Obrony 
Powietrznej m. Smołdzino (JW 
2284).

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

142 Strona internetowa Księstwo Łeba, http: 
//leba.turystyka.pl/index.html, zbiór 
artykułów i materiałów dotyczących 
historii Łeby i okolic.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

143 Strona internetowa Morska Służba Poszukiwania i 
Ratownictwa, http: 
//www.sar.gov.pl/pl/rys-historyczny, 
zarys historii Ratownictwa 
Morskiego w Polsce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

144 Strona internetowa Pomorskie Forum Eksploracyjne, 
http: 
//www.forum.eksploracja.pl/index.ph
p, zbiór informacji i materiałów 
dotyczących m.in. obiektów 
militarnych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

145 Strona internetowa Segelflugschule Leba, http: 
//www.nitschke-
online.de/historisches/leba/segelflug
schule-leba-2/, historia szkoły 
szybowcowej pod Łącką Górą.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

146 Strona internetowa Wolne Forum Gdańsk, http: 
//www.wolneforumgdansk.pl/index.p
hp, zbiór informacji i materiałów 
dotyczących m.in. terenu 
opracowania i jego okolic.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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5.19. Zagospodarowanie przestrzenne
autor: Dominika Makarska
konsultacje: Ewa Wacowska
Podstawą  opracowania  ekspertyzy  dotyczącej  zagospodarowania  przestrzennego  będą 

obowiązujące  dokumenty  planistyczne  z  zakresu  planowania  przestrzennego:  miejscowe  plany 
zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  studia  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gmin  oraz  dokumenty  dla  obszaru  województwa  pomorskiego  obejmujące  tereny 
położone w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, bądź jego otuliny. Istotną kwestią jest również 
analiza  decyzji  o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu  „pod kątem ich  negatywnego 
wpływu na cenne elementy przyrodnicze Parku, w tym przedmioty ochrony obszarów Natura 2000  
oraz  ryzyka  wystąpienia  uwarunkowań  utrudniających  lub  uniemożliwiających  osiąganie  celów  
ochrony” - zakres prac przytoczony za opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Do dnia przygotowania 
niniejszego  dokumentu  Wykonawca  otrzymał  rejestr  wydanych  decyzji  o  warunkach  zabudowy 
i zagospodarowania terenu z gmin: Główczyce, Łeba oraz Smołdzino. Oczekujemy na zrealizowanie 
wniosków  o  udostępnienie  przedmiotowych  decyzji  z  gmin:  Ustka  i  Wicko.  Przy  realizacji  prac 
etapu 2, wszystkie  udostępnione  przez  poszczególne  gminy  decyzje  o  warunkach  zabudowy 
i zagospodarowania terenu będą wykorzystywane.

Szczegółowy wykaz wyżej wymienionych dokumentów oraz innych materiałów źródłowych 
zawiera  zamieszczona  poniżej  tabela  nr  28, prezentująca  także  wynik  ich  analizy  pod  kątem 
przydatności przy sporządzaniu opracowywanej dokumentacji planistycznej.

Podczas realizacji prac etapu 1, poza zgromadzeniem i przeanalizowaniem przywołanych 
dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego, analizie poddane zostały także 
inne materiały dotyczące szeroko pojętego środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazowego, 
zagospodarowania  obszaru  na  którym  zlokalizowany  jest  Słowiński  Park  Narodowy,  osadnictwa, 
a także tradycyjnej zabudowy na tym terenie. Materiały te zostały udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego, a część z nich Wykonawca pozyskał również we własnym zakresie.

Jednym  z  istotnych  udostępnionych  przez  Zamawiającego  materiałem  jest  Operat 
zagospodarowania  przestrzennego  do  planu  ochrony  Słowińskiego  Parku  Narodowego  z  2004  r.  
Stanowi on źródło wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym SPN we wcześniejszych latach.

Zgromadzony  zasób  materiałów  stanowi  wystarczającą  podstawę  merytoryczną  do 
opracowania  ekspertyzy  dotyczącej  zagospodarowania  przestrzennego  w  ramach  opracowywanej 
dokumentacji planistycznej.

Integralną częścią niniejszego rozdziału jest także dostarczony Zamawiającemu 3 kwietnia 
br.  dokument  pt.:  Analiza obowiązujących  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego 
znajdujących  się  na  terenie  Słowińskiego  Parku  Narodowego  i  jego  otuliny  –  zestawienie 
z odpowiednim wykazem Zamawiającego.

Odnosząc  się  do  uwagi  Zamawiającego  do  przywołanej  powyżej  analizy,  dotyczącej 
nadmiarowego  ujęcia  w  tym  dokumencie  jednego  obowiązującego  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego z  gminy Wicko,  informujemy,  że  po  konsultacjach  Wykonawcy 
z Gminą  Wicko  stwierdzono,  że  „Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 
zabudowy mieszkalno-turystycznej w miejscowości Ulinia gmina Wicko. Uchwała nr XLI/28/2014 Rady 
Gminy Wicko z dnia 25 lutego 2014 roku”, który nie został uwzględniony w wykazie obowiązujących 
planów otrzymanym z gminy Wicko, jest obowiązujący i należy go pozostawić w niżej przedstawionym 
zestawieniu i uwzględnić przy realizacji dalszych etapów prac.

Poniżej,  w tabeli  nr  27,  przedstawiono jeden  akt  prawny  szczególnie  istotny  z  punktu 
widzenia  problematyki  poruszanej  w  niniejszym  rozdziale.  W  kolejnej  tabeli  (nr  28)  zestawiono 
przeanalizowane materiały. Dane w tej tabeli zostały uporządkowane w następujący sposób:

1. w  pozycjach  od  1  do  64  zestawiono  obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania 
przestrzennego w porządku alfabetycznym według gmin, natomiast w obrębie gmin w porządku 
chronologicznym,
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2. w pozycjach od 65 do 69 przedstawiono studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w porządku alfabetycznym według gmin,

3. w pozycjach od 70 do 72 wyspecyfikowano rejestry aktualnych decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w porządku alfabetycznym według gmin (rejestry pozyskane przez 
Wykonawcę do dnia sporządzenia niniejszej dokumentacji),

4. w pozycjach od 73 do 77 umieszczono rejestry  postanowień  Dyrektora Parku w porządku 
alfabetycznym według gmin,

5. w pozycjach od 78 do 80 wykazano studia w porządku alfabetycznym,
6. w  pozycjach  od  81  do  85  zestawiono  dokumenty  dotyczące  województwa  pomorskiego 

w porządku alfabetycznym,
7. w pozycji 86 umieszczono opracowanie wykonane na potrzeby poprzedniego planu ochrony 

SPN,
8. w pozycjach 87 i 88 przedstawiono materiały publikowane w porządku alfabetycznym,
9. w pozycjach od 89 do 95 zestawiono Kroniki  Słowińskiego Parku Narodowego w porządku 

chronologicznym.
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Tabela 27: Wybrany akt prawny istotny z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego

Lp. Rodzaj aktu 
prawnego Określenie aktu prawnego Zakres informacji Ocena 

aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Uchwała Rady 
Ministrów

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030. 
Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 
dnia 13 grudnia 2011 roku

Dokument przedstawia wizję zagospodarowania 
przestrzennego kraju w perspektywie dwudziestu lat, określa 
cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju.

Akt 
obowiązujący

Najważniejszy krajowy dokument strategiczny 
określający politykę państwa w dziedzinie 
przestrzennego zagospodarowania kraju.

Tabela 28: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Izbica. 
Uchwała nr 57/395/2006 Rady Gminy w 
Główczycach z dnia 24 października 2006 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Izbica, gmina 
Główczyce.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc w obrębie jednego 
terenu, w wyniku przyjęcia 
MPZP uchwałą 217/R/2013

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

2 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Izbica dla obszaru 
obejmującego działkę nr 539, obręb Izbica. 
Uchwała nr 217/R/2013 Rady Gminy 
Główczyce z dnia 24 lipca 2013 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Izbica, 
gmina Główczyce.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

3 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łeby dla obszaru obejmującego działki nr 
67/1, 13/3L obr. 2 – O.W. „GÓRNIK”. 
Uchwała nr 230/XXXVIII/97 Rady Miejskiej w 
Łebie z dnia 24 września 1997 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XLII/498/2018

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

4 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu Łeba-Port Strona 
Zachodnia. Uchwała nr 263/XLVII/98 Rady 
Miejskiej w Łebie z dnia 27 lutego 1998 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałami: 293/XXXIV/2005
i 342/XXXVII/2010

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

5 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Łeba -Port Strona 
Zachodnia II”. Uchwała nr 293/XXXIV/2005 
Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31 maja 2005 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc
w obrębie jednego obszaru, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XXXVII/342/2010

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

6 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łeby na obszarze ograniczonym kanałem 
portowym i ulicą Turystyczną pod nazwą 
„Łeba – Port – Strona Zachodnia III”. 
Uchwała nr XXXVII/342/2010 Rady Miejskiej 
w Łebie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

7 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łeby w obszarze przylegającym do ul. 
Sienkiewicza i 11-go Listopada pod nazwą 
„Łeba – Sienkiewicza III”. Uchwała nr 
XL/360/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
29 lipca 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

8 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łeby dla terenu 
zlokalizowanego na zakończeniu ulicy 
Nadmorskiej. Uchwała nr XL/361/2010 Rady 
Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

9 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Łeby w 
sąsiedztwie kanału Chełst pod nazwą „Łeba 
– strefa terenów otwartych”. Uchwała nr 
XLI/373/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
27 sierpnia 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

10 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Łeba – ul. 
Kościuszki”. Uchwała nr XIX/171/2012 Rady 
Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

11 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Łeba – Al. św. Mikołaja. 
Uchwała nr XXX/368/2017 Rady Miejskiej w 
Łebie z dnia 30 czerwca 2017 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

12 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łeby dla terenu 
położonego w północnej części miasta Łeby, 
w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, 
Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej 
„Łeba – Park Nadmorski”. Uchwała nr 
XLI/484/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
11 września 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.
13 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Łeby dla terenu zlokalizowanego na 
zakończeniu ul. Nadmorskiej. Uchwała nr 
XLII/498/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
12 października 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

14 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Łeba - 
Sienkiewicza III” dla terenu zlokalizowanego 
przy ul. Sienkiewicza. Uchwała nr 
XLIII/505/2018 Rady Miejskiej w Łebie z 
dnia 14 listopada 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

15 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Łeba – Północ”. Uchwała nr 
V/62/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 
marca 2019 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miasto Łeba.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

16 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miejscowości 
Smołdzino pn. „Osiedle Ogrody”. Decyzja nr 
61/2000 Pełniącego Funkcję Organów 
Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2000 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: fragment miejscowości 
Smołdzino, gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

17 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach 
Smołdzino i Smołdziński Las Gmina 
Smołdzino. Uchwała nr XIV/19/2004 Rady 
Gminy Smołdzino z dnia 2 października 
2004 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowości Smołdzino i 
Smołdziński Las, gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

18 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości 
Smołdzino gmina Smołdzino (działki nr 
404/1 i 404/2). Uchwała nr VIII/66/2011 
Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 
2011 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Smołdzino, 
gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

19 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębach geodezyjnych Gardna Mała i 
Gardna Wielka Gmina Smołdzino. Uchwała 
nr XXXVI/294/2013 Rady Gminy Smołdzino 
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Gardna 
Mała i Gardna Wielka, gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.
20 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w 
obrębie Łokciowe Gmina Smołdzino. 
Uchwała nr LVIII/436/2014 Rady Gminy 
Smołdzino z dnia 12 listopada 2014 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Łokciowe, 
gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

21 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w 
obrębie Łokciowe Gmina Smołdzino. 
Uchwała nr LVIII/437/2014 Rady Gminy 
Smołdzino z dnia 12 listopada 2014 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Łokciowe, 
gmina Smołdzino.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

22 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Dębina w 
gminie Ustka. Uchwała nr I/4/98 Rady 
Gminy w Ustce z dnia 6 kwietnia 1998 roku, 
Uchwała nr II/22/98 Rady Gminy w Ustce z 
dnia 8 czerwca 1998 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Dębina, gmina 
Ustka.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałami: XII/107/2003
i XXXVII/374/2006

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.

23 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości 
Dębina, gmina Ustka. Uchwała nr 
XII/107/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 
października 2003 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: część miejscowości Dębina, 
gmina Ustka.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.

24 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 
położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, 
gmina Ustka. Uchwała nr XVI/159/2004 
Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Rowy, 
gmina Ustka .

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

25 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów 
obejmujących działki nr 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1 i 
176/2 położone w obrębie geodezyjnym 
Dębina w gminie Ustka. Uchwała nr 
XXXVII/374/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 
29 sierpnia 2006 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Dębina, 
gmina Ustka.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

26 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka. 
Uchwała nr XXXVI/437/2014 Rady Gminy 
Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Rowy, 
gmina Ustka.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc w obrębie jednego 
terenu, w wyniku przyjęcia 
MPZP uchwałą 
XLIII/536/2018

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie Parku 
oraz otuliny.
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27 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla północno wschodniego 
fragmentu obrębu geodezyjnego Dębina w 
Gminie Ustka. Uchwała nr V/26/2015 Rady 
Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: północno-wschodni fragment 
obrębu ewidencyjnego Dębina, gmina 
Ustka.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

28 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie realizacji 
inwestycji celu publicznego – budowy stacji 
110/15 kV GPZ Rowy oraz budowy 
napowietrznej dwutorowej linii 110 kV. 
Uchwała nr XV/189/2016 Rady Gminy Ustka 
z dnia 12 lutego 2016 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: gmina Ustka.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.

