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Sierpień 
2019 

• Wstępna dokumentacja przyrodnicza, recenzja 

Grudzień 
2019 

• Dokumentacja przyrodnicza, recenzja 

obecnie 

 

• Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska 
ws. ustanowienia planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 PLC990001, recenzja 

 

Paździer
nik 2020 

 

• Zakończenie Projektu 
 

Ramowy harmonogram realizacji Projektu 



Ostatni element merytoryczny 

Projekt rozporządzenia Ministra środowiska w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Ławica Słupska PLC990001 

 



Dokumentacja przyrodnicza 



Dokumentacja przyrodnicza 

• Analiza literatury i materiałów planistycznych 

• Metodyka badań środowiskowych 

• Metodyka oceny stanu ochrony 

• Wyniki przeprowadzonych badań środowiskowych 

(akustycznych, zoobentosu, fitobentosu, osadów dennych) 

• Weryfikacja Standardowych Formularzy Danych  

• Ocena stanu ochrony siedlisk i gatunków ptaków 

• Opis zagrożeń  

• Określenie celów ochrony  

• Zaplanowanie działań ochronnych 

• Zaplanowanie monitoringu 

 



Dokumentacja przyrodnicza 



Podsumowanie wyników badań 



Badania akustyczne 



Dane batymetryczne 



Dane batymetryczne 



Dane sonarowe 





A – obszar o dominującym udziale elementów rzeźby glacjalnej  

B – obszar o dominującym udziale elementów rzeźby morskiej 

A 

B 





LS_ 01.mp4
LS_ 02_st 03.mp4


A – obszar o dominującym udziale elementów rzeźby glacjalnej  

B – obszar o dominującym udziale elementów rzeźby morskiej 

A 

B 





LS_05_st 09.mp4
LS_04_st 09.mp4


mapa batymetryczna 



mozaika sonarowa 



mozaika sonarowa - siedliska 



siedliska:   A3 podłoże twarde w strefie infralitoralnej ; A5.1 osady gruboziarniste w strefie sublitoralnej;  

 A5.2 piaski w strefie sublitoralnej; X32 podłoże mozaikowe w strefie infralitoralnej. 
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mozaika sonarowa - siedliska 



siedliska:   A3 podłoże twarde w strefie infralitoralnej ; A5.1 osady gruboziarniste w strefie sublitoralnej;  

 A5.2 piaski w strefie sublitoralnej; X32 podłoże mozaikowe w strefie infralitoralnej. 



mapa batymetryczna 



mozaika sonarowa 



mozaika sonarowa - siedliska 



siedliska:   A3 podłoże twarde w strefie infralitoralnej ; A5.1 osady gruboziarniste w strefie sublitoralnej;  

 A5.2 piaski w strefie sublitoralnej; X32 podłoże mozaikowe w strefie infralitoralnej. 





podłoże mozaikowe w strefie infralitoralnej 

skupisko głazów 

wychodnia skał spoistych 

LS_07_pkt 05.mp4
LS_06_pkt 04.mp4
LS_08_pkt 05.mp4




Badania w siedlisku piaszczyste ławice podmorskie 

(1110) 

• Makrozoobentos 

• Osady denne 



Stacje badań w siedlisku  piaszczyste ławice  

podmorskie (1110) 



• Wysokie zróżnicowanie taksonomiczne (21 taksonów) 

• Duży udział gatunków wskaźnikowych dna czystego 

• Obecne wszystkie 4 gatunki typowe dla siedliska, z których Pygospio 

elegans (jest gatunkiem wskaźnikowym i typowym) był stwierdzany 

na blisko 90% zbadanych stacji 

• Stan osadów dennych, na podstawie analiz ogólnego węgla 

organicznego, azotu i fosforu całkowitego oraz potencjału redox, 

oceniono na właściwy 

 

 

 

Podsumowanie wyników badań w siedlisku  piaszczyste 

ławice podmorskie (1110) 

 



Zweryfikowano powierzchnię siedliska, zajmuje w Obszarze 309 km2, 

stan siedliska oceniono na właściwy (FV) 

