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1. Wstęp
Niniejszy dokument jest czwartym już opracowaniem w zakresie problematyki ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w województwie pomorskim. Stanowi ujednolicony, kompleksowy materiał, bazujący na dotychczasowych publikacjach, tj. „Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego” (2001), „Studium ekofizjograficznym województwa pomorskiego” (2005) oraz „Aktualizacji opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa pomorskiego” (2007), z ich aktualizacją i uzupełnieniem
o nowe treści, stosownie do stanu wiedzy, pozyskanych danych i informacji oraz wymogów prawa, zmieniającego się zwłaszcza w obszarze środowiska i przestrzeni.
Przedmiotowe opracowanie stanowi materiał planistyczny do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Do sporządzenia projektu nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego przystąpiono w dniu 28.07.2014 r. (Uchwała
Nr 894/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego1).
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. Wzrost informacji o środowisku i zmiany w systemie
prawnym ochrony środowiska stworzyły konieczność aktualizacji treści opracowania ekofizjograficznego i przedstawienia nowych informacji o stanie środowiska i przestrzeni. Jednocześnie zaktualizowane opracowanie stanowi formę propagowania ochrony środowiska, jako podstawy rozwoju zrównoważonego, będącego konstytucyjną i ustawową zasadą rozwoju naszego państwa.
Opracowanie umożliwia dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, zapewnienie trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych wraz z przestrzennymi uwarunkowaniami ich zachodzenia, zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska oraz eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane statystyczne oraz wyniki badań i obserwacji
monitoringowych zasadniczo dla okresu do końca 2012 r. Problematyka dotycząca stanu prawnej
ochrony przyrody przedstawiona została w oparciu o informacje i dane aktualne w połowie 2014 r.
W przypadku danych dotyczących form ochrony przyrody, budzących wątpliwości, co do wiarygodności, podjęto próbę ich weryfikacji, aby były przytaczane w postaci jak najbardziej zbliżonej
do stanu rzeczywistego. Z tego powodu niektóre z informacji ilościowych odbiegają od wartości
podawanych w statystyce publicznej GUS. Podobnie, jak w poprzednich latach, należy podkreślić,
że zmienność informacji o środowisku jest znaczna i w kolejnych latach winna ona stanowić
przedmiot stałej obserwacji i aktualizacji (np. w związku z pracami nad wdrożeniem wymogów
Dyrektywy Wodnej lub zmianami w systemie form ochrony przyrody). Mimo to zgromadzone w
niniejszym opracowaniu informacje mogą stanowić w pełni wartościową podstawę informacyjną
dla prac planistycznych i sporządzenia Prognoz oddziaływania projektów dokumentów planistycznych na środowisko, zgodnie z wymogami ustawowymi.

Uchwała Nr 894/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 28.07.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta”.
1
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1.1. Podstawy prawne opracowania i jego miejsce w systemie planowania przestrzennego
Obowiązek sporządzenia opracowania ekofizjograficznego wynika z art. 72 ust. 1-4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.).
Zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy, opracowanie stanowi dokumentację sporządzaną na potrzeby
m.in. planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne
elementy przyrodnicze na obszarze objętym przedmiotowym planem i ich wzajemne powiązania.
Szczegółowo, rodzaje, zakres i sposób wykonania opracowań ekofizjograficznych oraz dane
będące podstawą ich sporządzania, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2004 Nr 155 poz.
1298).
Opracowanie ekofizjograficzne, jako materiał planistyczny niezbędny do sporządzenia planów
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, określonymi
w szczególności w art. 71 – 73 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowi jednocześnie bazę
informacyjną bardzo przydatną do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Z ustawy nie wynika obowiązek sporządzenia opracowania ekofizjograficznego do każdorazowej zmiany albo kolejnej edycji planu. W związku z aktualnym przystąpieniem do sporządzenia
nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego stwierdzono zasadność i zdecydowano o aktualizacji przedmiotowego opracowania, kierując się zwłaszcza potrzebą
uwzględnienia nowych informacji o stanie środowiska oraz zmian w systemie prawnym odnoszących się do środowiska i przestrzeni.
Przedmiotowy dokument, zaktualizowany i opracowany kompleksowo na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, łącznie z planem zagospodarowania przestrzennego Trójmiejskiego obszaru funkcjonalnego, nie podlega procedurze planistycznej, tj. nie wymaga opinii i uzgodnień.
1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe przedstawienie uwarunkowań ekofizjograficznych dla obszaru województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdelimitowanego w poprzedniej edycji opracowania (Aktualizacja …, 2007), jako obszar metropolitalny
Trójmiasta.
Podstawowe cele, których realizacji służy opracowanie ekofizjograficzne, są następujące:
1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych;
2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego;
3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska;
4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.
Opracowanie obejmuje swym zasięgiem obszar całego województwa pomorskiego. Dodatkowo, w załączniku, przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze dla obszaru metropolitalnego
Trójmiasta, za opracowaniem z 2007 roku (Aktualizacja …, 2007), celem ich odpowiedniego
uwzględnienia przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego Trójmiejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Plan Trójmiejskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowić będzie część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
Merytoryczny zakres opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych i obejmuje:
6

1)
2)
3)
4)

rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska;
diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska;
wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku;
określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej;
5) ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla
różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru;
6) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z analiz,
prognoz i ocen.
Niniejszy elaborat stanowi zasadniczą część opracowania, łącznie z zamieszczonymi wśród
tekstu tabelami i rycinami. Integralną częścią opracowania są załączniki zamieszczone na końcu
opracowania (załączniki graficzne, tabelaryczne oraz załącznik tekstowy).
1.3. Źródła informacji
Podstawowymi materiałami źródłowymi były dotychczasowe ekofizjografie: „Opracowanie
ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego”
(2001), „Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego” (2005) oraz „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (2007). Źródłem informacji były materiały kartograficzne, planistyczne, inwentaryzacyjne, koncepcyjne i studialne. W opracowaniu uwzględniono wyniki badań i obserwacji prowadzonych przez służby państwowe w ramach państwowego systemu monitoringu środowiska (PSMŚ).
W szerokim zakresie wykorzystano dane i oparto się na wynikach badań statystycznych udostępnionych przez jednostki statystyki publicznej – w tym Bank Danych Lokalnych GUS oraz Vademecum Samorządowca GUS. Do opracowania części treści oraz elementów kartograficznych
wykorzystano bazy danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego oraz dane
z Bazy Danych Obiektów Topograficznych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Gdańsku. Dla weryfikacji informacji dotyczących środowiska i obszarów
chronionych wykorzystano portale internetowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.gov.pl oraz natura2000.gdos.gov.pl).
Stosownie do skali i zakresu opracowania, uwzględniono inne dostępne informacje, w tym
dotyczące sporządzonych i zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych zbiorników wód
podziemnych, geologicznych złóż kopalin, planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wykorzystano informacje zawarte w rejestrach form ochrony przyrody oraz w rejestrach zabytków. Wykorzystano również zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193 poz.1287).
Na potrzeby opracowania ekofizjograficznego sporządzono 2 ekspertyzy, które dotyczyły charakterystyki i uwarunkowań hydrograficznych (Fac-Beneda i Izabela Chlost 2013) oraz charakterystyki i uwarunkowań przyrodniczych (Zieliński 2013). Wykorzystano również opracowania analityczne i studialne wykonane przez Biuro, w tym w zakresie problematyki związanej z potrzebą
udrażniania rzek (Studium udrażniania …, 2011) oraz korytarzami ekologicznymi (Studium korytarzy ….., 2014).
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2. Rozpoznanie, charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska
2.1. Budowa geologiczna
Obszar województwa pomorskiego cechuje się występowaniem sąsiedztwa dwóch dużych jednostek geologicznych Polski – prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej i depresji wewnętrznej, oddzielającej ją od alpejskiego pasma fałdowego i bloku dolnośląskiego (Stupnicka,
1989). Granica ta ma charakter tektoniczny (nosi nazwę strefy Teisseyre’a–Tornquista) i ciągnie
się wzdłuż linii Brzezie – Chojnice. W układzie tym niewielki fragment województwa, w obszarze
południowej i południowo-zachodniej część powiatu człuchowskiego, znajduje się na obszarze
depresji wewnętrznej.
Ze względu na fakt, iż na obszarze Polski, w tym również na obszarze województwa pomorskiego, było kilka faz orogenicznych, wyróżnia się różne jednostki tektoniczne. Największy obszar zajmuje synekliza perybałtycka, która występuje w północnej, centralnej i północnowschodniej części województwa. W południowo-wschodniej części, w rejonie Kwidzyna i Gniewu, znajduje się antekliza mazursko-białoruska. Najmniejszy zasięg ma obszar słabych fałdowań
kaledońskich w rejonie Człuchowa. W północnej części regionu, wzdłuż wybrzeża Bałtyku, pojawia się specyficzna jednostka geologiczna - wyniesienie Łeby. Część obszaru województwa pomorskiego, ograniczona od północy wyniesieniem Łeby, od południa linią Słupsk – Malbork,
a od wschodu brzegiem Zatoki Gdańskiej, znajduje się na obszarze syneklizy perybałtyckiej. Taki
układ jednostek tektonicznych miał wpływ na warunki sedymentacji osadów w poszczególnych
okresach geologicznych. Dotyczy to zwłaszcza osadów paleozoicznych i mezozoicznych. Układ
jednostek tektonicznych, decydował o rozmieszczeniu basenów sedymentacyjnych, w których
powstawały złoża surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, sole potasowe.
Głębokość zalegania podłoża krystalicznego na obszarze województwa pomorskiego jest bardzo różna. Najpłycej skały fundamentu krystalicznego zalegają w jego północno-wschodniej części. Są to głównie gnejsy i pegmatyty prekambryjskie. W Helu zostały one stwierdzone na głębokości około 3500 m p.p.m., zaś w południowo-zachodniej części województwa powierzchnia
prekambryjska obniża się do około 5150 m p.p.m.
Paleozoik
Wspomniane wyżej ukształtowanie powierzchni prekambryjskiej ma konsekwencje
w sedymentacji osadów w okresie paleozoiku. W utworach tych zaznaczają się uskoki tektoniczne, będące kontynuacją uskoków prekambryjskich. Miąższość osadów paleozoicznych na omawianym terenie wynosi od około 2700 m w rejonie Helu do około 3450 m w rejonie Kościerzyny.
Z okresu kambru pochodzą takie skały, jak piaskowce i mułowce szare, piaskowce pstre, mułowce ilaste i iłowce mułowcowe (Lendzion, 1982a, 1982b). Miąższość osadów kambru na tym terenie wynosi około 500 m. W ordowiku powstawały tu margle i wapienie margliste we wschodniej
części województwa oraz iłowce i piaskowce w jego części zachodniej. Są to osady morskie. Sylur
reprezentowany jest głównie przez ciemnoszare iłowce przewarstwione czarnymi łupkami, zaś
miąższość jego osadów jest największa na wyniesieniu Łeby, gdzie wynosi około 2000 m (Mojski,
1984). Utwory dewońskie stwierdzono jedynie w wierceniach w okolicy Chojnic. Są to szare wapienie z niewielkimi przewarstwieniami różowego gipsu (Pajchlowa, 1968). W osadach tych
stwierdzono występowanie ropy naftowej i gazu ziemnego (Mojski, 1984). Nie stwierdzono jednoznacznie występowania na tym terenie osadów karbonu.
Najlepiej na terenie województwa z osadów paleozoicznych wykształcone są osady permu.
Osady czerwonego spągowca (dolny perm) nawiercone w otworze w Lęborku, zalegają bezpośrednio na osadach syluru. Podobne osady występują również w otworach geologicznych w Helu
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i Kościerzynie. Strop osadów górnego permu (cechsztyn) występuje, na omawianym terenie, stosunkowo płytko, od około 700 do 1700 m p.p.m. Wśród skał tego poziomu dominują anhydryty
i dolomity. Utwory te nie tworzą zwartej pokrywy. Występują w formie wielkich płatów
i wykształcone są głównie w postaci litofacji chlorkowej, zawierającej grube ławice soli magnezowo-potasowych (Poborski 1968). Największe złoże polihalitu występuje w rejonie Zatoki Puckiej
na głębokości 700 – 900 m.
Mezozoik
Miąższość utworów mezozoicznych na obszarze województwa pomorskiego wynosi od około
230 m na wschodzie do około 620 m na zachodzie. Osady mezozoiczne zostały nawiercone w
kilku profilach, np. Lębork, Ustka, Łeba, Bytów i Chojnice. Strop osadów mezozoicznych obniża
się wyraźnie ze wschodu na zachód i zalega na głębokości od około 350 m p.p.m. do około 1100
m p.p.m. Najstarsze osady mezozoiczne – triasowe – reprezentowane są przez mułowce i iłowce
z wkładkami skał węglanowych, prawdopodobnie wapieni mułowcowych (Szyperko-Teller,
1986). W osadach tego wieku stwierdzono występowanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
Na omawianym terenie osady wieku jurajskiego najlepiej zostały rozpoznane w rejonie Wejherowa, Bytowa i Łeby. Miąższość osadów jurajskich waha się tu od 120 do 250 m, a ich strop zalega
na głębokości od 230 do 830 m p.p.m. i wyraźnie obniża się w kierunku południowo-zachodnim.
Analiza wierceń wykazuje, że brak jest tu osadów dolnej jury. Najstarszymi osadami jurajskimi są
lądowe osady piaszczyste i piaszczysto-mułowe, których wiek określany jest na jurę środkową
(Dayczak-Calikowska, 1982; Dayczak-Calikowska, Kopik, 1973). Najmłodsze osady mezozoiczne, wieku kredowego występują na całym obszarze województwa pomorskiego. Ich strop zalega
na głębokości od 90 do 230 m p.p.m. Różna jest miąższość kredy w poszczególnych rejonach
województwa. Na północy miąższość osadów kredowych nie przekracza 130 m, podczas gdy na
południu osady te osiągają miąższość ponad 600 m. Różnice w miąższości osadów kredowych
wiążą się z faktem, iż o ile na południu i w centrum mamy w miarę pełny profil stratygraficzny
kredy, to na północy profil ten jest znacznie zredukowany. Brak niektórych poziomów kredowych jest o tyle istotny, że to właśnie piaski santonu i koniaku, zaliczane do kredy górnej, mają
duże znaczenie jako poziomy wodonośne stanowiące istotne źródło zaopatrzenia w wodę. Wśród
skał kredowych najczęściej spotyka się mułowce ilaste, piaskowce kwarcowe i piaski kwarcowe.
W wielu miejscach stropowa powierzchnia utworów kredowych została zniszczona wskutek egzaracji lądolodu.
Kenozoik
• Okres przedplejstoceński
Trzeciorzęd będący najstarszym okresem ery kenozoicznej dzieli się na dwa podokresy: paleogen i neogen. Osady trzeciorzędowe w województwie pomorskim zostały dość dobrze rozpoznane. Dotyczy to zwłaszcza rejonu Zatoki Puckiej. Lokalnie, na obszarze Żuław i na wyniesieniu
Łeby utwory trzeciorzędowe zostały zniszczone przez nasuwający się lądolód. W tych miejscach
osady czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na utworach mezozoicznych. Osady najstarszego
paleogenu – paleocenu na omawianym obszarze są pochodzenia morskiego. Seria zbudowana jest
z piasków średnio- i drobnoziarnistych. Osady te zalegają na głębokości około 100 m p.p.m.
(Mojski, 1984). Osady środkowego paleogenu – eocenu są słabiej rozpoznane. Na terenie województwa pomorskiego w osadach występują nagromadzenia bursztynu znane z rejonu Chłapowa.
Osady piaszczyste najmłodszego paleogenu – oligocenu występują jedynie w formie płatów. Jest
to wynikiem silnej erozji, jakiej osady te zostały poddane. Miąższość serii oligoceńskiej nie przekracza kilkudziesięciu metrów. W osadach spotyka się nagromadzenia fosforytów. Nie są one
9

jednak przedmiotem eksploatacji ze wzglądu na małą wydajność złóż. Najmłodsze osady trzeciorzędowe – mioceńskie występują na obszarze całego województwa pomorskiego. Strop tych osadów stanowi najczęściej powierzchnię podczwartorzędową. Ten właśnie fakt jest przyczyną dość
dużych deniwaelacji tej powierzchni. Podczas nasunięć lądolodu była bowiem ona narażona na
niszczące działanie zarówno wód glacjalnych, jak też samego lodu. Dlatego też można mówić
o erozyjno-egzaracyjnej genezie tej powierzchni. Osady miocenu to głównie piaski drobnoziarniste, mułki, iły, węgiel brunatny i żwiry. W seriach ilastych występują szczątki roślin. Największą
miąższość osady te osiągają w części północnej województwa. Miąższość ta wyraźnie maleje
w kierunku południowym.
Jak już wspomniano, w osadach miocenu występują pokłady węgla brunatnego. Ich zasoby na
omawianym terenie są jednak niewielkie. Były wprawdzie przedmiotem eksploatacji, na przykład
w rejonie Chłapowa, ale zaprzestano tego już na przełomie XIX i XX wieku. W osadach miocenu
mamy też nagromadzenia bursztynu. Jest to jednak materiał redeponowany, pochodzący głównie
z eocenu. Powierzchnia stropowa trzeciorzędu zalega na różnych poziomach. W wielu miejscach
wybrzeża gdańskiego osady miocenu są widoczne w odsłonięciach. Z taką sytuacją mamy do czynienia na klifach. Przykładem mogą tu być klify Kępy Redłowskiej i Kępy Swarzewskiej. Jeszcze
do niedawna osady miocenu odsłonięte w klifach były traktowane jako kry glacjalne, mimo iż już
w latach dwudziestych XX wieku. Pawłowski (1922) określił osady trzeciorzędowe w klifie chłapowskim jako zalegające in situ. Wątpliwości co do takiego traktowania tych osadów zgłosił Samsonowicz (1935). Wątpliwości te wynikały z dwóch powodów. Po pierwsze, w rejonie Karwi rzeczywiście stwierdzono występowanie trzeciorzędowej kry glacjalnej. Po drugie, w wykonanym
przez Samsonowicza wierceniu w Helu, a więc w niedalekim sąsiedztwie Chłapowa, mimo zejścia
na głębokość około 158 m nie przebito utworów czwartorzędowych. Pogląd o trzeciorzędowej
krze glacjalnej przetrwał w polskiej literaturze geologicznej do początku lat siedemdziesiątych.
W tym okresie wykonane zostały liczne wiercenia, na podstawie których Marzec (1971) oraz Marzec i Woźny (1972) udowodnili, że trzeciorzęd w tym rejonie występuje in situ. Oczywiście, nie
zmienia to faktu, że na sąsiednich terenach występują kry trzeciorzędowe.
• Plejstocen
Osady czwartorzędowe stanowią najmłodszy element w budowie geologicznej województwa
pomorskiego. To właśnie akumulacja osadów czwartorzędowych, zwłaszcza w okresie plejstocenu, doprowadziła do powstania dzisiejszej rzeźby tego obszaru. Nagromadzenie utworów czwartorzędowych następowało tu w kilku etapach związanych z kolejnymi nasunięciami lądolodów
skandynawskich. Proces formowania się serii osadów plejstoceńskich nie miał jednak charakteru
ciągłego. W obrębie tego kompleksu osadowego występują liczne i dość znaczne luki czasowe.
Istniejące współcześnie osady plejstoceńskie dokumentują jedynie około 60 % czasu trwania tego
okresu geologicznego. Zjawisko to wynika z dwóch powodów. Część wcześniej zdeponowanych
osadów, dotyczy to także osadów podłoża czwartorzędu, uległa zniszczeniu bądź w wyniku egzaracji podczas transgresji lądolodów lub też w wyniku erozji wód lodowcowych podczas okresów
deglacjacji. Doprowadziło to do różnego stopnia wykształcenia pokrywy czwartorzędowej w różnych rejonach województwa pomorskiego.
Podstawowa różnica w budowie plejstocenu poszczególnych części omawianego terenu dotyczy różnej ilości poziomów glin zwałowych. Na podstawie analizy istniejących wierceń można
stwierdzić, że poziomów tych jest od jednego do ośmiu. Nie oznacza to oczywiście, iż na tym
terenie mieliśmy do czynienia z taką ilością zlodowaceń lub stadiałów zlodowaceń. W wielu przypadkach jednemu epizodowi glacjalnemu odpowiadają 2-3 poziomy glin zwałowych. Miąższość
osadów plejstoceńskich na terenie województwa pomorskiego jest bardzo różna – od kilku me10

trów, na wyniesieniach powierzchni podczwartorzędowej, do ponad 340 m w erozyjnych obniżeniach tej powierzchni. W odniesieniu do osadów plejstoceńskich najmniej informacji istnieje
o osadach jego najstarszej części – eoplejstocenie. Istnieją wprawdzie podejrzenia, że znajdowane
w niektórych odwiertach geologicznych piaski rzeczne są wieku eoplejstoceńskiego, ale brak na to
przekonywających dowodów. Należy przyjąć, że nawet jeżeli osady tego wieku zachowały się na
Pomorzu Gdańskim, to są to jedynie niewielkie płaty. Reszta tych osadów uległa zniszczeniu
podczas kolejnych nasunięć lądolodu. Osady te mogły się jedynie zachować w erozyjnych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej.
Okres mezoplejstocenu to początek zlodowaceń kontynentalnych na terenie Polski. Rzeźba
powierzchni, na którą wkroczył pierwszy lądolód, przypominała w ogólnych zarysach rzeźbę
współczesną. Podobnie jak dzisiaj na obszarze Żuław istniało rozległe obniżenie terenu. Strop
powierzchni podczwartorzędowej zalega tu na wysokości 50-100 m p.p.m. Najniższym punktem
tej powierzchni na terenie województwa pomorskiego jest północny kraniec rynny żarnowieckiej.
Strop osadów podczwartorzędowych znajduje się tu na wysokości 341 m p.p.m. Kulminacje powierzchni podczwartorzędowej znajdują się mniej więcej w strefie dzisiejszych kulminacji Pojezierza Kaszubskiego. Wysokość tych kulminacji nieznacznie przekraczała 100 m n.p.m. Taki układ
rzeźby podłoża ma wpływ na miąższość osadów czwartorzędowych na terenie województwa
pomorskiego. Generalnie miąższość ta wynosi około 100-200 m. Skrajne wartości notowane są
na wybrzeżu w rejonie Żarnowiec – Władysławowo. Maksymalna miąższość czwartorzędu występuje we wspomnianej wyżej rynnie żarnowieckiej i wynosi ponad 340 m. Najmniejszą miąższość występuje w rejonie Cetniewa. Wynosi ona zaledwie 8 m (Olszak, 1996). Osady mezoplejstocenu, obejmującego okres zlodowaceń południowopolskich, zachowały się jedynie lokalnie w
zagłębieniach powierzchni podczwartorzędowej. Z osadami tego wieku mamy do czynienia na
obszarze Żuław, w rejonie Słupska oraz, lokalnie, na Pojezierzu Kaszubskim. Zachowane w wyżej wymienionych miejscach osady mezoplejstoceńskie to głównie piaski, żwiry, mułki i gliny
zwałowe. Do mezopejstocenu zaliczane są też osady interglacjału mazowieckiego. Są to głównie
piaski rzeczne oraz mułki i iły jeziorne. Rozpoznanie tych osadów na terenie województwa pomorskiego jest dość słabe. Mimo, że do osadów interglacjału mazowieckiego zaliczane są dość
miąższe serie, to przy analizie materiału wiertniczego nie ma absolutnej pewności co do ich wieku. Wynika to z faktu, iż w osadach tych na Pomorzu brak jest materiału biogenicznego. Do tej
pory tylko w jednym otworze wiertniczym na terenie województwa udało się nawiercić osady
organiczne, które zostały uznane za osady interglacjału mazowieckiego (Makowska i in., 1996).
Zaliczenie serii rzecznych z innych otworów wiertniczych odbywa się na podstawie korelacji
z udokumentowanymi paleobotanicznie profilami z innych rejonów Polski.
W najmłodszej części plejstocenu – neoplejstocenie – na terenie Polski północnej miały miejsce zlodowacenia środkowopolskie i północnopolskie rozdzielone okresem interglacjału eemskiego. Z okresu zlodowaceń środkowopolskich pozostały miąższe serie piasków i żwirów fluwioglacjałnych. W zagłębieniach terenu pozostały też iły zastoiskowe i mułki. Osady zastoiskowe
najlepiej udokumentowane są w północnej części województwa. Osady zlodowaceń środkowopolskich są powszechne na całym omawianym terenie. Oprócz serii fluwioglacjalnej mamy tu do
czynienia z serią glacjalną. Najczęściej są to dwie gliny zwałowe rozdzielone serią osadów piaszczysto-żwirowych. W wielu jednak miejscach brak jest piasków i żwirów rozdzielających gliny.
W takich sytuacjach rozdzielenie obu glin jest bardzo trudne i czasami są one opisane jako jedna
glina o miąższości kilkudziesięciu metrów.
Zlodowacenia środkowopolskie doprowadziły do znacznego wyrównania rzeźby na tym terenie. Stało się tak głównie za sprawą akumulacyjnej działalności lądolodu i jego wód roztopowych.
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Po okresie zlodowaceń nastąpił kolejny interglacjał – eemski. Czas trwania tego interglacjału
określa się na 130-90 tys. lat B.P. Okres ten jest dobrze rozpoznany jedynie na obszarze Doliny
Dolnej Wisły. Na pozostałym terenie województwa nie ma osadów, które z całą pewnością można by zaliczyć do tego okresu. W interglacjale eemskim występowały kilkakrotne zalewy morskie.
Na tym terenie objęły one jedynie najniżej położone obszary – np. teren Żuław i Doliny Dolnej
Wisły. Kolejne transgresje i regresje morskie spowodowały w pierwszej kolejności zniszczenie
osadów zlodowaceń środkowopolskich. Dlatego też na obszarze Żuław osady te praktycznie nie
występują. Oprócz działalności niszczącej, w wyniku transgresji morskich powstały też serie osadów. Eemskie osady morskie występują najczęściej w postaci piasków, mułów i iłów (Mojski,
1982). Dzięki zawartości w osadach szczątków fauny morskiej typowej dla okresu eemskiego,
identyfikacja tych osadów jest stosunkowo łatwa. Na obszarze Żuław i dolnego Powiśla doszło,
w okresie eemskim, do dwóch transgresji morskich (Makowska, 1986). Pierwszy zalew nazywany
jest morzem sztumskim, zaś drugi – morzem tychnowskim.
Najmłodszym okresem plejstocenu było zlodowacenie północnopolskie zwane inaczej zlodowaceniem Wisły. To właśnie nasunięcia lądolodów w tym okresie ukształtowały w dużym stopniu
współczesną rzeźbę terenu województwa pomorskiego. Liczba tych nasunięć jest ciągle przedmiotem badań – według większości geologów zajmujących się czwartorzędem, były co najmniej
trzy. Pierwsze nasunięcie lądolodu nastąpiło w czasie tak zwanego stadiału kaszubskiego. Zasięg
tego nasunięcia nie jest precyzyjnie określony. Prawdopodobnie najdalej lądolód sięgał w dolinę
Wisły, aż po rejon Torunia. Na pozostałym obszarze województwa zasięg tego nasunięcia był
dużo mniejszy. Z tym stadiałem związane jest występowanie iłów lęborskich, które są eksploatowane jako surowiec dla przemysłu ceramicznego. Brak na terenie województwa osadów interstadiału, który nastąpił po stadiale kaszubskim. Trudno powiedzieć, co jest tego przyczyną. Przyjmuje się jednak, że lądolód wycofał się z tego obszaru – zaistniały więc warunki do sedymentacji
osadów interstadialnych. Możliwe, że osady te zostały zniszczone podczas kolejnego nasunięcia
się lądolodu. Drugie nasunięcie lądolodu nastąpiło w czasie stadiału świecia. Lądolód związany
z tym stadiałem objął cały obszar województwa pomorskiego. Glina pochodząca ze stadiału
świecia zalega kilkumetrową serią na całym obszarze. W wielu miejscach buduje ona powierzchnię terenu. Po stadiale świecia nastąpił interstadiał grudziądzki. Okres ten trwał od 60 do 20 tysięcy lat B.P. W okresie tym funkcjonowały liczne zbiorniki jeziorne, po których dziś pozostały
jedynie osady zbiornikowe i torfy. Osady interstadiału grudziądzkiego znane są nie tylko z wierceń. Występują one również w odsłonięciach w klifach regionu gdańskiego. Przykładem może
być klif w Jastrzębiej Górze, gdzie występuje seria iłów brązowych, w których spotyka się pnie
modrzewia syberyjskiego.
Ostatnie nasunięcie lądolodu miało miejsce około 20 tysięcy lat temu. Był to tak zwany stadiał
główny. Lądolód tego stadiału, podobnie jak poprzedniego, również pokrył cały teren województwa. Z tym nasunięciem związane są jednak pewne wątpliwości. Z jednej strony, trudno wątpić w
istnienie tego stadiału, jeżeli weźmie się pod uwagę rzeźbę terenu województwa. Rzeźba ta mogła
powstać jedynie podczas zlodowacenia i po jego ustąpieniu. Biorąc pod uwagę „świeżość” tej
rzeźby, musiała ona powstać stosunkowo niedawno. Z drugiej strony, zastanawiający jest fakt, że
podczas prowadzonych w ostatnich latach badaniach glin z terenu województwa nie natrafiono
do tej pory na gliny młodsze niż gliny stadiału świecia.
Z okresem deglacjacji terenu województwa pomorskiego po ostatnim nasunięciu lądolodu
związane jest powstanie obszarów sandrowych. Chodzi tu zarówno o duże równiny sandrowe
w południowej części województwa, w rejonie Chojnic, jak też o sandry dolinne wypełniające
współczesne doliny rzeczne. Osady powstałe podczas kolejnych okresów glacjalnych są takie
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same. W związku z tym trudno jest je korelować, mając do dyspozycji jedynie rdzenie wiertnicze.
Można tego dokonać tylko na podstawie wyników badań litologicznych i petrograficznych.
Z okresów tych pozostały na omawianym terenie poziomy glin zwałowych i osadów fluwioglacjalnych. W okresach interstadialnych powstawały osady rzeczne i jeziorne. Silna erozja i denudacja sprawiły jednak, iż osady te uległy w znacznym stopniu zniszczeniu. Zniszczeniu, głównie w
wyniku egzaracji i erozji, uległy również osady glacjalne. To sprawiło, że na omawianym obszarze
osady plejstoceńskie są silnie zredukowane i nigdzie nie tworzą ciągłego profilu. W osadach tych,
pomiędzy poszczególnymi poziomami, występują ogromne luki czasowe. W skrajnych przypadkach osady występujące w danym profilu dokumentują jedynie 30 % czasu, jaki upłynął od osadzenia się najstarszych osadów do czasu osadzenia się najmłodszych (Olszak, 1999). Z sytuacją
taką mamy do czynienia na przykład w odsłonięciach klifu w Jastrzębiej Górze i Chłapowie.
Budowa plejstocenu województwa pomorskiego jest znana głównie z wierceń. Niestety na terenie województwa, zwłaszcza w jego części centralnej i południowej, brak dużych odsłonięć
pozwalających na wgląd w budowę czwartorzędu. Stosunkowo najlepsze odsłonięcia występują
w strefie brzegowej Bałtyku oraz wzdłuż doliny Wisły. Jak już wspomniano, okres zlodowacenia
północnopolskiego miał decydujący wpływ na powstanie dużych form rzeźby terenu województwa pomorskiego. To w tym właśnie okresie powstały ciągi moren czołowych, rynny, równiny
sandrowe oraz liczne mniejsze formy. Z okresu plejstocenu pochodzą też surowce mineralne
eksploatowane współcześnie na omawianym terenie, przede wszystkim piaski, żwiry, iły i gliny.
• Holocen
Najmłodszym okresem geologicznym, trwającym do dzisiaj, jest holocen. Budowa geologiczna
najmłodszej serii osadowej formującej się w tym okresie jest znacznie prostsza. W odniesieniu do
holocenu istnieje w miarę ciągły zapis sedymentacji. Istniejące tu niewielkie luki czasowe wynikają
głównie z okresowego osłabienia tempa sedymentacji osadów. Z lukami erozyjnymi mamy jedynie do czynienia w dolinach rzecznych. W okresie holocenu powstawały głównie osady fluwialne,
eoliczne, limniczne, morskie i biogeniczne. Osady fluwialne wypełniają doliny rzek oraz tworzą
u wylotu wielu z nich rozległe stożki napływowe – najczęściej z piasków różnoziarnistych i żwirów. Największym miejscem akumulacji osadów fluwialnych były Żuławy. Proces sedymentacji
osadów na Żuławach został drastycznie ograniczony po uregulowaniu rzeki. Osady eoliczne,
głównie piaski drobnoziarniste, występują na obszarze województwa przede wszystkim w strefie
brzegowej Bałtyku. Nadbudowują one wszystkie mierzeje występujące na tym terenie, od Mierzei
Wiślanej na wschodzie, po Mierzeję Łebską na zachodzie. Oprócz tego z polami piasków eolicznych mamy do czynienia na obszarze Borów Tucholskich oraz lokalnie w wzdłuż południowych
granic nizin przymorskich – Karwieńskiej i Gardzieńsko-Łebskiej. Osady limniczne są dość powszechne na całym obszarze województwa pomorskiego. Nie tworzą one dużych, zwartych powierzchni. Do tego typu osadów zaliczamy przede wszystkim iły, mułki oraz gytie. Występują one
w istniejących i zarośniętych zbiornikach jeziornych. Dość często osady tego typu występują w
dolinach rzecznych, wypełniając starorzecza oraz odkładając się na powierzchni tarasy zalewowej.
Osady morskie, w postaci piasków różnoziarnistych, występują w strefie brzegowej Bałtyku. Budują one różnego typu formy plażowe. Z osadami morskimi wieku holoceńskiego mamy też do
czynienia na obszarze nizin przymorskich. Przykładem może być Nizina Karwieńska, gdzie
w rejonie Karwi występują osady morskie naniesione na teren niziny podczas katastrofalnych
wezbrań sztormowych. Osady biogeniczne, do których przede wszystkim zaliczamy torfy, powstają na terenie wilgotnych zagłębień terenu, na przykład w zarastających zbiornikach wodnych.
Osady tego typu powstawały przez cały okres holocenu. Oprócz osadów torfowych do osadów
organogenicznych zaliczyć należy gleby kopalne. Gleby tego typu zachowały się głównie na tere13

