
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany na Zamówienie:

Urzêdu Morskiego w S³upsku
Al. Sienkiewicza 18
76-200 S³upsk 

Instytut Morski w Gdañsku
ul. D³ugi Targ 41/42
80-830 Gdañsk

przez Konsorcjum:

MEWO S.A.
ul. Starogardzka 16
83-010 Straszyn

we wspó³pracy z:

Przyrodnicy24 Rydzkowski i Koœmicki
ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 41
87-100 Toruñ 

konsultacje.lawica@im.gda.pl

PROJEKT PLANU OCHRONY DLA 
MORSKIEGO OBSZARU 

NATURA 2000

£AWICA S£UPSKA
PLC990001

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE 
SPORZ¥DZANIA PLANU OCHRONY

 OBSZARU NATURA 2000

Obowi¹zek sporz¹dzania planu ochrony dla 
obszaru Natura 2000 wynika z art. 29 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142). Plan ochrony stanowi 
projekt Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w 
sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000. 

Plan ochrony ustanawiany jest na okres 20 lat.

Projekt planu ochrony bêdzie zawiera³:

?opis granic i mapê obszaru Natura 2000;

?identyfikacjê zagro¿eñ dla zachowania 
w³aœciwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony;

?warunki utrzymania lub odtworzenia 
w³aœciwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony, zachowania integralnoœci i spójnoœci 
sieci obszarów Natura 2000;

?wskazania do zmian w dokumentach 
zagospodarowania przestrzennego;

?dzia³ania ochronne;

? wskaŸniki w³aœciwego stanu ochrony;

?sposoby monitoringu realizacji zadañ 
ochronnych oraz ich skutków;

?sposoby monitoringu stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MORSKI OBSZAR NATURA 2000 
£AWICA S£UPSKA (PLC990001)

Ustanowiony Rozporz¹dzeniem Ministra 
Œrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 (Dz. U. z 2011 r. nr 25 poz. 133) jako obszar 
specjalnej ochrony ptaków oraz Decyzj¹ Komisji 
Europejskiej jako specjalny obszar ochrony 
siedlisk.

£awica S³upska po³o¿ona jest w odleg³oœci oko³o 
22 km od wybrze¿a Polski. Jej lokalizacja 
wyznaczona jest przebiegiem izobaty 20 m, a 

2powierzchnia wg SDF wynosi 800,5 km .

Obszar ten stanowi ostojê ptaków wêdrownych 
(takich jak lodówka i nurnik) oraz wodno-
b³otnych. Wyp³ycenia s¹ zasiedlane przez liczne 
bezkrêgowce, które stanowi¹ bogat¹ bazê 
pokarmow¹ dla ptaków.

Charakterystycznym elementem morfologicz-
nym £awicy S³upskiej s¹ ci¹gi wzniesieñ 
zbudowane z bloków skalnych i g³azów 
odpornych na erozjê. Twarde dno oraz 
stosunkowo du¿a przezroczystoœæ wody 
s t wa r z a j ¹  d o g o d n e  wa r u n k i  ro z wo j u  
ró¿norodnych zespo³ów bentosowych, wœród 
których wystêpuj¹ cenne przyrodniczo gatunki 
siedliskotwórcze (krasnorosty: Furcellaria 
lumbricalis, Ceramium diaphanum, Vertebrata 
fucoides i ma³¿e Mytilus trossulus). W wielu 
miejscach g³azowiska £awicy S³upskiej 
rozwijaj¹ siê rzadkie gatunki makroglonów 
(Coccotylus truncatus, Desmarestia viridis, 
Rhodomela confervoides, Delesseria sanguinea).

PRZEDMIOTY OCHRONY 

SIEDLISKA:
Piaszczyste ³awice podmorskie (1110)
Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

GATUNKI PTAKÓW:
Nurnik (Cepphus grylle) (A202)
Lodówka (Clangula hyemails) (A064)

W SDF obszaru wymieniono ponadto 2 gatunki 
nurów: Gavia arctica i Gavia stellata.
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