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Obecnie 

• zebranie istniejących danych i opracowań, 
analiza ekologicznych, społecznych i 
gospodarczych uwarunkowań obszaru  

• badania akustyczne dna morskiego  

Czerwiec 
2019 

• terenowa inwentaryzacja gatunków i siedlisk  

Grudzień 
2019 

• diagnoza stanu przedmiotów ochrony  

• określenie operacyjnych celów ochrony  

Paździer
nik 2020 

• opracowanie programu działań ochronnych 

• zaprojektowanie monitoringu   
 

Zakończenie Projektu 31.10.2020 r. 

Harmonogram realizacji Projektu 



Podstawowe informacje o sieci Natura 2000  

i planach ochrony 



Podstawy prawne sieci Natura 2000 

Podstawą tworzenia sieci Natura 2000 są zapisy dwóch dyrektyw:  
 

• Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, zmienionej Dyrektywą 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 r., tzw. Dyrektywy Ptasiej (DP); 

• Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywy 

Siedliskowej (DS). 
 

W skład sieci Natura 2000 wchodzą: 

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), (PLB)  

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), (PLH) 

• posiadające wspólne granice obszary ptasie PLB oraz siedliskowe PLH 

(PLC) 



Cel ustanowienia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 

Celem tworzenia sieci obszarów Natura 2000  

jest umożliwienie zachowania 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków uznanych za 

ważne dla Wspólnoty we właściwym stanie ochrony 

(w ich naturalnym zasięgu) lub tam, gdzie jest to stosowne – 

odtworzenie takiego stanu.  

 

  



Działalność człowieka w obszarze Natura 2000 

Na obszarach Natura 2000 dozwolone jest prowadzenie dowolnego typu 

przedsięwzięć, pod warunkiem, że: 

 

• ich realizacja nie prowadzi do pogorszenia stanu siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków 
 

• planowane przedsięwzięcia, które mogą wywierać negatywny 

wpływ podlegają obowiązkowej ocenie ich skutków 
 

• realizacja przedsięwzięć, które mogą wywierać znaczący negatywny 

wpływ na stan siedlisk i gatunków może być dopuszczalna tylko w 

wyjątkowych przypadkach, jeżeli spełnione są przesłanki opisane w 

art. 6 ust. 4 DS. (wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

o charakterze społecznym lub gospodarczym) oraz pod warunkiem 

wykonania działań kompensujących 



 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – nadzór nad 

funkcjonowaniem obszarów na terenie całego kraju, prowadzenie 

ewidencji, zarządzanie informacją, wydawanie zaleceń i wytycznych, 

kontrola obszarów 

 

 Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska – koordynują 

funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze swojego działania  

 

 Dyrektorzy parków narodowych – nadzór nad obszarami, które 

obejmują teren parku narodowego  

 

 Dyrektorzy Urzędów morskich – nadzór nad obszarami Natura 

2000 lub ich częścią, znajdującą się na obszarach morskich  

 

 

Nadzór nad obszarami 



Plan ochrony obszaru Natura 2000 

 

Jest opracowywany przez organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000 na okres 20 lat na podstawie inwentaryzacji, badań i ekspertyz 

zapewniających uzyskanie dobrego rozpoznania przedmiotów ochrony 

i uwarunkowań ich ochrony. 

 

 

Plan ochrony jest aktem prawnym ustanawianym w drodze 

rozporządzenia Ministra Środowiska. 

 



Co zawiera Plan ochrony? 

 Opis przebiegu granic obszaru Natura 2000; 
 

 Opis i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz opis sposobu ich eliminacji lub ograniczenia; 
 

 Opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk i gatunków; 
 

 Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych (tu w planie 

zagospodarowania przestrzennego POM); 
 

 Wykaz zadań ochronnych, wraz z określeniem sposobu ich 

wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do 

potrzeb; 
 

 Określenie zakresu monitoringu przyrodniczego. 



Prace nad planem ochrony – zasadnicze etapy 

przystąpienie do sporządzania projektu planu, w tym obwieszczenie 

Urzędu Morskiego w Słupsku   

wykonanie opracowań na potrzeby sporządzenia projektu planu 

= opracowanie wstępnej i ostatecznej wersji dokumentacji przyrodniczej 

sporządzenie formalnego projektu planu ochrony, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w 

sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu  

do spraw środowiska 



Poglądowa mapa obszaru  



Przedmioty ochrony (dla których wyznaczono obszar) tj. gatunki i 

siedliska wskazane są w Standardowym Formularzu Danych (SDF) 