nach przykrytych przez pokrywy eoliczne. Osady biogeniczne maja ogromne znaczenie dla poznania paleogeografii ostatnich 10 000 lat na tym terenie. To właśnie w tych osadach zapisana jest
historia zmian warunków klimatycznych, wahania poziomu wód gruntowych, zmiany w szacie
roślinnej oraz działalność człowieka od momentu pojawienia się go na tym terenie.
Osady powierzchniowe
Charakter rzeźby terenu, a co za tym idzie typy osadów powierzchniowych na obszarze województwa pomorskiego, związane są z działalnością lądolodów plejstoceńskich oraz z sedymentacją osadów w holocenie. Największy kompleks osadów holoceńskich występuje na obszarze Żuław, w Dolinie Dolnej Wisły oraz w Pradolinie Redy-Łeby i w okolicach jezior Łebsko i Gardno.
Są to namuły holoceńskie, piaski rzeczne oraz torfy. Osady te budują tzw. równiny fluwialne. Do
osadów holoceńskich należą również piaski eoliczne, ciągnące się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Osady te tworzą zarówno typowe formy eoliczne, jakimi są wydmy, jak też występujące w wielu miejscach pokrywy eoliczne. Do osadów holoceńskich zalicza się również torfy. Występują one w postaci niewielkich płatów na terenie całego województwa. Duże zwarte powierzchnie torfów występują jedynie w północnej jego części, na nizinach przymorskich. Z kompleksami dużych torfowisk mamy do czynienia na Nizinie Karwieńskiej, Nizinie GardzieńskoŁebskiej oraz w Pradolinie Płutnicy. Obszary torfowiskowe i bagienne odgrywają istotną rolę
środowiskotwórczą, stanowiąc rejony o bogatej różnorodności biologicznej oraz odznaczają się
dużą retencją wodną, dzięki czemu wpływają na kształtowanie warunków wodnych w otaczających je gruntach. Zdecydowanie największe obszary pokrywają osady glacjalne i fluwioglacjalne,
związane z nasunięciem lądolodu zlodowacenia północnopolskiego. Są to występujące na powierzchni wysoczyzn gliny zwałowe. Obszar występowania glin w województwie ciągnie się szeroką strefą, od Żuław i Zatoki Gdańskiej po zachodnią granicę województwa. Od północy obszar
ten przylega bezpośrednio do wybrzeża morskiego. Drugi zwarty kompleks glin zwałowych występuje w południowej i południowo-zachodniej części województwa. Pas występowania tych glin
jest jednak znacznie węższy niż omawianej poprzednio. Trzecim rejonem występowania na powierzchni glin zwałowych jest południowowschodni kraniec województwa. Obszar ten stanowi
północno-zachodni fragment Pojezierza Iławskiego. Strefy wysoczyzn porozcinane są obniżeniami o charakterze dolinnym. W większości obniżenia te wypełnione są osadami fluwioglacjalnymi, piaskami, żwirami i namułami. Ze względu na charakter rzeźby osady te nie tworzą w obrębie wysoczyzn zwartych kompleksów. Wyjątkiem jest równoleżnikowa strefa osadów fluwioglacjalnych, ciągnąca się od doliny górnej Łeby po dolinę środkowej Słupi. Obszar wysoczyzn,
ze względu na rodzaj pokrywy glebowej, wykorzystywany jest, w przeważającej części na cele rolnicze. Jedyny duży, zwarty obszar zajmują osady fluwioglacjalne w południowej części województwa. Jest to obszar położony na południowy – zachód od Jezior Raduńskich, ciągnący się na południe wzdłuż dolin Brdy i Wdy. Obszar ten budują osady sandrowe ostatniego zlodowacenia.
W większości teren ten pokryty jest lasami, z których największy zespół nosi nazwę Borów Tucholskich. Na obszarze tego kompleksu fluwioglacjalnego występują liczne, niewielkie powierzchnie wysoczyznowe pokryte gliną zwałową. Tworzą one tzw. wyspy morenowe. Z okresem
plejstoceńskim związane jest występowanie iłów zastoiskowych. Na terenie województwa pomorskiego mamy trzy stosunkowo duże obszary pokryte iłami. Występują one w rejonie Gniewu,
Lęborka oraz na południowy – wschód od Ustki.
W załącznikach do opracowania znajduje się mapa przedstawiająca litologię osadów powierzchniowych (Mapa 2).
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2.2. Złoża kopalin
W województwie pomorskim, z racji uwarunkowań geologicznych, największą rolę wśród surowców kopalnych odgrywają skały okruchowe pozostawione po okresach zlodowaceń plejstoceńskich (piaski, żwiry, kamienie budowlane) oraz związane z okresem holoceńskim (iły, kreda
jeziorna i torfy – w tym lecznicze borowiny). Obok tych najpospolitszych złóż występują także złoża kopalin rzadziej spotykanych, objęte własnością górniczą2: ropy naftowej, gazu ziemnego, soli kamiennej, soli potasowo-magnezowej, wód leczniczych oraz bursztynu.
Według stanu na 31.12.2012 r., łączna liczba udokumentowanych w regionie złóż kopalin wynosiła 655 (Bilans …, 2013)3. Wśród nich największy udział mają złoża kruszywa naturalnego,
udokumentowane w liczbie 5394 (piaski i żwiry) – gromadzące ogółem 4,89 % zasobów krajowych.
Piaski i żwiry występują powszechnie niemal na terenie całego województwa, z wyjątkiem obszarów pokrytych utworami organogenicznymi takich jak: Żuławy Wiślane i szerokie dna pradolin. W stosunku do roku 2008 liczba złóż kruszywa wzrosła o 148. Jednocześnie, udokumentowane zasoby tych pospolitych kopalin powiększyły się w ciągu czterech ubiegłych lat o 228 142
tys. ton. Najwięcej złóż kruszywa zlokalizowanych jest w powiatach: kartuskim, wejherowskim,
kościerskim i starogardzkim. Podobnie jak w poprzednim czteroleciu, tak i teraz największą liczbę
złóż piasków i żwirów udokumentowano w powiatach wokół aglomeracji trójmiejskiej, charakteryzującej się największym zapotrzebowaniem na te surowce (Tabela 1).
Tabela 1. Liczba złóż kopalin występujących powszechnie według powiatów w 2012 r.

Powiat

Kruszywa
naturalne

Surowce
ilaste
ceramiki
budowlanej

Kreda
jeziorna
i pisząca

Torf

Surowce
ilaste do pr.
kruszywa
lekkiego

Piaski
kwarcowe
do pr.
betonów
komórkowych
i cegły
wapiennopiaskowej
1

bytowski

44

1

2

2

-

chojnicki

16

-

-

-

-

-

człuchowski

12

2

5

-

-

-

m. Gdańsk

2

3

-

-

-

-

m. Gdynia

1

-

-

-

-

-

m. Słupsk

-

-

-

-

-

1

kartuski

83

2

-

1

-

1

kościerski

51

-

3

1

-

-

kwidzyński

35

3

-

2

-

2

lęborski

22

8

2

1

-

-

malborski

1

1

1

-

-

-

Podział złóż na złoża objęte własności górniczą i złoża objęte własnością nieruchomości gruntowej wprowadzony został wraz
z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo górnicze i geologiczne. Przepisy ustawy dostosowują polskie
prawo do dyrektyw unijnych. Nowa ustawa wraca do pojęcia własności górniczej określonej przepisami Rozporządzenia
Prezydenta RP z dnia 29 listopada 1930 r. – Prawo górnicze, której istotą było rozłączenie pojęcia własności gruntowej od złoża
kopalin oraz przyjęcie, że niektóre złoża nie są częścią nieruchomości i nie stanowią własności gruntowej
3 Podana liczba złóż nie obejmuje tych złóż, które zostały skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym 2012.
4 Uwaga, jak w odnośniku 3
2
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gdański

39

1

4

1

-

-

pucki

25

2

-

-

-

-

słupski

26

-

2

4

1

-

starogardzki

44

1

3

-

-

1

sztumski

47

-

2

1

-

-

tczewski

26

4

1

-

1

-

wejherowski

65

-

5

2

-

-

Źródło: Opracowanie własna na podstawie Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2013

Obok złóż kruszywa naturalnego, dość licznie występują złoża kredy jeziornej (30 złóż), surowców ilastych ceramiki budowlanej (28 złóż) i torfu (15 złóż). Udział zasobowy tych złóż
w skali kraju wynosi odpowiednio: 18,95 % (kreda jeziorna), 1,77% (surowce ilaste ceramiki budowlanej) i 7,07 % (torf). Znaczącym, udziałem zasobowym wynoszącym 17,9% w skali kraju,
wyróżniają się 2 złoża surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego.
Poza wymienionymi wyżej złożami kopalin związanymi z osadami polodowcowymi, na obszarze województwa występują również złoża kopalin o istotnym znaczeniu gospodarczym, w obecnym stanie prawnym objęte własnością górniczą. Zasadniczo mają one mniejsze znaczenie pod
względem eksploatacyjnym, jednakże nie można ich pominąć w ogólnym bilansie zasobowym.
Ze starszymi osadami geologicznymi związane są 4 niewielkie złoża ropy naftowej i gazu
ziemnego - występującego jako kopalina towarzysząca: „Dębki”, „Żarnowiec”, „Żarnowiec W”
i „Białogóra-E”. W porównaniu z rokiem 2008, ilość tych złóż nie zmieniła się, natomiast
zmniejszyła się wielkość ich zasobów z 79,53 tys. ton do 75,65 tys. ton (o 3,88 tys. ton).
Poza granicami województwa, w strefie przybrzeżnej znajdują się 2 udokumentowane złoża
ropy naftowej B3 i B8 oraz 4 złoża gazu ziemnego B3, B4, B6 i B8. Zasoby przemysłowe ropy
naftowej złóż B3 i B8 według stanu na koniec roku 2012 łącznie wyniosły 4 915, 89 tys. ton,
podczas gdy na koniec roku 2008 zasoby tych 2 złóż szacowano na 2 679,51 tys. ton, co oznacza
wzrost o 83%.
W granicach województwa występują 3 złoża soli kamiennej „Łeba”, „Zatoka Pucka” i „Mechelinki”, łącznie o zasobach 22,06 mln ton oraz 4 złoża soli potasowo-magnezowych: „Chłapowo”, „Mieroszyno”, „Swarzewo”, „Zdrada”, łącznie o zasobach 597 025 tys. ton (stan bez zmian
w porównaniu z rokiem 2008). Występują także 4 złoża wód leczniczych zmineralizowanych (Lz):
Ustka, Sopot, Krynica Morska (złoże wraz z wodami termalnymi) oraz nowo udokumentowane
(w 2012 roku) złoże „Hel IG-1”.
W utworach trzecio- i czwartorzędowych w Polsce stwierdzono występowanie bursztynu. W województwie pomorskim w 2009 roku udokumentowano nowe złoże bursztynu – Przeróbka -SL (powiat - miasto Gdańsk), którego geologiczne zasoby bilansowe to aż 17 ton, podczas gdy geologiczne
zasoby bilansowe dotychczasowych złóż tj. Możdżanowa i Wiślinki I w sumie wynoszą 13 ton.
Podstawowe znaczenie dla gospodarki posiadają wszystkie kopaliny występujące w granicach
obszarów morskich RP, a więc oprócz złóż ropy i gazu, także kruszywa naturalne Ławicy Słupskiej
i Południowej Ławicy Środkowej. Zasoby kruszywa naturalnego z Ławicy Słupskiej pozostają bez
zmian w stosunku do stanu na koniec roku 2008, natomiast zasoby na Południowej Ławicy Środkowej uległy niewielkiemu zmniejszeniu (z 56 586 tys. ton w 2008 do 55 738 tys. ton w 2012 r.).
Zbiorcze zestawienie z podaniem wielkości zasobów kopalin w województwie pomorskim zawiera tabela I zamieszczona w załącznikach do opracowania.
Region Pomorza wraz z przyległymi obszarami morskimi i fragmentami województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego, według wstępnych
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ocen posiada znaczący potencjał w zakresie możliwości udokumentowania niekonwencjonalnych
złóż węglowodorów, tj. gazu ziemnego lub ropy naftowej w formacjach łupkowych. Z oceny dokonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 2012 roku wynika,
że zasoby wydobywalne gazu ziemnego w formacjach łupkowych obejmujących utwory dolnego
paleozoiku w Polsce, w pasie rozciągającym się od Bałtyku przez Pomorze po Lubelszczyznę (tj.
w obrębie. basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego), sięgać mogą nawet do 1,92 bln m3. Biorąc pod
uwagę najbardziej prawdopodobne parametry oszacowania, z największym prawdopodobieństwem zasoby te, łącznie dla morskiej i lądowej części basenu, mieszczą się w przedziale od 346,1
mld m3 do 767,9 mld m3 (Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej …,
2013).

Ryc. 1a. Mapa koncesji na poszukiwanie i wydobywanie złóż węglowodorów w Polsce – w tym gazu z łupków
(stan na dzień 30.06.2014)
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2014

17

Ryc. 1b. Fragment Mapy koncesji na poszukiwanie i wydobywanie złóż węglowodorów, na obszarze województwa
pomorskiego – w tym gazu z łupków (stan na dzień 30.06.2014)
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2014

Z kolei, zasoby wydobywalne ropy naftowej z formacji łupkowych, łącznie dla lądowej i szelfowej części basenu oszacowano maksymalnie na 535,5 mln ton, a przy przyjęciu parametrów
uznanych za najbardziej prawdopodobne uznano, że mieszczą się w przedziale od 215,4 mln ton
do 267,8 mln ton5.
W związku z potencjalnymi zasobami, od kilku lat, nie tylko w województwie pomorskim, ale
i na obszarze całego kraju prowadzone są intensywne badania związane z poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu
objęta jest znaczna część województwa pomorskiego oraz przyległych obszarów morskich (ryc.
1a i 1b) Minister Środowiska wydał 16 koncesji dotyczących obszaru lądowego województwa
pomorskiego i 9 koncesji dla polskich obszarów morskich (wg stanu na 01.07.2014;
www.lupki.mos.gov.pl).
W zdecydowanej większości koncesjonariuszami są firmy zagraniczne, dysponujące odpowiednimi technologiami umożliwiającymi przeprowadzenie skomplikowanych a zarazem kosztownych badań poprzedzających docelową eksploatację. W ramach prac poszukiwawczych
w województwie pomorskim, w okolicach Łebienia (gmina Nowa Wieś Lęborska) w 2010 roku
wykonano pierwszy pionowy odwiert o głębokości ok. 3,5 km oznaczony jako LE -1 i przeprowadzono w nim próbny zabieg szczelinowania na małą skalę (Aspekty środowiskowe …,
www.pig.gov.pl). Natomiast w czerwcu 2011 roku zakończono wiercenie drugiego otworu LE2H z odcinkiem poziomym o długości 1000 m, w którym w sierpniu 2011 r. został przeprowadzony proces szczelinowania. Wyniki zakończonych badań rokują pozytywnie, można więc oczekiwać w dalszej perspektywie czasowej kontynuacji prac, zmierzających do rozpoczęcia procesu
eksploatacji gazu ze złoża, z którym wiąże się budowa magazynu na jego podziemne magazynowania. W województwie pomorskim tego typu magazyn ma powstać na terenie gminy Kosakowo,
poprzez ługowanie kawern w złożu soki kamiennej w obrębie złoża „Mechelinki (Studium nad
problemami oceny …, 2012) .