29 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 
Rowy Gmina Ustka, zatwierdzonego 
uchwałą nr XXXVI/437/2014 Rady Gminy 
Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku. Uchwała 
nr XLIII/536/2018 Rady Gminy Ustka z dnia 
29 sierpnia 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Rowy, 
gmina Ustka.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

30 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkalno-
pensjonatowej w miejscowości Nowęcin 
gmina Wicko. Uchwała nr 61/97 Rady Gminy 
w Wicku z dnia 22 października 1997 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

31 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
turystycznej (dz. 296/1) w miejscowości 
Żarnowska gmina Wicko. Uchwała nr 
III/26/98 Rady Gminy w Wicku z dnia 17 
grudnia 1998 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Żarnowska, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

32 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy 
turystyczno-mieszkaniowej w miejscowości 
Nowęcin. Uchwała nr IV/5/99 Rady Gminy w 
Wicku z dnia 26 stycznia 1999 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XIV/8/2016

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

33 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy 
turystyczno-mieszkaniowej w miejscowości 
Nowęcin. Uchwała nr IV/6/99 Rady Gminy w 
Wicku z dnia 26 stycznia 1999 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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34 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Charbrowo 
gmina Wicko. Uchwała nr XX/57/2000 Rady 
Gminy Wicko z dnia 18 października 2000 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: osiedle w miejscowości 
Charbrowo, gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

35 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Żarnowska, 
gmina Wicko. Uchwała nr XXI/72/2000 Rady 
Gminy w Wicku z dnia 22 listopada 2000 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Żarnowska, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

36 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy usługowo-
przemysłowej w miejscowości Łebieniec gm. 
Wicko. Uchwała nr XXV/23/2001 Rady 
Gminy Wicko z dnia 15 marca 2001 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Łebieniec, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XII/113/2015

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

37 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-
turystycznej w miejscowości Nowęcin gm. 
Wicko. Uchwała nr XXXII/183/2001 Rady 
Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc
 na niektórych terenach w 
wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałami: XLVII/58/10, 
 XLII/41/2014 i 
XVIII/66/2016

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

38 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Sarbsk gm. 
Wicko. Uchwała nr XXXII/184/2001 Rady 
Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Sarbsk, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XVII/58/2016

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

39 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Żarnowska, 
gmina Wicko. Uchwała nr XXXIII/2/2002 
Rady Gminy Wicko z dnia 15 lutego 2002 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Żarnowska, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

40 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Nowęcin w 
gminie Wicko. Uchwała nr XXXIII/3/2002 
Rady Gminy Wicko z dnia 15 lutego 2002 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

41 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy 
mieszkalno-turystycznej w miejscowościach 
Łebieniec, Szczenurze i Stęknica gmina 
Wicko. Uchwała nr XI/65/2003 Rady Gminy 
Wicko z dnia 22 lipca 2003 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowości Łebieniec, 
Szczenurze, Stęknica, gmina Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałami: XVIII/18/2012
i III/28/2018

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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42 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkalno-turystycznej. Uchwała 
nr XLII/41/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 
25 marca 2004 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXII/183/2001 z dnia 27 
grudnia 2001 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

43 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowości 
Ulinia gmina Wicko. Uchwała nr 
XXXIII/65/2005 Rady Gminy Wicko z dnia 26 
lipca 2005 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Ulinia, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na niektórych terenach, 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą XLV/62/2014

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.

44 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu 
zabudowy rekreacyjnej w miejscowości 
Sarbsk gmina Wicko. Uchwała nr 
XXXIX/16/2006 Rady Gminy Wicko z dnia 
28 marca 2006 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Sarbsk, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. Zmiana 
uchwały Nr III/12/98 z dnia 
17 grudnia 1998 roku. 
MPZP utracił moc na 
większości terenów w 
wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą X/98/2015

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

45 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy 
mieszkalno-turystycznej i rekreacyjnej w 
miejscowości Nowęcin gmina Wicko. 
Uchwała nr XL/41/2006 Rady Gminy Wicko 
z dnia 16 maja 2006 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

46 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wicko w gminie Wicko. 
Uchwała nr XXII/64/2008 Rady Gminy Wicko 
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Wicko, gmina 
Wicko.

MPZP częściowo 
obowiązujący. MPZP utracił 
moc na większości terenów 
w wyniku przyjęcia MPZP 
uchwałą II/10/2014

Obowiązujący częściowo miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

47 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wicko dla lokalizacji zespołu parków 
wiatrowych Wrzeście-Wicko. Uchwała nr 
XLIII/27/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 
marca 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Wrzeście, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXIV/118/2004 z dnia 30 
listopada 2004 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

48 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wicko dla lokalizacji zespołu parków 
wiatrowych Wrzeście-Wicko. Uchwała nr 
XLIII/29/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 
marca 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Wicko, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXIV/120/2004 roku z dnia 
30 listopada 2004 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.
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49 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkalno-turystycznej w 
miejscowości Nowęcin gmina Wicko. 
Uchwała nr XLVII/58/10 Rady Gminy Wicko 
z dnia 29 czerwca 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXII/183/2001 z dnia 27 
grudnia 2001 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

50 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Nowęcin 
gmina Wicko. Uchwała nr XLIX/75/10 Rady 
Gminy Wicko z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

51 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla lokalizacji biogazowni 
oraz innych, niezbędnych do jej 
prawidłowego działania, urządzeń 
technicznych w części działki 370/2 obręb 
Wrzeście gmina Wicko. Uchwała nr 
XIX/35/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 27 
marca 2012 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Wrzeście, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w części na terenie otuliny 
Parku.

52 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w okolicy miejscowości 
Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie 
Wicko. Uchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy 
Wicko z dnia 26 czerwca 2012 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowości Maszewko, 
Zdrzewno, Roszczyce, gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w niewielkiej części na 
terenie otuliny Parku.

53 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zabudowy 
mieszkalno-turystycznej w miejscowości 
Ulinia gmina Wicko. Uchwała nr XLI/28/2014 
Rady Gminy Wicko z dnia 25 lutego 2014 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Ulinia, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

54 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w miejscowości Ulinia gmina Wicko 
(dz. 55/11, 55/12). Uchwała nr XLV/62/2014 
Rady Gminy Wicko z dnia 24 czerwca 2014 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Ulinia, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXIII/65/2005 z dnia 26 
lipca 2005 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

55 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wicko. Uchwała nr 
II/10/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 22 
grudnia 2014 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Wicko, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w znacznej części na terenie 
otuliny Parku.

56 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Charbrowo gmina 
Wicko. Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy 
Wicko z dnia 22 grudnia 2014 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Charbrowo, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXV/89/2008 z dnia 18 
listopada 2008 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

Strona 262



Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.
57 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
zespołu zabudowy rekreacyjnej w 
miejscowości Sarbsk gmina Wicko. Uchwała 
nr X/98/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 29 
września 2015 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Sarbsk, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXIX/16/2006 z dnia 28 
marca 2006 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

58 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy usługowo-przemysłowej w 
miejscowości Łebieniec gm. Wicko. Uchwała 
nr XII/113/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 
24 listopada 2015 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Łebieniec, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXV/23/2001 z dnia 15 
marca 2001 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

59 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
zespołu zabudowy turystyczno-
mieszkaniowej (dz. 231/1 i 233/6) w 
miejscowości Nowęcin gmina Wicko. 
Uchwała nr XIV/8/2016 Rady Gminy Wicko z 
dnia 26 stycznia 2016 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr IV/5/99 
z dnia 26 stycznia 1999 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

60 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sarbsk, gmina Wicko. 
Uchwała nr XVII/58/2016 Rady Gminy Wicko 
z dnia 31 maja 2016 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Sarbsk, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXII/184/2001 z dnia 27 
grudnia 2001 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

61 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów fragmentu 
ponadregionalnego korytarza ekologicznego 
w obrębie Sarbsk. Uchwała nr XLI/51/2018 
Rady Gminy Wicko z dnia 21 czerwca 2018 
roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: obręb ewidencyjny Sarbsk, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

62 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowo-turystycznej w 
miejscowości Nowęcin gmina Wicko. 
Uchwała nr XVIII/66/2016 Rady Gminy 
Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Nowęcin, gmina 
Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr 
XXXII/183/2001 z dnia 27 
grudnia 2001 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

63 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości 
Nowęcin, położonej na północ od ul. 
Łebskiej, gmina Wicko. Uchwała nr 
III/27/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 18 
grudnia 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: część miejscowości Nowęcin, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały Nr III/13/98 
z dnia 17 grudnia 1998 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.
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64 Publikacja w 

Dzienniku 
Urzędowym

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Szczenurze. 
Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Wicko z 
dnia 18 grudnia 2018 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar objęty 
ustaleniami: miejscowość Szczenurze, 
gmina Wicko.

MPZP obowiązujący. 
Zmiana uchwały XI/65/2003 
z dnia 22 lipca 2003 roku

Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuje 
tereny położone w otulinie Parku.

65 Uchwała Rady Gminy Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Główczyce. Uchwała nr 93/R/2012 Rady 
Gminy Główczyce z dnia 23 stycznia 2012 
roku

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty ustaleniami: gmina 
Główczyce.

Studium aktualne Studium określa politykę przestrzenną Gminy 
Główczyce oraz kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

66 Uchwała Rady Miasta Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miejskiej Łeba. Uchwała nr XXI/250/2016 
Rady Miejskiej w Łebie z dnia 5 września 
2016 roku

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty ustaleniami: gmina Miejska 
Łeba.

Studium aktualne Studium określa politykę przestrzenną Gminy 
Główczyce oraz kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

67 Uchwała Rady Gminy Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Smołdzino. Uchwała nr XII/64/2001 Rady 
Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2001 
roku

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty ustaleniami: gmina 
Smołdzino.

Studium aktualne Studium określa politykę przestrzenną Gminy 
Główczyce oraz kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

68 Uchwała Rady Gminy Aktualizacja Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ustka. Uchwała nr 
XXVIII/338/2013 Rady Gminy Ustka z dnia 
24 maja 2013 roku

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty ustaleniami: gmina Ustka.

Studium aktualne Studium określa politykę przestrzenną Gminy 
Ustka oraz kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

69 Uchwała Rady Gminy Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wicko. Uchwała nr XVIII/67/2016 Rady 
Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Obszar objęty ustaleniami: gmina Wicko.

Studium aktualne Studium określa politykę przestrzenną Gminy 
Główczyce oraz kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

70 Materiał 
niepublikowany

Rejestr aktualnych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
Gminy Główczyce

Rejestr wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
sporządzonych w latach 2004-2016 w 
Gminie Główczyce.

Rejestr Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.

71 Materiał 
niepublikowany

Rejestr aktualnych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
Gminy Łeba

Rejestr wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
sporządzonych w latach 2004-2018 w 
Gminie Łeba.

Rejestr Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.
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72 Materiał 

niepublikowany
Rejestr aktualnych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
Gminy Smołdzino

Rejestr wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
sporządzonych w latach 2003-2019 w 
Gminie Smołdzino.

Rejestr Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.

73 Materiał 
niepublikowany

Rejestry postanowień dla Gminy Główczyce 
w latach 2005-2018

Materiał zawiera postanowienia Dyrektora 
Parku uzgadniające plany i inwestycje w 
granicach otuliny dotyczące gminy 
Główczyce.

Dane historyczne i aktualne Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony” 
- zakres przytoczony za OPZ.

74 Materiał 
niepublikowany

Rejestry postanowień dla Gminy Łeba w 
latach 2004-2018

Materiał zawiera postanowienia Dyrektora 
Parku uzgadniające plany i inwestycje w 
granicach otuliny dotyczące gminy Łeba.

Dane historyczne i aktualne Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony” 
- zakres przytoczony za OPZ.

75 Materiał 
niepublikowany

Rejestry postanowień dla Gminy Smołdzino 
w latach 2004-2018

Materiał zawiera postanowienia Dyrektora 
Parku uzgadniające plany i inwestycje w 
granicach otuliny dotyczące gminy 
Smołdzino.

Dane historyczne i aktualne Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.

76 Materiał 
niepublikowany

Rejestry postanowień dla Gminy Ustka w 
latach 2005-2018

Materiał zawiera postanowienia Dyrektora 
Parku uzgadniające plany i inwestycje w 
granicach otuliny dotyczące gminy Ustka.

Dane historyczne i aktualne Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.

77 Materiał 
niepublikowany

Rejestry postanowień dla Gminy Wicko w 
latach 2004-2018

Materiał zawiera postanowienia Dyrektora 
Parku uzgadniające plany i inwestycje w 
granicach otuliny dotyczące gminy Wicko.

Dane historyczne i aktualne Materiał przydatny podczas analizy 
„negatywnego wpływu na cenne elementy 
przyrodnicze Parku, w tym przedmioty  
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ryzyka 
wystąpienia uwarunkowań utrudniających lub 
uniemożliwiających osiąganie celów ochrony”- 
zakres przytoczony za OPZ.
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78 Materiał publikowany Kubicz G., Wojcieszyk H., Wojcieszyk K. 

2003. Studium możliwości rozwoju 
energetyki wiatrowej w województwie 
pomorskim

Studium przedstawia uwarunkowania 
lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wynikające z opracowań planistycznych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze przy identyfikacji 
zagrożeń oraz przy opracowaniu koncepcji 
sposobów ograniczenia/eliminacji zagrożeń.