 
• Siedlisko 1110 – piaszczyste ławice podmorskie 

• Siedlisko 1170 – skaliste i kamieniste dno morskie, rafy   

• Nurnik 

• Lodówka 

Przedmioty ochrony 



Szczegółowe prace nad planem ochrony 

 

Etap wstępnej dokumentacji przyrodniczej 

  



Wstępna dokumentacja przyrodnicza 

Analiza dotychczas wydanych opracowań publikowanych oraz 

dostępnych materiałów niepublikowanych przydatnych do sporządzenia 

projektu planu ochrony: 

 
 

 Uwarunkowania kartograficzne; 

 Uwarunkowania hydrologiczne, geomorfologiczne, klimatyczne; 

 Uwarunkowania przyrodnicze (fitobentos, makrozoobentos, 

ichtiofauna, ssaki, ptaki); 

 Przedmioty ochrony (siedliska, ptaki). 



Łącznie przeanalizowano ok. 100 prac*: 

 

• Wyniki projektów badawczych (raporty, publikacje); 

• Dane z monitoringu HELCOM COMBINE; 

• Raporty z badań obszarów planowanych MFW; 

• Dane niepublikowane; 

• Przewodniki metodyczne; 

• Strony internetowe. 

 

Największą przydatność do celów planu ochrony mają 3 Projekty 

 

 

 

 
* z wyłączeniem awifauny 

 

Wstępna dokumentacja przyrodnicza 



http://www.pom-habitaty.eu/index.php 

„Przyrodnicze uwarunkowania 

planowania przestrzennego  

w polskich obszarach morskich  

z uwzględnieniem sieci Natura 2000” 



http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/ 

„Pilotażowe wdrożenie monitoringu 

gatunków i siedlisk morskich  

w latach 2015–2018” 



Budowa morskiej farmy  

wiatrowej Bałtyk Środkowy II 

 

Budowa morskiej  

infrastruktury przesyłowej  

energii elektrycznej (MIP) 



1. Baza danych i materiały kartograficzne 

Zebrane dane w formacie przestrzennym (GIS): 
 

 Uwarunkowania geograficzne 

Granice administracyjne polskich obszarów morskich 

Granice administracyjne obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" 

(PLC990001) 

Uwarunkowania przyrodnicze 

Obszarowe formy ochrony przyrody na środkowym wybrzeżu 

Dane geologiczne 

Dane osadów dennych 

Dane siedliskowe 

Złoża kopalin 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe 

Obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego 

Dane nawigacyjne 

Obszary ograniczonego użytkowania 



2. Fitobentos 

To rośliny wodne, których występowanie limituje odpowiednia ilość światła, są to:  

• makroglony – zielenice, brunatnice, krasnorosty, które przytwierdzają się do 

twardego podłoża, np. kamieni, lub swobodnie unoszą się w toni wodnej,  

• rośliny naczyniowe – rośliny zakorzenione w dnie piaszczystym lub 

piaszczysto-mulistym, np. trawa morska Zostera marina.  

W POM w postaci zbiorowisk występują do około 13 m głębokości, natomiast 

głębiej – do około 20 m głębokości, stwierdza się jedynie ich pojedyncze okazy.  
 

Gatunki siedliskotwórcze i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin:  

 

Furcellaria lumbricalis,  

Ceramium diaphanum, 

Ceramium virgatum (C. rubrum), 

Ceramium tenuicorne,  

Vertebrata fucoides  (Polysiphonia fucoides) 



Dotychczasowe stacje badań fitobentosu  



3. Makrozoobentos 

 zespół bezkręgowych organizmów zwierzęcych żyjących na 

powierzchni osadów (epifauna) lub w ich wnętrzu (infauna)  
 

 

 frakcja „makro” oznacza organizmy pozostające podczas przesiewania 

prób osadu dennego na sicie o rozmiarze oczek 1 mm (wg HELCOM) 
 

 

 bardzo dobry wskaźnik biologiczny stanu ekologicznego zbiorników 

wodnych. Struktura jakościowa i ilościowa makrozoobentosu (skład 

taksonomiczny, liczebność i biomasa) odzwierciedla stan środowiska 

osadowego  

 



Zespoły  makrozoobentosu 

Płytkie, piaszczyste dno:  

 

małże (sercówka, rogowiec, piaskołaz), 

wieloszczety (pygospio),  

pancerzowce (batyporeja) 

Dno kamieniste:  

 

fauna poroślowa: omułek, pąkle, 

siatecznik,  

fauna towarzysząca: kiełże, wypławki 



Dotychczasowe stacje badań makrozoobentosu 



4. Siedliska 

W oparciu o dyrektywę siedliskową, o siedlisku mówimy w przypadku 

„obszaru lądowego lub wodnego, naturalnego, półnaturalnego lub 

antropogenicznego, wyodrębnionego w oparciu o cechy geograficzne, 

abiotyczne i biotyczne”.  