Wartości od 8,5 do 10,5 krotnie większe od udokumentowanych do tej pory zasobów ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych
(ok. 26 mln ton); (Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej …, 2013).
5
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2.3. Struktura geomorfologiczna
Obszar województwa pomorskiego cechuje znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu, wynikające
z wysokości bezwzględnych. Skrajne wartości wysokości związane są z wierzchołkiem szczytu
Wieżyca 329 m n.p.m. oraz obszarem depresyjnym na terenie Żuław - ok. 1 m p.p.m. – co daje
sumę różnicy wysokości ok. 330 m. Jest to największa deniwelacja na Niżu Europejskim. Należy
jednak pamiętać, że odległość między tymi punktami wynosi około 50 km, z czego wynika,
że średnie nachylenie terenu w linii prostej między tymi punktami wynosi 20 minut kątowych,
tj. w przybliżeniu 1/3 stopnia. Żywa rzeźba, którą charakteryzuje się szczególnie krawędź wysoczyzny morenowej oraz centralna część Pojezierza Kaszubskiego, w strefie moren czołowych,
wynika z dużej różnicy wysokości względnych. One decydują o ocenie rzeźby danego fragmentu
powierzchni ziemi. Z punktu widzenia potencjału użytkowego środowiska (np. zagospodarowania dla potrzeb turystyki lub rolnictwa) ocena rzeźby może być skrajnie zróżnicowana. Bogata
w walory krajobrazowe i rekreacyjne centralna część Pojezierza Kaszubskiego musi być oceniana
negatywnie z punktu widzenia zabiegów agrotechnicznych w rolnictwie. Odwrotna zależność
dotyczy zaś rzeźby Żuław.
Przytaczane często w opracowaniach wysokości bezwzględne i ich przestrzenne zróżnicowanie także nie są obojętne z punktu widzenia działań praktycznych, chociaż ich wpływ w skali lokalnej zazwyczaj nie jest odczuwalny tak bezpośrednio jak w przypadku wysokości względnych.
Na obszarze województwa pomorskiego najwyższymi wartościami wysokości bezwzględnych,
przekraczającymi lokalnie 200 m n.p.m., cechują się tereny położone w jego środkowej części,
ciągnące się mniej więcej równoleżnikowym pasem – od Pojezierza Kaszubskiego po Pojezierze
Bytowskie – poprzez tereny gmin Chmielno, Kartuzy, Stężyca, Sulęczyno i dalej ku zachodowi
przez gminy Parchowo, Bytów, Lipnica, Tuchomie oraz Miastko. Tutaj także napotyka się najwyższe wartości wysokości względnych, które miejscami, na niewielkich odległościach przekraczają 100 m. Najczęściej wysokości względne osiągają tu wartości rzędu 20 – 60 m, zaś nachylenie
stoków zazwyczaj rzędu 10o – 20o, miejscami wzrasta do około 30o. Najwyżej położone partie
terenu województwa tworzą swego rodzaju oś hipsometrycznej symetrii, od której ku północy,
a więc ku wybrzeżu Bałtyku i ku południowi, czyli w kierunku Pradoliny Noteci-Warty wysokości
bezwzględne maleją, z jednej strony do poziomu morza, z drugiej do wartości 60-80 m n.p.m.
Wysokości te decydują o niższych nieco spadkach terenu, ale przekraczających miejscami 10o.
Najniżej położone części województwa pomorskiego obejmują płaski, aluwialny teren Żuław,
których umowną granicę prowadzi się zazwyczaj zgodnie z przebiegiem poziomicy 10 m n.p.m.
oraz zajmująca skrajnie północne rubieże równina nadmorska, w obrębie której znaczniejsze,
kilkudziesięciometrowe wysokości występują w najwyższych partiach wałów wydmowych oraz
izolowanych pagórów o genezie glacjalnej. Ogółem 99,77 % powierzchni województwa wykazuje
nachylenie terenu poniżej 5o, następnie 0,22 % - nachylenie 5o – 10o i 0,01 % nachylenia pow. 10o.
 Geneza rzeźby
W istniejących podziałach geomorfologicznych na obszarze województwa pomorskiego dokonuje się wydzieleń wielu jednostek – w tym : Pojezierzy: Kaszubskiego, Bytowskiego i Starogardzkiego; Wysoczyzny: Słupskiej, Główczyckiej, Lęborskiej, Puckiej; Wybrzeża Słowińskiego;
Pobrzeża Kaszubskiego, Borów Tucholskich, Żuław Wiślanych, Doliny Dolnej Wisły oraz pradolin: Redy-Łeby, Płutnicy i tzw. Pomorskiej. Należy podkreślić, że z punktu widzenia sposobu
powstania oraz głównego mechanizmu sprawczego rzeźba pojezierzy niczym nie różni się genetycznie i morfologicznie (poza wysokością form) od występującej na innych pojezierzach –
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np. meklemburskim czy litewskim. Z punktu widzenia istotnych różnic genetycznych, na obszarze województwa pomorskiego wydzielić można jedynie cztery jednostki, którymi są:
• pasy wydm nadmorskich,
• równiny nadmorskie,
• delta Żuław wraz z doliną Wisły,
• wysoczyzny pojezierne.
W ich obrębie wyróżnia się zazwyczaj 10 jednostek typologicznych ukształtowania terenu,
tworzących mozaikę przestrzenną i fizjonomiczną obszaru. Są to odpowiednio (Pomorski region
funkcjonalny, 2000):
• w obrębie pasa wydm – wydmy nadmorskie,
• w obrębie równin nadmorskich – równiny sandrowe i dna dolinne,
• w obrębie Żuław wraz z Doliną Dolnej Wisły – równiny aluwialne, równiny zastoiskowe i dna dolinne,
• w obrębie wysoczyzn pojeziernych – wysoczyzny morenowe wzgórzowe, wysoczyzny morenowe pagórkowate, wysoczyzny morenowe faliste, wysoczyzny morenowe równinne, równiny sandrowe i równiny terasowe.
Podobnie jak rzeźba północnej i środkowej Polski, rzeźba województwa pomorskiego powstała w okresie plejstoceńskim, który, jak się przyjmuje, rozpoczął się ok. 1,8 – 1,5 mln lat temu,
a zakończył ok. 10 000 lat temu (ostatnie 10 000 lat obejmuje holocen i procesy z nim związane).
Podczas trwania plejstocenu półkula północna kilkakrotnie doświadczyła drastycznych wahnięć
klimatycznych. Okresy oziębień (glacjały) były na tyle długotrwałe, że umożliwiały rozwój pokryw lądolodów kontynentalnych, obejmujących w Europie miliony kilometrów kwadratowych
i sięgających w Polsce po Karpaty i Sudety. Utwory i rzeźba powierzchni ziemi z kolejnych zlodowaceń ukryte są pod jej aktualną powierzchnią. Czyniąc zadość regule najoszczędniejszych
założeń, wolno przypuszczać, że rzeźba ta podobna była do obserwowanej współcześnie, bowiem swe powstanie zawdzięczała temu samemu czynnikowi, który ukształtował rzeźbę współczesnej powierzchni województwa pomorskiego.
Najogólniej rzeźbę północnej części Europy kontynentalnej, w tym także i województwa,
można określić jako polodowcową rzeźbę akumulacyjną, powstałą w wyniku osadzenia przez
kolejne zlodowacenia okruchowego materiału skalnego przynoszonego z Półwyspu Skandynawskiego, lub „po drodze” inkorporowanego w masy przemieszczających się ku południowi, kolejnych lądolodów. W obszarze tym lokalnie występują elementy rzeźby erozyjnej, wzbogacając
i różnicując cechy rzeźby i fizjonomii terenu. Po osiągnięciu, zdeterminowanej klimatycznie, linii
maksymalnego zasięgu ku południowi, czoła lądolodów stabilizowały się w stanie równowagi
dynamicznej oznaczającej, iż tyle samo lodu przemieszczało się ku owej linii z północy ile ulegało
na niej stopnieniu. Maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia (około 20 000 lat temu) wykraczał daleko poza południowe granice województwa, a jego czoło, na zachód od Wisły, przebiegało mniej więcej na linii Leszno, Konin, Płock. Znaczne, globalne ocieplenie klimatu, które – jak
się sądzi – nastąpiło wkrótce po osiągnięciu przez ostatnie zlodowacenie granicy maksymalnego
zasięgu, spowodowało zaburzenie stanu równowagi dynamicznej czoła lądolodu, następstwem
czego była deglacjacja. Znaczne ilości wód roztopowych tworzyły drogi odpływu, zgodne
ze spadkami terenu, powodując powstawanie licznych dolin wód roztopowych, a nawet, jak sądzą
niektórzy, pradolin. Spod powierzchni lądolodu, poczynając od południowych krańców, obszar
województwa zaczął wyłaniać się około 17 000 lat temu, zaś około 15 000 lat temu czoło topniejącego lądolodu znajdowało się na linii najwyższych wzniesień, przebiegających równoleżnikowo
przez teren województwa pomorskiego. Wzniesienia te noszą nazwę moren czołowych stadium
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pomorskiego, które określa ich typ genetyczny (morena czołowa – powstała na skutek chaotycznego osadzania materiału u czoła lądolodu) oraz wiąże go czasowo z przypuszczalnie krótkotrwałą przerwą, spowodowaną ochłodzeniem klimatu, w generalnym zaniku pokrywy lodowej.
Chociaż linię postoju tradycyjnie od niemal stu lat prowadzi się przez najwyższe wzniesienia
Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, nie należy z tego wyciągać wniosku, że owe – licząc od
poziomu morza – 200-, 250- czy nawet 300 - metrowej wysokości bezwzględnej wzniesienia zostały „usypane” podczas owego postoju, gdyż stanowią jedynie nieznanej miąższości (grubości)
nadkład nad materiałem pozostawionym przez wcześniejsze zlodowacenia. Ponieważ, moreny
stadium pomorskiego powstały w trakcie przerwy w ogólnym topnieniu pokrywy ostatniego lądolodu, są one tzw. morenami recesyjnymi. Wiele takich ciągów recesyjnych moren czołowych zostało wyróżnionych na terenie województwa, chociaż budzi to zastrzeżenia, gdyż, albo na skutek
dużego ocieplenia klimatu lądolód topniał bardzo szybko, a wówczas nie bardzo widać powody
powstawania tak licznych przerw spowodowanych krótkotrwałymi ochłodzeniami, albo też ocieplenie istotnie przerywały częste nawroty chłodu umożliwiające powstawanie licznych podrzędnych ciągów moren recesyjnych, co stawia pod znakiem zapytania sens wypowiedzi o globalnym
ociepleniu, topnieniu lądolodów i powszechnej deglacjacji obszarów zlodowaconych. Względem
moren czołowych porządkowane jest przestrzenne rozmieszczenie pozostałych form rzeźby polodowcowej. Na ich przedpolu dominują formy akumulacji wód roztopowych, w postaci generalnie płaskich równin żwirowo-piaszczystych – tzw. sandrów, zaś na zapleczu przeważają formy
moren dennych płaskich, falistych lub pagórkowatych. W przypadku rzeźby województwa pomorskiego jako całości ten schemat przestrzennej organizacji zespołów form jest dobrze widoczny. Urozmaicenie akumulacyjnej rzeźby lodowcowej stanowią formy erozji wód roztopowych w
postaci tzw. rynien, wciętych w powierzchnie pokryte osadami bezpośredniej akumulacji lądolodu
lub chronionych w trakcie deglacjacji przed zasypaniem osadami wodnolodowcowymi przez pozostawione na sandrowym przedpolu bryły tzw. martwego lodu. Najniższe części tych form wypełnione są wodą tworzącą malownicze jeziora rynnowe, długie, ale stosunkowo wąskie. Dna
rynien są także często wykorzystywane przez rzeki. W miejscach nieistniejących już, zanikłych
poprzez zarastanie, jezior wytworzyły się w dnach rynien torfowiska.
Chociaż cały obszar województwa po stopnieniu pokrywy lodowej reprezentował typ rzeźby
polodowcowej, w miarę wypełnienia obniżenia obecnego Bałtyku wodami – początkowo roztopowymi, później pochodzącymi także z wlewów wód oceanicznych trafiających przez Morze
Północne – morze zaczęło się przyczyniać do powstawania form rzeźby typowej dla wybrzeży.
Na odcinkach brzegu płaskiego wytworzyło się w holocenie wybrzeże mierzejowo-zalewowe, dla
którego charakterystyczne jest występowanie długich, wąskich półwyspów piaszczystych, usypywanych z rumowiska morskiego transportowanego wzdłuż brzegu przez prądy przybrzeżne (mierzeje Łebska, Helska, Wiślana). Wydłużające się mierzeje odcinały od morza płytkie zatoki, które
z czasem przekształciły się w jeziora przybrzeżne (Łebsko, Gardno) lub zalewy posiadające naturalny lub sztucznie utrzymywany przesmyk łączący je z morzem (jak w przypadku Zalewu Wiślanego). Charakterystyczne dla tych wybrzeży są także duże zespoły wydm nadmorskich (wędrownych, bądź utrwalonych roślinnością), które osiągają wysokości bezwzględne przekraczające 30 –
40 m n.p.m. Tam, gdzie morze graniczy ze zboczami form akumulacji lodowcowej, powstały
strome wybrzeża klifowe znane z okolic Jastrzębiej Góry, Rozewia i wybrzeży Zatoki Puckiej
oraz Gdańskiej. Po szczególnie ciężkich sztormach klify podcinają także wały nadbrzeżnych
wydm, dostających się w zasięg niszczącego działania fal na skutek podpiętrzenia poziomu morza
przez silne, wiejące z jednego kierunku wiatry. Świadectwem dawnego zasięgu morza są strome,
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porośnięte drzewami klify martwe. Klify takie spotyka się między Orłowem i Kamiennym Potokiem, a szczególnie w obrębie Sopotu.
Podobnie jak tereny równin nadbrzeżnych, także Żuławy Wiślane stanowią odmienną genetycznie jednostkę geomorfologiczną. Swoje powstanie zawdzięczają one w równej mierze istnieniu dość rozległej płytkiej zatoki morskiej, która mogła zostać zasypana osadami transportowanymi ku ujściu przez Wisłę, jak i samej Wiśle, która owe osady transportowała; bowiem w sensie
genetycznym Żuławy stanowią deltową równinę aluwialną. Materiał transportowany przez rzekę,
oprócz powstania równiny deltowej, o grubości materiału ok. 10 m, wyścieła także dno całej Doliny Dolnej Wisły od Fordonu po deltę. Co do genezy samej doliny Wisły w granicach województwa nie można przytoczyć wiarygodnych materiałów, prócz stwierdzenia, że nie jest ona (chociaż
jako dolinie rzecznej taką właśnie genezę się jej przypisuje) dziełem erozji wód wiślanych, płynących ku powstałemu po stopnieniu lądolodu Bałtykowi. Jej geneza ciągle jest przedmiotem geomorfologicznych dyskusji.
Jednostki typologiczne ukształtowania terenu przedstawia Mapa 1 znajdująca się w załącznikach do opracowania.
2.4. Warunki glebowe. Rejonizacja rolnicza
Warunki glebowe
Warunki glebowe na obszarze województwa uwarunkowane są ściśle geologiczną przeszłością
Pomorza i zmiennością litologicznych utworów powierzchniowych (ich typologię prezentuje Mapa 2 załączona do opracowania). Warunki glebowe wykazują dużą zmienność, od najlepszych w
delcie Żuław, do niekorzystnych w strefach krawędziowych wysoczyzn morenowych pojezierzy
i na piaszczystych utworach regionu Borów Tucholskich.
Przeważający obszar województwa pokryty jest glebami powstałymi z utworów polodowcowych (plejstoceńskich) – glin i piasków zwałowych oraz piasków akumulacji wodnolodowcowej.
Wykształciły się tu w większości średniej jakości gleby brunatne (głównie wyługowane i kwaśne)
oraz bielice i pseudobielice, których niezbyt wysoka urodzajność uzależniona jest od rodzaju skały macierzystej oraz stopnia zakwaszenia. Są to najczęściej gleby kwaśne i bardzo kwaśne, wymagające regularnego wapnowania. Najlepsze z nich - gleby brunatne wytworzone z glin zwałowych
i piasków gliniastych występują głównie na wysoczyznach morenowych - w północnej części województwa w obrębie Równiny Słupskiej, Wysoczyzn: Damnickiej, Polanowskiej i Pobrzeża Kaszubskiego a także w części południowej - na fragmentach obszarów pojezierzy: Starogardzkiego, Iławskiego oraz Krajeńskiego. Najsłabsze gleby polodowcowe – bielice i pseudobielice, wytworzone
ze żwirów, piasków luźnych i piasków słabo gliniastych występują głównie na sandrach i na terasach nadzalewowych. Pokrywają środkowo-zachodnią i środkową część województwa w obrębie
mezoregionów: Bory Tucholskie, Równina Charzykowska oraz Pojezierza Kaszubskie i Bytowskie.
Drugą pod względem genezy, ale jakościowo najlepszą grupę gleb stanowią gleby wytworzone
z utworów holoceńskich – mad rzecznych, torfów i mułotorfów. Mady, powstałe z żyznych osadów aluwialnych, występują w północno-wschodniej części województwa, na terenie Żuław
Gdańskich i Wiślanych. Razem z Żuławami Elbląskimi stanowią największy obszar mad w kraju
i należą do najżyźniejszych gleb w Polsce, dających najwyższe plony roślin uprawnych. Gleby te
zalegają głównie w delcie Wisły, na terenie Żuław Wiślanych, a ponadto niewielkie ich pasma
występują w dolinach większych rzek (w tym Słupi).
Znaczącą rolę dla rolnictwa całego regionu odgrywają gleby hydrogeniczne (bagienne i pobagienne), wytworzone pod wpływem dominującego oddziaływania wody gruntowej. Występują na
terenie całego województwa, najliczniej w dolinach rzek i cieków oraz w lokalnych obniżeniach
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terenu. W użytkowaniu rolniczym znajdują się głównie torfy niskie, gleby mułowo-torfowe i murszowo-torfowe, na których wykształciły się naturalne kompleksy trwałych użytków zielonych. Są
to najczęściej użytki zielone średniej, rzadziej słabej jakości (kompleksy 2z i 3z). Na wielu obszarach gleb torfowych, wskutek intensywnego użytkowania rolniczego, a zwłaszcza melioracji odwadniających, widoczne są objawy murszenia. Największe obszary gleb hydrogenicznych zalegają
w północnej części województwa – w otoczeniu jezior przymorskich oraz w dolinach rzek przymorskich, w tym Łeby. Istotne znaczenie dla rolnictwa i ogrodnictwa mają także czarne ziemie,
które występują w rozproszeniu na terenie całego województwa. Najżyźniejsze czarne ziemie zalegają
w rejonie Główczyc, Ustki, Starego Targu, Dzierzgonia, Sztumu, Gniewa i Smętowa (iły gniewskie).
Gleby województwa pomorskiego wykazują bardzo zróżnicowaną zawartość próchnicy. Najwięcej posiadają jej mady i czarne ziemie, następnie gleby brunatne właściwe i wyługowane, najmniej – wytworzone z piasków i żwirów.
Wartość użytkową gleb w syntetyczny sposób określa ich klasa bonitacyjna (Tabela 2). W 2010
r. na obszarze powiatów ziemskich regionu znajdowało się niespełna 5% gleb zaliczanych do
najlepszych i bardzo dobrych (kl. I i II), 61 % gleb dobrych i średnich (kl. III i IV) i 34 % gleb
słabych i bardzo słabych (kl. V i VI). Gleby nieprzydatne rolniczo, sklasyfikowane jako grunty
przeznaczone do zalesienia, stanowiły 0,5% wszystkich użytków rolnych (Ryc. 2).

Ryc. 2. Struktura użytków rolnych województwa pomorskiego w klasach bonitacyjnych gleb (bez powiatów grodzkich).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnych wykazów gruntów na dzień 30.10..2010 r. Starostwa Powiatowe w woj. pomorskim.

Gleby regionu, pod względem wartości użytkowej, wykazują bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne. Udział gleb najlepszych i bardzo dobrych (klasy I i II) najwyższy był w powiatach: nowodworskim (36% użytków rolnych), malborskim (31%) i gdańskim (11%). Gleby te występowały także w powiatach kwidzyńskim (6%), tczewskim (5%), puckim, sztumskim i starogardzkim
(poniżej 2%) oraz w znikomych ilościach w: słupskim, lęborskim i wejherowskim (ok. 0,1%).
Gleby słabe i bardzo słabe (kl. V i VI) dominowały w powiatach: kartuskim (76%), kościerskim
(71%) i bytowskim (55%), natomiast największym udziałem gleb do zalesienia (kl. RVIz, PsVIz)
charakteryzowały się powiaty bytowski (3,8%) i chojnicki (2,3%), w pozostałych zaś powiatach
nie przekraczał 0,2%.
Tabela 2. Bonitacja gleb rolnych w województwie pomorskim w 2010 r. (bez powiatów grodzkich).
Klasa
I

Kategoria
gleby najlepsze

użytków
rolnych
0,2

Udział w powierzchni całkowitej
gruntów
łąk trwasadów
ornych
łych
0,3
0,3
0,1

pastwisk
trwałych
0,2
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II
Razem
I + II
III
IV
Razem
III + IV
V
VI
Razem
V + VI
VI Z

gleby bardzo dobre

4,3

3,9

6,5

6,0

5,2

gleby najlepsze i bardzo dobre

4,5

4,3

6,8

6,1

5,3

gleby dobre
gleby średnie

23,5
37,5

25,8
37,2

33,2
35,3

13,4
42,2

15,2
33,2

gleby dobre i średnie

61,0

63,0

68,5

55,6

48,4

gleby słabe
gleby bardzo słabe

21,5
12,4

19,5
12,7

15,4
9,2

29,9
8,4

29,3
15,5

gleby słabe i bardzo słabe

33,9

32,2

24,6

38,3

44,7

gleby pod zalesienie

0,5

0,5

0,1

-

1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnych wykazów gruntów na dzień 30.10..2010 r. Starostwa Powiatowe w woj. pomorskim.

Użytki rolne na obszarze województwa wykazują także duże zróżnicowanie kompleksów
przydatności rolniczej. Mianem tym określa się zespoły różnych i różnie położonych gleb, które
wykazują podobne właściwości rolnicze i mogą być podobnie użytkowane stanowiąc niejako typy
siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Udział poszczególnych kompleksów na terenie województwa pomorskiego przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Udział kompleksów przydatności rolniczej gleb w województwie pomorskim.
Kompleksy przydatności
rolniczej gleb

%

1 - pszenny bardzo dobry
2 - pszenny dobry
3 - pszenny wadliwy

3,0
22,7
3,2

4 - żytni bardzo dobry

15,9

5 - żytni dobry

18,8

6 - żytni słaby

18,5

7 - żytni bardzo słaby

12,7

8 - zbożowo-pastewny mocny
9 - zbożowo-pastewny słaby
14 - gleby orne przeznaczone
pod użytki zielone

3,6
1,3

Główne obszary występowania (mezoregion)6
Grunty orne
Żuławy Wiślane, Dolina Kwidzyńska
Żuławy Wiślane, Dolina Kwidzyńska, Pojezierza: Starogardzkie i Iławskie
Pojezierza: Starogardzkie i Iławskie
Pojezierza: Starogardzkie, Iławskie i Krajeńskie, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka
Pojezierza: Krajeńskie, Bytowskie, Kaszubskie, Wysoczyzny: Damnicka,
Żarnowiecka i Polanowska
Pojezierza: Bytowskie, Kaszubskie i Krajeńskie, Bory Tucholskie, Równina
Charzykowska
Pojezierza: Bytowskie i Kaszubskie, Bory Tucholskie, Równina Charzykowska
Żuławy Wiślane, Pojezierza Starogardzkie i Iławskie, Równina Słupska
Wybrzeże Słowińskie, Wysoczyzna Żarnowiecka, Bory Tucholskie

0,2 Pojezierze Kaszubskie
Trwałe użytki zielone

1z - trwałe użytki zielone bardzo dobre i dobre
2z - trwałe użytki zielone średnie
3z - trwałe użytki zielone słabe
i bardzo słabe

5,9 Żuławy Wiślane, Dolina Kwidzyńska
Pradolina Redy-Łeby, Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Pojezierza Iławskie i Starogardzkie, Dolina Kwidzyńska,
Pojezierza Bytowskie i Kaszubskie, Bory Tucholskie, Równina Charzy32,0
kowska, Wybrzeże Słowińskie
62,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy glebowo rolniczej w formie cyfrowej i rastrowej dla województwa pomorskiego.
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku.

Grunty orne o najwyższej przydatności dla rolnictwa – kompleksy przydatności 1, 2, 4 występują głównie na Żuławach Wiślanych, w części pojezierzy oraz w pasie pobrzeży i zajmują łącznie
ok. 42% powierzchni gruntów ornych. Najsłabsze grunty orne (kompleksy: 6, 7 i 9 koncentrują się
6

Wg regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego , http://bazagis.pgi.gov.pl/
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na pojezierzach Bytowskim i Kaszubskim oraz w obrębie Borów Tucholskich zajmując łącznie
ok. 33% gleb ornych (Tabela 3 powyżej).
Przestrzenny rozkład kompleksów przydatności rolniczej gleb na obszarze województwa
przedstawia mapa nr 5 załączona do opracowania.
Uwarunkowania przyrodniczo-glebowe dla rolnictwa określa ogólnie wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej opracowany dla gmin przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach (Waloryzacja rolniczej przestrzeni …, 1994). Wskaźnik ten odzwierciedla syntetyczną
ocenę najważniejszych dla potrzeb produkcji rolnej elementów środowiska przyrodniczego, takich jak: agroklimat, gleby, warunki wodne i rzeźba terenu. Potencjał produkcyjny rolnictwa gmin
wyrażono w skali 125-punktowej7. O dużym zróżnicowaniu warunków dla rolnictwa na obszarze
województwa świadczy rozpiętość wskaźnika - od 34,2 pkt. w gminie Dziemiany do 99,2 pkt.
w gminie Lichnowy – mapa nr 7.
Gleby porośnięte lasami to w większości gleby słabe i bardzo słabe, wykształcone głównie
z piaszczystych utworów sandrowych lub gleby mozaikowate pokrywające tereny o dużych deniwelacjach, w strefie czołowo-morenowej Pojezierzy Południowobałtyckich. W wyniku zróżnicowania czynników abiotycznych i historii zagospodarowania terenu, bardzo charakterystyczną cechą krajobrazu województwa pomorskiego stało się silne zróżnicowanie występowania powierzchni leśnych w poszczególnych mezoregionach i w jednostkach podziału administracyjnego.
Ze względu na typ utworów geologicznych i wykształcony na nich profil glebowy oraz z uwagi
na charakter prowadzonej w ostatnich stuleciach gospodarki zasobami leśnymi, obecnie na obszarze województwa dominują siedliska borowe – stanowiące 32,3% powierzchni leśnej. Kolejno
udział zajmują: siedliska borów mieszanych – 28,5% powierzchni ogólnej lasów, lasy mieszane –
25,7% oraz siedliska lasowe – 13,5%. Zachodzące na przestrzeni ostatnich 5 lat zmiany, wykazują
nieznaczny spadek powierzchni typu siedlisk borowych, a w to miejsce wzrost powierzchni borów mieszanych i lasów mieszanych (Ryc. 3.)

7Syntetyczny

wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oceniany był w skali 0-125 pkt., w tym: jakość gleb w skali 0100 pkt., agroklimat w skali 0-15 pkt., rzeźba terenu 0-5 pkt. i warunki wodne w skali 0-5 pkt.
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Ryc. 3. Powierzchnia lasów w latach 2009 – 2012 według typów siedliskowych lasów w województwie pomorskim.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Leśnictwo 2010, 2013, GUS.

Zakwaszenie gleb pochodzenia naturalnego
Odczyn gleb należy do najważniejszych ich cech, gdyż determinuje jej właściwości chemiczne,
fizyczne i biologiczne. Nadmierna kwasowość gleb uprawnych wywołuje szereg niekorzystnych
skutków zarówno z rolniczego, jak również z ekologicznego punktu widzenia. Zakwaszenie gleb
znacząco obniża plony roślin uprawnych lub wręcz eliminuje udział wielu gatunków w zasiewach
oraz negatywnie oddziałuje na aktywność mikroorganizmów glebowych. Nadmierna kwasowość
uniemożliwia roślinom pobór wielu cennych składników odżywczych, niezbędnych w żywieniu
ludzi i zwierząt (zwłaszcza magnezu, fosforu i molibdenu), ułatwia natomiast pobór pierwiastków
i związków mogących być przyczyną licznych schorzeń (np. metali ciężkich). Poprzez wapnowanie można regulować i przywracać glebie odczyn najbardziej zbliżony do wymagań uprawianych
roślin. Zabieg ten w zasadniczy sposób decyduje o wielkości plonów i efektywności działania
wszystkich pozostałych nawozów (Studzińska- Jakim 2002).
Gleby województwa pomorskiego są, pod względem odczynu, bardzo zróżnicowane. Większość z nich charakteryzuje wysokie zakwaszenie. Stosunkowo najmniejsze występuje na Żuławach, gdzie dominują mady średnie i ciężkie, oraz na Powiślu, gdzie przeważają gleby brunatne
wytworzone z glin średnich i ciężkich. Na pozostałym obszarze województwa przeważają grunty
o wysokim i bardzo wysokim stopniu zakwaszenia – pseudobielicowe i brunatne kwaśne, wytworzone głównie z piasków gliniastych i glin spiaszczonych (Warunki przyrodnicze ... 1979, 1982,
1985, 1987). Zakwaszenie wynika tu z przyczyn naturalnych i jest związane z niekorzystnym składem mineralogicznym skał macierzystych. Ma ono charakter stały, przez co prowadzi do postępującej degradacji gleb. Odczyn gleb w % powierzchni użytków rolnych przebadanych w 2012 r.
w województwie pomorskim stanowi odpowiednio (wg materiałów OSCH-R w Gdańsku): bardzo kwaśny – 16%, kwaśny – 36%, lekko kwaśny – 29%, obojętny – 16%, zasadowy – 3%.
Najwięcej gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych występuje w rejonie Równiny Słupskiej, Wysoczyzn Damnickiej i Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego, Wybrzeża
Słowińskiego oraz w części Równiny Charzykowskiej. W 2012 r. największy udział tych gleb
stwierdzono w kolejności w powiatach: kartuskim, bytowskim, lęborskim (70-80%) oraz kościerskim, puckim i słupskim (60-70%).
Zasobność gleb w składniki pokarmowe - fosfor, potas i magnez
Zasobność gleb w przyswajalne składniki pokarmowe uzależniona jest w bardzo dużym stopniu od składu mechanicznego gleby i jej odczynu. Najzasobniejsze w te składniki są gleby na te26

renie Żuław i Powiśla o korzystnym składzie granulometrycznym i uregulowanym odczynie, natomiast w glebach Wysoczyzny Kaszubskiej i Borów Tucholskich zawartość ta jest stosunkowo
niska z uwagi na znaczne zakwaszenie i dominację piaszczystych gleb lekkich.
Wyniki badań OSCH-R w Gdańsku z 2012 r. wykazują, że zawartość przyswajalnego fosforu
w glebach użytków rolnych województwa przedstawiała się ogólnie zadowalająco i wynosiła: bardzo niska i niska - 29%, średnia - 28%, wysoka i bardzo wysoka - 43%. Największy udział gleb
o zawartości fosforu bardzo niskiej i niskiej wystąpił w powiatach: bytowskim (48%), lęborskim
(45%) oraz: chojnickim, gdańskim, kościerskim, słupskim, starogardzkim i wejherowskim
(ok. 1/3 użytków rolnych).
W przypadku potasu zasobność gleb była znacznie niższa i kształtowała się następująco: bardzo niska i niska - 40% gleb, średnia - 33%, wysoka i bardzo wysoka - 27%. Największe niedobory potasu wystąpiły w glebach powiatów: bytowskiego (90%), kościerskiego (61%), kartuskiego
(57%), lęborskiego i chojnickiego (55%), gdzie udział gleb o zawartości bardzo niskiej i niskiej
dotyczył ponad połowy użytków rolnych.
Wyniki badań dotyczących zasobności gleb w magnez wskazują, że użytki rolne województwa
są dosyć ubogie w ten składnik. Aż 38% gleb wykazało zawartość bardzo niską i niską, 24% średnią a 38% - wysoką i bardzo wysoką. Zdecydowanie największe niedobory magnezu przyswajalnego przez rośliny występuje w glebach powiatów: wejherowskiego (67%), i bytowskiego (64%)
a także lęborskiego (58%), puckiego (55%) i nowodworskiego (53%).
Rejonizacja rolnicza
Województwo pomorskie cechuje się dużym regionalnym zróżnicowaniem warunków przyrodniczych, decydujących o produktywności rolniczej jego obszaru. Zróżnicowanie to ma charakterystyczny rozkład przestrzenny, cechujący się pasowością obszarów o zmiennych warunkach
przyrodniczych - od strefy brzegowej morza, przez pas pobrzeża, dalej środkowy - morenowy pas
pojezierny po pojezierny pas równin sandrowych. Układ ten zaburzony jest po wschodniej stronie województwa, gdzie rozciąga się rozległa równina aluwialna Żuław, a pas pojezierny rozcięty
jest szeroką Doliną Dolnej Wisły.
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju funkcji rolnej obejmują w szczególności elementy klimatyczne, litologiczno-glebowe i morfologiczne. Walory przestrzeni rolniczej na obszarze województwa - z przyrodniczego punktu widzenia - różnicują się od bardzo dobrych do wybitnie niekorzystnych (zarówno w odniesieniu do typów i jakości gleb, zmienności warunków klimatycznych, jak i ukształtowania terenu). Odzwierciedleniem średniej dla regionu przydatności gleb dla
upraw rolnych jest udział użytków rolnych w klasach bonitacyjnych lub kompleksach gleboworolniczych.
Na podstawie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dokonanej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zostały wydzielone na obszarze województwa pomorskiego jednostki strukturalne tzw. rejony rolnicze8, o zbliżonych uwarunkowaniach przyrodniczo-glebowych determinujących strukturę upraw oraz kierunki i intensywność gospodarowania
rolniczego. Rejony rolnicze zostały uszeregowane od 1-9 w zależności od ich przydatności dla
efektywnej, wysokotowarowej produkcji rolnej (Mapa nr 6 w załącznikach do opracowania).