79 Studium Studium możliwości wdrożenia 
Zintegrowanego Zarządzania Obszarami 
Przybrzeżnymi w województwie pomorskim

Studium. Obszar objęty ustaleniami: 
obszary przybrzeżne w województwie 
pomorskim.

Obowiązujące studium Materiał przedstawia problematykę 
zagospodarowania przestrzennego i 
zarządzania funkcjonowaniem obszarów 
przybrzeżnych.

80 Studium Studium Uwarunkowań Zagospodarowania 
Przestrzennego Polskich Obszarów 
Morskich wraz z analizami przestrzennymi. 
Gdańsk, luty 2015

Dokument identyfikuje i analizuje 
uwarunkowania przestrzenne, prawne, 
gospodarcze, społeczne, przyrodnicze 
oraz fizyczno-geograficzne polskich 
obszarów morskich. Materiał prezentuje 
sposoby wykorzystania polskich obszarów 
morskich oraz zawiera analizy dotyczące 
terenów lądowych, przylegających do 
obszarów morskich.

Obowiązujące studium Obowiązujące Studium Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego Polskich 
Obszarów Morskich wraz z analizami 
przestrzennymi.

81 Materiał publikowany Błażewicz Stasiak A., Czochański J., 
Golędzinowska A., Łoziak A., Michalski L., 
Musiał R., Pępek B., Pietruszewski J., 
Rudzińska A., Sierpińska K., Zielonka M. 
2012. Analiza sytuacji społeczno – 
gospodarczej i przestrzennej miast 
województwa pomorskiego. Diagnoza stanu 
pomorskich miast do Koncepcji 
zrównoważonej polityki miejskiej 
województwa pomorskiego

Materiał dostarcza informacji na temat 
procesów osadniczych, ładu 
przestrzennego, sposobów ograniczenia 
zagrożeń oraz innych znaczących 
informacji na temat zagospodarowania 
przestrzennego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze. Materiał pomocny 
przy identyfikacji zagrożeń związanych z 
zagospodarowaniem przestrzennym.

82 Materiał publikowany Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej 
województwa pomorskiego. 2013. Gdańsk

Opracowanie przedstawia 
rekomendowane kierunki działań w celu 
poprawy stanu środowiska miejskiego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze. Materiał dostarcza 
cennych informacji na temat procesów 
rozwojowych miast, przemian struktur 
osadniczych. Pomocny również przy 
identyfikacji zagrożeń związanych z 
zagospodarowaniem przestrzennym.

83 Publikacja w 
Dzienniku 
Urzędowym

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030. Uchwała 
nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dokument określa zasady prowadzenia 
polityki przestrzennej na poziomie 
regionalnym. Formułuje cele i kryteria 
organizacji struktury przestrzennej regionu.

Obowiązujący plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa pomorskiego

Plan w swojej treści zawiera cele 
zagospodarowania przestrzennego, które 
mogą mieć wpływ na środowisko przyrodnicze 
i kulturowe Słowińskiego Parku Narodowego. 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz studia uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
muszą uwzględniać ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa.
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84 Materiał publikowany Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

2014. Opracowanie Ekofizjograficzne do 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Pomorskiego, Pomorskie 
Biuro Planowania Regionalnego, Gdańsk-
Słupsk

Opracowanie określa uwarunkowania 
ekofizjograficzne dla obszaru województwa 
oraz przedstawia ocenę zgodności 
dotychczasowego użytkowania i 
zagospodarowania obszaru z cechami i 
uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Dane aktualne Materiał pomocniczy przy identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym. Ponadto zawiera pomocnicze 
informacje na temat istotnych zmian 
zachodzących w środowisku.

85 Uchwała Zarządu 
Województwa 
Pomorskiego

Raport o stanie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego. 
Ocena realizacji inwestycji w latach 2013-
2017. Uchwała nr 726/344/18 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 10 lipca 
2018 roku

Dokument zawiera między innymi 
identyfikację problemów prowadzenia 
gospodarki przestrzennej.

Dane historyczne Materiał jest źródłem informacji o zmianach w 
zagospodarowaniu przestrzennym 
województwa pomorskiego w latach 2013-
2017 i może być pomocny przy identyfikacji 
zagrożeń.

86 Materiał 
niepublikowany

Korzeń J., Godlewski J., Korzeń J. 2004. 
Plan ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego – Operat zagospodarowania 
przestrzennego

Operat zawiera inwentaryzację obiektów 
sporządzoną w roku 2004, stan 
zagospodarowania przestrzennego Parku i 
jego najbliższego otoczenia oraz ustalenia 
do dokumentów dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego, 
odnoszące się do stanu z tego okresu.

Dane historyczne Stanowi obfity i cenny materiał obrazujący 
stan Słowińskiego Parku Narodowego i jego 
problemy we wcześniejszych latach. Operat 
zagospodarowania przestrzennego z 2004 
roku będzie stanowić materiał porównawczy i 
pomocniczy przy tworzeniu bieżącego 
projektu planu ochrony.

87 Materiał publikowany Ochrona przyrody w województwie 
Pomorskim, informator. 2000. Regionalne 
centrum edukacji ekologicznej, Gdańsk

Materiał obejmuje ogólną charakterystykę 
województwa, listę obiektów i obszarów 
objętych ochroną przyrodniczą z 
podziałem na Parki Narodowe, Rezerwaty 
Przyrody, Parki Krajobrazowe, Obszary 
Chronionego Krajobrazu i zespoły 
krajobrazowe.

Dane historyczne i aktualne Materiał pomocniczy przy analizie obszarów 
objętych ochroną krajobrazową w Słowińskim 
Parku Narodowym.

88 Materiał publikowany Szalewska E. 2003. Zagospodarowanie 
przestrzenne, krajobraz kulturowy i 
architektura budowli otoczenia Jeziora 
Gardno, Jezioro Gardno, Z. Mudryk (red.), 
Słupsk

Publikacja zawiera informacje na temat 
użytkowania ziemi otoczenia Jeziora 
Gardno, przedstawia plany pobliskich wsi.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze. Materiał dostarcza 
cennych informacji na temat 
zagospodarowania przestrzennego okolic 
Jeziora Gardno.

89 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B. (red.). 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, tom 40

Kronika zawiera informację dotyczące 
zagrożeń i sposobu ich eliminacji oraz 
uzgodnienia dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2011 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy zagrożeń 
związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

90 Materiał 
niepublikowany

Adrian M., Woźniak K. (red). 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, tom 41

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji oraz uzgodnienia 
dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2012 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.
91 Materiał 

niepublikowany
Adrian M., Woźniak K. (red). 2013. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, tom 42

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2013 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

92 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., Woźniak K. (red). 2014. 
Kronika Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 43

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji oraz uzgodnienia 
dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2014 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

93 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., Sobocki M. (red). 2015. 
Kronika Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 44

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2015 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

94 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., Sobocki M. (red). 2016. 
Kronika Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 45

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2016 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

95 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., Sobocki M. (red). 2017. 
Kronika Słowińskiego Parku Narodowego, 
tom 46

Kronika zawiera informację dotyczące 
ochrony krajobrazowej, zagrożeń i 
sposobu ich eliminacji. Publikacja zawiera 
informacje dotyczące postanowień 
uzgadniających. Materiał jest 
podsumowaniem działalności Parku w 
2017 roku.

Dane historyczne Pomocniczy materiał do analizy obszarów 
objętych ochroną krajobrazową, identyfikacji 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym.
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5.20. Udostępnianie, turystyka i edukacja
autorzy: Aleksandra Graboś, Piotr Rochowski
W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  materiałów  wskazanych  i  udostępnionych 

przez Zamawiającego oraz materiałów dostępnych w bibliotece SPN, internecie i danych Centralnej  
Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), dokonano szczegółowej charakterystyki przydatności 
opracowań na potrzeby sporządzenia dokumentacji  planistycznej. W trakcie analizy odnoszono się 
do zakresu prac przewidzianego przez Zamawiającego i  szczegółowo opisanego w OPZ,  a  także 
do wymogów stawianych planom ochrony w obowiązujących aktach prawnych.

Źródłem  informacji  o  wysokich  walorach  merytorycznych,  dotyczących  analizowanego 
zakresu, są wydawane corocznie kroniki SPN.

Dostępne  materiały  pozwolą  na  wykonanie  większości  prac  z  omawianego  zakresu, 
za wyjątkiem  niektórych  zadań,  np.  określenia  rodzaju  nawierzchni  na  szlakach  turystycznych, 
ścieżkach przyrodniczych i trasach rowerowych, dla których Wykonawca będzie musiał przeprowadzić 
dodatkowe badania własne.

W celu zrealizowania  części  5 dokumentacji  planistycznej  Wykonawca pozyska z innych 
obiektów – głównie parków narodowych (w tym przede wszystkim z Wolińskiego Parku Narodowego), 
a także z Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana danych 
dotyczących:

• udostępnianie plaż i szlaków dla turystów z psami,
• turystyki konnej,
• dronów.

Wykonawca  będzie  musiał  także  uzyskać  informacje  dodatkowe  dotyczące  aspektu 
współpracy z samorządami w zakresie udostępniania Parku i organizacji turystyki, wpływu kitesurfingu 
na ptaki  i  inne zasoby przyrodnicze,  wpływu zbioru runa leśnego na przyrodę Parku,  stanowiska 
właścicieli  (społeczeństwa) w zakresie  utrzymania żółtego szlaku na odcinku Kluki-Izbica,  a także 
wpływu organizacji imprez na przyrodę SPN.

Wykonawca przewiduje podjęcie dyskusji z różnymi grupami interesu, w ramach konsultacji 
społecznych. W dyskusji zostaną poruszone tematy konfliktowe, których znajomość posłuży zarówno 
w opracowaniu charakterystyki Obszaru, jak i części planistycznej.

Wskaźniki:  przepustowość  szlaków,  chłonność  naturalna  terenów  leśnych,  naturalna 
chłonność rekreacyjna, optymalna ekologiczna pojemność rekreacyjna oraz optymalna ekologiczna 
pojemność  rekreacyjna  wybranych  fragmentów  SPN,  które  zostały  określone  dla  obszaru  SPN 
w latach 90 przez Instytut Geografii  UAM w Poznaniu (Pstrocka-Rak i Rak, 2011, s.144), zdaniem 
Wykonawcy należy uznać za nieaktualne i wymagające aktualizacji. Wobec powyższego w ramach 
realizacji planu ochrony wskaźniki chłonności oraz przepustowości/pojemności turystycznej zostaną 
ponownie określone.

Warstwy  GIS  udostępnione  przez  Zamawiającego  w  zakresie  turystyki,  infrastruktury 
turystycznej,  edukacji  oraz infrastruktury edukacyjnej  zostaną wykorzystane do stworzenia danych 
przestrzennych w standardzie określonym w OPZ.

Operat  turystyczny  z  2004  r.  choć  dostarcza  wielu  informacji,  z  uwagi  na  częściowo 
nieaktualne dane, będzie stanowił źródło danych historycznych i porównawczych.

Poniżej, w tabeli  nr  29, zestawiono 3 akty prawne szczególnie istotne z punktu widzenia 
problematyki  poruszanej  w  niniejszym  rozdziale,  zamieszczając  je  w  porządku  chronologicznym. 
W kolejnej tabeli (nr  30) przedstawiono szczegółową analizę materiałów dotyczących udostępniania, 
turystyki i edukacji. Większość materiałów w tej tabeli została umieszczona w porządku alfabetycznym 
–  dotyczy  pozycji  od  1  do  84.  Kolejne  pozycje  (od  85  do  90)  zostały  zestawione  w  porządku 
chronologicznym.  Na  końcu  tabeli  wyodrębniono  osobną  grupę  innych  materiałów i  dokumentów 
omawianych w niniejszym rozdziale (od pozycji 91). W obrębie tej grupy zestawiono najpierw istotne 
dokumenty  grupując  je  merytorycznie,  a  w  obrębie  jednej  grupy  merytorycznej  (np.  Zarządzeń 
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Dyrektora  SPN)  wyspecyfikowano  je  w  porządku  chronologicznym.  Po  dokumentach  wymieniono 
materiały  udostępnione  Wykonawcy  przez  Zamawiającego,  a  na  końcu  tej  grupy  podano  ważne 
z punktu widzenia problematyki poruszanej w niniejszym rozdziale strony internetowe.
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Tabela 29: Wykaz wybranych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia udostępniania i turystyki

Lp. Rodzaj aktu 
prawnego Określenie aktu prawnego Zakres informacji Ocena 

aktualności Wartość merytoryczna i formalna
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Ustawa Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz 
1600, 2077)

Ustawa dotyczy kar za nieprzestrzeganie przepisów w tym za 
niedozwolone przeloty dronami.

Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych.

2 Ustawa Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
Lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, 
poz 1112).

Przepisy prawa lotniczego. Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych 
- zakaz używania dronów w SPN.

3 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. 
Poz 1041, w sprawie wyłączenia 
zastosowania niektórych przepisów 
ustawy – Prawo lotnicze do 
niektórych rodzajów statków 
powietrznych oraz określenia 
warunków i wymagań dotyczących 
używania tych statków

Przepisy prawa lotniczego, regulacje dotyczące zasad 
korzystania z bezzałogowych statków powietrznych.

Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych 
- zakaz używania dronów w SPN.