Siedlisko jest zatem kompleksem wzajemnie na siebie wpływających i 

przenikających się parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

 

 

• Głębokość (od 8 do 32 m) 

• Rodzaj podłoża (dobrze wysortowane piaski; żwiry; podłoże twarde – 

głazy, otoczaki) 

 



Piaszczyste ławice podmorskie (1110)  

Nieregularnie ukształtowane wypłycenia; stale zanurzone pod wodą, 

utworzone głównie z osadów piaszczystych. 

Charakteryzują się dużym stopniem naturalności. Umowną granicę 

siedliska stanowi izobata 20 m.  

Charakterystyczne są zespoły bezkręgowców z gatunkami typowymi: 

 
Bathyporeia pilosa,  

Pygospio elegans,  

Cerastoderma glaucum, 

Mya arenaria. 

 

 

Dotychczas nie stwierdzono  

występowania roślin  

zakorzenionych. 



Charakteryzuje się wysoką różnorodnością taksonomiczną roślin i zwierząt, 

rozmieszczonych strefowo w zależności od głębokości.  

W polskich obszarach morskich ma ono postać głazowisk z 

nagromadzeniami otoczaków i głazów o różnej wielkości. 

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)  

Charakterystycznymi dla siedliska taksonami są: 
 

Furcellaria lumbricalis,  

Ceramium spp.,  

Vertebrata fucoides 
 

oraz fauna poroślowa:  

Amphibalanus improvisus,  

Einhornia crustulenta,  

Mytilus trossulus,  

kiełże z rodzaju Gammarus 



Dotychczasowe stacje badań siedlisk 

Piaszczyste ławice podmorskie – właściwy stan zachowania* 

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy – właściwy stan zachowania* 
 

*Ocena w ramach Projektu: Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018, na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 



 

Analiza literatury wykazała, że: 

 

• W rejonie Ławicy Słupskiej notowane są 2 gatunki ryb z Załącznika   

II DS: parposz (Alosa fallax) i minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis). 

 

• Obszar Ławicy Słupskiej może stanowić miejsce tarliskowe dla ryb 

lito- i fitofilnych, przestrzeń dla form juwenilnych oraz żerowisko dla 

ichtiofagów.  
 

 

W Standardowym Formularzu 

Danych (SDF) dla obszaru 

nie ma przedstawicieli ichtiofauny. 
 

5. Ichtiofauna 



6. Ssaki 

W Bałtyku występują 4 gatunki ssaków morskich wymienione w: 

- załączniku I do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (1); 

- załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (2). 

• Foka szara (1), (2) 

• Foka pospolita (1), (2) 

• Foka obrączkowana (1) 

• Morświn (1), (2) 

 

Analiza literatury i innych 

dostępnych informacji wykazała, 

że obszar PLC Ławica Słupska 

nie jest istotnym siedliskiem dla 

ww. gatunków ssaków. 
Foki szare na piaszczystej łasze w Ujściu Wisły Przekop będących jedynym 

wyleżyskiem w POM, czerwiec 2018 roku (materiały GIOŚ) 



7. Ptaki zimujące na Ławicy Słupskiej 

Wyniki analizy literatury  

dla obszaru Natura 2000 Ławica Słupska (PLC 990001) 

 
 

  





































































Podsumowanie (wstępne) 
 

• Najliczniejszym gatunkiem w rejonie Ławicy Słupskiej była w latach 

2012-2014 lodówka, która poza okresem letnim stanowiła 97-98% 

wszystkich zaobserwowanych ptaków. Jej szacunkowa średnia liczebność 

na tym akwenie wyniosła jesienią 120 tys., zimą 180 tys. oraz wiosną 50 

tys. osobników.  

• badany akwen jest jednym z najważniejszych miejsc przebywania tego 

gatunku zarówno w obrębie Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Polski, jak i w 

skali całego Bałtyku.  

• Lokalizacja największych koncentracji ptaków morskich (lodówki), 

przekraczających nawet 1000 os./km2 była odmienna w kolejnych okresach 

fenologicznych. Jesienią ptaki koncentrowały się głównie we wschodniej, 

a zimą w zachodniej części Ławicy Słupskiej. Wiosną rozmieszczenie 

ptaków było niejednorodne z 2-3 obszarami o najwyższych 

zagęszczeniach. 

• Drugą najliczniejszą kaczką była w latach 2012-2014 uhla, która poza 

okresem letnim stanowiła 3,2% wszystkich zaobserwowanych ptaków. 