Opracowanie własne na podstawie „Warunki przyrodnicze produkcji rolnej” dla województw: gdańskiego, elbląskiego,
słupskiego i bydgoskiego, IUNG Puławy, 1979 - 1987 oraz cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla województwa pomorskiego,
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, 2014.
8
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Rejon 1 Żuław i Powiśla
Położony we wschodniej części województwa, posiada najkorzystniejsze warunki dla prowadzenia gospodarki rolnej. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne, które zajmują
ok. 84% powierzchni rejonu, zaś udział lasów wynosi niespełna 8%. Rejon ten charakteryzuje się
przewagą gleb kompleksów o najwyższej przydatności rolniczej (kompleksy 1, 2 i 4 zajmują ok.
71% gruntów ornych), co umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów bardziej wymagających roślin
uprawnych oraz prowadzenie intensywnej produkcji rolnej. Korzystne są również warunki agroklimatyczne, m.in. wcześniejsze rozpoczęcie okresu wegetacji i wyższa średnia temperatura niż w
innych częściach województwa. Uzyskuje się tu najwyższe plony zbóż, buraków cukrowych i rzepaku, korzystne są też warunki dla warzywnictwa i sadownictwa oraz dla hodowli bydła (kompleksy 1z i 2z zajmują blisko 90% powierzchni trwałych użytków zielonych). Cały rejon, o zbliżonych warunkach agroekologicznych, podzielony został na podrejony 1a, 1b i 1c różniące się
odmienną genezą i typologią gleb, tworzące łącznie największy w województwie obszar o wysokim potencjale produktywności rolnej.
Podrejon 1a Żuławski
Rzeźba zdecydowanej większości terenu w rejonie 1a jest korzystna lub bardzo korzystna dla
uprawy mechanicznej, ale duże zagęszczenie rowów melioracyjnych ogranicza wydajność maszyn
i narzędzi rolniczych. Podrejon ten wchodzi w skład mezoregionów: Żuławy Wiślane i Dolina
Kwidzyńska. Pokrywę glebową stanowią tu głównie mady wytworzone z osadów pochodzenia
aluwialnego, zaliczane do najżyźniejszych gleb w Polsce. Przeważające typy gleb to mady brunatne i szarobrunatne - ciężkie i średnie, głębokie i średnio głębokie. Charakterystyczną cechą tych
gleb jest występowanie próchnicy w całym profilu glebowym. Ich urodzajność w wysokim stopniu uzależniona jest od uregulowania stosunków wodno-powietrznych oraz właściwej, wymagającej wysokich umiejętności agrotechniki (gleby trudne do uprawy). Oprócz mad występują tu
w większości gleby murszowe, mułowo-torfowe i murszowo-torfowe. Odczyn gleb rejonu jest
obojętny lub lekko kwaśny. Zdecydowanie przeważają tu gleby kompleksu 2 - pszennego dobrego
przy dużym udziale kompleksu 1 - pszennego bardzo dobrego. Ponadto występują tu gleby kompleksu 4 - żytniego bardzo dobrego i 3 - pszennego wadliwego oraz 8 - zbożowo-pastewnego
mocnego. Kompleksy gruntów ornych o najwyższej przydatności (1, 2, 4) zajmują ok. 76% gruntów ornych. Wśród trwałych użytków zielonych występują znaczne areały użytków bardzo dobrej
i dobrej oraz średniej jakości (kompleksy 1z i 2z), które ogółem zajmują ok. 92% użytków zielonych podrejonu.
W strukturze użytkowania zdecydowanie dominują użytki rolne - ok. 86% powierzchni podrejonu, lasy zaś zajmują zaledwie ok. 2% jego powierzchni. Obszar Żuław posiada równinną rzeźbę
terenu. Z uwagi na niskie i częściowo depresyjne położenie, teren ten jest stale odwadniany mechanicznie i grawitacyjnie.
Na kształtowanie się klimatu decydujący wpływ wywiera morze i deltowy układ obszaru.
Obecność delty Wisły, przechodzącej na południowym krańcu w dolinę Wisły, powoduje częste
napływy chłodnych mas powietrza od strony morza. Średnia suma opadów wynosi 600-650 mm
rocznie i maleje z północy na południe.
Warunki przyrodnicze sprzyjają intensywnej produkcji zbóż (pszenicy i jęczmienia), buraków
cukrowych, rzepaku i roślin strączkowych (bobiku) a także wysokowydajnych roślin pastewnych
dla hodowli bydła (kukurydzy i lucerny). W rejonie Doliny Kwidzyńskiej panują sprzyjające warunki dla rozwoju warzywnictwa gruntowego, sadownictwa oraz roślin specjalnych (zioła, tytoń).
Dość znaczna część gleb podrejonu nadaje się pod trwałe użytki zielone, co stwarza szczególnie
korzystne warunki dla hodowli bydła mlecznego i opasowego. Duże predyspozycje do hodowli
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występują w części gmin: Nowy Dwór, Stegna i Sztutowo, w rejonie Doliny Kwidzyńskiej, a także
w zachodniej części Żuław Gdańskich (w części przykrawędziowej i na międzywalu Wisły).
Podrejony 1b Tczewski i 1c Sztumsko-Dzierzgoński
Są to dwa odrębne obszary, przyległe do podrejonu 1a - od stron zachodniej i południowowschodniej, o podobnych warunkach agroekologicznych. Podrejon 1b obejmuje południowowschodni fragment mezoregionu Pojezierze Kaszubskie i środkowo-wschodnią część Pojezierza
Starogardzkiego, zaś 1c - północny fragment mezoregionu Pojezierze Iławskie.
Gleby tych obszarów wytworzone zostały większości z osadów polodowcowych - glin zwałowych lekkich i średnich, zasobnych w węglan wapnia. Dominuje typ gleb brunatnych właściwych,
z dodatkiem brunatnych wyługowanych i czarnych ziem, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym i wysokiej zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe. W rejonie Gniewa występują
tzw. iły gniewskie - najcięższe do uprawy gleby w Polsce. Pod względem bonitacji i przydatności
rolniczej, gleby obu podrejonów nieznacznie ustępują glebom Żuławskim. Udział kompleksów 1,
2, 4 wynosi tu odpowiednio ok. 62% i 75% gruntów ornych. Łąki i pastwiska kompleksów 1z i 2z
zajmują odpowiednio ok. 75% i 92% powierzchni trwałych użytków zielonych. Urozmaicona,
w stosunku do podrejonu 1a rzeźba terenu oraz lokalnie występująca kamienistość, a także zwięzły skład mechaniczny niektórych fragmentów sprawiają, że są to gleby dość trudne do uprawy.
Warunki klimatyczne są w obu podrejonach korzystne do uprawy roślin rolniczych. W strukturze
użytkowania użytki rolne zajmują odpowiednio ok. 77% i 95% powierzchni podrejonów, przy
czym dominują grunty orne przy niewielkim udziale trwałych użytków zielonych. Lasy zajmują
odpowiednio ok. 17,8% i 2,0%. Podrejony te predysponowane są do uprawy pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych i rzepaku.
Rejon 2 Słupsko-Żarnowiecki
Obejmuje szerokim pasmem północną część województwa, o przebiegu zbliżonym do linii
brzegowej Bałtyku. Jest to drugi pod względem przydatności dla produkcji rolnej rejon rolniczy.
Wchodzi w skład mezoregionów: Wybrzeże Słowińskie, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka, Pradolina Redy-Łeby oraz Pobrzeże Kaszubskie. Użytki rolne
zajmują ok. 63%, zaś lasy ok. 32% powierzchni rejonu. Gleby wytworzone są na utworach polodowcowych i hydrogenicznych. Grunty orne reprezentowane są głównie przez gleby brunatne
kwaśne, rzadziej brunatne właściwe i wyługowane, wytworzone z glin lekkich, często spiaszczonych, z natury bardzo kwaśnych. Dominują kompleksy: 2 - pszenny dobry i 4 - żytni bardzo dobry. W miarę przesuwania się z zachodu na wschód jakość gruntów ornych nieco się pogarsza,
gdyż wzrasta udział kompleksów 4 i 5 - żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego kosztem
kompleksu 2. Gleby o najwyższej przydatności do uprawy polowej (kompleksy 1, 2, 4) zajmują
ok. 62% powierzchni gruntów ornych rejonu. Doliny rzek wypełnione są glebami murszowotorfowymi i torfowymi. Zajmują je przeważnie użytki zielone średniej, rzadziej słabej jakości (2z
i 3z). Rzeźba terenu jest dla prac agrotechnicznych korzystna (we wschodniej) i bardzo korzystna
(w zachodniej) części rejonu.
Klimat rejonu ma charakter morski. Chłodne i silne wiatry, szczególnie w okresie wiosny, powodują opóźnienie wegetacji. Okres wegetacji trwa średnio 190-215 dni. Średnia suma opadów
wynosi 600-720 mm rocznie. Dobra jakość gleb powoduje, że w strukturze użytkowania, podobnie jak w rejonie 1, dominują użytki rolne. Większa lesistość występuje jedynie w gminach położonych na obszarze Puszczy Darżlubskiej. W rejonie panują korzystne warunki dla uprawy zbóż,
ziemniaków i roślin oleistych. Uprawa bardziej intensywnych gatunków roślin jest możliwa pod
warunkiem uregulowania odczynu gleb.
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Rejon 2 rozcięty jest rozległą Pradoliną Redy-Łeby, która, z uwagi na odmienny od reszty obszaru charakter, wydzielona została w postaci podrejonu 2a Pradoliny Redy-Łeby. W strukturze
użytkowania rejonu użytki rolne stanowią ok. 50%, lasy zajmują ok. 34% przy znaczącym udziale
wód jezior przymorskich. W przestrzeni rolniczej podrejonu zdecydowanie przeważają trwałe
użytki zielone, które zajmują ponad połowę użytków rolnych. Gruntów ornych jest tu mniej i są
one słabej jakości (kompleksy 1,2, 4 stanowią tu zaledwie ok. 19%). Użytki zielone, głównie łąki
średniej jakości (2z) położone są na glebach torfowych i murszowo-torfowych i zajmują ok. 28%
powierzchni rejonu. Są to użytki zmeliorowane z możliwością ich nawadniania. Specyfika gleb
torfowych i zachodzące w nich złożone procesy wymagają bardzo umiejętnego gospodarowania.
Niewłaściwe użytkowanie i pielęgnacja łąk może doprowadzić do przyspieszonej mineralizacji
związków próchnicznych i ich nieodwracalnej degradacji. Na części obszaru użytków rolnych
podrejonu obowiązują ograniczenia w gospodarowaniu spowodowane ustanowieniem Słowińskiego Parku Narodowego. Dość wysoka suma opadów oraz duży udział użytków zielonych
w podrejonie 2a tworzą wyjątkowo sprzyjające warunki dla hodowli bydła. Korzystne warunki
posiadają także gminy: Krokowa, Kosakowo, Puck, Ustka i Kobylnica.
Rejon 3 Kwidzyńsko-Prabucki
Położony w północno-zachodniej części Pojezierza Iławskiego został wydzielony z uwagi na
zdecydowanie słabsze warunki glebowe w porównaniu z sąsiadującymi obszarami. W strukturze
użytkowania rejonu przeważają użytki rolne - ok. 66%, głównie grunty orne. Lasy zajmują
ok. 28% powierzchni rejonu. Pokrywę glebową tworzą tu głównie gleby brunatne wyługowane
oraz bielicowe wytworzone z piasków gliniastych położonych na glinach i z piasków całkowitych,
a miejscami z glin lekkich. Cechuje je odczyn lekko kwaśny i kwaśny, duża przepuszczalność oraz
średnia i niska zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe. Dominującymi kompleksami
gruntów ornych są kompleksy 4 - żytni bardzo dobry i 5 - żytni dobry, przy sporym udziale kompleksu 6 - żytniego słabego i niewielkim dodatku kompleksów pszennych. Udział kompleksów 1,
2, 4 wynosi ok. 53% gruntów ornych. Najlepsze warunki glebowe występują w okolicach Kwidzyna.
Klimat charakteryzuje się niższą niż w rejonie 1 sumą opadów (średnio 500-530 mm rocznie)
oraz znacznie lepszymi warunkami termicznymi. W strukturze użytków dominują grunty orne,
a lesistość obszaru jest niska. Rzeźba terenu jest korzystna do uprawy mechanicznej. Z uwagi na
istniejące uwarunkowania jest to rejon predysponowany do uprawy jęczmienia i żyta oraz ziemniaków, w mniejszym zaś stopniu pszenicy i buraków cukrowych. Korzystne warunki dla hodowli
bydła występują w gminie Stary Dzierzgoń.
Rejon 4 Chojnicko-Człuchowski
Obejmuje południowo - zachodnią część województwa położoną w północnej i północnozachodniej części Pojezierza Krajeńskiego. W strukturze użytkowania rejonu przeważają użytki
rolne (ok. 63%), lasy zajmują ok. 31%.Charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną pokrywą glebową
o dużej zmienności powierzchniowej składu mechanicznego oraz wysokim zakwaszeniem. Dominują tu gleby brunatne wyługowane i kwaśne, wytworzone z glin zwałowych spiaszczonych
i piasków zwałowych, ubogie w przyswajalne składniki pokarmowe, szczególnie w magnez..
Udział i struktura kompleksów glebowych są podobne jak w rejonie 3 ale gleby charakteryzują się
znacznie wyższym zakwaszeniem, co decyduje o ich niższej przydatności dla rolnictwa. Udział
kompleksów 1, 2, 4 wynosi ok. 21%. Najlepsze gleby położone są na południe od Chojnic.
W dolinach międzymorenowych, na obrzeżach jezior i wzdłuż cieków występują gleby organogeniczne, tworzące niewielkie obszary użytków zielonych średniej i słabej jakości. Udział kompleksu
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2z w powierzchni łąk i pastwisk wynosi ok. 62%. Panują tu sprzyjające warunki termiczne ale
suma i rozkład opadów są niekorzystne (średnio 530-600 mm rocznie). Okres wegetacji jest stosunkowo długi i trwa średnio 210-230 dni. Rzeźba terenu jest korzystna dla upraw.
Rejon posiada predyspozycje do uprawy żyta i ziemniaków oraz hodowli trzody. Uprawa
roślin bardziej intensywnych uwarunkowana jest uregulowaniem odczynu glebowego oraz prowadzeniem starannej agrotechniki. Na obszarze regionu panują korzystne warunki dla uprawy
roślin sadowniczych.
Rejon 5 Żukowsko-Kościerski
Zajmuje południowo-wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego oraz północno-zachodnią
część Pojezierza Starogardzkiego. W strukturze użytkowania rejonu użytki rolne zajmują ok. 60%
(głównie grunty orne), lasy zaś ok. 19%. Rejon ten cechuje niski udział trwałych użytków zielonych. Warunki klimatyczne są gorsze niż na Żuławach i Powiślu, zwłaszcza w rejonie gmin Żukowo i Kolbudy, gdzie zaznacza się niekorzystne oddziaływanie silnych wiatrów. W miarę przesuwania się na południe działanie wiatrów zmniejsza się. Okres wegetacji trwa około 200-210 dni.
Pokrywę glebowa rejonu tworzą w większości gleby brunatne wyługowane i kwaśne, rzadziej
pseudobielice - wytworzone głównie z glin lekkich i piasków naglinowych. W obniżeniach występują gleby mułowo-torfowe i murszowo-torfowe. Warunki glebowe poprawiają się z północy na
południe, gdzie zmniejsza się zakwaszenie i wzrasta ogólna jakość gleb. Najlepsze warunki występują we wschodniej części rejonu - w obszarze od Żukowa do Zblewa. Przeważają kompleksy
żytnie: 5 - żytni dobry i 4. - żytni bardzo dobry, ze sporym udziałem (ok. 1/3) kompleksów 6 i 7 żytniego słabego i bardzo słabego. Udział gleb najbardziej przydatnych dla rolnictwa (kompleksów 1, 2, 4) stanowi ok. 25% gruntów ornych. Rzeźba terenu oraz warunki wodne są korzystne,
rzadziej średnio korzystne.
Jest to głównie rejon predysponowany do uprawy mniej wymagających roślin rolniczych: żyta,
owsa, mieszanek zbożowych a także ziemniaków i roślin pastewnych - brukwi, mieszanek traw.
Rozszerzenie uprawy pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych i koniczyny uzależnione jest
głównie od uregulowania odczynu gleb. Niski udział trwałych użytków zielonych ogranicza hodowlę bydła, jest to natomiast tradycyjny obszar hodowli trzody. Rejon 5 zajmuje ok. 7,9% powierzchni województwa.
Rejon 6 Trzebieliński
Rejon ten prawie w całości pokrywa się z Wysoczyzną Polanowską. Cechuje go wysoka lesistość (ok. 61%) oraz mały udział użytków rolnych (ok. 35% obszaru). Pokrywa glebowa została
wytworzona w większości z glin lekkich spiaszczonych, piasków zwałowych i akumulacyjnych
oraz utworów organogenicznych. Gleby charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną, a także pionową profilu glebowego, co nie sprzyja tworzeniu wielkoobszarowych rozłogów, wymuszając dostosowanie zmianowania do przewagi siedlisk o zbliżonej przydatności rolniczej. Udział
gruntów ornych najlepszych (kompleksów 1, 2, 4) wynosi ok. 32%. Pod względem kompleksów
glebowych obszar przypomina rejon 5, ale w strukturze użytkowania posiada o wiele wyższy
udział trwałych użytków zielonych, wśród których użytki średniej jakości (2z) zajmują ok. 67%,
pozostałe zaś to użytki słabe i bardzo słabe (3z). Dominują tu gleby brunatne wyługowane i kwaśne, z dodatkiem pseudobielic i czarnych ziem deluwialnych. Na obszarach użytków zielonych
przeważają torfy torfowisk niskich, ulegające w wyższych warstwach murszeniu. Warunki termiczne są tu nieco ostrzejsze niż w rejonie przymorskim. Średnia suma opadów wzrasta z północy na południe - od 650 do 750 mm. Okres wegetacji trwa średnio 205 dni.
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Warunki przyrodnicze rejonu (struktura użytków, jakość gleb i wysokie opady) sprzyjają rozwojowi hodowli w oparciu o naturalne użytki zielone oraz produkcję pasz zielonych w uprawie
polowej (przemienne użytki zielone). Jest to także korzystny rejon do uprawy ziemniaków konsumpcyjnych i sadzeniaków (wysoka suma opadów, korzystny mikroklimat).
Rejon 7 Wejherowsko-Miastecki
Rejon ten leży w obrębie mezoregionów: Pojezierze Bytowskie i Pojezierze Kaszubskie. Posiada znacznie trudniejsze warunki do prowadzenia gospodarki rolnej niż rejony 5 i 6. W strukturze użytkowania rejonu użytki rolne zajmują ok. 51%, zaś lasy - ok. 41%%. Charakteryzuje go
zróżnicowana rzeźba terenu (falista i pagórkowata, miejscami wzgórzowa) oraz znaczna mozaikowatość typów gleb. Pokrywa glebowa rejonu wykazuje największe zróżnicowanie w województwie. Przeważają gleby brunatne kwaśne „surowe”, bardzo lekkie, piaszczyste i przepuszczalne,
często kamieniste. Poziom próchniczny jest słabo wykształcony, przez co gleby te są w słabym
stopniu kultury, bardzo wrażliwe na okresowe susze. Są to gleby kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe, silnie skonfigurowane i narażone na erozję. Wśród kompleksów glebowych dominują
kompleksy żytnie, w tym kompleks 6 - żytni słaby i 7 - żytni bardzo słaby, które zajmują łącznie
blisko 60% gruntów ornych. Udział kompleksu 5 - żytniego dobrego wynosi ok. 30% i maleje
w części wschodniej obszaru. Gleby orne o najwyższej przydatności rolniczej (kompleksy 1, 2, 4)
zajmują tu zaledwie ok. 7% gruntów ornych, zaś najlepsze użytki zielone (kompleksu 2z) ok. 46% łąk i pastwisk.
Warunki klimatyczne są tu najsurowsze w województwie, co powoduje, że okres wegetacji jest
najkrótszy i trwa średnio 180-200 dni. Opady należą do najwyższych - 650-700 mm rocznie. Rejon charakteryzuje się znaczną lesistością, zwłaszcza w części zachodniej i środkowej. Udział
trwałych użytków zielonych jest niski, są to przeważnie użytki słabej i średniej jakości.
Słabe gleby i ich niekorzystny odczyn oraz najsłabsze warunki klimatyczne ograniczają dobór
roślin uprawnych. Najlepiej udają się tu: żyto, owies, ziemniaki, brukiew, seradela, len, koniczyna
biała, truskawki. Panują tu korzystne warunki do hodowli owiec, a przy użytkowaniu przemiennym zwięźlejszych i skonfigurowanych gruntów ornych, także bydła. Na obszarze rejonu znajduje
się stosunkowo dużo gruntów ornych przeznaczonych pod użytki zielone (kompleks 14).
Rejon 8 Tucholsko-Koczalski
Rejon o niskim udziale użytków rolnych (26%) i wysokiej lesistości (65% obszaru). Mieści się
w obrębie mezoregionów: Bory Tucholskie, Równina Charzykowska oraz niewielkie fragmenty
Doliny Gwdy i Pojezierza Kaszubskiego. Użytki rolne występują w formie enklaw i półenklaw
śródleśnych, zaś pokrywę glebową tworzą gleby słabe i bardzo słabe, bielicowe oraz brunatne
kwaśne i wyługowane (rdzawe). Są to gleby bardzo kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe.
Grunty orne najlepsze (kompleksy 1, 2, 4) zajmują tu zaledwie ok. 2%. Kompleksy żytnie słaby
i najsłabszy (6 i 7) oraz zbożowo-pastewny słaby (9) zajmują tu łącznie ok. 90% gruntów ornych.
Najgorsze warunki panują w zachodniej części rejonu, w gminach: Lipnica, Koczała i Rzeczenica.
W dolinach rzecznych i licznych obniżeniach występują gleby torfowe i murszowo-torfowe, użytkowane jako łąki i pastwiska. Są to po połowie użytki słabej i średniej jakości rolniczej, ale ze
względu na ubogie grunty orne stanowią ważny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(szczególnie w gminach: Sulęczyno, Kościerzyna, Karsin, Brusy i Czersk). Warunki klimatyczne są
tu zróżnicowane, surowsze na północy, łagodnieją w kierunku południowym. Opady podobnie
zróżnicowane - 650-600 mm w roku. Okres wegetacji jest tu stosunkowo krótki i wynosi 190-205
dni.
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Pod względem przydatności do produkcji rolnej obszar należy do najsłabszych w województwie. Gleby piaskowe, pochodzenia wodno-lodowcowego(sandrowe) są bardzo przepuszczalne,
a czynnikiem ograniczającym wzrost roślin jest niedobór wody dla upraw polowych. Urodzajność
tych gleb można poprawić głównie poprzez systematyczne nawożenie organiczne (obornik, nawozy zielone) oraz wapnowanie. Produkcja towarowa roślin uprawnych na przeważającej części
obszaru jest nieopłacalna. Na obszarze rejonu występują znaczne powierzchnie gruntów rolniczo
nieprzydatnych (blisko 3% powierzchni całkowitej).
Rejon 9 Mierzejowy
Rejon obejmujący nadmorskie obszary wydmowe charakteryzuje się przestrzenną dwudzielnością i położony jest w obrębie mezoregionów: Mierzeja Helska i Mierzeja Wiślana. Są to obszary
o przewadze lasów (50%) i nieużytków na wydmach i plażach nadmorskich, stanowiących bazę
i walor dla rozwoju turystyki i rekreacji. Grunty rolne zajmują zaledwie ok. 3% powierzchni rejonu. Cechuje je bardzo niska jakość (przeważa kompleks 7 - żytni słaby). Ze względu na specyfikę
przyrodniczą i pełnione funkcje użytkowe oraz wysoki potencjał rekreacyjny obszar rejonu winien być preferowany do rozwijania pozarolniczych form gospodarki lub obejmować formy tzw.
rolniczych działów specjalnych.
2.5. Struktura pokrycia terenu (użytkowanie gruntów)
Na obszarze województwa pomorskiego dominują użytki rolne, a wśród nich pola uprawne.
Województwo wyróżnia się znaczącym udziałem terenów leśnych – wartość wskaźnika lesistości
przewyższa średnią krajową. Istotny jest udział powierzchni wód w pokryciu terenu, wiążący się
z położeniem w granicach województwa części Zalewu Wiślanego oraz z licznym
występowaniem jezior.
Powierzchnia geodezyjna województwa pomorskiego wg stanu na 1.01.2013 r.9 wynosiła
1 831 034 ha ogółem, w tym obszary miejskie zajmowały 111 203 ha (6,07%), zaś wiejskie
1 719 831 ha (93,93%). Udział poszczególnych grup użytków gruntowych w pokryciu terenu
przedstawiał się następująco (Ryc. 4):
 użytki rolne – 922.613 ha (50,39% powierzchni województwa), w tym: grunty orne - 38,38%,
sady - 0,26%, łąki trwałe - 6,10%, pastwiska trwałe - 3,89%, grunty rolne zabudowane 1,10%, grunty pod stawami - 0,04%, grunty pod rowami - 0,61%;
 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 689.185 ha (37,64%), w tym: lasy - 37,19%,
grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,45%;
 grunty zabudowane i zurbanizowane – 94.734 ha (5,17%), w tym: tereny mieszkaniowe 1,06%, tereny przemysłowe - 0,31%, inne tereny zabudowane - 0,45%, zurbanizowane tereny
niezabudowane - 0,31%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,19%, tereny komunikacyjne 2,82% (drogi - 2,43%, koleje - 0,35%, inne - 0,04%), użytki kopalne - 0,04%;
 grunty pod wodami – 74.237 ha (4,05%), w tym: morskimi wewnętrznymi - 0,83%,
powierzchniowymi płynącymi - 2,80%, powierzchniowymi stojącymi - 0,42%;
 użytki ekologiczne – 1.856 ha (0,10%);
 nieużytki – 41.649 ha (2,27%);
 tereny różne – 6.760 ha (0,37%).
Zgodnie z & 76 ust. 1 i & 87 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454) starostowie/prezydenci miast sporządzają zbiorcze zestawienia danych
ewidencyjnych i przekazują je corocznie właściwym marszałkom województw. Na podstawie tych informacji dokonano analizy
sposobu użytkowania gruntów wg stanu na koniec badanego okresu oraz porównano dane z lat 2009-2013 wg ich stanu na
1 stycznia. Analizie poddano dane dotyczące całego województwa pomorskiego (20 powiatów w tym 16 ziemskich i 4 grodzkie).
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Ryc.4. Struktura użytkowania gruntów w województwie pomorskim. Stan na 1.01.2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnego wykazu gruntów dla powiatów, miast i gmin woj. pomorskiego według
stanu na dzień 1.01.2013 r., Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Na tle kraju, województwo pomorskie charakteryzuje się wyższym udziałem: lasów - o 7,28 pp10,
gruntów pod wodami - o 1,98 pp, nieużytków - o 0,75 pp, terenów różnych - o 0,1 pp oraz gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych - o 0,01 pp, niższym zaś udziałem: użytków rolnych - o 9,64 pp
i terenów zadrzewionych i zakrzewionych - o 0,45 pp (Ryc. 5.).

Ryc. 5. Użytowanie gruntów w województwie pomorskim na tle kraju - stan na 1.01.2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2013, GUS Warszawa 2013.

W odniesieniu do poszczególnych grup użytków gruntowych wyróżnikami w przestrzeni województwa są:
a) obszary o dominacji gruntów zabudowanych i zurbanizowanych:
 złożona i wielofunkcyjna aglomeracja nadmorska, kształtująca się jako metropolia - jeden
z głównych ośrodków rozwijającego się układu metropolitalnego miast południowego
Bałtyku, rozciągnięty na długości 60 km, koncentrujący działalność produkcyjną

10

pp - punkt procentowy
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b)

c)

d)

e)

f)

bezpośrednio i pośrednio związaną z morzem, a także usługi ponadregionalne (nauka,
edukacja, kultura, ochrona zdrowia, media),
 aglomeracja Słupska o znaczeniu regionalnym ogniskująca aktywność społecznogospodarczą w północno-zachodniej części województwa,
 równomiernie rozmieszczone ośrodki regionalne o liczbie ludności powyżej 35 tys.
mieszkańców: Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo, Chojnice, Lębork, Malbork,
Kwidzyn;
 pasma zurbanizowane o przebiegu: południkowym - w korytarzu wzdłuż Zatoki Puckiej,
Zatoki Gdańskiej i Wisły, ograniczone drogami DW nr 222 i DK nr 50, obejmujące ciągi
autostrady A1, drogi krajowej DK nr 91, linii kolejowej Gdynia – Bydgoszcz, rzekę Wisłę.
Pasmo to tworzy szeroki układ o najwyższym (poza kształtującą się metropolią Gdańską)
zagęszczeniu osadnictwa, który zawiera ciąg miast, zaczynający się od linii Tczew –
Starogard Gdański – Malbork, poprzez Pelplin, Gniew i Kwidzyn oraz równoleżnikowe:
północne wzdłuż dróg krajowych DK nr 7, S6 i 6, południowe - wzdłuż drogi krajowej
DK nr 22 i środkowe – wzdłuż drogi krajowej DK nr 20 wraz z odcinkiem drogi
wojewódzkiej DW nr 211;
obszary o dominacji użytków rolnych z osadnictwem głównie typu wiejskiego - Żuławy, Dolina Wisły wraz z otoczeniem, północna i środkowa część województwa oraz rejon
chojnicko-człuchowski;
obszary o dominacji gruntów leśnych – Bory Tucholskie, Lasy: Kępicko-Bytowskie, Sianowsko-Miasteckie, Szczecinecko-Koczalskie, Mirachowskie, Oliwsko-Darżlubskie, Wierzchucińskie, Lęborskie oraz wąskie pasmo lasów ciągnących się wzdłuż brzegu Bałtyku stanowiące dominujący element użytkowania na Mierzei Helskiej i Wiślanej;
grunty pod wodami – Zalew Wiślany oraz uchodząca do niego Wisła (wraz z jej obszarem
deltowym), rozlegle jeziora przymorskie w strefie przybrzeżnej, bogate skupiska jezior polodowcowych (w tym zespoły jezior rynnowych) na Pojezierzach: Kaszubskim, Bytowskim, Starogardzkim, Równinie Charzykowskiej i w Borach Tucholskich;
nieużytki – związane z występowaniem dużej liczby nieużytków naturalnych, takich jak torfowiska, mokradła, oczka wodne (szczególnie na pojezierzach i w dolinach rzek) oraz piasków
nadbrzeżnych i wydm w strefie brzegowej Bałtyku.
obszary o dominacji gruntów zabudowanych i zurbanizowanych:
 złożona i wielofunkcyjna aglomeracja nadmorska, kształtująca się jako metropolia - jeden
z głównych ośrodków rozwijającego się układu metropolitalnego miast południowego
Bałtyku, rozciągnięty na długości 60 km, koncentrujący działalność produkcyjną
bezpośrednio i pośrednio związaną z morzem, a także usługi ponadregionalne (nauka,
edukacja, kultura, ochrona zdrowia, media),
 aglomeracja Słupska o znaczeniu regionalnym ogniskująca aktywność społecznogospodarczą w północno-zachodniej części województwa,
 równomiernie rozmieszczone ośrodki regionalne o liczbie ludności powyżej 35 tys.
mieszkańców: Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo, Chojnice, Lębork, Malbork,
Kwidzyn;
 pasma zurbanizowane o przebiegu: południkowym - w korytarzu wzdłuż Zatoki Puckiej,
Zatoki Gdańskiej i Wisły, ograniczone drogami DW nr 222 i DK nr 50, obejmujące ciągi
autostrady A1, drogi krajowej DK nr 91, linii kolejowej Gdynia – Bydgoszcz, rzekę Wisłę.
Pasmo to tworzy szeroki układ o najwyższym (poza kształtującą się metropolią Gdańską)
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zagęszczeniu osadnictwa, który zawiera ciąg miast, zaczynający się od linii Tczew –
Starogard Gdański – Malbork, poprzez Pelplin, Gniew i Kwidzyn oraz równoleżnikowe:
północne wzdłuż dróg krajowych DK nr 7, S6 i 6, południowe - wzdłuż drogi krajowej
DK nr 22 i środkowe – wzdłuż drogi krajowej DK nr 20 wraz z odcinkiem drogi
wojewódzkiej DW nr 211;
g) obszary o dominacji użytków rolnych z osadnictwem głównie typu wiejskiego - Żuławy, Dolina Wisły wraz z otoczeniem, północna i środkowa część województwa oraz rejon
chojnicko-człuchowski;
h) obszary o dominacji gruntów leśnych – Bory Tucholskie, Lasy: Kępicko-Bytowskie, Sianowsko-Miasteckie, Szczecinecko-Koczalskie, Mirachowskie, Oliwsko-Darżlubskie, Wierzchucińskie, Lęborskie oraz wąskie pasmo lasów ciągnących się wzdłuż brzegu Bałtyku stanowiące dominujący element użytkowania na Mierzei Helskiej i Wiślanej;
i) grunty pod wodami – Zalew Wiślany oraz uchodząca do niego Wisła (wraz z jej obszarem
deltowym), rozlegle jeziora przymorskie w strefie przybrzeżnej, bogate skupiska jezior polodowcowych (w tym zespoły jezior rynnowych) na Pojezierzach: Kaszubskim, Bytowskim, Starogardzkim, Równinie Charzykowskiej i w Borach Tucholskich;
j) nieużytki – związane z występowaniem dużej liczby nieużytków naturalnych, takich jak torfowiska, mokradła, oczka wodne (szczególnie na pojezierzach i w dolinach rzek) oraz piasków
nadbrzeżnych i wydm w strefie brzegowej Bałtyku.
Rozkład przestrzenny form użytkowania ziemi wskazuje na wyraźną dominację użytków rolnych w powiatach terenu Żuław i Powiśla: gdańskim, tczewskim, malborskim, nowodworskim,
sztumskim, kwidzyńskim (powyżej 65% powierzchni powiatu). Tereny leśne przeważają w powiatach położonych w zachodniej i południowo-zachodniej części regionu: bytowskim, człuchowskim i chojnickim (powyżej 50% powiatu). Znacznym udziałem lasów (powyżej 40%) charakteryzują się także powiaty: lęborski, kościerski i starogardzki oraz: wejherowski, Sopot i Gdynia,
w granicach których leżą lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w powiatach województwa pomorskiego. Stan w dniu 1.01.2013 r.
Formy użytkowania gruntów w %
Powiat

bytowski
chojnicki
człuchowski
gdański
kartuski
kościerski
kwidzyński
lęborski
malborski
nowodworski
pucki
słupski
starogardzki
sztumski
tczewski
wejherowski
Gdańsk

