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Definicja

Zanurzone pod wodà i wyniesione ponad otaczajàce dno
morskie skaliste  pod∏o˝e  w strefie sublitoralu. Rafy sprzy-
jajà strefowemu rozmieszczeniu roÊlin i zwierzàt i du˝ej
bioró˝norodnoÊci.
Bioràc pod uwag´ charakter pod∏o˝a i wyst´powanie „∏a-
wic” ma∏˝y, rol´ rafy spe∏nia pó∏nocno-zachodnia cz´Êç
¸awicy S∏upskiej z dnem zbudowanym z g∏azów i kamieni,
z bogatymi zbiorowiskami roÊlinnymi i ∏awicami ma∏˝y.

Charakterystyka

Obszar siedliska obejmuje pó∏nocno-zachodnià cz´Êç ¸a-
wicy S∏upskiej, na której wyst´puje dno pokryte zwartym
brukiem kamienistym i g∏azami oraz dno pokryte wyspowo
kamieniami. G∏´bokoÊç siedliska wynosi oko∏o 8–17m.

Twarde dno oraz stosunkowo du˝a przezroczystoÊç wody
stwarzajà dogodne warunki rozwoju zbiorowisk makroglo-
nów dennych. Jest to jedyne w Polskich Obszarach Mor-
skich tak oddalone od brzegu miejsce masowego wyst´po-
wania zbiorowisk roÊlinnoÊci dennej.

Podzia∏ na podtypy

W obr´bie siedliska wyró˝niono tylko jeden podtyp.
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Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Obszar siedliska obejmuje pó∏nocno-zachodnià cz´Êç
¸awicy S∏upskiej, na której wyst´puje dno pokryte zwar-
tym brukiem kamienistym i g∏azami oraz dno pokryte
wyspowo kamieniami. G∏´bokoÊç siedliska wynosi oko∏o
8–17m. Twarde dno oraz stosunkowo du˝a przezroczy-
stoÊç wody stwarzajà dogodne warunki rozwoju zbioro-
wisk makroglonów dennych. Jest to jedyne w Polskich
Obszarach Morskich tak oddalone od brzegu miejsce
masowego wyst´powania zbiorowisk roÊlinnoÊci dennej.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
roÊlinnych i zespo∏ów zwierz´cych
Zbiorowiska makroglonów charakteryzuje stosunkowo
du˝a ró˝norodnoÊç gatunkowa. Stwierdzono wyst´powa-
nie oko∏o 15 gatunków. Najliczniej reprezentowane sà
krasnorosty (oko∏o 10 gatunków), mniej licznie brunatni-
ce i zielenice. Wyst´puje g∏´bokoÊciowe zró˝nicowanie
struktury zbiorowisk glonów. Zielenice (Cladophora glo-
merata, Ulothrix flacca) wyst´pujà tylko w najp∏ytszych re-
jonach (oko∏o 8–9 m), g∏´biej (do oko∏o 17 m) si´gajà

brunatnice (np. Dictyosiphon foeniculaceus, Pilayella lit-
toralis) i krasnorosty (np. Rhodomela confervoides, Fur-
cellaria lumbricalis).
Ró˝norodna jest fauna bezkr´gowców bentosowych po-
wiàzanych ze zbiorowiskami roÊlinnymi. Zbiorowisko to
tworzy oko∏o 30 gatunków, przy czym dominujàcym pod
wzgl´dem biomasy jest ma∏˝ omu∏ek Mytilus edulis. Naj-
liczniej pod wzgl´dem liczby gatunków reprezentowane sà
skorupiaki (np. Gammarus salinus, G. Zaddachi, G. oce-
anicus, Colliopius laevisculus).

Reprezentatywne gatunki
Makroglony
Furcellaria lumbricalis, Delesseria sanquinea, Cocotylus
truncates.
Bezkr´gowce denne
Omu∏ek Mytilus edulis, Calliopius laevisculus, Hydrozoa,
Dendrocoelum lacteum, Planaria torva.
Ryby
Babka piaskowa Pomatoschistus microps, turbot Scopthal-
mus maximus, dorsz Gadus morhua, w´gorzyca Zoarces
viviparus.

Mo˝liwe pomy∏ki
W Polskich Obszarach Morskich nie istnieje podobne sie-
dlisko tak oddalone od brzegu. Podobny charakter majà
fragmenty dna w strefie  brzegowej, na których wyst´pujà
kamienie i porastajàca je roÊlinnoÊç (np. K´pa Red∏owska).
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Identyfikatory fitosocjologiczne

Identyfikatorami sà zbiorowiska makroglonów z charakte-
rystycznymi gatunkami: Furcellaria lumbricalis, Delesseria
sanquinea, Cocotylus truncates.