 



 Akustyczne badania geofizyczne 

Szczegółowe prace nad planem ochrony 



 

Metodyka pomiaru: obszar badań 

 



• Echosonda wielowiązkowa o rozdzielczości co najmniej 4 punkty 

pomiarowe na 1 kwadratowy powierzchni.  

• Dokładności pomiaru pozycji do 0,1 m, a rzędnej do 0,1 m. 

• Wynik w postaci mapy batymetrycznej. 

 

 

Metodyka pomiaru: badania batymetryczne 

 



• Badania rodzaju osadów na dnie holowanym sonarem bocznym. 

• Pozycjonowanie z dokładnością do 1-2 m.  

• Wynik w postaci mozaiki sonarowej z wyznaczonymi obszarami o 

charakterystycznej budowie osadów powierzchniowych 

 

Metodyka pomiaru: badania sonarowe 

 



 

• Wyniki badań potwierdzają zasadność wykonania równocześnie badań 

batymetrycznych i sonarowych – zdjęcie sonarowe zawiera więcej informacji 

na temat rodzaju dna i granic wydzieleń 

 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 



 

• zdjęcie sonarowe zawiera więcej informacji na temat rodzaju dna i granic 

wydzieleń, batymetria wskazuje tylko szorstkość dna 

 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 



 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 
 

• Wyniki uzyskane ze zdjęcia sonarowego nie wskazują jednoznacznie na 

istnienie formy morfologicznej (morena de Geera). 



 

• Wyniki uzyskane ze zdjęcia sonarowego nie wskazują jednoznacznie na 

istnienie formy morfologicznej (morena de Geera). 

 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 



 

• Formy zaobserwowane na zdjęciu sonarowym wskazują na zmianę charakteru 

dna, batymetria wskazuje na zróżnicowanie głębokości ale podobny charakter 

osadów na dnie 

 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 



 

• Formy zaobserwowane na zdjęciu sonarowym wskazują na zmianę charakteru 

dna, batymetria wskazuje na zróżnicowanie głębokości ale podobny charakter 

osadów na dnie 

 

Metodyka pomiaru: komplementarność metod 

 



 

• Różnice w zestawach danych dostępnych przed rozpoczęciem projektu a 

danymi zebranymi w trakcie badań akustycznych 

 

Metodyka pomiaru: różnice z danymi historycznymi  

 

• Do 2 m różnicy 



 

• Różnice w zestawach danych dostępnych przed rozpoczęciem projektu a 

danymi zebranymi w trakcie badań akustycznych 

• Do 4 m różnicy 



 

• Różnice w zestawach danych dostępnych przed rozpoczęciem projektu a 

danymi zebranymi w trakcie badań akustycznych 

 

Metodyka pomiaru: różnice z danymi historycznymi  

 

• Do 8 m różnicy 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości powyżej 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Formy piaszczyste zróżnicowane pod 

względem wysortowania materiału 

• Głębokości powyżej 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Osady piaszczyste drobnoziarniste 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Osady piaszczyste drobnoziarniste 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno miękkie 

 



 

• Wychodnie i grzędy gliny zwałowej 

(pozostałości moren de Geera 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno twarde 

 



 

• Wychodnie i grzędy gliny zwałowej 

(pozostałości moren de Geera 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: dno twarde 

 



 

• Zasięg poza wyznaczonym obszarem 

Ławica Słupska 

 

Wyniki pomiaru: dno twarde 

 



 

• Nowe wraki stwierdzone w trakcie 

badań 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: wraki 

 



 

• Nowe wraki stwierdzone w trakcie 

badań 

• Głębokości do 20 m 

 

Wyniki pomiaru: wraki 

 



Dziękujemy za uwagę 



Czerwiec 
2019 

• terenowa inwentaryzacja gatunków i siedlisk  

Grudzień 
2019 

• diagnoza stanu przedmiotów ochrony  

• określenie operacyjnych celów ochrony 

• ETAP OPRACOWANIA TZW. DOKUMENTACJI 
PRZYRODNICZEJ  

Październik 
2020 

• opracowanie programu działań ochronnych 

• zaprojektowanie monitoringu 

• ETAP OPRACOWANIA ROZPORZĄDZENIA  
 

Zakończenie Projektu 31.10.2020 r. 

Harmonogram realizacji Projektu 



Konsultacje społeczne 

Rodzaj spotkania Termin 

zasadnicze dodatkowe 

x Październik 2019 

x Luty 2020 

x Marzec 2020 

x 

 

Kwiecień 2020 

x Czerwiec 2020 

x Lipiec 2020 

x Październik 2020 