Użytki
rolne

Grunty leśne,
zadrzewione
i zakrzewione

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane

Grunty
pod
wodami

Użytki
ekologiczne

Nieużytki

Tereny
różne

37,45
36,90
41,87
69,11
55,12
42,69
64,56
46,59
84,70
62,24
54,07
50,95
47,25
74,09
73,18
44,87
34,11

53,70
52,90
50,84
20,05
31,31
45,53
24,47
42,01
3,07
8,65
32,37
37,19
43,69
18,24
15,72
44,89
18,78

2,72
3,38
2,74
6,31
5,50
3,93
4,75
4,86
6,58
3,94
7,92
3,57
4,53
3,68
6,27
6,06
37,80

3,26
4,71
2,09
1,95
5,24
5,04
3,68
3,99
2,45
22,87
0,29
4,48
2,59
1,81
2,36
2,32
4,94

0,08
0,26
0,01
0,00
0,02
0,07
0,05
0,04
0,03
0,00
0,17
0,36
0,04
0,00
0,00
0,09
0,03

2,74
1,76
2,16
1,64
2,80
2,72
2,11
1,88
0,70
1,76
3,66
3,10
1,84
2,08
1,97
1,55
3,29

0,05
0,10
0,29
0,94
0,01
0,02
0,38
0,63
2,47
0,54
1,32
0,35
0,07
0,09
0,51
0,21
1,06
36

Gdynia
Słupsk
Sopot
pomorskie

15,40
36,96
3,82
50,39

46,23
13,14
53,99
37,64

32,84
48,23
39,29
5,17

2,75
0,65
0,17
4,05

0,13
0,00
0,00
0,10

0,67
0,97
1,39
2,27

1,95
0,05
1,33
0,37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnych wykazów gruntów dla powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego wg stanu na dzień 1.01.2013 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Grunty zabudowane i zurbanizowane mają największy udział w miastach na prawach powiatów grodzkich: Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku (33%-48%) a także na terenie niektórych
powiatów ziemskich: gdańskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, tczewskiego i wejherowskiego (ok. 6 -8% powierzchni całkowitej), posiadających w swoich granicach miasta lub tereny
wiejskie atrakcyjne dla osadnictwa nierolniczego.
Grunty pod wodami stanowią ważny składnik przestrzeni w powiecie nowodworskim (23%
powierzchni całkowitej), z uwagi na obecność znacznej części wód Zalewu Wiślanego i w powiatach położonych na terenach Pojezierzy: kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego (ok. 5%) a także w obfitującym w przymorskie jeziora powiecie słupskim (4%) a także w Gdańsku (5%) z uwagi na bogaty system hydrologiczny ujściowego odcinka Wisły i cieków leżących w zlewisku
Bałtyku. Zestawienie głównych form użytkowania terenu w powiatach przedstawia Tabela 4.
2.6. Warunki hydrologiczne, zasoby wód
Podstawowym materiałem żródłowym do ninieszego podrozdziału jest opracowanie J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza
dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania
ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdańsk 2013.

Systemy hydrograficzne na obszarze województwa pomorskiego
Na obszarze województwa pomorskiego można wyróżnić dwa systemy hydrograficzne – kaszubski i deltowy11. Kaszubski system hydrograficzny (ksh) jest systemem decentrycznym, który
jako jedyny w całości wyróżniany na terenie województwa pomorskiego obejmuje kilka zlewni,
łącznie o powierzchni ok. 9 556 km2 (7622,43 km2 po kontrolowane profile zamykające zlewnie).
Centrum systemu znajduje się w obrębie Wzgórz Szymbarskich, skąd wody spływają promieniście, tj. na wschód (Radunia), na północ (Reda i Łeba), na zachód (Łupawa i Słupia) oraz na południe (Wda i Wierzyca), natomiast jego osią - dział wodny I rzędu rozgraniczający dorzecze Wisły od dorzeczy rzek Przymorza (Drwal, 1979).
Generalnie odprowadzanie nadwyżek wodnych z systemu (ksh) odbywa się w dwóch kierunkach – północnym i południowym. Rzeki, mające za swoją bazę erozyjną Morze Bałtyckie, zalicza
się do północnego skłonu Pojezierzy Południowobałtyckich, zaś te, których bazą erozyjną jest
dolina Wisły lub Noteci, do południowego skłonu. Cieki zlewni skłonu południowego – Wdy
i Wierzycy, w odróżnieniu od cieków skłonu północnego – zlewni Słupi, Łupawy, Łeby i Redy, mają bardziej wyrównane profile podłużne, oraz pozbawione są odcinków przełomowych i basenowych.
Wyjątek stanowi Radunia, zaliczana do rzek skłonu południowego, chociaż w jej dolinie wyraźnie
zaznaczają się przełomy i baseny (Rachocki, 1974). Obszar ksh leży w strefie klimatycznej charakteryzującej się stałymi nadwyżkami wodnymi (Atlas hydrologiczny…, 1987).
Rzeki skłonu północnego (morenowego) i południowego (sandrowego), różnią się wielkością
odpływu całkowitego i proporcjami między jego poszczególnymi składowymi genetycznymi. Generalnie zlewnie skłonu północnego charakteryzują się odpływem średnim rocznym powyżej 300
System hydrograficzny obejmuje obszar, na którym doszło do wykształcenia i zorganizowania się spójnego układu
hydrograficznego, jako rezultatu procesu odpływu wody, zbudowanego z różnych obiektów sieci hydrograficznej (Fac-Beneda
2011).
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mm, a zlewnie skłonu południowego około 200 mm (Tabela 5). Duży odsetek obszarów bezodpływowych sprzyja dużej retencyjności terenu i w konsekwencji duży jest udział zasilania podziemnego w strukturze genetycznej odpływu, który wynosi nawet 75%. Konsekwencją dominacji
napływu wód na obrzeża systemu jest kumulacja zagrożeń związanych z depozycja rumowiska,
jakością wody i okresowym zatapianiem terenów najniżej położonych, szczególnie w rejonie
Trójmiasta (Drwal 2001).
Od wschodu kaszubski system hydrograficzny przechodzi w sztucznie przekształcony przez
człowieka, deltowy system hydrograficzny (dsh), stanowiący system koncentryczny. W jego obrębie wyróżnia się trzy niezależne podsystemy – gdański (gsh) utożsamiany z Żuławami Gdańskimi,
malborski (msh) utożsamiany z Żuławami Wielkimi (inaczej Malborskimi) oraz druznieński (drsh),
który można w przybliżeniu utożsamić z Żuławami Elbląskimi (tylko fragmentarycznie w województwie pomorskim). Osiami hydrograficznymi rozdzielającymi wykształcone w wyniku wielowiekowej antropopresji i zmian stosunków wodnych, podsystemy, są ujściowe odcinki Wisły
i Nogatu. Do dsh napływają wody powierzchniowe z całego dorzecza Wisły oraz powierzchniowe
i podziemnie z otaczających terenów. Wody Wisły przepływają tranzytem do Zatoki Gdańskiej
w obwałowanym korycie, wody napływające z sąsiednich terenów są odpompowywane lub odprowadzane grawitacyjnie rowami melioracyjnymi.
Miara
odpływu

Zlewnia

Tabela 5. Miary odpływu potamicznego z kaszubskiego systemu hydrograficznego
Odpływ
jednostkowy
[dm3s-1km-2]

Wskaźnik
odpływu
[mm]

Deficyt
odpływu
[mm]

Współczynnik
odpływu

Słupia

1.
11,3

2.
10,4

3.
10,6

1.
355

2.
329

3.
335

1.
331

2.
384

1.
0,51

2.
0,46

Łupawa

10,3

10,0

10,3

325

316

325

432

340

0,43

0,48

Łeba

10,3

11,2

10,5

324

353

332

394

287

045

0,55

Reda

11,0

9,2

9,9

348

290

311

388

330

0,47

0,47

Wda

6,6

7,1

-

207

224

-

465

433

0,31

0,34

Wierzyca

5,6

6,1

-

176

194

-

406

441

0,30

0,34

Radunia

7,8

7,9

-

245

249

-

351

403

0,41

0,38

Objaśnienia: 1 – wg Fac-Beneda (2011), 2 - wg Cyberski i Dynus (1979), 3 – wg Bogdanowicz (2004)
Żródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Delta Wisły jest modelowym przykładem obszaru o wymuszonym przez człowieka obiegu
wody. Głowna rzeka delty - Wisła, od Przegaliny płynie sztucznym korytem tzw. Przekopem,
inne rzeki delty to Martwa Wisła (dawniej lewe ramię Wisły, współcześnie odcięta śluzą w Przegalinie) z dopływem Motławą, Szkarpawa z Wisłą Królewiecką w części na wschód od Wisły (odcięcie od Wisły śluzą Gdańska Głowa), ograniczone wałami ochronnymi i prowadzące wodę uregulowanymi i przekształconymi antropogenicznie korytami. Delta Wisły obejmuje obszar o powierzchni 171409 ha, na którym przeważają tereny przydepresyjne i depresyjne (Tabela 6.).
Tabela 6. Udział obszarów o różnej wysokości n.p.m. w delcie Wisły (Borowiak 2004)
Nazwa obszaru
Obszary depresyjne
H<0,0 m n.p.m.

Część zachodnia
ha
%
8290

20,6

Część centralna
ha
%
18040

21,7

Część wschodnia
ha
%
22400

46,5

Ogółem
ha
%
48730

28,4
38

Obszary przydepresyjne
0,0<H<2,5 m n.p.m.
Obszary „wysokie”
H>2,5 m n.p.m.
ogółem

19067

47,5

34445

41,4

14710

30,6

68224

39,8

12802

31,9

30635

36,9

11020

22,9

54455

31,8

40159

100

83120

100

48130

100

171409

100

Czcionką pogrubioną zaznaczono obszary położone w całości na terenie województwa pomorskiego
Żródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
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Wisła oraz Nogat pełnią rolę kanałów tranzytowych, odprowadzających wody pochodzenia
alochtonicznego, wody autochtoniczne odprowadzane są poprzez sieć melioracyjną12 niektórymi
kanałami, w tym Kanałem Śledziowym. Liczne występowanie sztucznych kanałów i rowów melioracyjnych skutkuje funkcjonowaniem polderowego systemu odwodnienia, zwanego wielkim
systemem wodno-melioracyjnym (WSWM). Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie gospodarki
rolnej na nisko położonych terenach zalewowych. Wielki system wodno-melioracyjny składa się
z dwóch współdziałających ze sobą podsystemów – podsystemu (układu) grawitacyjnego oraz
podsystemu (układu) polderowego (Tabela 7).
Tabela 7. Udział poszczególnych systemów odpływu w delcie Wisły (Borowiak 2004)
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W zachodniej części delty Wisły (Żuławy Gdańskie) jednym z trzech układów polderowych
jest układ Motławy – Raduni. Woda z terenów odwadnianych grawitacyjnie i z polderów trafia
bezpośrednio do Martwej Wisły (układ polderowy Martwej Wisły) lub do jej dopływów. Układ
ten, wspomagany pracą 10 stacji pomp, wyposażony jest również we wrota sztormowe zainstalowane w ujściach (samoczynnie zamykające się podczas wysokich stanów morza). Powierzchnia
układu, który tworzą 4 poldery oraz kanały pompowe długości 114,9 km, wynosi 12 758 ha (Borowiak 2005). Motława przepływając przez obszar polderowy delty Wisły bierze udział w odwadnianiu obszaru delty, odbiera wodę z kanałów: Śledziowego, Piaskowego, Pleniewskiego oraz
Wysokiego (Cyberski, Mikulski, 1976). W związku z tym sytuacja hydrologiczna jest tu zdeterminowana pracą pompowni. Według szacunków, odpływ na obszarach polderowych, wymuszany
nieciągłą pracą pomp, waha się od 100 do 300 dm 3·s-1km-2 (Borowiak 2005, Staszek 2005). Pod
względem powierzchni oraz sposobu odwodnienia układów polderowych delty w obszarze Żuław Gdańskich powierzchnie z odwodnieniem mechanicznym (pow. 26 328 ha) dominują obszarowo nad odwodnieniem grawitacyjnym (12 802 ha).
Generalnie cieki delty Wisły charakteryzuje reżim wód znajdujących się pod silnym wpływem
wahań morza. W ujściowym odcinku cieków dobowe wahania stanów wody mogą sięgać niekiedy
12

Gęstość sieci melioracyjnej Drwal (1976) określił na 1000 km·km-2
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1,5 m. Obserwuje się tu niekiedy odwrócenie spadku zwierciadła wody i zmianę kierunku
płynięcia. Przepływ rzeki uzależniony jest od warunków hydrometeorologicznych i działalności
człowieka (pracy śluz, pompowni na polderach).
Charakterystyka stosunków wodnych w obrębie zróżnicowanych fizjograficznie obszarów
województwa
Akweny przybrzeżne
Obszar województwa pomorskiego od północy oblewają wody otwartego Morza Bałtyckiego, od
wschodu Zatoki Gdańskiej z jej częściami – Zatoką Pucką i Zalewem Wiślanym. Morze Bałtyckie
przyjmuje wody rzek oraz wody podziemne z północnego skłonu Pojezierza Kaszubskiego. Poza
wodami podziemnymi, Zatoka Gdańska odbiera wody wiślane z całego jej dorzecza i wody cieków
spływających z wysoczyzny na zapleczu obszaru metropolitarnego, a Zalew Wiślany jest odbiornikiem
części wód z delty Wisły, Pojezierza Iławskiego oraz wód ze Wzniesienia Elbląskiego.
Stosunki batymetryczne otwartego morza i Zatoki Gdańskiej są korzystne z punktu widzenia
dostępności transportowej i atrakcyjności turystycznej wymienionych akwenów (niewielkie głębokości przy brzegu, zwiększające się łagodnie ku morzu). Ograniczoną dostępność do akwenów
zewnętrznych mają subakweny - Zatoka Pucka i Zalew Wiślany. Ograniczenia komunikacyjne
od strony morza spowodowane są w szczególności sztormami. W latach 1901-1960 spiętrzenia
sztormowe sięgały od 2 do 3 m (Majewski 1987, Cyberski i Mikulski 1976). Ponad stuletnie pomiary poziomu morza wykazały, że różnica między maksymalnym, a minimalnym poziomem
morza w Ustce i w Gdańsku Nowym Porcie osiągała ponad 2 m. Średni wieloletni stan wody
określony dla okresu 1886-1975 dla wodowskazu w Gdańsku Nowym Porcie wynosi 498,7 cm
(+-) 0,54 cm. Zmienność stanów wody w ostatnim ćwierćwieczu wykazuje tendencję rosnącą, dla
Gdańska +2,5 mm. W ostatnich dekadach bieżącego stulecia następuje oceanizacja Bałtyku wskutek występowania zmian klimatycznych w dużej skali.
Na warunki hydrologiczne Zatoki Gdańskiej i jej części – Zatoki Puckiej, rzutuje położenie
w stosunku do Południowego Bałtyku. Część akwenu w pobliżu otwartej granicy morskiej,
w porównaniu z pozostałą częścią akwenu, usytuowaną w pobliżu źródeł wód pochodzenia lądowego, charakteryzuje się wyższym zasoleniem i mniejszą podatnością na sezonowe zmiany
temperatury powietrza. Temperatura wód Zatoki Gdańskiej wykazuje zmienność sezonową wiążącą się bezpośrednio ze zmianami temperatury powietrza w ciągu roku, a w przypadku zasolenia
zmienność sezonowa jest wynikiem sezonowości odpływu wód lądowych i intensywności procesów mieszania wód morskich, nasilającej się w czasie jesiennych sztormów. W rejonie przedujściowym Wisły (Przekop Wisły) występuje typowe dla estuarium mieszanie się wód słonych
i słodkich (Matciak i Nowacki 1996). Cyrkulacja wód w tym przedujściowym obszarze jest wywołana strumieniem wypływających wód rzecznych, ogólną cyrkulacją i zmianami poziomów wód
w Zatoce Gdańskiej. W rejonie samego Przekopu Wisły, prądy wywołane strugą odpływających
wód Wisły przemieszczają się przeważnie w kierunku północnym, północno-zachodnim lub północno-wschodnim, a ich prędkości wahają się w przedziale 30-150 cms-1. Oddziaływanie nurtu
ogranicza się jednak wyłącznie do rejonów leżących w odległości nie większej niż 800 m od ujścia
(Fac-Beneda i Nowacki 2012).
Na warunki hydrologiczne poszczególnych części akwenu Zalewu Wiślanego rzutuje przede
wszystkim ich położenie w stosunku do Cieśniny Pilawskiej, w związku z napływem wód o wyższym zasoleniu z Zatoki Gdańskiej oraz wielkość napływu wód słodkich ze źródeł lądowych
i zasięg ich oddziaływania (Majewski 1972, 1975). Bardziej morski charakter i wyższe zasolenie
mają części akwenu w pobliżu Cieśniny. Niewielkie głębokości Zalewu Wiślanego zwiększają jego
40

podatność na dogłębne mieszanie się wód pod wpływem wiatru, prowadzące do homogenizacji
jego cech hydrologicznych.
Zalew Wiślany to akwen płytki (głębokość średnia 2,3 m, maksymalna 4,6 m, o ograniczonej
dostępności do akwenów zewnętrznych. Zmiany poziomu wód w Zalewie Wiślanym zależą
głównie od zmian kierunku i prędkości wiatru i powstają w wyniku wlewu wód z Zatoki Gdańskiej. Maksymalny wzrost lub obniżenie poziomu wody w wyniku wymiany wód pomiędzy Zalewem Wiślanym i Zatoką Gdańską może wynosić 0,8 m do 1,0 m na dobę. Wahania poziomu
wody pod wpływem oddziaływania wiatru są większe, osiągając 1,0 m do 1,5 m na dobę. Największe spiętrzenia wód, obserwowane na zachodnim krańcu Zalewu Wiślanego, są wynikiem fali
sztormowej - powstającej przy wiatrach z kierunku NE (Raport… 2008), nawet do ok. 2 m. Przy
wiatrach przeciwnych (z kierunku SW), następuje znaczne obniżenie zwierciadła wody, prowadzące w skrajnych przypadkach do odsłonięcia dna (Raport… 2008, Raport… 2009).
Wybrzeża
Przeważającym typem wybrzeża w granicach województwa jest wybrzeże wydmowe. Tylko na
niewielu odcinkach występuje brzeg płaski bez wydm, jak nad Zalewem Wiślanym, czy na odcinku między Rewą i Osłoninem, Puckiem i Gnieżdżewem oraz fragmentarycznie na Półwyspie
Helskim od strony Zatoki Puckiej. Mierzeje są ubogie w sieć hydrograficzną i poza małymi
zbiornikami wodnymi w nieckach deflacyjnych oraz podmokłościach nie występują inne, naturalne obiekty hydrograficzne. Mierzeje, zbudowane z utworów piaszczystych charakteryzują się
wzmożoną infiltracją wód opadowych. Wody te gromadzą się w piaskach jako wody gruntowe
w postaci soczewek wody słodkiej zalegających na wodach słonych (Pietrucień, 1983). W okolicach Rozewia, Orłowa i Redłowa oraz w okolicach Ustki występuje wybrzeże klifowe, dla którego charakterystyczne są wypływy wód podziemnych, a także cieki epizodyczne, rzadko okresowe
(elementy destabilizujące klif).
Nadmorskie równiny aluwialne
Nadmorskie równiny aluwialne stanowiące bezpośrednie przedpole głównej bazy drenażu, na
które spływają wody z przylegających wysoczyzn oraz incydentalnie wody morskie, ze względu na
położenie na wysokości do kilku m n.p.m., niewielkie spadki terenu, minimalne spadki zwierciadła wód gruntowych oraz uzależnienie odpływu powierzchniowego i gruntowego od zmian poziomu morza, charakteryzują się utrudnionym odpływem wód.
W obrębie pasa podmokłych nizin nadmorskich zasadniczo brak jest naturalnego odpływu wód
powierzchniowych do morza, a ograniczony powierzchniowy odpływ wód odbywa się przez gęstą sieć rowów melioracyjnych.
Na obszarze województwa największą równiną aluwialną jest delta Wisły, ponadto do równin
aluwialnych zaliczają się mniejsze jednostki:
 podmokłości u nasady Półwyspu Helskiego (rezerwat Słone Łąki - płaska równina, w obrębie
której na organicznym podłożu pozostającym pod wpływem słonawych wód morskich wytworzyły się gleby torfowe i z której nadmiar wody odprowadzany jest gęstą siecią rowów melioracyjnych do Zatoki Puckiej),
 dolina Płutnicy - obejmująca obniżenie w dolnym biegu rzeki tworzące kompleks „Puckie
Błota”, zmeliorowane, o kierunku przepływu wody w rowach i kanałach regulowanym przez
syfony, zastawki i przepusty piętrzące, z główną rzeką rozdzielającą się ok. 3 km od ujścia się
na dwa ramiona – północne obwałowane oraz południowe będące kanałem pompowym
(pompownia „Puckie Błota” od 1993 r.),
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 delta Redy i Zagórskiej Strugi (rezerwat Beka z siedliskami unikalnej flory hydrofilnej i halofilnej oraz rezerwat Mechelińskie Łąki).
Obszar rezerwatu Beka to przykład obszaru nadmorskiego o specyficznych stosunkach wodnych, w obrębie którego wody gruntowe zalegają płytko (0,5 m p.p.t.) i są ściśle powiązane hydraulicznie z wodami podziemnymi, które z kolei są pod dużym wpływem wód morskich (Cieśliński 2007). Obserwuje się tu przelewanie wód morskich przez wał brzegowy, podpływanie wód
zasolonych do wód gruntowych oraz podparcie wiatrowe, utrudniające odpływ wód rzecznych.
W efekcie występuje zjawisko stałego lub okresowego zasolenia wód powierzchniowych i najpłytszych wód podziemnych, a teren ten określany jest mianem słonawych podmokłości (Bogdanowicz 2007b). Zjawisko intruzji wód słonych, obserwowane szczególnie w miesiącach jesiennozimowych, w Kanale Beka (na północ od głównego ramienia Redy) osiąga wartości od kilkuset
do blisko 4800 mg∙dm-3 przy bez mała 5000 mg·dm-3 dla Zatoki Puckiej.
Dna głównych dolin rzecznych
Główne doliny rzeczne pełnią głównie funkcję drenującą w stosunku do wód autochtonicznych i wód podziemnych dalekiego krążenia oraz funkcję tranzytowa w stosunku do wód
alochtonicznych. W pierwszym przypadku szczególne miejsce zajmuje pradolina (Pradolina Łeby-Redy). Jednostkowy odpływ podziemny Łeby w momencie wkroczenia rzeki w odcinek pradolinny wzrasta o ponad 2,5 m3s-1, natomiast na dziale wodnym między zlewnią Łeby i Redy
występuje bifurkacja podziemna – Reda, mająca swoje źródła w stożku napływowym Łeby „przechwytuje” wody tej rzeki, których wielkość ocenia się nawet na 1 m3s-1 (Drwal 1984). W dnie
pradoliny, u podnóża krawędzi wysoczyzny położone jest Jez. Lubowidzkie, które swoje istnienie
zawdzięcza m.in. występowaniu wypływów wód podziemnych, charakterystycznych dla obszarów
pradolinnych. Ich wydajność oscyluje od niespełna 0,1 do ok. 30 dm3∙s-1 (Fac-Beneda i Hryniszak
2006). Wody wypływów zasilają w sposób znaczący jeziora, zwiększając jednocześnie czterokrotnie objętość przepływu przepływającej przez ten akwen Węgorzy (dopływ Łeby).
Dolina dolnej Wisły pełni szczególnie ważną funkcję tranzytową – tą główną rzeką Polski
płynie woda z 97% powierzchni jej dorzecza. Szacowany tu przez Cyberskiego (1982) przepływ
wynosi około 46 m3∙s-1. Według danych IMGW przepływ średni z wielolecia (SSQ) wynosi 1046
m3∙s-1, a przepływ najniższy ze średnich z wielolecia (SNQ) – 411 m3∙s-1.
Z przepływem wody przez główne doliny, szczególnie w czasie wezbrań, związane jest potencjalne zagrożenie dla sąsiednich terenów i to zarówno ze względu na niebezpieczeństwo podtopień, jak i na niebezpieczeństwo skażenia w przypadku rozlania się wód zanieczyszczonych.
Strefy krawędziowe
Dla strefy krawędziowej charakterystyczne są liczne, głębokie rozcięcia erozyjne, których
dnami często płyną cieki o spadkach dochodzących miejscami do kilkunastu promili, mokradła
oraz wypływy wód podziemnych. Mała retencyjność strefy krawędziowej przy jednocześnie dużej
ingerencji człowieka w obszarach zurbanizowanych (asfaltowe ulice, utwardzone parkingi, gęsta,
podziemna sieć odprowadzania wód burzowych) sprzyja wzrostowi powierzchniowej składowej
odpływu, z czym wiąże się niebezpieczeństwo zalania miejsc położonych niżej. U wylotu dolin,
na stożkach napływowych cieki często tracą część wody, a nawet zanikają (Drwal 1968). Wody te
mogą się pojawić ponownie na powierzchni w niższych partiach stożka w postaci wypływów wód
podziemnych. Przykładem jest tu źródło Grodzisko w Sopocie o wydajności około 9 dm3·s-1,
znajdujące się na tzw. Tarasie Nadmorskim, który jest, obok Pradoliny Redy-Łeby i zachodniej
części delty Wisły, strefą drenażu gdańskiego systemu wodonośnego.
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Wysoczyzny morenowe i sandry
Wysoczyzny morenowe i sandry, ukształtowane w wyniku działalności lodowcowa podczas
fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, zróżnicowane pod względem hipsometrycznym, to przede wszystkim obszary alimentacji zlewni rzecznych, a także obszary o wyjątkowo dużych statycznych zasobach wodnych w postaci retencji jeziornej, czy retencji obszarowej.
Obszary wysoczyzn charakteryzują się bogactwem obiektów hydrograficznych - cieki stałe, cieki
okresowe, jeziora, oczka, podmokłości, wypływy wód podziemnych. Gęstość cieków przekracza
150 km∙100km-2, jeziorność 4%, gęstość oczek 200-100km-2. Działy wodne przebiegają pośród
wyżej wzniesionych terenów, jak dział wodny Raduni i Wdy biegnący m.in. przez pasmo Wzgórz
Szymbarskich, z kulminacyjnym punktem Wieżycą (329 m n.p.m.), charakterystyczne są również
sytuacje nierzadko nisko położonych działów wodnych, co sprzyja bifurkacji.
Retencja obszarowa na obszarach wysoczyznowych przejawia się w dużym odsetku obszarów
bezodpływowych powierzchniowo (zlewnia Redy 23%, zlewnia Raduni 41%). Średni roczny
w wielolecia 1961-2000 wskaźnik zasilania infiltracyjnego (wsiąkania) w zlewni Redy wynosi 150
mm, a miejscami przekracza 300 mm (Fac-Beneda 2011). Wskaźnik ten jest istotny również
w aspekcie możliwości przesiąkania zanieczyszczeń do wód podziemnych.
W zasilaniu wód rzecznych dominujący udział ma odpływ bazowy, a to z powodu oddziaływania retencji i drenażu jezior rynnowych. Według Lange i Maślanki (1996) wysoki odpływ bazowy pozwala na redukcję przepływów nienaruszalnych (średnich z niskich przepływów) nawet
do 50%, zwiększając w ten sposób zasoby dyspozycyjne wód. Fac-Beneda (2011) szacuje tę składową genetyczna odpływu od 200 mm w zlewni Wierzycy do powyżej 350 mm w zlewni Słupi
(z wielolecia 1961-2000).
Regionalizacje hydrologiczne
Szereg regionalizacji hydrologicznych obejmujących w szczególności obszar województwa
pomorskiego opiera się o podstawowe kryterium, jakim jest reżim (ustrój wodny) rzek. Jedną
z nich jest regionalizacja Dynowskiej, odzwierciedlająca zmienność wszelkich procesów związanych z rzeką oraz stanów wody i przepływów (Dynowska 1972). Według regionalizacji Dynowskiej, rzeki województwa pomorskiego charakteryzują się typem reżimu wyrównanego z wezbraniem wiosennym i gruntowo-deszczowo-śnieżnym zasilaniem. Rzeki Pomorza odznaczają się
najbardziej wyrównanymi przepływami spośród wszystkich rzek polskich. Najwyższe stany występują w okresie od kwietnia do maja, najniższe w lecie (lipiec, sierpień). Opady z okresu letniego
nie wpływają na podniesienie stanów wody, a uzupełniają zapasy wód podziemnych (latem,
w czasie niżówek, najwyższe zasilanie podziemne). Okres najmniejszych przepływów przypada na
miesiące letnie.
Regionalizacje hydrologiczne dokonane w przeszłości przez innych autorów wskazują na następujące cechy reżimu wód rzecznych regionu pomorskiego:
 występowanie w cyklu rocznym tylko jednego, wyraźnego wezbrania oraz jednego okresu niżowego; Parde (1957),
 mały zakres zmienności przepływów oraz wysoki stopień ich wyrównania; Stachy (1980),
 reżim śnieżno-deszczowo-oceaniczny, objawiający się zwiększonym zasilaniem i wyższymi
stanami wody oraz przepływami przez całe półrocze zimowe - na początku okresu przeważa
zasilanie deszczowe, na wiosnę dominuje zasilanie roztopowe, a okres najmniejszych przepływów przypada na miesiące letnie; Dębski (1970),
 reżim deszczowo-roztopowy z wezbraniami zimowo-wiosennymi; Friedrich (1983),
 podział pod względem termiki - wody zimne, rzadziej bardzo zimne; Nawrocka (1986).
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W Polsce, do roku 2003, w ramach hydrologicznych prac badawczych i w gospodarce wodnej
posługiwano się podziałem na jednostki hydrograficzne w skali 1:200.000 (Podział hydrograficzny Polski 1980, Czarnecka 2005), bazującym na powszechnie stosowanej klasyfikacji Graveliusa
(1914). Podział ten pozwala określić rangę odpływu rzecznego (zarówno rzeki, jak i jej zlewni)
w stosunku do odbiornika.
Obecnie, w związku z implementacją do ustawodawstwa krajowego Ramowej Dyrektywy
Wodnej (2000)13, obowiązuje podział, w którym wydziela się jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem JCW płynących (rzecznych), jeziornych, przybrzeżnych i przejściowych, z uwzględnieniem silnie zmienionych części wód (SZCW) i sztucznych części wód
(SCW). Na obszarze Polski w ramach pierwszych charakterystyk dla obszarów dorzeczy wyznaczono: ponad 4,5 tys. jednolitych części wód rzecznych, około tysiąca części wód jeziornych, 11
jednolitych części wód przybrzeżnych, 9 jednolitych części wód przejściowych. Dla potrzeb planistycznych dokonano „łączenia” poszczególnych zlewni jednolitych części wód powierzchniowych tworząc tzw. Scalone Części Wód (SJCW)14. Na obszarze województwa pomorskiego wyróżniono 69 typów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP), z czego 43 całych jednostek (Ryc. 6 poniżej, Tabela II w załącznikach do opracowania). Informacji o typologii, gospodarowaniu wodami, monitoringu, celach środowiskowych dostarczają plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Wisły i Odry (Plany gospodarowania wodami…, 2011).

Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana
jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.),ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), oraz do aktów wykonawczych tych ustaw.
14 www.rdw.org.pl/jcw.html
13
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Rys. 6. Mapa dorzeczy i regionów wodnych z podziałem na scalone części wód powierzchniowych
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/ Wona/Mapa%
20dorzeczy%20i%20regionow%20wodnych.pdf

Według uproszczonej regionalizacji wód podziemnych Polski (Paczyński, Sadurski red. 2007),
obszar województwa pomorskiego znajduje się w obrębie dwóch prowincji hydrogeologicznych Wisły oraz Wybrzeża i Pobrzeża Bałtyku. Prowincja Wisły obejmuje region wodny Dolnej Wisły
z subregionem pojeziernym i subregionem Żuław Wiślanych, natomiast w granice Prowincji Wybrzeża i Pobrzeża Bałtyku wpisuje się subregion nadmorski reprezentowany przez Region
Wschodniopomorski oraz fragment Regionu Zachodniopomorskiego ze zlewnią górnej Wieprzy.
W odniesieniu do wód podziemnych, obecnie w Polsce obowiązuje podział na jednostki - jednolite części wód podziemnych (JCWPd). W granicach województwa pomorskiego wyróżniono
18 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z czego 7 jednostek całych (Ryc. 7, Tabela 8).
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Ryc. 7. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) na obszarze województwa pomorskiego. Podział na 161 JCWPd
Źródło: Centralna Baza Danych, PIG, 2014

Tabela 8. Podział na jednostki JCWPd w województwie pomorskim (161 JCWPd)
Lp.

Nr

Wiek warstwy wodonośnej JCWPd

Pow. [km2]w granicach woj.

1

11

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

4083.52

2

14

czwartorzęd

30.43

3

15

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

501.59

4

17

czwartorzęd

55.92

5

18

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

69.92

6

36

czwartorzęd – trzeciorzęd

45.58

7

10

czwartorzęd

1237.28

8

12

czwartorzęd – trzeciorzęd

277.69

9

16

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

837.75

10

30

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

3096.82

11

13

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

2808.41

12

19

czwartorzęd – trzeciorzęd

397.32

13

28

czwartorzęd – trzeciorzęd

786.69

14

29

czwartorzęd – trzeciorzęd

1681.98

15

31

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

436.74

16

32

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

863.74

17

37

czwartorzęd – trzeciorzęd - kreda

726.74

18
40
czwartorzęd
153.01
Czcionką pogrubioną zaznaczono jednostki występujące w całości na obszarze województwa
Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przedstawiona wersja podziału na JCWPd obowiązuje do końca roku 2014. Od roku 2015 ma
obowiązywać nowa, zweryfikowana wersja tego podziału (ryc. 8)
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Ryc. 8. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) na obszarze województwa pomorskiego. Podział na 172 JCWPd
Źródło: Centralna Baza Danych, PIG, 2014

Charakterystyka głównych rzek regionu i ich zlewni
Rzeki północnego skłonu pojezierzy
Słupia
Generalny kierunek odprowadzania nadwyżek wodnych w zlewni Słupi odbywa się na zachód.
Zlewnia charakteryzuje się w przybliżeniu południkowym rozciągnięciem (wydłużenie z południowego-wschodu ku północnemu-zachodowi). Obszar zlewni Słupi charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, deniwelacje dochodzą tutaj aż do ponad 267 m. Górna, wysoczyznowa część zlewni cechuje się dużą rytmiką rzeźby oraz dużymi różnicami wysokości
względnych, występowaniem różnej wielkości niewielkich zagłębień, których zlewnie tworzą obszary bezodpływowe. W części dolnej zlewni rzeźba jest bardziej monotonna, nie występują już
tak duże deniwelacje wysokości względnych. Najwyraźniej w rzeźbie dorzecza Słupi zaznacza się
jej dolina, opadająca z południowego-wschodu ku północnemu-zachodowi.
Rzeka Słupia ( ciek I rzędu), ma swoje źródła na wysoczyźnie morenowej, na rzędnej 204 m
n.p.m, a uchodzi do Morza Bałtyckiego w Ustce. Całkowita długości rzeki wynosi 152,42 km
(Czarnecka i in. 2005). Rzeka Słupia w swym źródłowym biegu płynie wąską doliną ze stromymi
zboczami, po kilku kilometrach zaczyna przepływać przez szereg jezior. W środkowym biegu
rzeka praktycznie cały czas płynie wśród lasów i na tym odcinku przyjmuje swoje największe dopływy (Tabela 9); tutaj też zlokalizowane są dwa sztuczne zbiorniki wodne: Zbiornik Konradowo
oraz Zbiornik Krzynia. Środkowy bieg rzeki charakteryzuje się naprzemianległym występowaniem odcinków przełomowych oraz odcinków basenowych, w odcinkach basenowych nierzadko
występują jeziora (np.: Jezioro Głębokie). Poniżej Słupska rzeka płynie w relatywnie szerokiej
i płaskiej dolinie i mocno meandruje na skutek mniejszych spadków. Ostatni odcinek rzeki to
uregulowany odcinek w sąsiedztwie portu węglowego oraz rybackiego.
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Tabela 9. Największe dopływy Słupi (Czarnecka i in.,2005)

Krępa

ok. wsi Łąkie

Soszyca

Dług.
cieku
(km)
14,54

Bytowa

na wschód od wsi Ugoszcz

na płn. od wsi Osieki

27,74

190,33

Kamienica

Jez. Kamieniczno - na płd. od wsi Gliśno

na wsch. od wsi Barnowo

30,38

179,07

Brodek

na płd. od wsi Barnowo

ok. wybudowań Konaradowo

13,09

40,14

Skotawa

na płd. od Jez. Skotawskiego Wielkiego

na płd. od wsi Skarszów Dolny

48,93

271,99

Kwacza

na płn. od Konczewa

na wsch. od wsi Zajączkowo

21,02

102,45

Gnilna

na płd.-wsch. od wsi Wrzeście

na płn. od wsi Bydlino

12,67

65,2

Nazwa

Miejsce
źródeł

Miejsce ujścia
do Słupi

Pow.
zlewni
(km2)
39,28

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Udział podziemnego zasilania Słupi znacznie przekracza średnią dla Polski i wynosi około
80%, a średnia roczna wartość spływu jednostkowego w dorzeczu Słupi przekracza q=10 dm3s1
km-2 (Bogdanowicz 2004). Słupia należy do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody
w granicach 6,5 – 10,4 oC (Atlas Hydrologiczny Polski…, 1987). Zjawiska lodowe pojawiają się
przeciętnie powyżej Gałąźni Małej od 11 grudnia do 20 grudnia. Zanikają na całej długości rzeki
przeciętnie przed 28 lutym. Czas ich trwania wynosi od 16 do 30 dni. Generalnie w ostatnich
latach obserwuje się brak tego zjawiska, nie obserwuje się również zatorów lodowych.
Zmiany poziomów wód obserwowanych na Słupi w czterech przekrojach (Tabela 10) wahały
się w zakresie - w Gałąźni Małej od 7 do 205 cm, w Charnowie od 124 do 393 cm. Średnie
miesięczne stany wody Słupi, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano od listopada do
kwietnia (z kulminacją w grudniu w Gałąźni Małej i w styczniu w Charnowie), a niższe od maja
do października, z minimum w sierpniu w Gałąźni Małej i czerwcu w Charnowie.
Tabela 10. Stany i przepływy charakterystyczne na Słupi (wg IMGW)
Wodowskaz

Km rzeki

Pow. zlewni
[km2]

Okres pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

Soszyca

114,47

276,3

1966 – 1992

59

35

2,92

1,76

Gałąźnia Mała

73,51

769,7

1951 – 2000

94

37

7,76

1,65

Słupsk

33,52

1450,4

1951 – 2000

136

87

15,6

8,51

Charnowo

12,02

1598,7

1951 – 2000

197

141

17,4

9,63

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przepływy charakterystyczne Słupi z wielolecia cechują się wyrównanymi wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów wysokich. Zmienność sezonowa charakteryzuje się wyższymi przepływami w półroczu zimowym (zwłaszcza lutykwiecień), a najniższymi w miesiącach letnich (szczególnie czerwiec-sierpień). Maksymalne średnie miesięczne przepływy i stany wody występują na Słupi w marcu, a najniższe w sierpniu (Bogdanowicz 2005). W zlewni Słupi występują niżówki letnie (czerwiec, lipiec), wezbrania związane
są z roztopami i występują w lutym i marcu.
Łupawa
W zlewni Łupawy odprowadzanie nadwyżek wodnych odbywa się generalnie na zachód. Powierzchnia zlewni Łupawy po profil w Smołdzinie wynosi 807,27 km2 (Czarnecka i in. 2005).
Górna część zlewni charakteryzuje się wysokościami od 120 m n.p.m. do 270,5 m n.p.m., w czę48

ści centralnej, w okolicy Starej Dąbrowy wyróżnia się wzniesienie o wysokości 120,8 m n.p.m.
Kształt zlewni jest nieregularny, wydłużony z południowego-wschodu na północny-zachód
z wyraźnymi przewężeniem w środkowej części. W rzeźbie terenu zlewni Łupawy najwyraźniej
zaznacza się dolina rzeczna opadająca z południowego-wschodu ku północnemu-zachodowi.
Najwyższy punkt dna doliny Łupawy znajduje się na rzędnej 160 m n.p.m., natomiast najniższy
na rzędnej 0 m n.p.m.
Rzeka Łupawa (ciek I rzędu), ma swoje źródła na wysoczyźnie morenowej na rzędnej 155,8 m
n.p.m, a uchodzi do Morze Bałtyckiego w miejscowości Rowy. Długość rzeki Łupawy wynosi
110,56 km (Czarnecka i in. 2005), a średni spadek 1,5 ‰. Źródłowy odcinek rzeki Łupawy zwany
– Obrówką, przepływa przez kilka jezior, z których największe to Oborowo Duże oraz Jasień.
Poniżej Jasienia, Łupawa płynie szeroką doliną, meandruje wśród łąk, w miejscowości Kozin
zmieniając kierunek płynięcia z północnego na zachodni i przyjmując z prawej strony swój największy dopływ - Bukowinę (Tabela 11). Poniżej wsi Kozin dolina zwęża się, a nurt rzeki gwałtownie przyśpiesza, z kolei w okolicy wsi Czarna Dąbrówka koryto wypłyca się i poszerza.
W całym swym środkowym biegu, aż do miejscowości Żelkowo, rzeka płynie bystro przez wąską
dolinę. Na tym właśnie odcinku znajdują się na rzece liczne piętrzenia, wykorzystywane przez
elektrownie wodne oraz do celów związanych z hodowlą ryb łososiowatych. W środkowym biegu
uchodzą dwa duże, jak na ta zlewnię, dopływy: Rębowa oraz Charstnica. Na rzece tej poniżej
Zgojewa zlokalizowany jest jaz, który większa część wód kieruje do elektrowni wodnej. Stare koryto prowadzi jedynie śladowe ilości wody. Na brzegach Łupawy występują bardzo często liczne
wypływy wód podziemnych w formie punktowej i powierzchniowej. Od miejscowości Żelkowo
Łupawa płynie w szerokiej dolinie, a na rzece widoczne są ślady dawnej regulacji koryta. W ujściowym odcinku rzeka główna przepływa przez duże i płytkie, Jezioro Gardno. Do jeziora
uchodzi kilka niewielkich cieków, mających charakter kanałów lub rowów melioracyjnych. Największymi z nich są Kanał Łupawski oraz Kanał Gardno-Łebsko, łączący Jezioro Łebsko z Jeziorem Gardnem. Cały teren jest spolderyzowany.
Tabela 11. Największe dopływy Łupawy (Czarnecka i in., 2005)
Nazwa

miejsce
źródeł

miejsce ujścia
do Łupawy

Dług.cieku
(km)

Pow. zlewni
(km2)

Dopływ z Doliny Jadwigi

ok. Gowidlina

na płd. od Kozina

15,7

43,03

Bukowina

ok. Sierakowic

Kozin

31,79

214,73

Darżyńska Struga

na płd. od Potęgowa

na wsch. od Strzyżyna

12,51

55,64

Rębowa

Jez. Dobrskie- ok. wsi Dobra

na płn. od Rębowa

13,59

51,73

Charstnica

ok. Mianowic

na wsch. od Damnicy

10,92

44,53

Kanał Łupawski

poniżej wsi Łupawa

Smołdzino

5,5

b.d.

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Łupawy wraz z Bukowiną wynosi
średnio q=10 dm3s-1km-2, współczynnik odpływu nie przekracza 50%, a duża zdolność retencyjna
obszaru wpływa na niskie wartości współczynnika nieregularności przepływów średnich
rocznych - poniżej 1,5 i nieznaczne różnice między przepływem roku wilgotnego i suchego.
Łupawa z Bukowiną należą do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach
6,5 – 10,4 oC (Atlas Hydrologiczny Polski…, 1987). Zjawiska lodowe pojawiają się przeciętnie od
przekroju Kozin od 11 grudnia do 20 grudnia, zanikają na całej długości rzeki przeciętnie od 1 do
10 marca i trwają od 16 do 30 dni. Pokrywa lodowa od przekroju Łupawa pojawia się od 21 do 31
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grudnia, zanika przed 28 lutego i twa poniżej 15 dni. Generalnie w ostatnich latach obserwuje się
brak tego zjawiska. Zatory lodowe pojawiają się przy wysokich stanach wody.
Zmiany poziomów wód obserwowanych na Łupawie w czterech przekrojach (Tabela 12)
wahały się na poziomie - w Zawiatach od 19 do 56 cm, w Łupawie od 35 do 102 cm,
w Smołdzinie w strefie stanów średnich od 37 do 116 cm. W Zawiatach i Łupawie w wieloleciu
1971-2000 średnie miesięczne stany wody wyższe od średniego rocznego stanu obserwowano od
listopada do kwietnia (bez kulminacji – 35 cm w Zawiatach, z kulminacją w marcu w Łupawie),
a niższe: w Zawiatach od maja do sierpnia, a w Łupawie od maja do września. W Smołdzinie w
wieloleciu 1966-2000 średnie miesięczne stany wody, wyższe od średniego rocznego stanu,
obserwowano od lutego do czerwca (z kulminacją w maju), a niższe - od lipca do listopada
(z minimum we wrześniu i październiku).
Tabela 12. Stany i przepływy charakterystyczne na Łupawie (wg IMGW)
Lp.

Wodowskaz

Km
rzeki

Pow. Zlewni
[km2]

Okres pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

1.

Zawiaty

81,9

78.9

1951-2000

37

30

0,82

0,50

2.

Łupawa

58,8

441,3

1951-2000

56

44

4,44

2,54

3.

Damno

38,4

676,3

1951-1992

67

50

6,72

4,28

4.

Smołdzino

13,3

804,6

1951-2000

58

32

8,29

4,30

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przepływy charakterystyczne z wielolecia charakteryzują się wyrównanymi wartościami
średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów wysokich, po
czerwcowym obniżeniu występuje gwałtowny wzrost w lipcu. W Zawiatach i Smołdzinie
następuje spadek do września, a w Łupawie do sierpnia. Średnie miesięczne przepływy wyższe od
średniego rocznego przepływu, na wszystkich trzech posterunkach obserwowano w omawianym
wieloleciu od listopada do kwietnia (z kulminacją w marcu w Łupawie i Smołdzinie, Łupanie
styczniu w Zawiatach). Niższe występują od kwietnia do października (z minimum w sierpniu we
wszystkich posterunkach). W zlewni Łupawy występują niżówki letnie (czerwiec, lipiec),
wezbrania związane są z roztopami i występują w lutym i marcu.
Łeba
Odprowadzanie nadwyżek wodnych w zlewni Łeby odbywa się generalnie na północ i północny zachód. Całkowita powierzchnia zlewni Łeby wynosi 1099,03 km2 (Czarnecka i in. 2005).
Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby terenu tej zlewni jest dolina rzeki Łeby,
zwłaszcza jej odcinek pradolinny (Pradolina Redy-Łeby), wykorzystywany przez rzekę począwszy
od środkowego jej biegu. Dno doliny rzeki Łeby w najwyższym punkcie sięga rzędnej około 233
m n.p.m. i obniża się do rzędnej 0 m n.p.m., osiągając średni spadek 1,78‰. Najwyższy punkt
zlewni o wysokości 268,6 m n.p.m. położony jest w jej południowej części.
Rzeka Łeba (ciek I rzędu) ma swoje źródła na wysoczyźnie morenowej na rzędnej około 230
m n.p.m, uchodzi do Morza Bałtyckiego w miejscowości Łeba. Długość rzeki wynosi 129 km,
Rzeka Łeba w odcinku źródłowym płynie w kierunku północnym, po wpłynięciu w pradolinę
zmienia kierunek na zachodni, a następnie zmienia bieg ponownie na północ, aż po ujście w Łebie. Najwyższymi spadkami (do kilku promili), charakteryzuje się odcinek źródłowy, aż po miejscowość Bożepole Wielkie. W odcinku źródłowym, po profil wodowskazowy w Miłoszewie, Łeba drenuje aż cztery jeziora rynnowe. W ujściowym odcinku Łeba przepływa przez największe
jezioro w zlewni, Jezioro Łebsko. Największymi dopływami Łeby są: Dębnica, Mirachowska Struga,
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Kisewa (Kisewska Struga), Pogorzelica (Pogorzeliczanka) (Tabela 13). Wszystkie cieki charakteryzują się sporymi spadkami koryta, dochodzącymi w odcinkach źródłowych nawet do 5o/oo.
Tabela 13. Największe dopływy Łeby (Czarnecka i in. 2005)
Miejsce
źródeł

Nazwa

Miejsce ujścia
do Łeby

Dług.cieku
(km)

Pow. zlewni
(km2)

Dębnica

ok. Masłowa

ok. Cieszonka- rz.Łeba

14,01

47,8

Mirachowska Struga

ok. Miechucina

ok. Nowej Huty- rz. Łeba

10,62

35,2

Kisewa

ok. wsi Tawęcino

powyżej Lęborka- rz. Łeba

20,42

136

Okalica

ok. Zakrzewa

Lębork- rz. Łeba

18,86

105,42

Pogorzelica

Jez. Kozińskie

Ciecholewko- rz. Łeba

23,56

107,89

Chełst

ok. Gościecina

Łeba- rz. Łeba

32,14

193,8

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Zmiany poziomów wód obserwowanych na Łebie w trzech przekrojach (Tabela 14)
w wieloleciu wahały się w zakresie - w Miłoszewie od 143 do 208 cm, w Lęborku od 101 do 145
cm i w Cecenowie od 97 do 201 cm. Średnie miesięczne stany wody w Miłoszewie w wieloleciu,
wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano od grudnia do kwietnia (z kulminacją
w marcu), a niższe - od maja do listopada (z minimum w sierpniu). W Lęborku i Cecenowie
w wieloleciu średnie miesięczne stany wody, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano
od listopada do kwietnia (również z marcową kulminacją), niższe - od maja do października
(z minimum w czerwcu w Cecenowie i minimum od czerwca do sierpnia w Lęborku).
Tabela 14. Stany i przepływy charakterystyczne na Łebie (wg IMGW)
Okres pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

95,0

1975-2000

161

138

1,55

0,48

Lębork

55,2

1951-2000

124

102

5,75

2,56

Cecenowo

25,5

1951-1992

121

78

11,7

6,51

Lp.

Wodowskaz

Km rzeki

1.

Miłoszewo

2.
3.

Pow. zlewni
[km2]

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przepływy charakterystyczne z wielolecia charakteryzują się wyrównanymi wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów wysokich.
W Miłoszewie i Lęborku po czerwcowym obniżeniu występuje gwałtowny wzrost w lipcu, a następnie spadek w sierpniu. W Cecenowie podobnie, ale znacznie łagodniej. Średnie miesięczne
przepływy wyższe od średniego rocznego przepływu obserwowano na wszystkich trzech posterunkach w omawianym wieloleciu od listopada do kwietnia (z kulminacją w marcu), a niższe - od
maja do listopada (z minimum w sierpniu).
Reda
W zlewni Redy rzeki wody spływają generalnie na północ. Najwyższy punkt zlewni położony
jest na rzędnej 237,8 m n.p.m. Powierzchnia zlewni po profil w Wejherowie wynosi 409,99 km2 .
Zlewnia jest niesymetryczna - prawa strona zlewni jest trzykrotnie większa od lewej (Cieśliński
i Fac-Beneda 2007). W rzeźbie terenu wyróżnia się w zlewni Pradolina Redy-Łeby, której dno na
odcinku 38,5 km obniża się o 59 m, co daje średni spadek doliny ok. 1,53 ‰.
Rzeka Reda (ciek I rzędu), bierze swój początek na rzędnej 59 m n.p.m. na zachód od miejscowości Strzebielino Morskie. Rzeka płynie w dnie Pradoliny Redy-Łeby, w tym przepływa
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przez jedno jezioro - Orle15 i uchodzi do Zatoki Puckiej niedaleko dawnej osady rybackiej Beka.
Całkowita długość cieku wynosi 45 km (Łomniewski 1974). Łeba posiada bardzo małe spadki
oraz wyraźne tendencje do meandrowania. Największymi dopływami rzeki Redy są Bolszewka
z Gościciną oraz Zagórska Struga (Tabela 15). Zagórska Struga nie jest bezpośrednim dopływem
Redy, a wskutek licznych przeobrażeń stosunków wodnych w dolnym biegu Redy oraz tworzenia
wspólnego systemu deltowego, jej zlewnia uznana została jako element systemu rzecznego Redy
(Bogdanowicz 2007b).
Tabela 15. Największe dopływy Redy (Czarnecka i in. 2005)
nazwa

Miejsce źródeł

miejsce ujścia do Redy

Dług. cieku
(km)

Pow. zlewni
(km2)

Bolszewka

na płd. od miejsc. Lewino

Bolszewo- rz. Reda

32,62

115,4

Gościcina

Jez. Wycztok

Gościcino - rz. Bolszewka

33,52

109,9

Cedron

na płd. od miejsc. Nw. Dwór
Wejherowski

pon. Wejherowa - rz. Reda

12,73

23,4

Zagórska Struga

Jez. Marchowo

ok. Mostów - Zatoka Pucka

28,68

144,5

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Średni odpływ jednostkowy ze zlewni Redy w okresie 1989-1998 zbliżony był do średniej dla
całego obszaru Przymorza (około 9,0 dm3s-1km-2) i ta średnia wartość z dziesięciolecia była
wyraźnie niższa od wartości z trzydziestolecia poprzedzającego badany okres. Tak dużego spadku
zasobów wodnych nie zaobserwowano w żadnej innej zlewni Przymorza (Bogdanowicz 2007).
Zbliżony do średniej z obszaru Przymorza były również minimalny i maksymalny odpływ
jednostkowy ze zlewni Redy. Średnia roczna temperatura wody w Redzie w okresie 1989-1998
należała do jednych z najniższych wśród rzek Przymorza. Najniższe średnie miesięczne
temperatury występowały w Redzie w styczniu, natomiast najwyższe w lipcu, przy czym
najwyższa średnia miesięczna wartość nie przekraczała 18oC. Okres z wartościami przewyższającymi
10oC korzystnymi dla rozwoju roślinności wodnej występował w Redzie, tak jak w większości rzek
Przymorza, od maja do września. Zjawiska lodowe na Redzie nie są obserwowane.
Zmiany poziomów wód obserwowanych na Redzie w dwóch przekrojach (Tabela 16) wahały się
w zakresie od 59 do 116 cm w Zamostnem i od 35 do 104 cm w Wejherowie. Średnie miesięczne
stany wody w Zamostnem, wyższe od średniego rocznego stanu obserwowano od listopada do
maja (z kulminacją – 81 cm w styczniu), a niższe od czerwca do października W Wejherowie
średnie miesięczne stany wody, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano od stycznia do
czerwca (z kulminacją w maju), niższe - od lipca do listopada (z minimum w sierpniu).
Tabela 16. Stany i przepływy charakterystyczne na Redzie (wg IMGW)
Lp.

Wodowskaz

Km rzeki

Pow. zlewni
[km2]

Okres pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

1.

Zamostne

31,40

110,90

1971-2000

73

65

1,46

0,89

2.