Tabela 30: Zestawienie przeanalizowanych materiałów z zakresu udostępniania, turystyki i edukacji

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Adrian M., 2013. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Wyd. Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

2 Materiał 
niepublikowany

Baczyńska R., 2010. Polskie latarnie 
morskie i ich związek z gospodarką 
turystyczną, praca mgr. Wyższa 
szkoła gospodarki w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz.

Krótka informacja dot. historii i parametrów technicznych 
latarni w Czołpinie.

Dane aktualne Praca o niewielkim znaczeniu pomocniczym w 
opracowaniu charakterystyki udostępniania 
parku dla celów turystycznych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
3 Materiał publikowany Bantorski I., Dellaripa B., Hires S., 

Naidoo L., Rooney E., 2017. The 
role of public perceptions in reducing 
risk to coastal wildlife from 
interactions with dogs.

Rola edukacji właścicieli psów w ochronie cennych gatunków 
występujących na plaży, którym psy mogą zagrażać.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, udostępniania 
plaż i szlaków dla turystyki z psami.

4 Materiał publikowany Bielicki K., 2012. Latarnie polskiego 
wybrzeża, Wyd. Region, Gdynia

W vademecum opisane zostały latarnie wraz z rysem 
historycznym oraz danymi technicznymi. W publikacji znajdują 
się również opisy miejscowości i obiektów turystycznych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

5 Materiał 
niepublikowany

Ciechanowska E., 2009. 
Uwarunkowania przyrodniczo-
kulturowe ruchu turystycznego na 
obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego, pr. mgr, mscr, Zakł. 
Klimatol., UAM Poznań: 96 pp

W pracy magisterskiej opisano walory i zasoby turystyczne 
SPN. Podjęto analizę ruchu turystycznego w Parku, jego 
rozkład przestrzenny oraz chłonność turystyczną.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Publikacja ma znaczenie pomocnicze w 
opracowaniu charakterystyki udostępniania 
parku w tym opracowaniu analizy ruchu 
turystycznego, natężenia oraz sezonowości.

6 Materiał publikowany Duda M., Duda T., 2013. Pomorska 
droga św. Jakuba, Fundacja 
Szczecińska, Szczecin

Informacje dotyczące szlaku Św. Jakuba. Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

7 Materiał publikowany Ellwart J., 2013. Okolice Rowów, 
Ustki i Smołdzina, miniprzewodnik, 
Wyd. Region

Zawiera on niezbędne informacje - plany miejscowości, obiekty 
noclegowe i najważniejsze atrakcje. Opis bazę noclegową oraz 
spis najważniejszych adresów.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

8 Materiał publikowany Fąfara L., 2012. Ścieżka 
przyrodnicza Rowy, SPN Smołdzino: 
17 pp

Szczegółowy opis poszczególnych etapów przyrodniczej 
ścieżki edukacyjnej Rowy.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej i turystycznej.

9 Materiał publikowany Flis A., Klimko R.J., Wiśniewska A., 
2014. Środowisko przyrodnicze 
miast i gmin powiatu słupskiego w 
dokumentach oraz opiniach 
mieszkańców, AP Słupsk

Charakterystyka jednostek administracyjnych powiatu 
słupskiego oraz opinie społeczności lokalnej o środowisku 
przyrodniczym miast i gmin powiatu słupskiego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku oraz identyfikacji potrzeb 
mieszkańców w zakresie oferty edukacyjnej. 
Dane zawarte w opracowaniu będą również 
przydatne w opracowaniu koncepcji 
przyszłych działań edukacyjnych.

10 Materiał 
niepublikowany

Gawron N., 2013. Uwarunkowania i 
natężenie ruchu turystycznego w 
Słowińskim Parku Narodowym i 
okolicach, pr. mgr, UP Kraków

Praca magisterska zawiera opis uwarunkowań obszaru, 
ponadto opis charakterystyki sezonowej ruchu turystycznego, 
cechy uczestników oraz rozmieszczenie przestrzenne.

Dane aktualne Publikacja ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych.

11 Materiał publikowany Girjatowicz J. P., 2015. Ice 
phenomena as a tourism asset on 
the southern coast of the Baltic Sea, 
Tourism, 25/1: 78-81

Zawiera informacje/ propozycje nowej atrakcji turystycznej 
związanej ze zjawiskami lodowymi na przedmiotowym terenie. 
W publikacji zawarty jest opis zjawisk lodowych oraz 
perspektywy rozwoju turystyki lodowej.

Dane aktualne Praca dostarcza merytorycznych i 
wartościowych danych, które mogą zostać 
wykorzystane w opracowaniu koncepcji 
udostępniania Parku dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych oraz sportowych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
12 Materiał publikowany Girjatowicz J. P., 2015. Walory 

turystyczne wybranych zjawisk 
lodowych na przykładzie 
południowego wybrzeża Bałtyku, 
Tourism, 25/1: 79-84

Zawiera informacje/ propozycje nowej atrakcji turystycznej 
związanej ze zjawiskami lodowymi na przedmiotowym terenie. 
W publikacji zawarty jest opis zjawisk lodowych oraz określono 
perspektywy rozwoju turystyki lodowej.

Dane aktualne Praca dostarcza merytorycznych i 
wartościowych danych, które mogą zostać 
wykorzystane w opracowaniu koncepcji 
udostępniania Parku dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych oraz sportowych.

13 Materiał publikowany Głąbiński Z. [red.], 2014. Jak 
organizować turystykę na 
nadmorskich obszarach Natura 
2000- wykorzystanie potencjału 
turystycznego regionu w edukacji 
środowiskowej. Uniwersytet 
Szczeciński. Wydział Nauk o Ziemi. 
Szczecin. s 114

W publikacji zawarto informacje dotyczące min. uwarunkowań 
prawnych realizacji inwestycji infrastruktury turystycznej na 
obszarach Natura 2000 oraz procesu tworzenia produktu 
turystycznego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku oraz identyfikacji potrzeb 
mieszkańców w zakresie oferty edukacyjnej 
oraz opracowanie koncepcji działań 
edukacyjnych.

14 Materiał publikowany Gonera H. Strategia rozwoju 
turystyki i promocji gminy Smołdzino 
– cz. I Diagnoza i Analiza

W Strategii dokonano analizy atrakcyjności turystycznej 
obszaru oraz segmentacji odbiorcy, dane są aktualne. 
Częściowo aktualne dane zawarte w opracowaniu dotyczą 
analizy struktury turystycznej.

Dane częściowo 
aktualne

Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
koncepcji przyszłych działań edukacyjnych.

15 Materiał publikowany Gonera H. Strategia rozwoju 
turystyki i promocji gminy Smołdzino 
– cz. II Diagnoza i Analiza

W Strategii opisano cele strategiczne rozwoju turystyki w tym 
markowe produkty turystyczne oraz ofertę turystyczną.

Dane częściowo 
aktualne

Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

16 Materiał 
niepublikowany

Gorczyca A., 2012. Poszerzony 
produkt turystyczny na przykładzie 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
pr. mgr, UAM Poznań

Praca magisterska zawiera opis zagospodarowania 
turystycznego w SPN. Charakterystykę produktu turystycznego 
- tworzenie rozwijanie oraz marketingowe aspekty jego 
rozwoju, zawiera potencjalne produkty turystyczne, zagrożenia 
i ochrona zasobów turystycznych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku oraz opracowaniu 
koncepcji udostępniania oraz identyfikacji 
zagrożeń i ochrony zasobów turystycznych.

17 Materiał publikowany Hennings L., 2016. Impacts of dogs 
on wildlife and water quality. 
Technical report.

Publikacja dotyczy wpływu psów na środowisko przyrodnicze 
na terenie zarządzanym przez (Metropolitane Regional 
Government) Metro Parks and Nature w stanie Oregon. W 
raporcie wymienia się znaczący wpływ psów zarówno 
prowadzonych na smyczy jak i biegających bez smyczy na 
przyrodę np.: płoszenie zwierząt i w efekcie ich 
przemieszczanie, czynnik stresowy, śmierć jak również 
choroby u ludzi i zanieczyszczenie wód.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, udostępniania 
plaż i szlaków dla turystyki z psami.

18 Materiał publikowany Hibszer A., 2013. Parki narodowe w 
świadomości i działaniach 
społeczności lokalnych, Uniwersytet 
Śląski, Katowice: 334 pp

W publikacji przedstawiono wyniki badań nad postawami 
społeczności lokalnych zamieszkujących obszary parków 
narodowych. Stosunek ludności do parku narodowego. 
Zagrożenia zarówno dla mieszkańców jak i przyrody 
wynikające z bliskości obu "stron". Oczekiwania społeczności. 
Rola edukacji ekologicznej na kształtowanie postaw 
ekologicznych mieszkańców.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku oraz identyfikacji potrzeb 
mieszkańców w zakresie oferty edukacyjnej. 
Dane zawarte w opracowaniu będą również 
przydatne w opracowaniu koncepcji 
przyszłych działań edukacyjnych.
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19 Materiał 

niepublikowany
Jaszczyszyn K. D., 2012. Funkcje 
turystyczne Muzeum 
Przyrodniczego Słowińskiego Parku 
Narodowego w Smołdzinie, pr. lic., 
mscr, Zakł. Geogr. Społ.-Ekonom. i 
Turyst., AP Słupsk: 49 pp

Praca magisterska zawiera opis uwarunkowań obszaru, 
ponadto opis charakterystyki sezonowej ruchu turystycznego, 
cechy uczestników oraz rozmieszczenie przestrzenne.

Dane aktualne Publikacja ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych.

20 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2007, Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Smołdzino, t. 36

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych w Parku, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

21 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2008, Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
Smołdzino, t. 37

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych w Parku, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

22 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2009. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 37: 65 pp

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej, turystyki i badań 
naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

23 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2010. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 38: 101 pp

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.
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24 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2011. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 39: 135 pp

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

25 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2012. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 40: 126 pp

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

26 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2014. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 42

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

27 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2015. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 43

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.
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28 Materiał 

niepublikowany
Jurałowicz B., 2016. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 45

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku.

29 Materiał 
niepublikowany

Jurałowicz B., 2017. Kronika 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
mscr, Smołdzino, t. 46

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane aktualne Opracowanie jest źródłem informacji o 
wysokiej wartości formalnej i merytorycznej. 
Kronika dostarcza danych dotyczących 
charakterystyki udostępniania, będzie 
pomocna w dokonaniu szczegółowej analizy 
zagadnień problemowych, jak również 
analizie dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku.

30 Materiał publikowany Juszko S., 2016. Fizjologiczna 
reakcja zwierząt na penetrację 
turystyczną zajmowanej przez nie 
powierzchni, Ekonomia i środowisko 
1(56)

Wpływ turystyki na zachowanie i fizjologiczne reakcje zwierząt. Dane aktualne Dane ogólne dotyczące wpływu turystów na 
zachowania zwierząt. Dane o charakterze 
ogólnym, mało szczegółowe przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych 
na terenie Parku.

31 Materiał publikowany Kacprzyk W., Rother M., 2013. 
Turystyka konna w lasach 
państwowych, Studia i materiały 
CEPL w Rogowie, zeszyt 37/4/2013

Wpływ turystyki konnej na przyrodę terenów leśnych, zasady 
projektowania szlaków.

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej o 
charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku do turystyki konnej.

32 Materiał publikowany Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., 2016. 
Słowiński Park Narodowy, W: Parki 
Narodowe w Polsce, (red.) Binda E., 
Zaborowska J., Wyd. Dragon 
Bielsko-Biała: 20-35

Przewodnik turystyczny po parkach narodowych w Polsce w 
tym SPN. W przewodniku znalazł się m. in. opis Słowińskiego 
Parku Narodowego i atrakcji turystycznych na przedmiotowym 
obszarze.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

33 Materiał publikowany Kitesurfing and birds-a review, 
Literature study. COWI A/S, 
Denmark, 2017.

Przegląd literatury dotyczącej wpływu kitesurfingu na ptaki. 
Analiza wpływu kitesurfingu na ptaki na podstawie danych 
literaturowych.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania akwenów Parku do 
kitesurfingu.

34 Materiał publikowany Komorowski A. F., Pietkiewicz I., 
Szulczewski A., 2011. Morskie 
drogowskazy polskiego wybrzeża, 
Fundacja Promocji Przemysłu 
Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 
Gdańsk: 428 pp

Informacje o historii, dziejach oraz współczesnych funkcjach 
17 latarni na polskim wybrzeżu, w tym na terenie SPN

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.
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35 Materiał publikowany Korzeń J., 2004 [na podstawie 

operatów szczegółowych]. Projekt 
planu ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. Tom XVIII. Operat 
Generalny-Synteza planu.

W opracowaniu określono zasady udostępniania parku dla 
celów turystycznych oraz zasady wykorzystania i utrzymania i 
rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Praca dostarcza merytorycznych danych, 
które mogą zostać wykorzystane w 
opracowaniu koncepcji udostępniania Parku 
dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych oraz sportowych.

36 Materiał publikowany Królikowska K., 2007. Konflikty 
społeczne w polskich parkach 
narodowych.

W publikacji zawarto wyniki badań nad sytuacjami 
konfliktotwórczymi i konfliktowymi związanymi z parkami 
narodowymi w tym konkretne przykłady ze Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej i 
formalnej, przydatne w opracowaniu analizy 
zagadnień konfliktowych.

37 Materiał publikowany Krüger T., 2018. On the effects of 
kitesurfing on waterbirds - a review. 
Lower Saxon State Department for 
Water Management, Coastal 
Protection and Nature Conservation.