Dynamika

Dost´pne dane nie pozwalajà na ocen´ dynamiki zgru-
powaƒ. Wyst´powanie gatunków, które wygin´∏y bàdê sà
nieliczne w rejonach przybrze˝nych (np. Zatoka Gdaƒ-
ska), wskazuje na brak istotnych zmian d∏ugookreso-
wych w strukturze zbiorowisk. Pewnym symptomem
zmian jest pojawienie si´ w ostatnim okresie nitkowatych
brunatnic uwa˝anych za gatunki oportunistyczne.  Nie
zosta∏o jednak udokumentowane, czy sà one sta∏ym
sk∏adnikiem zbiorowiska.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Siedliskiem przylegajàcym jest piaszczysta cz´Êç ¸awicy
S∏upskiej zaliczona do piaszczystych ∏awic sublitoralu
(1110).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

¸awica S∏upska znajduje si´ w Êrodkowej cz´Êci polskiej
strefy (na wysokoÊci S∏upska) i oddalona jest od brzegu
oko∏o 25 mil morskich. Siedlisko wyst´puje w jej  pó∏noc-
no-zachodniej cz´Êci.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Charakterystycznà cechà p∏ytkowodnej strefy po∏udniowe-
go Ba∏tyku jest dominacja osadów piaszczystych uniemo˝-
liwiajàcych przytwierdzanie si´ do pod∏o˝a roÊlinnoÊci
dennej (makrofitów). Stàd te˝ zbiorowiska makrofitów po-
krywajà tylko niewielkie fragmenty dna w pobli˝u brzegu,

na którym wyst´pujà kamienie. UnikatowoÊç zbiorowisk
roÊlinnych kamienistego dna ¸awicy S∏upskiej polega na
wyst´powaniu roÊlinnoÊci osiad∏ej w tak du˝ym oddaleniu
od brzegu i do g∏´bokoÊci niemal 20 m. Sprzyja temu
wi´ksza ni˝ w strefie przybrze˝nej Zatoki Gdaƒskiej prze-
zroczystoÊç wody. Zbiorowiska roÊlinne na kamienistym
dnie ¸awicy S∏upskiej charakteryzujà si´ du˝à naturalno-
Êcià. Wyst´pujà tu gatunki, których nie stwierdza si´ ju˝
w Zatoce Gdaƒskiej bàdê te˝ sà bardzo rzadkie (np. Del-
leseria sanquinea, Furcellaria lumbricalis). ¸awica  S∏up-
ska spe∏nia wi´c rol´ rezerwatu i umo˝liwia zachowanie
gatunków zagro˝onych w strefie przybrze˝nej. Zró˝nico-
wane, twarde dno oraz wyst´powanie zbiorowisk roÊlin-
nych stwarza równie˝ dogodne warunki dla rozwoju zbio-
rowisk bezkr´gowców dennych, a tak˝e wielu gatunków
ryb. Tak wi´c siedlisko to ma znaczenie dla zachowania
naturalnej ró˝norodnoÊci biologicznej.
Istotne jest równie˝ jego znaczenie jako zimowiska ptaków
wodnych. ¸awica S∏upska zosta∏a uznana za wa˝ny pod
tym wzgl´dem obszar w skali europejskiej. Wyst´pujà tu:
lodówka Clangula hyemalis, nury, nurnik Cepphus grylle.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Liczne przelotne i zimujàce, m.in. nur rdzawoszyi Gavia
stellata i n. czarnoszyi G. arctica.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Ca∏e siedlisko znajduje si´ w takim samym stanie, charak-
teryzujàcym si´ du˝ym stopniem naturalnoÊci.

Inne obserwowane stany
Nie zaobserwowano.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Tendencje do przemian
Nie zosta∏y udokumentowane tendencje do przemian.
Sk∏ad taksonomiczny i struktura zgrupowaƒ roÊlinnych
i zwierz´cych wskazujà na stabilnoÊç i naturalnoÊç siedli-
ska. Byç mo˝e symptomem zmian w strukturze zbiorowisk
roÊlinnych jest pojawienie si´ nitkowatych brunatnic.
Stwierdzenie, czy jest to trwa∏a zmiana struktury, wymaga
dalszych obserwacji.