Wejherowo

20,90

395,20

1961-2000

61

42

4,35

1,60

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Maksymalna głębokość jeziora wynosi 3 m, natomiast średnia 1,7 m (Jańczak 1997). Akwen Orle podzielony jest na dwie części.
Pierwsza z nich o pow. 0,399 km2, nazywana Stare Orle, stanowi naturalny zbiornik, druga o pow. 0,248 km2, nazywana Nowe
Orle Jezioro, to sztuczny zbiornik wodny powstały na skutek eksploatacji z dna złóż kredy jeziornej oraz torfu.
15
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Przepływy charakterystyczne Redy i Bolszewki z wielolecia charakteryzują się wyrównanymi
wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów
wysokich (po czerwcowym obniżeniu wzrost w lipcu). Średnie miesięczne przepływy wyższe od
średniego rocznego przepływu, na dwóch posterunkach na Redzie i jednym na Bolszewce (Bolszewo) obserwowano w omawianym wieloleciu od listopada do kwietnia w Wejherowie i Bolszewie (z kulminacją w marcu). Najniższe występują od maja do października (z minimum w sierpniu). W Zamostnem na Redzie były to odpowiednio - wyższe od października do marca i niższe
od kwietnia do września.
Rzeki południowego skłonu pojezierzy
Wda
W zlewni Wdy głównym kierunkiem spływu wód jest południe. Powierzchnia zlewni Wdy
(inaczej Czarnej Wody) po profil Błędno wynosi 1374,45 km2 (Czarnecka i in. 2005). Zlewnia ma
kształt długiego wąskiego pasa rozpościerającego się z północnego-zachodu na południowywschód. W centralnej i dolnej części zlewni dominują powierzchnie sandrowe, głównie w centralnej części występują też liczne niewielkie zagłębienia terenowe, często wypełnione wodą.
Zlewnia nachylona jest z północy ku południowemu-wschodowi. Najwyższym punktem zlewni położonym w jej północno-wschodniej części, na granicy z działem Raduni jest Wieżyca (329 m n.p.m.),
najniższy punkt to okolice ujścia Wdy do Wisły w miejscowości Świecie (około 23 m n.p.m.).
Rzeka Wda (ciek II rzędu) jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, który swój początek bierze
z Jeziora Krężno na rzędnej 159,4 m n.p.m, a do Wisły uchodzi na południe od miejscowości
Świecie. Długość rzeki wynosi 198,04 km (Czarnecka i in. 2005). W zlewni występuje wiele jezior,
nierzadko przepływowych, w tym jeziora: Wieckie, Fiszewo, Lubiszewskie, Schodno, Wdzydze
Północne (akwen Radolno) i Wdzydze Południowe, przez które przepływa Wda.
Drenaż Wdy i jej dopływów objęty jest zespołem kilkudziesięciu jezior o różnej powierzchni.
Bardzo ważnymi obiektami sieci hydrograficznej są również dopływy rzeki głównej (Tabela 17),
zapewniające połączenia międzyjeziorne. Wśród nich wyróżnia się Trzebiocha, która poprzez
swoje dopływy - Pilicę, Dłużnicę, Kanię, Borową i Rakownicę łączy rzekę główną z jeziorami:
Żołnowo, Mielnica, Sudomie, Osuszyno, Garczyno, Wieprznickie, Małe Długie, Wielkie Długie,
Gostomskie i Borowa. Pomiędzy 153 a 125 kilometrem biegu cieku wybudowano Kanał Wdy
tworząc w ten sposób długi, na około 27 km, opływ rzeki.
Tabela 17. Największe dopływy Wdy (Czarnecka i in. 2005)
Nazwa

Miejsce źródeł

Miejsce ujścia do Wdy

Dług. cieku
(km)

Pow.
zlewni
(km2)

Trzebiocha
(razem z Borową)

ok. Jez. Sudomie

ok. Loryńca

25,5

243,74

Rakownica

Jez. Wrzecinek
na płd. od Skorzewa

Łubinowa
- rz. Trzebiocha

22,2

53,32

Niechwaszcz

na płn. od Czarnowa
- brama wodna

na płn. od Czarnej
Wody

40,61

209,85

Święta Struga

Jez. Święte na zach. od
Ocypla

na wsch. od Skorzenna

14,22

44,21

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Wdy wynosi w granicach q=8 dm3s-1km-2.
Współczynnik odpływu nie przekracza 50%, a duża zdolność retencyjna obszaru wpływa na ni53

skie wartości współczynnika nieregularności przepływów średnich rocznych (poniżej 1,5) wskazujące na nieznaczne różnice między przepływem roku wilgotnego i suchego.
Wda należy do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach 6,5 – 10,4 oC
(Atlas Hydrologiczny Polski… 1987). Zjawiska lodowe na Wdzie pojawiają się przeciętnie poniżej
wypływu z jez. Wdzydze od 21 grudnia do 31 grudnia. Zanikają na całej długości rzeki przeciętnie przed 28 lutym. Czas ich trwania wynosi poniżej 15 dni. W latach 1951-1970 pokrywa lodowa
nie wystąpiła i generalnie w ostatnich latach obserwuje się brak tego zjawiska. Zatory lodowe
pojawiają się przy wysokich stanach wody. W zlewni Wdy występują niżówki letnie (czerwiec,
lipiec), wezbrania związane są z roztopami i występują w lutym i marcu.
Na Wdzie, objętej obserwacjami na pięciu posterunkach wodowskazowych (Tabela 18),
w Czarnej Wodzie zmiany stanów wody w strefie stanów średnich w wieloleciu wahały się
w przedziale od 55 do 103 cm, w Błędnie od 75 do 129 cm. Średnie miesięczne stany wody
w Czarnej Wodzie, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano w wieloleciu od sierpnia
do stycznia (z kulminacją we wrześniu), a niższe od lutego do lipca (z minimum w maju i czerwcu). W Błędnie średnie miesięczne stany wody, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano od grudnia do kwietnia (z lutową kulminacją). Niższe obserwowano od maja do listopada
(z minimum w październiku) wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi
wysokimi w strefie przepływów wysokich. W Czarnej Wodzie obserwuje się grudniowy i lipcowy
wzrost, w Błędnie tylko lipcowy. Średnie miesięczne przepływy wyższe od średniego rocznego
przepływu, na obu posterunkach obserwowano w omawianym wieloleciu od listopada do kwietnia (z kulminacją w marcu w Błędnie i w lutym w Czarnej Wodzie), a niższe od maja do października (z minimum we wrześniu w Błędnie i sierpniu w Czarnej Wodzie).
Tabela 18. Stany i przepływy charakterystyczne na Wdzie (wg IMGW)
Km
rzeki

Lp.

Wodowskaz

1.

Wawrzynowo

171,98

2.

Jeziorna

157,33

3.

Czarna
Woda

133,69

4.

Błędno

65,88

5.

Krąplewice

21,96

Pow. zlewni
[km2]

Okres
pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

Okres
pomiarowy

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

1984-2003

91

82

1971-2003

3,10

2,02

1984-2003

176

154

bp

bp

bp

1984-2003

74

46

1951-2003

9,06

6,03

138,7

1984-2003

95

71

1971-2003

1,67

0,17

202,5

1984-2003

105

33

1965-2003

3,10

2,02

421,5
528,1
940,1

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Wierzyca
W zlewni Wierzycy odprowadzanie nadwyżek wodnych odbywa się generalnie na południe.
Powierzchnia zlewni Wierzycy po profil w Brodach Pomorskich wynosi 1543,36 km2 (Czarnecka
i in. 2005). Ukształtowanie powierzchni zlewni jest urozmaicone, wysokości maleją z północy ku
południowemu-wschodowi. Część górna zlewni to falista lub miejscami pagórkowata wysoczyzna
morenowa o deniwelacjach wysokości względnych dochodzących do 20 m. Na obszarze tym
licznie występują niewielkie zagłębienia bezodpływowe ewapotranspiracyjne oraz chłonne. Najwyższy punkt zlewni to Góra Gęsia (279,2 m n.p.m.), natomiast najniższy to okolice ujścia Wierzycy do Wisły na południe od miejscowości Gniew (12,7 m n.p.m.). W rzeźbie zlewni bardzo
wyraźnie zaznacza się dolina Wierzycy.
Wierzyca (ciek II rzędu), lewobrzeżny dopływ Wisły ma swoje źródła na wysoczyźnie morenowej na rzędnej około 150 m n.p.m. Długość rzeki wynosi 170,49 km (Czarnecka i in. 2005).
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Początkowy bieg rzeki Wierzycy charakteryzuje się dużymi spadkami, w biegu środkowym, rzeka zaczyna bardzo silnie meandrować. Do Wierzycy uchodzą liczne dopływy, z których największy to
Wietcisa (Tabela 19). Rzeka przepływa przez większe jeziora przepływowe: Grabowskie i Zagnanie.
Tabela 19. Największe dopływy Wierzycy (Czarnecka i in. 2005)
Nazwa

Miejsce źródeł

Miejsce ujścia do Wierzycy

Dług.
cieku
(km)

Pow.
zlewni
(km2)

10,73

28,91

Dopływ spod Kościerzyny

na płn. od Kościerzyny

Kościerzyna

Mała Wierzyca

ok. Liniewa

na płd. od Pałubina

34,6

124,65

Wietcisa

na wsch. od Sztofrowej Huty

Czysta Woda

44,64

276,1

Piesienica

na zach. od Zblewa

na zach.od Starogardu Gdańskiego

23,26

201,79

Węgiermuca

Jez. Czarnoleskie - ok. Skórcza

na płd.-wsch. od Klonówki

30,32

155,79

Janka

ok. Leśnictwa
Leśna Jania- Bory Tucholskie

na zach.od Bród Pomorskich

31,38

185,71

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Wierzycy wynosi w granicach q=10
dm3s-1km-2. Współczynnik odpływu nie przekracza 50%, a duża zdolność retencyjna obszaru
wpływa na niskie wartości współczynnika nieregularności przepływów średnich rocznych
(poniżej 1,5) wskazują na nieznaczne różnice między przepływem roku wilgotnego i suchego.
Wierzyca należy do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach 6,5 – 10,4 oC
(Atlas Hydrologiczny Polski… 1987). Zjawiska lodowe pojawiają się przeciętnie od Bożepola
Szlacheckiego od 21 grudnia do 31 grudnia. Zanikają na całej długości rzeki przeciętnie przed 28
lutym. Trwają od 31 do 60 dni. Pokrywa lodowa pojawia się w Skarszewach po 1 stycznia,
utrzymuje się 16 – 30 dni i zanika przed 28 lutym. Generalnie w ostatnich latach obserwuje się
brak tego zjawiska. Zatory lodowe pojawiają się przy średnich stanach wody. W zlewni Wierzycy
występują niżówki letnie (czerwiec, lipiec), wezbrania związane są z roztopami i występują
w lutym i marcu.
Na Wierzycy, objętej obserwacjami na czterech posterunkach wodowskazowych (Tabela 20)
w Zapowiedniku zmiany stanów wody w strefie stanów średnich wahały się w przedziale od 60 do
124 cm, a w Brodach Pomorskich od 152 do 298 cm. Średnie miesięczne stany wody
w Zapowiedniku, wyższe od średniego rocznego stanu, obserwowano w omawianym wieloleciu
od grudnia do kwietnia (z kulminacją w styczniu), a niższe od maja do listopada (z minimum
w sierpniu) (Ryc. X). W Brodach Pomorskich stany wyższe obserwowano od listopada do kwietnia
(z lutową kulminacją w Brodach), niższe od maja do października (z minimum sierpniowym
w Brodach).
Tabela 20. Stany i przepływy charakterystyczne na Wierzycy (wg IMGW)
Lp.

Wodowskaz

Km rzeki

Pow. zlewni
[km2]

Okres
pomiarowy

SSW
[cm]

SNW Okres
[cm] pomiarowy

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

1.

Brody Pomorskie

11,27

1544,20

1985-2000

208

139

1950-2002

8.77

3.99

2.

Zapowiednik

87,27

794,30

1985-2000

85

60

1970-2002

5.48

2.35

3.

Bożepole Szlacheckie

113,59

401,70

1985-2000

88

52

1960-2002

2.83

1.16
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4.

Sarnowy

142,41

125,50

1985-2000

115

97

1970-2002

0.90

0.51

Źródło: J. Fac-Beneda i Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego
dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013

Przepływy charakterystyczne na Wierzycy z wielolecia charakteryzują się wyrównanymi
wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów
wysokich. W Zapowiedniku zaobserwowano majowy spadek, a następnie gwałtowny wzrost do
lipca. W Brodach występuje spadek wartości w czerwcu, a następnie wzrost w lipcu. Na obu
posterunkach we wrześniu notowane były wartości niskie. Średnie miesięczne przepływy wyższe od
średniego rocznego przepływu, na wszystkich trzech posterunkach obserwowano w omawianym
wieloleciu od listopada do kwietnia, bądź maja (z kulminacją w marcu), a niższe od maja, bądź
czerwca do października (z minimum w sierpniu w Zapowiedniku, w Brodach we wrześniu).
Radunia
Wody w zlewni Raduni odpływają generalnie na wschód. Całkowita powierzchnia zlewni po
profil w Juszkowie wynosi 790,54 km2 (Czarnecka i in. 2005). Charakterystycznymi cechami tej
zlewni jest zróżnicowanie hipsometryczne oraz wyrazistość form. Bezpośrednie sąsiedztwo ciągów morenowych z głębokimi rynnami lodowcowymi tworzy krajobraz o silnej rytmice rzeźby.
Zlewnia Raduni położona jest w całości po wewnętrznej stronie głównego ciągu moren czołowych stadium pomorskiego. We wschodniej części dorzecza są to moreny kiełpińskie, w środkowej, lepiej wykształcone pasmo moren chwaszczyńskich, dających początek sandrowi o tej samej
nazwie. Sandr ten kilkoma odnogami dochodzi do doliny Raduni, która odcinkami całkowicie
wycięta jest w piaszczystych pokrywach glacifluwialnych. Oprócz moren czołowych i sandrów
równie charakterystycznym elementem rzeźby są liczne rynny polodowcowe. Najwyższym punktem w zlewni jest szczyt Wieżyca (329 m n.p.m.), najniższym - okolice ujścia starego koryta Raduni do Motławy (0,5 m n.p.m.).
Radunia (ciek III rzędu). Obszar źródliskowy rzeki znajduje się około 0,7 km na południe od
Jeziora Stężyckiego, rzeka kończy swój bieg na zachód od miejscowości Dziewięć Włók, na południe od Gdańska, wpadając do Motławy. Dolina Raduni generalnie dzieli się na cztery odcinki rynnowy, basenów i przełomów, krawędziowy oraz ujściowy (Rachocki 1974). W początkowym
biegu Radunia przepływa przez jeziora - Jez. Stężyckie Raduńskie Dolne i Górne, Kłodno Małe
i Wielkie Brodno, Ostrzyckie oraz Trzebno. W środkowym i dolnym biegu przepływa przez
sztuczne zbiorniki wodne wybudowane dla potrzeb elektrowni wodnych, tworzących tzw. kaskadę Raduni. Odcinek doliny basenów i przełomów rozpoczyna się po wypłynięciu z Jez. Trzebno.
Pierwszym ogniwem jest Basen Somoniński, który przechodzi w przełom o tej samej nazwie.
Nachylenie zboczy przełomu jest znaczne i z reguły nie mniejsze niż 40°. Nierzadkie są wypadki,
kiedy na długich odcinkach zbocza osiągają nawet nachylenie 60°. Przełom kończy się wylotem
do Basenu Żukowskiego. Na południowo-wschodnim krańcu basenu, Radunia ponownie przepływa kolejnym przełomem - Łapińskim. Za nim rozciąga się Basen Kolbudzki. Po jego opuszczeniu rzeka wchodzi w krawędziowy odcinek biegu, kończący się koło Pruszcza Gdańskiego.
Od tego miejsca aż po ujście ciągnie się czwarty odcinek biegu. Rzeka nie płynie już swoją doliną.
W Pruszczu Gdańskim rozdziela się na dwie odnogi. Stara Radunia, zabezpieczona przed wylewem na niskie tereny Żuław obwałowaniami, kieruje się ku ujściu do Motławy. Nowa Radunia,
będąca sztucznym kanałem, równolegle do podnóża wysoczyzny prowadzi wodę do Gdańska.
Radunia wypływa na wysokości 163-165 m n.p.m. i uchodzi do Motławy w obrębie Żuław w poziomie morza osiągając średni spadek o wartości 1,64 ‰. Wartość ta daleka jest od obrazu rze-
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czywistych spadków w odcinkach przełomowych, które dochodzą do 4-7 ‰. Największymi dopływami rzeki Raduni są: Strzelenka, Mała Słupina oraz Reknica (tabela 21).
Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Raduni przekracza q=13 dm3s-1km2.
Współczynnik odpływu przekracza 60%, a duża zdolność retencyjna obszaru wpływa na niskie
wartości współczynnika nieregularności przepływów średnich rocznych (poniżej 1,5). Radunia
należy do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach 6,5 – 10,4 oC (Atlas
Hydrologiczny Polski… 1987). W zlewni Raduni występują niżówki letnie (czerwiec, lipiec),
wezbrania związane są z roztopami i występują w lutym i marcu.
Tabela. 21. Główne dopływy Raduni (Czarnecka i in. 2005)
Nazwa

Miejsce źródeł

Miejsce ujścia do Raduni

Dług.cieku
(km)

Pow. zlewni
(km2)

Strzelenka

Jez. Tuchom

pon. Żukowa- rz. Radunia

16,2

126,14

Mała Słupina

ok. Czeczewa

Żukowo- rz. Radunia

14,9

125,17

Reknica

ok. wybudowań Piekło Dolne

Kolbudy- rz. Radunia

18

52,25

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Na Raduni w Goręczynie zmiany stanów wody w wieloleciu w strefie stanów średnich wahały
się w przedziale od 93 do 169 cm, w Ostrzycach od 49 do 62 cm, w Juszkowie od 106 do 211 cm.
Maksymalne stany wody poniżej jez. Ostrzyckiego obserwowane są latem (sierpień). Wartości
SWW w tym miesiącu wynoszą 169 cm, a SSW 157 cm. Najniższe stany wody (kwiecień) wynoszą
odpowiednio 113 i 102 cm. Średnie miesięczne stany wody w Ostrzycach, wyższe od średniego
rocznego stanu (tabela 22), obserwowano w wieloleciu 1961-2000 od grudnia do kwietnia
(z kulminacją w styczniu), a niższe od maja do października z minimum w lipcu i sierpniu.
W Goręczynie sytuacja była zgoła odwrotna. Średnie miesięczne stany wody, wyższe od
średniego rocznego stanu, obserwowano od czerwca do października (z kulminacją w sierpniu).
Niższe obserwowano od listopada do maja (z minimum w kwietniu). W Juszkowie stany takie
notowano odpowiednio od stycznia do kwietnia, a następnie od lipca do września (wyższe od
średniego rocznego). Stany niższe w październiku i listopadzie oraz w maju i czerwcu. Nie ma
wyraźnego podziału na półrocza ze względu na wysokość stanów wody. Na wyrównane stany
wody
w Juszkowie wpływa obecność jeziora w Straszynie (Fac-Beneda 2005).
Tabela 22. Stany i przepływy charakterystyczne na Raduni (wg IMGW)
Lp.

Wodowskaz

Km rzeki

Pow. zlewni
[km2]

Okres
pomiarowy

SSW
[cm]

SNW Okres
SSQ
[cm] pomiarowy [m3/s]

SNQ
[m3/s]

1.

Ostrzyce

76,0

206

1961-2000

58

52

bp

bp

bp

2.

Goręczyno

71,6

214

1961-2000

120

108

1966-2000

2,82

2,20

3.

Juszkowo

15,0

769

1965-2000

143

110

1966-2000

6,25

3,48

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przepływy charakterystyczne z wielolecia na posterunkach w Goręczynie i Juszkowie charakteryzują się wyrównanymi wartościami średniego i niskiego przepływu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepływów wysokich. Średnie miesięczne przepływy wyższe od średniego rocznego przepływu, na obu analizowanych posterunkach obserwowano w omawianym wieloleciu od
grudnia do kwietnia (z kulminacją w marcu). Niższe występują od maja do listopada (z minimum
w sierpniu).
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Brda
Wody w zlewni Brdy odpływają generalnie na południe. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 4664,99 km2 (Czarnecka i in. 2005). W zlewni Brdy występuje duże zróżnicowanie hipsometryczne wobec ostro zarysowanych form terenowych. Północna część zlewni, jako odcinek źródliskowy kaszubskiego systemu hydrograficznego, cechuje się niewyrównanymi profilami podłużnymi koryt cieków. Występuje naprzemianległość odcinków basenowych oraz przełomowych. Południowa część zlewni jest natomiast dużo bardziej monotonną pod względem różnic w
ukształtowaniu powierzchni. Występuje tu duża liczba niewielkich zagłębień terenowych, nierzadko wypełnionych wodą. Ta dwojakość znajduje odzwierciedlenie również w spadkach doliny
cieku głównego. Największe spadki dolina osiąga w górnym biegu cieku, najmniejsze zaś w odcinku ujściowym, lecz także środkowym. Stąd też niewielki średni spadek doliny, który wynosi
około 0,7 ‰. Najwyższym punktem zlewni jest punkt położony na północ od miejscowości Rabacino w północnej części zlewni o rzędnej 234,7 m n.p.m. Najniższy punkt to okolice ujścia
rzeki do Wisły na rzędnej około 29 m n.p.m. (poza zasięgiem województwa pomorskiego).
Brda (ciek II rzędu), lewobrzeżny dopływ Wisły, swój początek bierze z Jeziora Kamień, położonego na wschód od Miastka, na rzędnej 172 m n.p.m, a uchodzi do Wisły na jej 772 km, na
wysokości około 29 m n.p.m. w dzielnicy Bydgoszczy. Całkowita długość rzeki wynosi 245,32
km. Rzeka płynie na terenie dwóch województw: pomorskiego (odcinek źródłowy i środkowy)
oraz kujawsko – pomorskiego. Bieg Brdy jest niezwykle różnorodny. W odcinku źródłowym
spadki Brdy znacznie przewyższają spadki dla odcinka środkowego oraz ujściowego. Wąskie
i głębokie rynny o stromych zboczach, w których płynie Brda poprzeplatane są szerokimi dolinami, w których rzeka swobodnie meandruje. Odcinek środkowy to odcinek rzeczno-jeziorny.
System Brdy jest bardzo złożonym i rozbudowanym systemem rzecznym. W skład jego wchodzi
duża liczba niewielkich dopływów (Tabela 23). Cechą wspólną dopływów są niewyrównane profile podłużne koryta rzecznego, co charakterystyczne jest dla cieków występujących na terenach
młodoglacjalnych. W zlewni Brdy występuje wiele jezior, nierzadko przepływowych, w tym jeziora: Głębokie, Szczytno Wielkie, Końskie, Charzykowskie, Karsińskie, Witoczno, Łąckie, Dybrzyk,
Kosobudno, przez które przepływa Brda. Dolny bieg Brdy to odcinek skanalizowany, łączący
dorzecze Wisły z dorzeczem Odry za pomocą Kanału Bydgoskiego.
Tabela 23. Główne dopływy Brdy (Czarnecka i in. 2005)
Miejsce źródeł

Miejsce ujścia do Brdy

Dług.cieku
(km)

Pow.zlewni
(km2)

na płd. od Jez. Dymno

ok. Przechlewa

20,37

103,32

ok. Jez Węgorzówko

ok. Sąpolna

22,96

108,74

Chocina

ok. Wierzchocina

na płd. od Swornegacie – Jez. Krasińskie

38,88

266,67

Zbrzyca

ok. Turzonki

na płn. od Swornegarcie – Jez. Witoczno

48,77

448,64

Suska Struga

Nazwa
Ruda
Lipczynka

ok. Krojant

ok. Nadolnej Karczmy - rz. Raciąska Struga

20,49

95,03

Raciąska Struga

ok. Lichnowy

ok. Nadolnej Karczmy (poza
woj.pomorskim)

23,2

236,83

Czerska Struga

ok. miejscowości Krzyż

na płd. od Nowego Młyna

31,47

151,99

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Brda należy do rzek zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach 6,5 – 10,4 oC
(Atlas Hydrologiczny Polski… 1987). Zjawiska lodowe pojawiają się przeciętnie na górnej Brdzie
(powyżej Tucholi) od 21 grudnia do 31 grudnia, poniżej Tucholi po 1 stycznia. Zanikają na całej
58

długości rzeki przeciętnie przed 28 lutym. Po przekrój w Ciecholewach trwają od 16 do 30 dni,
poniżej od 31 do 60 dni. Pokrywa lodowa do tego przekroju utrzymuje się poniżej 15 dni
i pojawia się po 1 stycznia. Generalnie w ostatnich latach obserwuje się brak tego zjawiska. Zatory
lodowe w górnym biegu rzeki pojawiają się przy wysokich stanach wody, w biegu dolnym (pod
Bydgoszczą), przy stanach średnich. W dorzeczu Brdy występują niżówki letnie (czerwiec, lipiec),
wezbrania związane są z roztopami i występują w lutym i marcu.
Na posterunku w Ciecholewach, jednym z 6ciu w granicach województwa pomorskiego
(Tabela 24), w wieloleciu 1961-2000 średnie miesięczne stany wody, wyższe od średniego
rocznego stanu, obserwowano od lipca do stycznia (z kulminacją we wrześniu), a niższe od lutego
do czerwca (z minimum w maju). Zmiany stanów wody w wieloleciu 1961-2000 w strefie stanów
średnich wahały się w przedziale od 108 cm (maj) do 165 cm (styczeń, wrzesień). Stany
charakterystyczne z wielolecia dla Brdy charakteryzują się w strefie stanów średnich i niskich od
początku roku hydrologicznego obniżaniem wartości do minimum w maju, a następnie wzrostem
wartości do końca roku. W strefie stanów wysokich przebieg krzywych jest podobny z różnicą
wzrostu wartości w styczniu.
Tabela 24. Stany i przepływy charakterystyczne na Brdzie (wg IMGW)
Lp.

Wodowskaz

Km
rzeki

Pow. zlewni
[km2]

Okres
pomiarowy

SSW
[cm]

SNW
[cm]

Okres
pomiarowy

SSQ
[m3/s]

SNQ
[m3/s]

1.

Nowa Brda

215,40

112,70

1986-1992

491

484

1974-1991

1,04

0,67

2.

Szczytno

190,44

190,44

1986-2003

205

187

bd

bd

bd

3.

Ciecholewy

171,38

171,38

1986-2003

139

105

1961-2003

6,23

3,94

4.

Swornigacie

157,19

157,19

1960-2003

230

212

1974-2003

10,28

6,61

5.

Drzewicz

148,44

148,44

bd

bd

bd

bd

bd

bd

6.