Przegląd literatury dotyczącej wpływu kitesurfingu na ptaki. Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania akwenów Parku do 
kitesurfingu.

38 Materiał 
niepublikowany

Lahutta M., 2011. Wybrane walory 
geoturystyczne Słowińskiego Parku 
Narodowego, praca licencjacka

W pracy licencjackiej zawarto informacja na temat 
infrastruktury i walorów turystycznych Parku, opisano 
natężenie ruchu turystycznego na terenie SPN oraz jego 
wpływ na ochronę środowiska.

Dane 
historyczne

Publikacja o niskiej wartości merytorycznej i 
formalnej z uwagi na nieaktualne dane 
nieprzydatna w opracowaniu.

39 Materiał publikowany Lewańska A., Czajkowski Sz., Mikos 
v. Rohrscheidt A., 2016. Raport z 
analizy potencjału turystyczno-
kulturowego miasta Słupsk i powiatu 
słupskiego.

W publikacji znalazły się wyniki oceny potencjału turystyczno-
kulturowego min.: latarni w Czołpinie, Muzeum przyrodniczego 
w Smołdzinie, Skansenu Wsi Słowińskiej, ocena wydarzenia 
"Czarne Wesele".

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku oraz analizy 
dotychczasowych sposobów udostępniania.

40 Materiał publikowany Lyons M., Brandis K., Callaghan C., 
McCann J., Mills C., Ryall S., 
Kingsford R., 2018. Bird interactions 
with drones, from individuals to large 
colonies, Australian field ornitology 
35, str 51-56

Oddziaływanie dronów na ptaki w centralnej części Australii, w 
tym na poszczególne gatunki. Możliwość zastosowania dronów 
w badaniach ornitologicznych.

Dane aktualne Dane o charakterze porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku dla użytkowników 
dronów.

41 Materiał publikowany Machura W., 2011. Dawne miejsca 
pamięci o żołnierzach na terenie 
powiatu słupskiego, Starostwo 
Powiatowe w Słupsku

Krótka informacja dotycząca miejsc pamięci na terenie Parku. 
Informacja turystyczna.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

42 Materiał publikowany Marzec A. red., 2011. Przemysł 
turystyczny i przyroda Morska na 
Półwyspie Helskim. Wstępna ocena 
wpływu turystyki i przemysłu 
rekreacyjnego na wartości naturalne 
przybrzeżnego ekosystemu 
morskiego na przykładzie Półwyspu 
Helskiego. Agencja Wydawnicza 
EkoPress.

Publikacja zawiera ogólną analizę wpływu turystyki na 
przyrodę Półwyspu Helskiego. W publikacji poddano analizie 
wpływ bazy noclegowej, wędkarstwa, wydeptywania, pojazdów 
mechanicznych, turystyki motorowej, żeglarskiej w tym 
kitesurfingu.

Dane 
historyczne

Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku.
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43 Materiał publikowany Matuszewska D., 2003. Funkcje 

turystyczne i konflikty w wybranych 
parkach narodowych Polski 
północno-zachodniej.

W publikacji zawarto wyniki badań nad sytuacjami 
konfliktotwórczymi i konfliktowymi związanymi z parkami 
narodowymi w tym konkretne przykłady ze Słowińskiego Parku 
Narodowego oraz Wolińskiego Parku (jako przykład parku o 
podobnych walorach przyrodniczych).

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej i 
formalnej, przydatne w opracowaniu analizy 
zagadnień konfliktowych.

44 Materiał publikowany Matuszewska D., 2003. Wybrane 
aspekty ochrony dóbr kultury i 
udostępnienia turystycznego 
Muzeum Wsi Słowińskiej w opiniach 
mieszkańców Kluk, w: Ochrona dóbr 
kultury w parkach narodowych, Wyd. 
Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 
639-651.

Rola Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w kształtowaniu 
świadomości lokalnej mieszkańców tej miejscowości.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
może być wzorcem wykorzystanym w 
identyfikacji potrzeb społecznych lokalnej 
miejscowości określeniu zagrożeń oraz 
opracowaniu koncepcji działań edukacyjnych. 
Wartość opracowania jedynie z uwagi 
na nieaktualność danych jest średnia.

45 Materiał publikowany Matuszewska D., 2004. Plan 
ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego Operaty Ochrony 
Zasobów Kulturowych i 
Krajobrazowych oraz 
Zagospodarowania Przestrzennego i 
Turystyki Tom XVI. Operat 
Turystyczny

W opracowaniu określono zasady udostępniania parku dla 
celów turystycznych, zasady wykorzystania i utrzymania i 
rozbudowy infrastruktury turystycznej, zagrożenia, działania 
ochronne, charakterystykę istniejącej infrastruktury.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Praca dostarcza merytorycznych danych, 
które mogą zostać wykorzystane w 
przedmiotowym opracowaniu 
(charakterystyce udostępniania, opisie 
zagrożeń, planowaniu działań edukacyjnych)
„ Część informacji i danych zawartych w 
opracowaniu ma charakter archiwalny.

46 Materiał publikowany Mazurkiewicz-Palacz K., 2012. 
Dawne cmentarze w powiecie 
słupskim, Starostwo Powiatowe w 
Słupsku, Słupsk

Informacja dot. zabytkowych cmentarzy na terenie Parku. 
Historia obiektu i udostępnienia. Informacja turystyczna.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

47 Materiał publikowany Mielewczyk M., 2017. Myśliwy w 
parku narodowym? Rekonstrukcja 
dyskursów wokół konfliktu 
ekologicznego na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego, 
studia Etnologiczne i 
antropologiczne T.17, str 47-57

W publikacji opisano problem konfliktu między mieszkańcami 
Parku a służbami SPN.

Dane aktualne Dane o charakterze pomocniczym pomocne 
podczas identyfikacji zagrożeń i konfliktów 
pomiędzy potrzebami społecznymi a 
wymogami ochrony walorów przyrodniczych 
Parku.

48 Materiał 
niepublikowany

Miller A., 2013. Rozwój funkcji 
turystycznych w Gminie Smołdzino 
w oparciu o walory Słowińskiego 
Parku Narodowego, pr. lic., UG 
Gdańsk

Praca licencjacka zawiera opis uwarunkowań obszaru, 
ponadto opis charakterystyki sezonowej ruchu turystycznego, 
cechy uczestników oraz rozmieszczenie przestrzenne.

Dane aktualne Praca licencjacka ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych.
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49 Materiał publikowany Mulero-Pázmány M., Jenni-

Eiermann S., Strebel N., Sattler T., 
Negro J.J., Tablado Z., 2017. 
Unmanned aircraft system as a new 
source of disturbance for wildlife: a 
systematic review. PloS ONE 12(6): 
e0178448.

Wpływ dronów na ptaki. Możliwe do zastosowania środki 
minimalizujące wpływ dronów na ptaki.

Dane aktualne Dane o charakterze porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku dla użytkowników 
dronów.

50 Materiał publikowany Newsome D., Milewski A., Philips N., 
Annear R., 2002. Effects of Horse 
Riding on National Parks and Other 
Natural Ecosystem in Australia: 
Implications for Management, 
Journal of ecotourism, Vol.1, No.1

W publikacji opisano wpływ jeździectwa konnego, na 
środowisko na przykładzie parków narodowych w Australii.

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej o 
charakterze ogólnym i porównawczym, 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku do turystyki konnej.

51 Materiał publikowany Newsome D., Cole D., Marion J., 
2004. Environmental impacts 
associated with recreational horse-
riding

W publikacji opisano wpływ jeździectwa konnego, na różnych 
rodzajach szlaków turystycznych, na środowisko na 
przykładzie Stanów Zjednoczonych i Australii.

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej o 
charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku do turystyki konnej.

52 Materiał publikowany Niedworok M., Sordyl B., Makosiej 
R., Czkwianianc E., 2009. Zespół 
larwy trzewnej wędrującej u 3-
letniego chłopca. Pediatr Med. 
Rodz, 5 (1), p. 56-59.

Publikacja zawiera ogólny opis toksokarozy, jako choroby 
przenoszonej przez psy i koty.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, udostępniania 
plaż i szlaków dla turystyki z psami.

53 Materiał publikowany Orłowski A., Orłowska J., 2014. 
Cuda natury, techniki i architektury 
Ziemi Słupskiej. Lokalna 
Organizacja Turystyczna "Ustka i 
Ziemia Słupska", Ustka.

Broszura informacyjna dla zwiedzających min. Słowiński Park 
Narodowy oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Zbiór 
skrótowych informacji o atrakcjach i cechach obszaru.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

54 Materiał publikowany Partyka J., 2010. Udostępnianie 
turystyczne parków narodowych w 
Polsce a Krajobraz. Krajobraz z 
turystyka. Prace Komisji Krajobrazu 
Kulturowego nr 14. Komisja 
Krajobrazu Kulturowego PTG, 
Sosnowiec.

Zmiany w środowisku przyrodniczym, w tym w krajobrazie 
spowodowane udostępnieniem turystycznym na przykładach z 
parków narodowych w Polsce. Formy ich negatywnego 
oddziaływania na zasoby przyrodnicze i krajobraz takie jak: 
urbanizacja środowiska wskutek rozwoju infrastruktury 
turystycznej i towarzyszącej, niszczenie krajobrazu przez 
obiekty i urządzenia turystyczne, ich niewłaściwą lokalizację, 
nadmierna eksploatacja oraz brak walorów estetycznych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
koncepcji przyszłych działań edukacyjnych.

55 Materiał publikowany Partyka J., 2013. Dziesięć 
priorytetów w ochronie przyrody 
parków narodowych na przykładzie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, 
Biuletyn KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 
19-27

W publikacji omówiono najważniejsze problemy i aspekty 
ochrony przyrody w parkach narodowych (finansowanie, 
zabudowa, ruch samochodowy oraz min. presja zwierzyny). 
Zagadnienia zostały omówione na przykładzie Ojcowskiego 
Parku Narodowego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze z uwagi na dużą 
ogólność danych w opracowaniu analizy 
zagrożeń dla walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz konfliktach pomiędzy 
ochroną przyrody i lokalną społecznością.
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56 Materiał publikowany Parzych K., 2014. Wybrane cechy 

ruchu turystycznego w Słowińskim 
Parku Narodowym na podstawie 
badań ankietowych. Journal of 
health Sciences. 2014. 4 (13): 246-
256.

Analiza wybranych cech ruchu turystycznego na przykładzie 
SPN. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że SPN był 
odwiedzany przez turystów, którzy odwiedzali go w trakcie 
krótkich jednodniowych wycieczek. Głównym motywem wizyt w 
parku była chęć poznania przyrody parku, w mniejszym 
stopniu względy wypoczynkowe. Głównymi formami 
aktywności turystycznej realizowanymi na obszarze 
Słowińskiego Parku Narodowego są piesza penetracja 
szlaków, turystyka poznawcza przyrodnicza oraz w znacznie 
mniejszym zakresie turystyka wypoczynkowa i niektóre formy 
turystyki kwalifikowanej w oparciu o walory wypoczynkowe 
oraz dla turystyki kwalifikowanej w obrębie zbiorników 
wodnych na obszarze Parku.

Dane 
nieaktualne/ 
dane aktualne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Publikacja 
dostarcza danych dotyczących 
charakterystyki udostępniania, będzie 
pomocna w dokonaniu szczegółowej analizy 
zagadnień problemowych w Parku, jak 
również analizie dotychczasowej działalności 
edukacyjnej Parku.

57 Materiał publikowany Pawlaczyk P., 2013. Aktualne 
problemy funkcjonowania ochrony 
parków narodowych z perspektywy 
organizacji pozarządowych, Biuletyn 
KOP PAN, 2012-2013 (3-4): 43-59

Problemy i aspekty ochrony przyrody w parkach narodowych 
(finansowanie, zabudowa, ruch samochodowy, presja 
zwierzyny, turystyka). Ocena i analiza działania władz parków 
narodowych oraz obowiązującego prawa.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze z uwagi na dużą 
ogólność danych w opracowaniu analizy 
zagrożeń dla walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz konfliktach pomiędzy 
ochroną przyrody i lokalną społecznością.

58 Materiał publikowany Pietkun E., 2012. Ścieżka 
przyrodnicza Rąbka, SPN 
Smołdzino: 18 pp

Szczegółowy opis poszczególnych etapów przyrodniczej 
ścieżki edukacyjnej Rąbka.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
analizy dotychczasowej działalności 
edukacyjnej i turystycznej.

59 Materiał publikowany Pstrocka -Rak M., Rak G.,2011. 
Wskaźniki chłonności i pojemności 
turystycznej w polskich parkach 
narodowych. Studia i Materiały 
CEPL w Rogowie. R.13. Zeszyt 3 
(28)/2011.

W publikacji zawarto informacje dotyczące autorów i okresu w 
jakim określono wskaźniki: przepustowości szlaków 
turystycznych, chłonności naturalnej terenów leśnych, 
naturalnej chłonności rekreacyjnej oraz optymalnej 
ekologicznej pojemności rekreacyjnej na terenie SPN.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w analizie materiałów 
wyjściowych oraz określeniu zakresu prac do 
wykonania w ramach niniejszego 
opracowania.

60 Materiał publikowany Radzikowski M., Wiewiórska K., 
2014. Mobilny przewodnik po 
Słowińskim Parku Narodowym, 
ArcanaGIS, 14: 21-23

Informacja o elektronicznym przewodniku turystycznym po 
Słowińskim Parku Narodowym, będącym elementem 
infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej dla urządzeń 
mobilnych.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania parku dla celów 
turystycznych.