Potencjalne zagro˝enia
Eutrofizacja jest istotnym zagro˝eniem, jednak ze wzgl´du
na usytuowanie siedliska w strefie otwartego morza zale˝y
od warunków panujàcych w ca∏ym po∏udniowym Ba∏tyku.
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Potencjalnymi zagro˝eniami mo˝e byç eksploatacja osadów
dennych i budowa elektrowni wiatrowych w zbyt bliskiej od-
leg∏oÊci od siedliska. Mog∏oby to powodowaç zasypywanie
zbiorowisk roÊlin i zwierzàt dennych uwalnianà w czasie
budowy i eksploatacji drobnoziarnistà frakcjà osadów.
Potencjalnym zagro˝eniem, podobnie jak dla ca∏ej strefy
przybrze˝nej, jest transport morski.
Ze wzgl´du na kamieniste dno siedliska utrudniajàce po-
∏owy, rybo∏ówstwo nie stanowi zagro˝enia dla obszaru
dna pokrytego brukami i g∏azami. Sieci stawne stawiane
w pobli˝u mogà natomiast byç przyczynà ÊmiertelnoÊci
ptaków i ssaków.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Siedlisko nie ma istotnego potencja∏u gospodarczego.
Ukszta∏towanie dna  utrudniajàce po∏owy sprawia, ˝e ob-
szar g∏azowisk nie jest wa˝nym ∏owiskiem. Mo˝e byç nato-
miast wykorzystywany w rybo∏ówstwie sportowym.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
siedliska
Istnienie siedliska w naturalnej formie uzale˝nione jest
przede wszystkim od zachowania przezroczystoÊci wody
i niezmienionego pod∏o˝a.

Zalecane metody ochrony
Siedlisko w zasadzie nie wymaga specjalnych metod
ochrony w jego obr´bie. Zalecane dzia∏ania ochronne
dotyczà:
• Zachowania w bezpiecznej odleg∏oÊci od siedliska

ewentualnych inwestycji powodujàcych zak∏ócenia fi-
zyczne dna i sedymentacj´ drobnoziarnistych frakcji
osadów (wydobywanie kruszywa, budowa elektrowni
wiatrowych).

• Ograniczenia dop∏ywu substancji biogenicznych i za-
nieczyszczeƒ  ze zlewni Wis∏y i Odry oraz egzekwowa-
nia obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych transportu
morskiego.

• Wykonywania ocen wp∏ywu planowanych na morzu in-
westycji na Êrodowisko morskie, zw∏aszcza na siedliska
o du˝ych walorach przyrodniczych.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska
Nale˝y uwzgl´dniç zalecenia specjalistów zmierzajàce do
zmniejszenia ÊmiertelnoÊci  ptaków wodnych oraz ssaków
spowodowanej sieciami stawnymi.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Brak zatwierdzonych formalnie, rozwa˝ane sà projekty
ochrony w ramach Ba∏tyckiego Systemu Obszarów Chro-
nionych (BSPA).

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Nale˝y kontynuowaç badania struktury zbiorowisk roÊlin-
nych i zwierz´cych w celu uzupe∏nienia istniejàcych ciàgle
luk w wiedzy,  jak równie˝ okreÊlenia tendencji zmian
i wp∏ywu zagro˝eƒ. Istotne sà badania wp∏ywu nowych dla
Êrodowiska morskiego Ba∏tyku zagro˝eƒ wynikajàcych
z koniecznoÊci pozyskiwania energii ze êróde∏ odnawial-
nych i zwiàzanych z tym planów budowy farm wiatrowych
na morzu oraz eksploatacji kruszywa.

Monitoring naukowy

Z∏o˝onoÊç siedliska i du˝a zmiennoÊç przestrzenna zbioro-
wisk roÊlinnych  uniemo˝liwia ocen´ stanu zbiorowisk na
podstawie pojedynczych prób. Dodatkowo stosowane mu-
szà byç odmienne techniki badaƒ (wykorzystanie nurków).
Dlatego te˝ monitoring powinien mieç charakter powta-
rzanych co kilka lat badaƒ naukowych opartych o liczb´
prób wystarczajàcà do opisu stanu zbiorowisk. Liczba prób
i cz´stoÊç badaƒ powinna byç okreÊlona przez specjalistów
na podstawie dotychczasowej wiedzy oraz pojawienia si´
ewentualnych nowych zagro˝eƒ dla siedliska.
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