Podsumowanie wyników w siedlisku  piaszczyste ławice 

podmorskie (1110) 



Badania w siedlisku skaliste i kamieniste dno 

morskie, rafy (1170) 

• Fitobentos 

• Fauna poroślowa i fitofilna 



Podsumowanie wyników badań w siedlisku skaliste i 

kamieniste dno morskie, rafy (1170)  

 

Fitobentos: 

• Jedyne zbadane dotychczas miejsce występowania makroglonów w 

wodach otwartych polskich obszarów morskich  

• 11 gatunków makroglonów, w tym:  
 - gatunki objęte ochroną: widlik Furcellaria lumbricalis oraz  

 rozróżki Ceramium diaphanum i Ceramium virgatum  

 - gatunki rzadkie w POM: Coccotylus truncatus czy Delesseria sanguinea 

• Obecne taksony typowe dla siedliska takie jak rurecznica, widlik i 

rozróżki, będące jednocześnie gatunkami siedliskotwórczymi 

 

 

Fauna poroślowa i fitofilna: 

• Wysokie zróżnicowanie taksonomiczne (21 taksonów) 

• Najpowszechniej występowały gatunki poroślowe (siedliskotwórcze) 

takie jak omułek, siatecznik, pąkla oraz bogata fauna towarzysząca jak 

kiełże 

• Obecne wszystkie 4 gatunki typowe dla siedliska 



Podsumowanie wyników badań w siedlisku skaliste i 

kamieniste dno morskie, rafy (1170)  

• Najlepiej zachowane siedlisko rafowe w POM, jego stan oceniono na 

właściwy (FV) 

• Zweryfikowano powierzchnię siedliska, zajmuje w obszarze 143 km2 



 
 

  

Awifauna 

Piotr Rydzkowski, Andrzej Kośmicki 



Analiza istniejących danych pochodzących z : 

- Monitoringu Zimujących Ptaków Morskich z lat 2013-2019,   

- dane od Polenergia z lat 2012-2014. 

 

Modelowanie rozmieszczenia awifauny przeprowadzono metodą 

geostatystyczną zwaną krigingiem przy użyciu narzędzi: 

- oprogramowania Distance 7.3; 

- oprogramowania ArcGIS PRO z rozszerzeniem Spatial Analyst. 

 

Wynik - mapy rozkładu zagęszczeń ptaków na Ławicy Słupskiej, w 

okresie zimowania (grudzień – luty) oraz migracji (w miesiącach marzec 

– kwiecień i październik – listopad). 

 

Źródła danych o ptakach   



Lokalizacja transektów badawczych 



Rozmieszczenie wszystkich ptaków morskich zimą 



Rozmieszczenie wszystkich ptaków morskich podczas migracji  

Wszystkie ptaki morskie 



Rozmieszczenie lodówki zimą  



Rozmieszczenie lodówki podczas migracji  



Rozmieszczenie uhli zimą 



Rozmieszczenie uhli podczas migracji  



Rozmieszczenie nurnika zimą 



Rozmieszczenie nurnika podczas migracji 



  
W wyniku prac wnioskowane są zmiany  

w Standardowym Formularzu Danych 

lodówka Clangula hyemalis  

zmiana licz. pop. zimującej z 25(!) na 101 148 – 231 180 os. 

dodanie pop. przelotnej z oceną pop. B i licz. 76 440 – 214 374 os. 
 

uhla Melanitta fusca  

dodanie pop. zimującej z oceną pop. B i licz. 5 565 – 23 611 os.,  

dodanie pop. przelotnej z oceną pop. C i licz. 910 – 1 789 os. 
 

nurnik Cepphus grylle 

zmiana licz. pop. zimującej z 400 – 100 na 98 – 556 os., 

dodanie pop. przelotnej z oceną pop. C z licz. 72 – 461 os. 
 

nur rdzawoszyi Gavia stellata  

zmiana licz. pop. zimującej z 140 na 28 – 66 os., zmiana jakości danych z M 

na P. 
 

nur czarnoszyi Gavia arctica  

dodanie licz. pop. zimującej 93 – 173 os., zmiana kategorii obecności z P na 

R, zmiana jakości danych z M na P. 