61 Materiał publikowany Samojlik T., 2018. Żubr Pompik. 
Wyprawy. Zachłanna mewa, Media 
Rodzina, Poznań: 24 pp

Książka dla dzieci o tematyce przyrodniczej. W części 
"Zachłanna mewa" tytułowe żubry odwiedzają Słowiński Park 
Narodowy. 

Dane aktualne Publikacja jest książką dla dzieci, dlatego też 
ma znikome zastosowanie w niniejszym 
opracowaniu. Pomimo tego posiada duże 
walory edukacyjne dla dzieci.

62 Materiał publikowany Samołyk M., 2016. Szlak turystyczny 
Międzyzdroje-Gosań (Woliński Park 
Narodowy) – Ochrona przed 
nadmierną antropopresją, poprawa 
bezpieczeństwa, monitoring 
środowiska przyrodniczego, 
Kieleckie towarzystwo naukowe, Vol 
18(2), s. 77-83, Kielce

Publikacja dotyczy problemu udostępniania turystycznego 
obszarów chronionych i jego konfliktowych aspektów na 
przykładzie szlaku turystycznego Międzyzdroje-Gosań.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku.
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63 Materiał publikowany Skawiński P. [W] Matuszczyk red. 

2010. Folia Turistica. Turystyka i 
ekologia Nr 22-2010. Akademia 
Wychowania Fizycznego Im. 
Bronisława Czecha w Krakowie, 
Kraków str. 25-34

Artykuł dotyczy stanu ruchu na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego w latach 2000–2009. Przedstawiono możliwości 
zarządzania ruchem turystycznym. Omówiono możliwości 
najłatwiejszych najskuteczniejszych metod zarządzania oraz 
ograniczania ruchu turystycznego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
udostępniania Parku dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

64 Materiał publikowany Sobisz Z., 2010. Kilka ważnych 
pytań z bezdroży Słowińskiego 
Parku Narodowego

Publikacja zawiera dane ogólne o przyrodzie, 
uwarunkowaniach, turystyce SPN.

Dane aktualne Publikacja ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych.

65 Materiał publikowany Sobocka B., 2011. Informator. 
Edukacja przyrodnicza, ARW Lenart, 
Wyd. SPN Smołdzino: 17 pp

Publikacja-przewodnik po ścieżkach przyrodniczych i 
edukacyjnych w SPN. Opis grupy docelowej, przebieg trasy, 
poziom trudności oraz opis bazy towarzyszącej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

66 Materiał publikowany Sobocka B., 2011. Słowiński Park 
Narodowy. Inspiracje, ARW Lenart, 
Wyd. SPN Smołdzino: 239 pp

Publikacja o charakterze albumu, przedstawia fotografie 
przyrody i krajobrazu SPN wraz z krótkimi opisami.

Dane aktualne Publikacja jest małowartościowym źródłem 
danych, jej ogólny zakres uniemożliwia 
wykorzystanie informacji w opracowaniu.

67 Materiał publikowany Spychała A., Graja-Zwolińska S., 
2013. Specyfika turystyki 
edukacyjnej na obszarach 
chronionych. Studium przypadku 
polskich parków narodowych

Informacje dotyczące dużej roli funkcji edukacyjnej i 
poznawczej w turystyce. Rola obszarów chronionych,w tym 
parków narodowych w prowadzeniu edukacyjnych zajęć 
terenowych w zakresie przyrody i historii.

Dane aktualne Publikacja ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych. 
Jest źródłem wiedzy ogólnej w zakresie 
edukacji ekologicznej.

68 Materiał publikowany Szalewska E., 2000. Koncepcja 
zagospodarowania turystycznego 
produktu markowego obszaru 
„Kraina w kratę”, w: Słupskie Prace 
Matematyczno-Przyrodnicze, 13c, s. 
277-307.

Koncepcja zagospodarowania turystycznego produktu 
markowego "Kraina w kratę". Opracowanie zawiera 
charakterystykę dziedzictwa kulturowego, opis 
charakterystycznych dla obszaru, planów wsi, materiałów 
budowlanych, charakteru budownictwa itp.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe w opracowaniu 
charakterystyki istniejącego udostępniania 
parku dla celów turystycznych.

69 Materiał publikowany Szechowicz B. [W] Matuszczyk red. 
2010. Folia Turistica. Turystyka i 
ekologia Nr 22-2010. Akademia 
Wychowania Fizycznego Im. 
Bronisława Czecha w Krakowie, 
Kraków str. 167-183

W publikacji zidentyfikowano interesy oraz dążenia różnych 
grup interesu w obszarach turystycznych. Przeanalizowano 
zgodność i sprzeczności celów poszczególnych podmiotów 
wobec kierunku rozwoju obszarów turystycznych, w tym 
sytuacje konfliktowe. Omówiono problem zachowań 
kooperacyjnych pomiędzy poszczególnymi grupami interesów.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
udostępniania Parku dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, 
minimalizacji konfliktów pomiędzy potrzebami 
społecznymi w zakresie udostępnienia Parku.

70 Materiał publikowany Szczechowicz B. [W] Matuszczyk 
red. 2010. Zrównoważony rozwój 
obszarów recepcji turystycznej – 
grupy interesów i źródła konfliktów, 
Folia Turistica. Turystyka i ekologia 
Nr 22-2010. Akademia Wychowania 
Fizycznego Im. Bronisława Czecha 
w Krakowie, Kraków str. 167-183

W publikacji zidentyfikowano interesy i cele grup: społeczności 
lokalnych, podmiotów gospodarczych, turystów, środowisk 
naukowych, lokalnej administracji w sprawie turystycznych 
obszarów które są im bliskie z różnych powodów oraz 
omówiono najczęściej występujące konflikty pomiędzy nimi.

Dane aktualne Opracowanie o charakterze ogólnym, 
przydatne w analizie konfliktów pomiędzy 
potrzebami społecznymi w zakresie 
udostępniania Parku, a wymogami ochrony 
jego walorów przyrodniczych.
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71 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska V., 2010. Czarne 

Wesele jako produkt markowy, w: 
Dziedzictwo kulturowe-
teraźniejszość-przyszłość. Markowy 
produkt turystyczny Pomorza, 
materiały z XI Konferencji 
Kaszubsko-Pomorskiej, Boruszczak 
M. (red.), Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, s.73-80.

Opracowanie zawiera rys historyczny turystycznego produktu 
markowego jakim jest "Czarne Wesele". Autorka podejmuje 
również krytyczną ocenę formy współczesnego "Czarnego 
Wesela" i jego niekorzystną ewolucję. W opracowaniu 
zaproponowano również metody przywrócenia wydarzeniu 
jego historycznego i edukacyjnego znaczenia.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe w opracowaniu 
charakterystyki istniejącego udostępniania 
parku dla celów turystycznych jak również 
podczas opracowania analizy dotychczasowej 
działalności edukacyjnej.

72 Materiał publikowany Tkacz-Laskowska V., 2011. 
Cmentarze Ziemi Słowińskiej, W: 
Nekropolie Pomorza, (red.) 
Borzyszkowski J., mat. z konf. nauk. 
w dn. 26-28 października 2010 r.

W publikacji zawarto informacje dot. zabytkowych cmentarzy 
na terenie Parku, ich historii.. Publikacja ma charakter 
informacji turystycznej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

73 Materiał publikowany Urbaniak T., 2016. Diabelski kamień, 
Ziemia Słupska, 5: 14

Nota o atrakcji jaką jest jeden z największych głazów 
narzutowych w Polsce. Legenda związana z głazem.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

74 Materiał publikowany Urbaniak T., 2016. Latarnia morska 
Czołpino, Ziemia Słupska, 7: 14

Informacja o atrakcji turystycznej jaką jest latarnia morska w 
Czołpinie. Historia obiektu i udostępnienia. Informacja 
turystyczna.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

75 Materiał publikowany Urbaniak T., 2018. Gmina 
Smołdzino. Spotkania z historią, 
Agencja Promocji Regionalnej 
„Ziemia Słupska”, Słupsk: 160 pp

W publikacji przedstawiono rys historyczny, dane ogólne 
(liczbę mieszkańców, krótki opis typu zabudowy) oraz 
wykazem atrakcji turystycznych i zabytków z podziałem na 
miejscowości gminy Smołdzino. W drugiej części opracowania 
zamieszczono wspomnienia mieszkańców Gminy.

Dane aktualne Publikacja jest wartościowym źródłem 
informacji, przydatnym w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania oraz w 
opracowaniu koncepcji udostępniania Parku.

76 Materiał publikowany Walas B. [red.] 2019. Model 
optymalizacji funkcjonowania 
parków narodowych w Polsce w 
otoczeniu społeczno - 
gospodarczym, wyższa szkoła 
turystyki i ekologii, Sucha Beskidzka

W publikacji zawarto założenia, cele, wyniki oraz zalecenia 
optymalizacji funkcjonowania parków w relacjach do otoczenia 
w tym sytuacji konfliktowych na przykładzie parków 
narodowych w Polsce.

Dane aktualne Dane o charakterze pomocniczym pomocne 
podczas identyfikacji zagrożeń i konfliktów 
pomiędzy potrzebami społecznymi a 
wymogami ochrony walorów przyrodniczych 
Parku. Informacje pomocne w opracowaniu 
koncepcji udostępniania .

77 Materiał publikowany Wanagos M. red., 2004. Program 
Rozwoju Produktów Turystycznych 
Województwa Pomorskiego na lata 
2004-2013. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego

Program zawiera opis podstaw rozwoju produktów 
turystycznych. Opis założeń do tworzenia produktów 
turystycznych regionu.

Dane 
historyczne

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu koncepcji przyszłych działań 
edukacyjnych. Stopień ich wykorzystania w 
opracowaniu jest niewielki z uwagi na 
nieaktualne dane.

78 Materiał publikowany Wiśniewska, A., 2015. Natural 
environment of Smołdzino commune 
in the inhabitants opinion, Baltic 
Coastal Zone, v. 19: 117-130

W publikacji przedstawiono temat świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Smołdzino. Zbadano wiedzę lokalnych 
mieszkańców w zakresie środowiska naturalnego oraz tego jak 
postrzegają związki między jego stanem, warunkami i jakością 
życia.

Dane aktualne Publikacja jest wartościowym źródłem 
informacji do opracowania koncepcji 
przyszłych działań edukacyjnych oraz oceny 
dotychczasowej działalności. Wyniki badań 
opisywanej publikacji wskazują na potrzebę 
zaplanowania form edukacji skierowanych 
bezpośrednio do lokalnej ludności.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
79 Materiał publikowany Wiśniewska A., 2016. Świadomość 

ekologiczna społeczności lokalnej 
na przykładzie „Zielonej gminy” 
Smołdzino, Słupskie Pr. Geogr., 13: 
31-45

Informacja dot. zdania mieszkańców gminy Smołdzino na 
temat stanu środowiska i ich komfortu życia.

Dane aktualne Publikacja jest wartościowym źródłem 
informacji, przydatnym w identyfikacji potrzeb 
mieszkańców oraz istniejących i 
potencjalnych zagrożeniach dla zasobów 
przyrodniczych oraz lokalnej społeczności.

80 Materiał publikowany Wojtanowicz P., 2014. Typologizacja 
i periodyzacja ścieżek 
dydaktycznych w polskich parkach 
narodowych. Folia Turistica nr 30.

W publikacji dokonano analizy i oceny ścieżek dydaktycznych 
w parkach narodowych. Badania dostarczyły informacji o 
rozwoju liczby ścieżek dydaktycznych w latach 1974-2012.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Publikacja ma charakter pomocniczy w 
opracowaniu charakterystyki udostępniania 
edukacyjnego i turystycznego.

81 Materiał publikowany Zblewska M., 2014. Jak zwiedzić 
Słowiński Park Narodowy w dwa dni, 
Polska Dziennik Bałtycki, 7

Informacja turystyczna w magazynie internetowym dla osób 
spędzających krótki dwudniowy wypoczynek na terenie parku. 
Opis najpopularniejszych tras i miejsc turystycznych oraz 
informacje dotyczące możliwości i ograniczeń transportowych 
podczas zwiedzania parku na wspominanych trasach.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki udostępniania Parku dla celów 
turystycznych.

82 Materiał publikowany Zbyryt A., Menderski S., 2017. 
Wskazówki metodyczne do 
inwentaryzacji gniazd czapli siwej 
Ardea cinerea i czapli białej Ardea 
alba w koloniach lęgowych, Ornis 
Polonica, 58: 197-202

Porównanie metod inwentaryzacji gniazd czapli siwej i białej w 
koloniach lęgowych. W publikacji rekomenduje się użycie 
drona jako skuteczną, ekonomiczną i nieinwazyjną.

Dane aktualne Dane o charakterze porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku dla użytkowników 
dronów.

83 Materiał publikowany Zbyryt A., 2018. Oddziaływanie 
dronów na ptaki oraz ich 
zastosowanie w badaniach 
ornitologicznych i ochronie, Ornis 
Polonica, 59: 56-70

Oddziaływanie dronów na ptaki w tym na poszczególne 
gatunki. Możliwość zastosowania dronów w badaniach 
ornitologicznych populacji lęgowych, sukcesu lęgowego, 
perzowisk, siedlisk, monitoringu populacji przelotnych i 
zimujących. Wykorzystanie dronów w ochronie czynnej.