Opracowanie metodyki oceny stanu zachowania ptaków 

Dotychczas brak było metodyki do oceny stanu ochrony 

gatunków kaczek morskich w obszarach Natura 2000. 

Metodykę oparto na podstawowych parametrach: 

populacja, siedlisko i szanse zachowania gatunku. 

 

Wykorzystano doświadczenia dotyczące ptaków 

lęgowych z Wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (Zawadzka i in. 2013). 

 

Wykorzystano projekty planów ochrony dla innych 

morskich obszarów Natura 2000 w Polsce, tj. Zatoka 

Pomorska PLB990003, Zatoka Pucka PLB220005. 

  



Parametr 1 (Populacja) 

Dane GIOŚ pozwalają na oszacowanie wskaźników stanu 

charakteryzujących populację, tj.  

trend wskaźnika liczebności,  

trend wskaźnika rozpowszechnienia gatunku w obszarze. 

Dane, zebrane na tych samych powierzchniach w kolejnych 

latach, umożliwiają śledzenie zmian liczebności i 

rozpowszechnienia populacji ptaków. Obliczenia – 

oszacowano wskaźniki liczebności oraz λ  (wsp. modelu)– 

wykonywane w programie TRIM 3.54, opracowanym przez 

Statistics Netherlands (Pannekoek i van Strien 2005). 



Kategoria trendu Opis Symbol 

silny wzrost 
wzrost znacząco większy niż 5% na rok; dolna granica przedziału 

ufności >1,05 ↑↑ 

umiarkowany 

wzrost 

istotny wzrost, ale nie większy niż 5% na rok; dolna granica 

przedziału ufności między 1,00 a 1,05 ↑ 

stabilny 

brak istotnego wzrostu czy spadku i na pewno trend jest mniejszy 

niż 5% na rok; przedziały ufności obejmują wartość 1,00 oraz dolna 

granica przedziału ufności >0,95 a górna granica przedziału ufności 

<1,05  

– 

nieustalony 

(nieokreślony)  

 

brak istotnego wzrostu lub spadku, ale nie ma pewności, że trendy 

są mniejsze niż 5% na rok; dolna granica przedziału ufności <0,95 

lub górna granica >1,05  
? 

umiarkowany 

spadek 

istotny spadek, ale nie większy niż 5% na rok; górna granica 

przedziału ufności między 0,95 a 1,00 ↓ 

silny spadek 
spadek znacząco większy niż 5% na rok; górna granica przedziału 

ufności >0,95 ↓↓ 

Parametr 1 (Populacja) 



Do określenia siedlisk optymalnych i suboptymalnych 

wykorzystywanych przez gatunki dokonano waloryzacji 

siedlisk przedmiotów ochrony. Który polegał na: 

• wylosowaniu 1000 punktów na obszarze Natura 2000 w 

ArcGIS algorytmu losującego i imporcie dla każdego z 

punktów informacji o siedlisku na którym jest położony; 

• imporcie z wyników interpolacji zagęszczeń ptaków, 

wartości zagęszczenia danego gatunku dla każdego punktu; 

• określeniu znaczenia siedlisk dla gatunków ptaków 

poprzez obliczenie średniej wartości zagęszczeń z punktów 

losowych dla każdego z gatunków ptaków dla każdego 

rodzaju siedliska. 

Parametr 2 (Siedlisko)  



Parametr 2 (Siedlisko)  



Pod uwagę wzięto kluczowe zagrożenia istniejące:  

• przyłów 

Parametr 3 (Szanse zachowania gatunku)  

Fot. T. Kozakiewicz Fot. T. Kozakiewicz 



Pod uwagę wzięto kluczowe zagrożenia potencjalne:  

• morskie farmy wiatrowe (MFW),  

• wydobycie minerałów, wydobycie ropy i gazu (rozlewy). 

Parametr 3 (Szanse zachowania gatunku)  



Dziękujemy za uwagę 