Dane aktualne Dane o wysokiej wartości merytorycznej i 
formalnej w tym charakterze porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, analizy 
udostępniania Parku dla użytkowników 
dronów.

84 Materiał publikowany Zioła-Zemczak K. (red.), 2017. 
Ustka, Słupsk i Słowiński Park 
Narodowy, Pascal, Bielsko-Biała: 
154 pp

Przewodnik turystyczny po środkowej części wybrzeża. W 
przewodniku znalazł się m. in. opis Słowińskiego Parku 
Narodowego i atrakcji turystycznych na przedmiotowym 
obszarze t.j.: wydmy, jeziora oraz Krainy w Kratę.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe w opracowaniu 
charakterystyki istniejącego udostępniania 
parku dla celów turystycznych.

85 Materiał publikowany Porakietowy Park Narodowy, 1996, 
Głos Pomorza nr 106, str 1

Nota prasowa dotycząca ofert zagospodarowania terenu po 
ośrodku badań meteorologicznych w Rąbce pod Łebą w 
charakterze obiektu turystycznego.

Dane 
historyczne

Nota nie ma zastosowania w opracowaniu.

86 Materiał 
niepublikowany

2006. Kronika Słowińskiego Parku 
Narodowego, Smołdzino, t. 35

Zbiór szczegółowych danych dotyczących m. in. 
udostępnienia, działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Dane 
historyczne

Pomimo nieaktualnych danych, opracowanie 
jest źródłem informacji o wysokiej wartości 
formalnej i merytorycznej. Kronika dostarcza 
danych dotyczących charakterystyki 
udostępniania, będzie pomocna w dokonaniu 
szczegółowej analizy zagadnień 
problemowych w Parku, jak również analizie 
dotychczasowej działalności edukacyjnej 
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87 Materiał publikowany Przewodnik, ścieżka przyrodniczo 

kulturowa „Światło Latarni”, 2006, 
red. Sobisz Zbigniew, Słowiński Park 
Narodowy, Smołdzino.

Broszura informacyjna, mini przewodnik po ścieżce 
przyrodniczej Światło Latarni. Opis przystanków położonych na 
trasie ścieżki, rys historyczny obiektów, informacja turystyczna.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze w opracowaniu 
charakterystyki istniejącego udostępniania 
parku dla celów turystycznych.

88 Materiał publikowany 2016. Cuda natury - dar spotkania, 
Min. Środ., Warszawa: 74

Broszura informacyjna, prezentująca regiony Polski. 
Przedstawia interesujące przyrodniczo obszary ich historię.

Dane aktualne Publikacja jest małowartościowym źródłem 
danych, jej ogólny zakres uniemożliwia 
wykorzystanie informacji w opracowaniu.

89 Materiał publikowany 2016. Słowiński Park Narodowy, 
Ekonatura, 8: 9

Publikacja zawiera dane ogólne o przyrodzie, 
uwarunkowaniach, turystyce SPN.

Dane aktualne Publikacja ma niewielkie znaczenie 
pomocnicze w opracowaniu charakterystyki 
udostępniania parku dla celów turystycznych.

90 Materiał publikowany 2017. Słowiński Park Narodowy – 
kraina wody, wiatru i piasku, Wyd. 
Słowiński Park Narodowy, 
Smołdzino: 123 pp

Publikacja o charakterze albumu, przedstawia fotografie 
przyrody i krajobrazu SPN wraz z krótkimi opisami.

Dane aktualne Publikacja jest małowartościowym źródłem 
danych, jej ogólny zakres uniemożliwia 
wykorzystanie informacji w opracowaniu.

Inne materiały i dokumenty istotne z punktu widzenia udostępniania, turystyki i edukacji
91 Porozumienie Porozumienie z dnia 02.08.2003 r. w 

sprawie funkcjonowania SPN w 
granicach gminy Smołdzino.

Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Radą Gminy 
Smołdzino w sprawie funkcjonowania SPN w granicach gminy 
Smołdzino.

Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych.

92 Wytyczne Wytyczne nr 8 Prezesa urzędu 
lotnictwa cywilnego z dnia 26 
sierpnia 2015. W sprawie ogłoszenia 
wymagań ustanowionych przez 
Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 
4444.

W wytycznych zawarto m. in. ogólne przepisy dla służb ruchu 
lotniczego, opis procedur dotyczących zagrożeń, utraty 
łączności w nieprzewidzianych sytuacjach.

Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych 
- analizie aktów prawnych związanych z 
użytkowaniem dronów.

93 Zarządzenie Zarządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zadań ochronnych dla Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Zarządzenie dotyczy ustanowionych zadań ochronnych na 
terenie SPN, w tym identyfikację i ocenę zagrożeń wywołanych 
wzmożonym ruchem turystycznym na plażach oraz szlakach 
turystycznych, w okresach wiosennym i letnim, zagrażających 
lęgom ptaków, fokom oraz zbiorowiskom roślinnym. 
Zarządzenie określa miejsca udostępniane turystycznie, 
punkty obsługi ruchu turystycznego oraz zakres planowanych 
działań w opisywanym zakresie.

Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym i porównawczym 
przydatne w opracowaniu analizy zagadnień 
konfliktowych na terenie Parku, udostępniania 
plaż i szlaków dla turystyki z psami, 
charakterystyki udostępniania, oraz opisie 
działań edukacyjnych.

94 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Dyrektora 
Słowińskiego Parku Narodowego z 
dnia 30.03.2012 r.

Zarządzenie dotyczy wyznaczenia obszarów do zbioru płodów 
runa leśnego na potrzeby miejscowej ludności.

Akt 
obowiązujący

Dane o charakterze ogólnym, przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych, 
udostępniania Parku dla celów zbierania runa 
leśnego.
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95 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora 

Słowińskiego Parku Narodowego z 
dnia 12.03.2017 r. w sprawie zasad i 
opłat za udostępnianie Słowińskiego 
Parku Narodowego w celach 
edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych oraz 
fotografowania/filmowania.

Zarządzenie dotyczy zasad i opłat za udostępnianie 
Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz fotografowania/ 
filmowania.

Akt 
obowiązujący

Bardzo wysoka wartość merytoryczna i 
formalna, dane są podstawowym źródłem 
opracowania charakterystyki udostępniania 
Parku do celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 
amatorskiego połowu ryb i rybactwa, 
podstawowe informacje o podstawach 
prawnych udostępniania Parku.

96 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora 
Słowińskiego Parku Narodowego z 
dnia 05.04.2018 r. w sprawie opłat, 
sposobu i warunków korzystania ze 
zorganizowanego postoju w Rąbce 
w roku 2018

Rozporządzenie dotyczy opłat, sposobu i warunków 
korzystania ze zorganizowanego postoju w Rąbce w roku 
2018.

Akt 
obowiązujący

Bardzo wysoka wartość merytoryczna i 
formalna, dane są podstawowym źródłem 
opracowania charakterystyki udostępniania 
Parku do celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 
amatorskiego połowu ryb i rybactwa.

97 Materiał 
niepublikowany

Dane własne SPN; zestaw danych 
udostępnionych 19/02/2019; dane 
zlokalizowane w folderze: 
12_Udostępnianie

Wykaz dzierżawców na terenie Parku, grupy edukacyjne, 
infrastruktura SPN, udostępnianie obiektów, wstępy do SPN i 
jego obiektów, zarządzenia dyrektora SPN, zarządzenie 
zasady i opłaty udostępniania.

Dane 
historyczne i 
aktualne

Bardzo wysoka wartość merytoryczna i 
formalna, dane są podstawowym źródłem 
opracowania charakterystyki udostępniania 
Parku do celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 
amatorskiego połowu ryb i rybactwa.

98 Strona internetowa Aktualna oferta edukacyjna SPN 
dostępna na stronie https: 
//slowinskipn.pl/pl/edukacja (dost. 
25.03.2019).

Na stronie zasady udostępniania Parku dla grup, regulamin 
zajęć, formularze wniosków, cennik. Opis Muzeum 
Przyrodniczego, punktów edukacyjnych, ścieżek 
przyrodniczych, wydawnictw edukacyjnych, konkursów. Oferta 
dla dzieci. Aplikacja mobilna, questy.

Dane aktualne Znaczenie podstawowe.

99 Strona internetowa https: 
//prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
/

Dane Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres 
działalności, charakter przeważającej działalności (PKD).

Dane aktualne Wysoka wartość formalna i merytoryczna 
danych niezbędna do opracowania 
charakterystyki udostępniania Parku, wykazu 
działalności gospodarczych.

100 Strona internetowa https: //www.kajakiem.pl/10-bledow-
popelnianych-na-splywach-
kajakowych-i-jak-ich-uniknac/

Zasady bezpiecznego spływu kajakiem. Dane aktualne Dane o charakterze ogólnym przydatne w 
opracowaniu analizy zagadnień konfliktowych 
na terenie Parku, analizy udostępniania Parku 
do turystyki kajakowej.
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5.21. Lasy
autorzy: Krzysztof Mroczek, Wojciech Romańczyk
Do wykonania części 7 dokumentacji planistycznej (Zasoby leśne) niezbędne będą:

• aktualna  warstwa  obrazująca  stan  posiadania  pokrywająca  cały  obszar  Parku.  Warstwa 
ta będzie  musiała  być  odpowiednio  przygotowana  poprzez  utworzenie  tzw.  obiektów 
podstawowych,  którymi  będą  obiekty  jednolite  pod  względem  położenia  administracyjnego, 
ewidencyjnego (nr działki ewidencyjnej) oraz w zakresie użytkowania gruntu (jednolity użytek 
gruntowy i klasa gleboznawcza). Warstwa taka jest aktualnie przygotowywana dla gruntów SPN 
położonych  w  granicach  powiatu  lęborskiego,  natomiast  bezzwłocznie  po  otrzymaniu 
stosownych  materiałów  ewidencyjnych  z  terenu  powiatu  słupskiego  będą  przygotowywane 
analogiczne dane,

• aktualna warstwa siedliskowa i glebowa – warstwa zostanie wykonana zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w rozdziale  5.4 -  Gleby i  typy siedliskowe lasu zamieszczonym na stronie 
62 niniejszego dokumentu,

• aktualna  warstwa  siedlisk  przyrodniczych  –  konieczna  do  ustalenia  typów  drzewostanu 
(docelowy, zgodny z warunkami siedliskowymi skład gatunkowy) i tworzenia nowych wyłączeń – 
warstwa taka będzie elementem wynikowym prac opisanych w rozdziale 5.6 - Szata roślinna i
siedliska przyrodnicze Natura 2000 zamieszczonym na stronie 92 niniejszego dokumentu,

• aktualna warstwa form ochrony przyrody,
• warstwa roślinności rzeczywistej i potencjalnej – warstwy te także będą elementem wynikowym 

prac  opisanych  w  rozdziale  5.6 -  Szata  roślinna  i  siedliska  przyrodnicze  Natura  2000 
zamieszczonym na stronie 92 niniejszego dokumentu,

• archiwalna  warstwa  wydzieleń  –  warstwa  taka  na  podstawie  danych  przekazanych 
przez Zamawiającego  została  przygotowana  i  dostosowana  do  dalszych  prac.  Warstwa 
ta jednak nie obejmuje obszaru, który poprzednio pozostawał w administracji Urzędu Morskiego 
w Słupsku,

• archiwalne  opisy  taksacyjne  –  na  podstawie  danych  przekazanych  przez  Zamawiającego 
została przygotowana w strukturze obowiązującej w PGL Lasy Państwowe odpowiednia baza 
danych.

Niezależnie od powyższego pamiętać należy,  że głównym kryterium tworzenia  wydzieleń 
są zawsze  względy  planistyczne,  gdyż  sposób  podejścia  do  danego  fragmentu  obszaru  objętego 
ochroną  determinuje  wyłączanie  w  odrębne  pododdziały  terenów  dla  których  w  dokumentacji 
planistycznej zaprojektowano odrębne wskazania. Z tego też względu ważnymi materiałami w oparciu 
o  które  będą  wyznaczane  granice  wydzieleń  będą  dane  dotyczące  postulowanych  działań 
ochronnych.

Do uzgodnienia  z  Zamawiającym pozostaje  kwestia  czy leśna mapa numeryczna (LMN) 
zintegrowana z opisami taksacyjnymi ma zawierać wszystkie grunty położone w granicach Parku, 
czy tak jak miało to miejsce w dotychczasowym operacie ochrony ekosystemów leśnych stanowiących 
integralną część planu ochrony SPN z roku 2004,  jedynie  grunty pozostające w zarządzie  Parku 
(czyli bez gruntów innych własności znajdujących się w granicach SPN).

Przed  przystąpieniem  do  właściwych  prac,  standardową  bazę  danych  zgodną 
z obowiązującymi  w  PGL Lasy  Państwowe  przepisami  branżowymi  wg  których  należy  wykonać 
tę część  dokumentacji  planistycznej,  trzeba  będzie  dostosować  do  specyfiki  parku  narodowego. 
W szczególności dostosowaniu do potrzeb planu ochrony podlegać będą następujące słowniki bazy 
danych:

• zbiorowisk  roślinnych  –  dostosowanie  do  jednostek  syntaksonomiczych  zastosowanych 
na mapie roślinności rzeczywistej Parku,

• zabiegów (uwzględnienie zabiegów ochronnych, a nie gospodarczych),
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• siedlisk  przyrodniczych  –  dostosowanie  do  siedlisk  występujących  w  Słowińskim  Parku 
Narodowym,

• funkcji lasu.
Powyższy  opis  przygotowano  w  oparciu  o  dane  źródłowe  zestawione  w  poniżej 

zamieszczonej  tabeli  nr  31,  prezentującej  wynik  szczegółowej  analizy  materiałów  dotyczących 
problematyki  poruszanej  w  niniejszym  rozdziale.  Tabela  została  uszeregowana  wg  przydatności 
materiałów  do wykonania  zadania.  Publikacje  umieszczone  od  pozycji  12  podano  w  porządku 
alfabetycznym.
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Tabela 31: Zestawienie przeanalizowanych materiałów dotyczących zasobów leśnych

Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Materiał 

niepublikowany
Operat ochrony ekosystemów 
leśnych – elaborat

Zawiera informacje o stanie ekosystemów 
leśnych, kompletną charakterystykę 
drzewostanów, zaprojektowanych zabiegów 
ochronnych.

Dane 
historyczne

Będzie pomocny przy tworzeniu operatu ochrony ekosystemów 
leśnych.

2 Materiał 
niepublikowany

Operat ochrony ekosystemów 
leśnych – opisy taksacyjne

Opisy taksacyjne drzewostanów wg stanu na 
2002 rok.

Dane 
historyczne

Pomocne przy pracach terenowych.

3 Materiał 
niepublikowany

2004. Dane z operatu ochrony 
ekosystemów leśnych SPN; 32 
arkusze map gospodarczych

Mapy gospodarcze sporządzone wg stanu na 
2004 rok.

Dane 
historyczne

Pomocne przy pracach terenowych, powierzchnia niektórych 
wydzieleń (86l, 86cx – inna niż w operatach).

4 Materiał 
niepublikowany

1998. Dane z planu urządzenia lasu 
obejmującego grunty w zasięgu 
terytorialnym SPN. Opisy taksacyjne 
pasa nadmorskiego (Urząd Morski w 
Słupsku).

Opisy taksacyjne pasa nadmorskiego 
sporządzone wg stanu na 1998 rok.

Dane 
historyczne

Pomocne przy pracach terenowych.

5 Materiał 
niepublikowany

1998. Dane z planu urządzenia lasu 
obejmującego grunty w zasięgu 
terytorialnym SPN; 3 arkusze map 
(gospodarczo-przeglądowych) pasa 
nadmorskiego

Mapy gospodarczo-przeglądowe sporządzone 
wg stanu na 1998 rok.

Dane 
historyczne

Pomocne przy pracach terenowych, numery oddziałów inne niż 
w warstwie geometrycznej wydz_pol_2017.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 Dane GIS SPN warstwa wydzieleń. 

Wydz_pol_2017.shp
Warstwa wydzieleń; źródłem warstwy jest 
warstwa wydzieleń z poprzedniego planu 
ochrony SPN (2004 rok); warstwa następnie 
przeformatowana do formatu Esri shapefile i 
aktualizowana przez pracowników Parku; 
aktualność warstwy – 2017 rok.

Dane 
historyczne

Występują różnice w stosunku do arkuszy map 
gospodarczych: np oddz 144by istnieje w opisach taksacyjnych 
w aneksie, jest w warstwie wydz_pol_2017, jest na mapie w 
formacie dgn a brak go na arkuszu mapy gospodarczej 
(ark.32) 
Oddział 148 (obręb WODNY) nie ma go w opisach 
taksacyjnych, ale istnieją rozbieżności w literowaniu wydzieleń 
pomiędzy warstwą wydz_pol_2017 a mapami w formacie dgn i 
arkuszami map gospodarczych. W tym przypadku nastąpiły 
podziały (nie uwidocznione w arkuszach map gospodarczych) 
lecz inaczej jest na mapach w formacie dgn a inaczej w 
warstwie wydz_pol_2017. Poprawne wydają się być mapy w 
formacie dgn.
Oddz 111 też są różnice pomiędzy wydz_pol_2017 (dwa 
wydzielenia k, brak wydzieleń p i r – jedno z k to p) a mapą w 
formacie dgn.
Częściowo zawiera dane z Urzędu Morskiego tzn oddz 199 – 
207 (wg mapy Urzędu Morskiego). Na opisywanej warstwie 
oddziały te mają oznaczenia 15A, 16A, 17B – 21B, 22A i 24A.
W oddz 147 brak na mapie wydz i, w mapie dgn jest. wydz d w 
warstwie wydz_pol_2017 stanowi sumę wydz d oraz i z mapy 
dgn.
Warstwa wydz_pol_2017 nie zawiera wszystkich gruntów 
leżących w granicach SPN.
Pomocna przy pracach terenowych, nie będzie jednak 
stanowiła podstawy tworzenia warstw geometrycznych nowego 
operatu ochrony ekosystemów leśnych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7 Baza danych (format 

dbf)
2004. Dane z operatu ochrony 
ekosystemów leśnych SPN

Dane opisowe dotyczące wydzieleń w parku;
zawierają dane z aneksu umieszczonego na 
końcu tomu II opisów taksacyjnych. Baza 
składa się z 22 plików dbf (stary format 
przechowywania danych urządzania lasu).

Dane 
historyczne

Ilościowo w zasadzie pokrywają się z danymi z wydz_pol_2017
różnice występują w 5 oddziałach 2A, 65A, 74, 75, 83, 111, 
144, 147 i 148: 
- w oddziale 111 zniknęła z warstwy shp osada (wydz r) – jest 
w mapie dgn
- w oddz 2A pojawiło się na mapie wydzielenie 71 – w opisach 
jako liniowe l.energ.
- w oddz 147 w tabelach wydz i, którego brak w warstwie shp 
(jest na mapie dgn). Na arkuszach map gospodarczych jest 
zupełnie inna literkacja.
- w oddz 74 i 75 w warstwach shp są wydz opisane jako 71 
(brak ich w tabelach dbf), graficzne leżą w oddz 75 (na mapie 
dgn opisane jako grunty wsi – prawdopodobnie doszły.
Dane zawarte w tabelach dbf są zgodne z danymi zawartymi w 
Operacie ekosystemów leśnych – opisy taksacyjne.
Zawierają dane z aneksu umieszczonego na końcu tomu II 
opisów taksacyjnych.

8 Baza danych (format 
mdb)

2004. Dane z operatu ochrony 
ekosystemów leśnych SPN

Dane opisowe dotyczące wydzieleń w parku. 
Część dotycząca ekosystemów leśnych 
zebrana w 24 tabelach bazy Access.

Dane 
historyczne

Zasadniczo to samo co w danych zawartych w tabelach dbf 
lecz nie zawierają uzupełnień i zmian zawartych w aneksie na 
końcu tomu II opisów taksacyjnych.

9 Dane GIS Dane z Banku Danych o Lasach 
(BDL)

Warstwy wydzieleń i oddziałów oraz opisy 
taksacyjne lasów innej własności (głównie 
lasy PGL LP w otulinie oraz niewielkie 
fragmenty UPUL w granicach Parku.

Dane aktualne Pomocne przy pracach terenowych.
Opisy taksacyjne lasów innej własności nie ujęte w operacie 
ochrony ekosystemów leśnych.
Nie są również ujęte w warstwie wydz_pol_2017 ani na innych 
mapach.

10 Materiał 
niepublikowany

SPN. Kroniki za lata 2006 – 2017 Zawierają szereg informacji o działalności 
Parku. Najważniejsze, w kontekście operatu 
ochrony ekosystemów leśnych są informacje 
o wykonanych zabiegach ochronnych.

Dane 
historyczne

Posłużą do analizy działań ochronnych w minionym okresie.

11 Materiał 
niepublikowany

Zestawienia roczne z wykonania 
zadań ochronnych

Dane na temat realizacji działań ochronnych z 
podaniem lokalizacji oraz rozmiaru 
wykonanych czynności

Dane 
historyczne

Posłużą do analizy działań ochronnych w minionym okresie.

12 Materiał publikowany Astel A., Parzych, A., Trojanowski J., 
2009. Comparison of litterfall and 
nutrient return in a Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis and 
an Empetro nigri-Pinetum forest 
ecosystem in nothern Poland, Forest 
Ecology and Management, 257 (12): 
2331-2341

Zawiera informacje o obiegu materii w 
ekosystemie leśnym Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis i ekosystemie leśnym 
Empetro nigri-Pinetum w północnej Polsce.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
13 Materiał publikowany Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 

M., Perzanowska J., Mróz W., 2014. 
Stan ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków w Polsce 
w latach 2007-2012, Biuletyn 
Monitoringu Przyrody 12, GIOŚ, 
Warszawa: 1-127

Informacje o stanie ochrony siedlisk i 
gatunków.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

14 Materiał publikowany Parzych A., 2010. Azot, fosfor i 
węgiel w roślinności leśnej 
Słowińskiego Parku Narodowego w 
latach 2002-2005

Zawartość pierwiastków w roślinności leśnej 
SPN.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

15 Materiał publikowany Parzych A., Jonczak J., 2012. 
Content of heavy metals in needles 
of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in 
selected pine forests in Słowiński 
National Park

W pracy przedstawiono wyniki badań 
zawartości metali ciężkich w igłach sosny 
zwyczajnej w wybranych lasach sosnowych w 
Słowińskim Parku Narodowym. 
Przedstawiono zależność pomiędzy 
zawartością metali ciężkich (Zn, Cu, Mn i Fe) 
w igłach sosnowych a rodzajem pierwiastka, 
wiekiem igieł i wilgotnością kompleksu 
leśnego.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

16 Materiał publikowany Parzych A., Sobisz Z., 2012. The 
macro- and microelemental content 
of Pinus sylvestris L. and Pinus 
nigra J.F.Arn. needles in Cladonia-
Pinetum habitat of the Słowiński 
National Park

Zawartość makro i mikroelementów w igłach 
sosny zwyczajnej i czarnej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

17 Materiał publikowany Parzych A., Sobisz Z., Trojanowski 
J., 2012. Prognosis content of heavy 
metals in soil and herbaceous plants 
in selected pine forests in the 
Słowiński National Park

Zawartość metali ciężkich w roślinności leśnej 
SPN.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze przy charakteryzowaniu zagrożeń.

18 Materiał publikowany Parzych, A., Trojanowski, J., 2009. 
Struktura i dynamika opadu 
organicznego w wybranych 
drzewostanach Słowińskiego Parku 
Narodowego w latach 2003-2005, 
Leśne Pr. Badawcze (Prace IBL), 
70, 7: 41-48

Badanie dynamiki i rodzaju opadu 
organicznego w zespołach leśnych SPN: 
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis i 
Empetro nigri-Pinetum w latach 2003–2005.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

19 Materiał 
niepublikowany

Pietkun K., 2013. Rośliny inwazyjne 
na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego i w jego otulinie, pr. 
mgr, UW Wrocław

Charakterystyka roślin inwazyjnych na terenie 
SPN.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze przy charakteryzowaniu zagrożeń i 
planowaniu zadań ochronnych.
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Lp. Typ informacji Określenie materiału Zakres informacji Ocena 
aktualności Wartość merytoryczna i formalna

1. 2. 3. 4. 5. 6.
20 Materiał częściowo 

publikowany
Praca zbiorowa. Rutkowski P., 2017 
- Wpływ wybranych czynników 
biotycznych i abiotycznych na 
naturalne odnawianie się drzew w 
Słowińskim Parku Narodowym

Charakterystyka ilości i jakości odnowienia 
naturalnego drzewostanów w zależności od 
warunków glebowych i klimatycznych

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze. Posłużą do charakterystyki klas 
odnowienia i planowania zadań ochronnych.

21 Materiał publikowany Urbaniak T., 2016. Pozostałości po 
dawnej puszczy, Ziemia Słupska, 6: 
14

Artykuł na temat odsłoniętych przez Bałtyk 
pozostałości puszczy bukowo-dębowej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze.

22 Materiał publikowany Żółkoś K., 2010. Udział i rola sosny 
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w 
zbiorowiskach roślinnych 
Słowińskiego Parku Narodowego na 
tle dawnych przemian roślinności, 
Acta Botanica Cassubica, 7-9: 99-
121

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z 
udziałem sosny zwyczajnej.

Dane aktualne Znaczenie pomocnicze przy charakteryzowaniu siedlisk.
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6. Podsumowanie
Niniejszy  dokument  stanowi  wynik  realizacji  prac  etapu  1  (wstępnego)  związanego 

z wykonywaniem dokumentacji  planistycznej  na potrzeby projektu  planu ochrony dla  Słowińskiego 
Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja 
Słowińska  PLH22023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002 
w granicach Parku.

Prace w etapie  1  wykonał  zespół  32 osób.  Autorzy i  konsultanci  poszczególnych  części 
niniejszego  dokumentu  zostali  podani  pod  nagłówkami  rozdziałów  i  podrozdziałów.  Łącznie 
w opracowywaniu poszczególnych części dokumentu brało udział 25 osób.

Pozostałe 7 osób wykonywało niezbędne prace pomocnicze, tym:
1. Aleksandra Wilczyńska pozyskanie danych,
2. Karol Mordka organizacja pracy zespołu pomocniczego,
3. Sabina Nowak analiza i przetwarzanie danych przestrzennych,
4. Paulina Żurowska prowadzenie bazy bibliograficznej,
5. Joanna Lomber pomoc techniczna,
6. Bartłomiej Podolski pomoc techniczna,
7. Monika Kusiak-Kołodziej pomoc techniczna.

Ostateczna redakcja dokumentu: Wojciech Romańczyk.
Kraków, 20 maja 2019 roku
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