Myloff

133,66

133,66

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Przebieg roczny średnich miesięcznych przepływów Brdy w profilu w Ciecholewach w wieloleciu 1961–2000 wykazywał wartości wyższe od średniej rocznej w okresie od listopada do kwietnia, natomiast niższe od średniej w pozostałym okresie. Najwyższe średnie miesięczne przepływy
występowały w grudniu, a najniższe w lipcu. Średni odpływ jednostkowy z wielolecia 1961–2000
wyniósł 9,5 dm3·s-1·km-2.
Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Brdy wynosi w granicach q=8,6 dm3s-1km2,
od SWq=15,08 dm3s-1km2 w górnej zlewni, do SNq=2,81 dm3s-1km2 w zlewni dolnej. Reżim Brdy
jest typowy dla południowego skłonu rzek Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego.
Rzeki żuławskie
Martwa Wisła i Motława
Całkowita powierzchnia zlewni Martwej Wisły i Motławy wynosi 1736 km2 (Mapa Podziału…
2005). Najwyższym punktem w zlewni jest szczyt Wieżyca o wysokość 329 m n.p.m. (zlewnia
Raduni), najniższy punkt zlewni Motławy to depresja w okolicach Miłocina na Żuławach Gdańskich (ok. 0,5 m p.p.m.). Część wschodnia obszaru zlewni16 charakteryzuje się niewielkimi różnicami w wysokościach względnych. Teren ten to równina aluwialna ukształtowana przez działalność wód Wisły, które stopniowo nanosiły w teren delty osady rzeczne, wskutek czego naniesiony materiał utworzył prawie płaską deltę, porozcinaną licznymi kanałami oraz rowami meliora16

Zachodnia część zlewni całkowitej Martwej Wisły i Motławy to zlewnia Raduni omówiona oddzielnie
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cyjnymi (przekształcenia stosunków wodnych dla potrzeb rolniczych). W części północno –
wschodniej dużą część zlewni zajmuje miasto Gdańsk oraz tereny zurbanizowane przyległe do
niego. Obszar ten bardzo silnie i niekorzystnie oddziałuje na pobliską sieć hydrograficzną.
Rzeka Motława (ciek II rzędu), ma swoje źródła na południe od Jeziora Szpęgawskiego, niedaleko miejscowości Rywałd, na rzędnej 75 m n.p.m., a uchodzi do Martwej Wisły w centrum Gdańska.
Długość rzeki wynosi 65,58 km (Mapa Podziału… 2005). W początkowym biegu rzeka płynie, jako
Szpęgawa i przepływa przez jezioro Szpęgawskie oraz Zduńskie, a kilka kilometrów poniżej Jeziora
Zduńskiego - przez Jezioro Rokickie. Od tego miejsca rzeka nazywana jest już Motławą. W dolnym
biegu Motława rozgałęzia się na dwie odnogi, Starą i Nową Motławę (Tabela 25).
Tabela 25. Główne dopływy Motławy (Czarnecka i in. 2005)
Nazwa

Miejsce źródeł

Radunia
Kłodawa

na płd. od Jez. Stężyckiego
na płn.-zach. od Mierzeszyna

Czerwona

ok. Domachowa

Styna
Kanał Czarna Łacha
Kanał Raduni

na płd. od Jez. Godziszewskiego
Grabina-Duchowne
Gdańsk Św. Wojciech

Miejsce ujścia do Raduni
Gdańsk
Grabiny-Zameczek
na płd. od Kleszczewa- rz.
Kłodawa
m. Kłodawa- rz. Kłodawa
na zach. od Krępca
Gdańsk- ok. Biskupiej Górki

Dług.
cieku
(km)
103
33,85

Pow.
zlewni
(km2)
822
225,63

11,18

45,18

23,87
12,02
13,88

115,08
46,67
54,18

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Motławy (bez Raduni) wynosi
w granicach q=4 dm3s-1km-2 (Atlas Hydrologiczny… 1987). Według badań Mikulskiego (1970)
3 -1
-2
wartość współczynnika q w gdańskiej części Żuław sięga 6,9 dm s km . Natomiast według
szacunków Cebulaka (1968), odpływ na obszarach polderowych, wymuszany nieciągłą pracą pomp,
3 -1
-2
waha się od 100 do 300 dm s km (w czasie pracy pompowni). Na Motławie występują niżówki
zimowe (styczeń, luty), wezbrania związane są z roztopami i występują w marcu i kwietniu.
Najdłuższy ciąg pomiarów poziomów wody istnieje dla wodowskazu w Gdańsku - Nowym
Porcie reprezentującym stan morza, który aktualnie umieszczony jest w Porcie Północnym.
Średni wieloletni stan wody określony dla okresu 1886-1975 wynosi 498,7 cm (+ - ) 0,54 cm.
Zmienność stanów wody w ostatnim ćwierćwieczu wykazuje tendencję rosnącą, dla Gdańska
+2,5 mm. W ostatnich dekadach bieżącego stulecia następuje oceanizacja Bałtyku wskutek
występowania zmian klimatycznych w dużej skali. Amplituda wahań średnich rocznych stanów
wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,2 m. Rozpiętość wieloletnich
skrajnych miesięcznych stanów wód jest znacząca i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest
sezonowy układ poziomu wody Zatoki Gdańskiej. Można wyróżnić dwie fazy układu poziomów:
obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy od średniego poziomu od lipca do grudnia.
Obserwuje się również spiętrzenia sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują w ciągu
roku nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w okresie od września do lutego,
z największym nasileniem od października do stycznia. Niskie stany wody na morzu (w Nowym
Porcie) występują niemal wyłącznie w sezonie jesienno - zimowym i czasami w kwietniu; na ogół
nie występują od maja do października.
Zmiany stanów wody wewnątrz akwenu Martwej Wisły i charakterystyczne przepływy
przedstawiono w oparciu o notowania na wodowskazach w Pleniewie i Przegalinie od strony
Martwej Wisły (
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Tabela 27). Przepływy wody w Martwej Wiśle charakteryzują się silną zmiennością zarówno
w czasie, jak i zakresie kierunków i wielkości prędkości. Ta zmienność prądów jest uzależniona
od zmian poziomu wody w ujściach, różnic gęstości i zmian warunków anemobarycznych.
Tabela 27. Stany charakterystyczne z wielolecia Na Martwej Wiśle
Przekrój

Okres badań

NNW
[cm]

SNW
[cm]

SSW
[cm]

SWW
[cm]

WWW
[cm]

Pleniewo

1947 - 1969

418

458

496

540

615

Przegalina

1947 - 1987

419

451

502

577

640

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Na Motławie nie wykonuje się pomiarów natężenia przepływu. Wynika to z faktu
pozostawania rzeki w zasięgu cofki Zatoki Gdańskiej, zbyt dużych powierzchniach przekrojów
poprzecznych przy jednocześnie małych spadkach i prędkościach przepływu. Motława przepływa
przez obszar polderowy delty Wisły. Sytuacja hydrologiczna jest tu zdeterminowana pracą
pompowni. Według szacunków Cebulaka (1968), jak już wspomniano, odpływ na obszarach
3 -1
-2
polderowych, wymuszany nieciągłą pracą pomp, waha się od 100 do 300 dm s km . Odpływ ten
nie jest ciągły, gdyż pompownie pracują z przerwami. W okresie wegetacyjnym, wg tego autora,
ilość wody przekracza znacznie wysokość opadu (około 400 mm w roku normalnym i 570 mm
w latach średnio suchych). W dynamice odpływu z polderów uwidaczniają się trzy okresy.
Pierwszy trwa od czerwca do września, drugi od grudnia do marca, trzeci w kwietniu-maju oraz
październiku- listopadzie. Ilość wody dopompowywanej w tych okresach wynosi odpowiednio
18%, 112% i 50% (Borowiak 2005).
Tuga
Tuga jest ciekiem II rzędu. Swoje źródła ma niedaleko miejscowości Kłosowo na rzędnej około 7,5 m n.p.m. Odbiornikiem jest rzeka Szkarpawa, do której uchodzi prawobrzeżnie na północ
od miejscowości Tujsk. Wysokość tego punkt wynosi 0,5 m n.p.m. Długość rzeki wynosi
49,47 km. Ze względu na specyficzny charakter biegu cieku, jeziora w zlewni nie występują.
Zlewnia porozcinana jest bardzo gęstą siecią kanałów, które uchodzą do rzeki głównej. Położenie
zlewni Tugi w bliskim sąsiedztwie stosunkowo dużego akwenu morskiego, jakim jest Zatoka
Gdańska spowodowało, iż podczas silnych wiatrów północnych woda w korycie Tugi gwałtownie wzbiera. Powodowane jest to zjawiskiem cofki. Przy wiatrach południowych natomiast poziom wód obniża się. Różnice w poziomach mogą dochodzić nawet do 2 m. W górnym biegu
Tuga nazywana jest Świętą. W przeszłości, przy wysokich stanach wód Wisły, pełniła ona rolę
jednego z jej koryt ujściowych. Charakter biegu Tugi zmienia się bardzo szybko. W okolicach
Lasu Mątowskiego wyglądem przypomina rów melioracyjny, jednak już powyżej Nowego Stawu
ma kilkanaście metrów szerokości, a poniżej Nowego Stawui szerokość koryta dochodzi nawet
do kilkudziesięciu metrów z głębokością do 5 m.
Średnia roczna wartość spływu jednostkowego zlewni Tugi jest niewielka (małe wysokości
względne i bezwzględne w delcie Wisły) i wynosi w granicach q=3 dm 3s-1km-2. Warstwę odpływu
określa się na 125 mm (Atlas Hydrologiczny…, 1987). W zlewni Tugi występują niżówki zimowe
(styczeń, luty), wezbrania związane są z roztopami i występują w marcu i kwietniu. Zlodzenia się
nie obserwuje.
Tugę charakteryzuje reżim znajdujący się pod silnym wpływem wahań morza, gdyż przebieg
roczny stanów wody wyraźnie nawiązuje do zmienności poziomu wody w Zalewie Wiślanym.
W okresie 1961-2000 stany wyższe od średniej rocznej występowały od lipca do stycznia
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(z maksimum w grudniu), a najniższe – od lutego do czerwca, z minimum w maju. Amplituda
wahań średnich miesięcznych stanów wody na Tudze w badanym okresie wynosiła 15 cm,
jednak w ujściowych odcinkach cieku dobowe wahania mogą sięgać niekiedy 1,5 m. Przyczyną
tego stanu rzeczy są spiętrzenia wiatrowe osiągające czasem u południowych wybrzeży Bałtyku
rozmiary kilkakrotnie przewyższające zakres wahań sezonowych (Borowiak 2005a). Bywa, że na
Tudze obserwuje się czasami odwrócenie spadku zwierciadła wody i zmianę kierunku płynięcia.
Spiętrzenia wiatrowe występują najczęściej jesienią i zimą (od września do stycznia), najmniej jest
ich w maju i czerwcu.
Wisła
W granicach województwa pomorskiego płynie dolny odcinek Wisły. Dolna Wisła płynie
przez tereny nizinne i na odcinku w granicach województwa otrzymuje lewostronnie wody Strugi
Młyńskiej, Wierzycy i rzeki Drybok (Tabela 28).
Koryto dolnej Wisły zostało uformowane głównie w aluwiach, czyli piaskach i rzecznych osadach. Miejscami wychodzą na wierzch grunty spoiste w postaci iłów i glin, które zalegają zwykle
kilka metrów pod piaskami. W niektórych przekrojach obserwuje się występowanie złóż kamieni
glacjalnych, czyli naniesionych przez lodowiec. Piaski i osady aluwialne są gruntami łatwo rozmywanymi, które rzeka przenosi z miejsca na miejsce, tworząc przemiały, łachy i kępy. Trudno
rozmywane iły, gliny i kamienie tworzą w korycie rzeki tzw. progi, opóźniające i hamujące procesy erozji, czyli rozmywania dna i brzegów.
Tabela 28. Główne dopływy dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego (Czarnecka i in. 2005)
Nazwa

Miejsce źródeł

Miejsce ujścia do
Wisły

Struga Młyńska

wieś Kamionka

ok. Opaleni

Wierzyca

płd.-wsch. od Wieżycy

Gniew

Drybok

płn.-wsch. od Pelplina

Tczew

Dług.cieku
(km)

Pow. zlewni
(km2)
104,13

170,49

1607,11
81,67

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody związane są
ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki
przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie w grudniu, sporadycznie
w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane one były dużą ilością wód roztopowych
i związanymi z tym zatorami lodowymi.
Wisła charakteryzuje się dużą zmiennością przepływów. Największe obserwowane powodzie
prowadziły około 9000 m3∙s-1 wody, podczas gdy w okresach niskich stanów, trwających czasem
tygodniami, występują przepływy nie przekraczające 300 m3∙s-1. W wieloleciu 1995-2009 przepływ
najniższy zanotowano w 2003 r. (NQ=330 m3∙s-1), a najwyższy w roku 2000 (WQ=4480 m3∙s-1).
Zróżnicowanie przepływów pociąga za sobą znaczne wahania stanów wody, niekorzystne zarówno w okresach suchych, jak i podczas powodzi. Charakterystycznym rysem hydrologicznym
rzeki są zjawiska lodowe, występujące w okresach zimowych. Typowy przebieg zlodzenia rzeki
obejmuje w pewnym uproszczeniu trzy fazy: tworzenie się i narastanie lodu brzegowego, przepływ śryżu i ewentualne tworzenie się zatorów śryżowych, utworzenie się pokrywy lodowej i narastanie jej grubości, pękanie pokrywy, ruszanie lodu, spływ kry i ewentualne tworzenie się zato62

rów lodowych. Formy, natężenie i okres trwania zlodzenia zależą od aktualnych warunków meteorologicznych i hydrologicznych. Z uwagi na wielką zmienność i różnorodność tych zjawisk,
przebieg zlodzenia na rzece i zbiorniku różni się każdej zimy. Gdy zima jest lekka, lodu może nie
być wcale, natomiast w innych przypadkach zjawiska lodowe, a w szczególności spływ kry i zatory powodują poważne problemy eksploatacyjne i zagrożenie powodziowe.

Ryc. 9. Przepływy Wisły w Kiezmarku w latach 1995-2009
Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Jeziora w regionie
Województwo pomorskie wyróżnia się dużą liczbą jezior, ich dużą zasobnością wodną i wysoką jeziornością. W przeważającej większości są to jeziora polodowcowe, a wśród nich rzadko
występujące jeziora lobeliowe (szczególnie na Pojezierzu Kaszubskim). Największymi, równocześnie płytkimi, są jeziora przybrzeżne.
Jeziora w woj. pomorskim tworzą skupiska o największej jeziorności w Polsce. Łączna liczba
wszystkich zbiorników wodnych przekracza 50000 – w tym blisko 18000 stanowią zbiorniki o
powierzchni pow. 0,1 ha, w tym ponad 2800 jezior o powierzchni pow. 1 ha17, a liczba jezior dużych, o powierzchni powyżej 50 ha, wynosi w woj. pomorskim ponad 150. Rozmieszczenie jezior
jest nierównomierne. Największa ich liczbą cechuje się zlewnia Wierzycy – ponad 3 tys., najmniejszą – zlewnia Redy – niecałe 500 (Fac-Beneda 2011). Obszarem, na którym występuje największe skupienie jezior są Pojezierze Kaszubskie18 i Pojezierze Bytowskie, a największe powierzchniowo – zbiorniki przybrzeżne, występują na Pobrzeżu Słowińskim.
Tabela 29. Liczba jezior oraz jeziorność w kaszubskim systemie hydrograficznym (ksh)
Zlewnia
Liczba jezior >1 ha
Liczba oczek <1 ha Liczba oczek/100 km2
Słupia
237
1801
115
Łupawa
115
947
118

Jeziorność(%)
2,33
2,21

Liczba jezior o powierzchni pow. 1 ha oszacowana na podstawie Bazy Danych o Terenie Województwa Pomorskiego, jest
porównywalna z ich liczbą (2900), w materiale A. Wojtach, „Jeziora w województwie pomorskim”, WFOŚiGW w Gdańsku 2013
(http://www.wfosigw.olsztyn.pl). W opracowaniu J.Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza …., 2013 podaje się mniejszą liczbę jezior
o powierzchni pow. 1 ha (1500).
17

18Choiński

(1991) podaje jeziorność całego Pojezierza Pomorskiego w granicach 2,2%, podczas gdy Drwal (1979)
określa wskażnik jeziorności na Pojezierzu Kaszubskim na około 3,8%.
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Łeba
Reda
Wda
Wierzyca
Radunia
ksh

103
35
250
237
135
1113

1212
421
943
3396
1206
9926

107
109
70
218
152
131

1,12
1,38
4,22
2,32
4,67
2,67

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

W ksh (kaszubskim systemie hydrologicznym) jeziorność według Fac-Benedy (2011) wynosi
2,67%. Znajduje się tam ponad 1000 jezior o powierzchni większej niż 1 ha, a liczba oczek o powierzchni poniżej 1 ha sięga niemal 10 000 (tabela 29).
W województwie pomorskim dominują jeziora przepływowe. Istotny jest udział odcinków jeziornych (lentycznych) w biegach rzek, czyli limniczność, zwłaszcza w ich górnych i środkowych
odcinkach. W ksh największą limnicznością charakteryzują się zlewnie Raduni i Wdy, około 13%
(Tabela 30). Wskaźnik ten dla wybranych rzek Polski Północno-Wschodniej może nawet przekraczać 50% i świadczy o młodym wieku sieci rzecznej (Bajkiewicz-Grabowska 2002). Specyficzne dla obszaru województwa jest występowanie jezior przepływowych położonych w niewielkiej
odległości od ujścia rzeki do głównego odbiornika i pełniących w ten sposób funkcję naturalnego
filtra dla wód rzecznych. Należy tu wymienić jeziora przybrzeżne, jak Gardno (zlewnia Łupawy),
jez. Łebsko (zlewnia Łeby), czy jez. Żarnowieckie (zlewnia Piaśnicy).
Tabela 30. Limniczność w zlewniach ksh
Zlewnia
Całkowita
długość cieków [km]
Całkowita
długość odcinków
lentycznych [km]
Limniczność [%]

Słupia

Łupawa

Łeba

Reda

Wda

Wierzyca

Radunia

ksh

1854,88

679,34

1134,71

488,54

1231,62

1541,49

762,59

7693,16

134,10

45,88

51,79

14,91

155,71

106,80

101,88

611,06

7,23

6,73

4,56

3,05

12,64

6,93

13,36

7,94

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
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Wykaz i dane morfometryczne największych jezior w zlewniach regionu zawiera tabela III w załącznikach do opracowania.
Wody podziemne
System wodonośny województwa pomorskiego charakteryzuje się wielopiętrowością. Zwykłe
wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, neogenu, paleogenu, kredy i jury. Najbardziej rozpowszechnione i zasobne, a przez to posiadające największe znaczenie użytkowe jest
piętro najmłodsze, czwartorzędowe, wykształcone w osadach plejstocenu i holocenu. Wody tego
piętra obejmują międzymorenowe (międzyglinowe), dolinne, pradolinne i sandrowe poziomy
wodonośne.
Najbliżej powierzchni terenu zalega poziom wód gruntowych. Związany jest z wodami wypełniającymi osady porowe różnej genezy, ułożonymi na powierzchni gruntu lub w formie płytko
występujących piaszczystych przewarstwień wśród glin zwałowych. Poziom przypowierzchniowy
wód rozpowszechniony jest na terenie całego województwa, gdyż obejmuje utwory aluwialne
dolin rzecznych, pradolin oraz fluwioglacjalne osady sandrowe zlewni Brdy i Wdy. Zwierciadło
wód gruntowych z reguły jest swobodne, rzadko lekko napięte. Występuje na zróżnicowanych
głębokościach, od 1-3 m w pasie nadmorskim i dolinach rzecznych do około 20 m (sporadycznie
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> 40 m) w obrębie sandrów i wysoczyzn morenowych. Warstwa wodonośna charakteryzuje się
zmienną miąższością od 1 do 25-30 m. Przeciętnie nie przekracza 15 m. Zasilanie poziomu gruntowego opiera się na bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych. Brak naturalnej izolacji
jest przyczyną podatności na przenikanie wraz z opadami zanieczyszczeń w głąb warstwy wodonośnej.
W utworach plejstoceńskich wyodrębniły się trzy poziomy międzymorenowe: górny, środkowy i dolny. Ich wydzielenie nawiązuje do interglacjałów rozdzielających poszczególne okresy zlodowaceń. Zróżnicowanie fizjograficzne i litologiczne województwa sprawia, że ich rozmieszczenie nie jest równomierne, jak to ma miejsce w przypadku zlewni Raduni. Lokalnie gliny rozdzielające poszczególne poziomy są zredukowane, przez co ich wody mogą kontaktować się ze sobą
tworząc wspólny zespół wodonośny. Taką sytuację obserwuje się w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego, całkowicie pozbawionej górnego poziomu międzymorenowego, podczas gdy
drugi łączy się hydraulicznie ze starszym poziomem miocenu. Podobne kontakty zachodzą pomiędzy górnym poziomem międzymorenowym, a wodami w utworach sandrowych na terenie
Równiny Charzykowskiej i Borów Tucholskich, następnie wodami gruntowymi i dolinnymi
w dorzeczu Słupi, Łupawy i Łeby. Wszystkie trzy poziomy dobrze wykształcone są w centralnej
części Pojezierza Kaszubskiego, na Wysoczyźnie Damnickiej oraz Żarnowieckiej. Łączność między nimi umożliwiają także rozcięcia erozyjne w rynnach jezior, dolinach rzek oraz dolinach kopalnych. Poziomy te leżą najczęściej na głębokości 10-100 m i są drenowane przez pradoliny,
dolinę Raduni, Żuławy Gdańskie i Wisłę.
Górny poziom międzymorenowy zbudowany jest z piasków i żwirów zlodowacenia Wisły
oraz miejscowo z piasków holoceńskich, które tworzą dwie warstwy o zaburzonej ciągłości. Ich
miąższość jest zmienna, waha się w granicach 10-40 m w regionie wschodniopomorskim i na
Pojezierzu Iławskim w zlewni Liwy. Wody górnego poziomu mogą być swobodne lub znajdują
się pod ciśnieniem subartezyjskim. W zlewni górnej Raduni zwierciadło układa się na głębokości
4-30 m. Poziom środkowy obejmuje serie piaszczysto-żwirowe budujące utwory zlodowaceń
środkowopolskich. Występuje dość powszechnie, tworząc najczęściej dwie, ciągłe warstwy wodonośne. Ich miąższość dochodzi do ok. 30 m, a na Pojezierzu Starogardzkim nawet do 120 m.
Poziom dolny (podglinowy) odnosi się do piaszczystych i żwirowych kompleksów zdeponowanych podczas zlodowaceń południowopolskich w głęboko wciętych dolinach kopalnych i depresjach podłoża podczwatorzędowego. Składa się z jednej lub dwóch warstw o średniej miąższości
ok. 20 m. W rejonach rozcięć miąższość może być dużo większa i osiągać 90 m, często posiada
więź hydrauliczną z osadami wodonośnymi miocenu i oligocenu.
Międzymorenowe poziomy wodonośne posiadają kontynuację w dolinie Wisły, gdzie wraz
z nadległymi utworami holocenu budują dolinny poziom wodonośny. Tu osiągają grubość powyżej 30 m. Poziom dolinny zasilany jest opadami i dopływem lateralnym z sąsiednich wysoczyzn.
Najlepsze warunki hydrogeologiczne stwierdzono w rejonie Grudziądza. W strefie krawędziowej
Pojezierza Kaszubskiego oraz Wysoczyny Główczyckiej i Żarnowieckiej, wody poziomów międzymorenowego górnego i środkowego łączą się ze sobą i kontaktują z poziomem pradolinnym,
wykształconym w obniżeniu Pradoliny Kaszubskiej oraz Redy-Łeby. Ponadto, poprzez rynny
subglacjalne poziom pradoliny nawiązuje więź z poziomem oligoceńskim. Razem tworzą zagregowany kompleks wodonośny o dużej miąższości, dochodzącej do 90 m, którego wydajność
przekracza 90 m3∙h-1. Zwierciadło wody jest tu swobodne lub lekko napięte i kształtuje się na
głębokości 0,5-10 m. Podstawą drenażu są rzeki: Łeba, Reda, Zagórska Struga, Chylonka oraz
Zatoka Gdańska, a także system melioracyjny. Złożone układy wód czwartorzędowo65

paleogeńsko-neogeńskich występują także w rejonie Żuław Gdańskich i pomiędzy jeziorami Łebsko i Gardno.
W delcie Wisły, na tarasie nadmorskim oraz na nizinach nadbrzeżnych (Nizina GardneńskoŁebska) wydzielono wspólny, plejstoceńsko-holoceński poziom wodonośny. Stanowi on najpowszechniej występujący tu poziom użytkowy. Tworzą go wody podziemne gromadzące się w piaszczystych utworach holocenu i plejstocenu. Stanowią je piaszczyste osady wodnolodowcowe oraz
piaski i żwiry pochodzenia aluwialnego, na Żuławach wzbogacone utworami serii deltowej. Nierzadko wody poziomu holoceńskiego są separowane od wodonośnych osadów plejstocenu słabo
przepuszczalną warstwą torfów i namułów. Wówczas wody holoceńskie pełnią funkcję wód zaskórnych. Omawiany poziom wodonośny jest kontynuowany w strefie Mierzei Łebskiej i Wiślanej obejmującej osady wodnolodowcowe nadbudowane piaskami morskimi. Mierzejowe wody
podziemne występują w postaci soczewek wód słodkich zalegających na wodach słonych, powstałych wyniku długotrwałej infiltracji wód opadowych. Są one szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia i nadmierną eksploatację wskutek braku naturalnej bariery izolującej. Strop poziomu
plejstoceńsko-holoceńskiego zalega płytko i oscyluje od 1-5 m na nizinach do 15-30 m na Mierzei
Łebskiej. Przeciętna miąższość warstwy wodonośnej kształtuje się w przedziale od 17,5 m na
Mierzei Łebskiej do 20-40 m w delcie Wisły i na Mierzei Wiślnej. Maksymalne wartości osiąga
w rejonie Łeby (50 m) i strefie krawędziowej Żuław Gdańskich (60 m). Zwierciadło jest swobodne lub lekko napięte przez osady organiczne. Alimentacja odbywa się na drodze bezpośredniej
infiltracji opadów atmosferycznych, dopływu lateralnego z otaczających niziny wysoczyzn, a częściowo wskutek ascenzji. Drenaż zachodzi wzdłuż kanałów i rowów melioracyjnych i skierowany
jest do Morza Bałtyckiego.
Kolejne, starsze piętro neogeńsko-paleogeńskie reprezentowane jest przez przedkenozoiczne
struktury wodonośne. Poziom neogeński związany jest głównie z utworami miocenu. Są to drobno- i średnioziarniste piaski z pyłem węglowym, przewarstwione wkładkami mułków i iłów. Ich
miąższość jest zróżnicowana i zmienia się od kilku do 15 m na Pojezierzu Kaszubskim i w pradolinach, do ponad 30 m na Wysoczyźnie Damnickiej. W rejonie Wysoczyzny Żarnowieckiej i na
Wybrzeżu Słowińskim może osiągać ponad 50 m. Piętro neogeńskie budują dwa nieciągłe poziomy wodonośne. Wyspowo występują w obrębie Wysoczyzny Główczyckiej i Żarnowieckiej,
brak ich z kolei w północnej części Żuław Gdańskich. Lokalnie, w miejscach pogrzebanych rynien, osady miocenu pozostają w więzi hydraulicznej z osadami plejstocenu, stanowiąc wspólny,
miąższy (>40 m) poziom czwartorzędowo-mioceński. W strefach krawędziowych miąższość zespolonych poziomów jest najwyższa i sięga 70 m. Podobna łączność zachodzi z niższymi utworami oligocenu (wysoczyzny), a także z poziomem dolinnym (dolina Wisły). Istnienie takiego
kontaktu rzutuje na wydajności uzyskiwane z otworów studziennych. Tam gdzie go brak, wydajności są na ogół niewielkie i nie przekraczają 30 m3∙h-1, w strefach łączności natomiast, dochodzą
do 50-110 m3∙h-1 (Pruszkowska 2004). Zwierciadło wody poziomu neogeńskiego ma charakter
naporowy i nachylone jest ku drenującym je pradolinom, dolinie Raduni, dolinie Wisły i Żuławom Gdańskim. Źródłem zasilania jest infiltracja z wyższych warstw wodonośnych.
Poniżej, w drobnoziarnistych piaskach glaukonitowych i piaskach kwarcowych oligocenu,
uformował się paleogeński poziom wodonośny. Jako odrębna jednostka, występuje w centralnej
i północnej części regionu wschodniopomorskiego, Borach Tucholskich, a lokalnie w rejonie
Tczewa i Pojezierza Starogardzkiego. Najczęściej jednak, poprzez okna hydrogeologiczne, łączy
się z poziomami nadległymi lub kredowymi, tworząc skomplikowane systemy wodonośne (kompleks różnowiekowy w delcie Wisły, oligoceńsko-mioceńsko-plejstoceński - między jeziorami
Łebsko i Sarbsko czy paleogeńsko-kredowy w strefie krawędziowej dolnej Wisły i na Pojezierzu
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Iławskim). Miąższość wodonośna jest zróżnicowana i waha się pomiędzy 5, a 30 m. Strop poziomu stwierdzono na rzędnych od -40 m n.p.m. w części północnej województwa do -80 m
n.p.m. na Pojezierzu Kaszubskim. Wody paleogeńskie znajdują się pod ciśnieniem subartezyjskim. Funkcję użytkową pełnią w rejonie Ustki, Dębiny oraz w Padolinie Kaszubskiej, na Tarasie
Sopocko-Wrzeszczańskim i Tczewie, gdzie studnie osiągają najwyższe wydajności, ponad 100
m3∙h-1. Na pozostałym obszarze są mniej wydajne i oscylują w przedziale 40-60 m3∙h-1. Zasilanie
odbywa się drogą przesączania z wyższych warstw wodonośnych. Rolę bazy drenażu pełni Zatoka Gdańska, Żuławy Gdańskie, taras nadmorski i pradoliny.
Najstarsze wody użytkowe należą do kredowego piętra wodonośnego, najlepiej rozpoznanego
w rejonie Gdańska. Tworzą go dwa poziomy wodonośne, które składają się na górnokredowy
zbiornik wód podziemnych. Górny poziom obejmuje serię węglanowo-krzemionkową (wody
szczelinowe) dochodzącą do 80 m miąższości. Poziom ten występuje lokalnie i ogranicza się do
wschodniej części Żuław Gdańskich i południowego fragmentu Żuław Wielkich. Poziom dolny,
wykształcony jest w piaskach glaukonitowych o grubości 100-150 m (wody porowe), którego
osady budują strukturę rozległego basenu artezyjskiego - subniecki gdańskiej (Sadurski 1989).
W jej wschodnich granicach mieści się zasobny główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr
111. Wody gdańskiego zbiornika górnokredowego o powierzchni ok. 4000 km2 występują powszechnie w centralnej i wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego wraz z tarasem nadmorskim,
na Wysoczyźnie Żarnowieckiej oraz na nizinach przybrzeżnych (zachodnia i centralna część delty
Wisły, Pradolina Kaszubska). Swym zasięgiem obejmują także fragment Zatoki Gdańskiej (Kozerski, Kwaterkiewicz 1991). Dno Zatoki Gdańskiej oddalone od linii brzegowej o kilka kilometrów, spełnia funkcję ostatecznej bazy drenażu (Lidzbarski 2007). Wody kredowe mają charakter
napięty. W warunkach naturalnych mogą stabilizować na rzędnych ponad powierzchnią terenu,
co udokumentowano na Tarasie Sopocko-Wrzeszczańskim i w Pradolinie Kaszubskiej. Utwory
kredy górnej wraz z młodszymi strukturami wodonośnymi wyższych pięter, formują podstawę
gdańskiego systemu wodonośnego.
Wodonośne utwory piętra kredowego występują także w innych rejonach województwa pomorskiego. W okolicach Łeby nie posiadają znaczenia użytkowego z uwagi na wysoki poziom
jonu chlorkowego, sięgający ok. 1000 mg Clˉ∙ dm-3. Z kolei w rejonie dolnej Wisły oraz zlewni
Liwy, wody kredowe znajdują się w kontakcie hydraulicznym z nadległym poziomem paleogeńskim, tworząc wspólny paleogeńsko-kredowy poziom wodonośny. Odgrywa on dużą rolę w zaopatrzeniu zespołów miejskich Malborka i Kwidzyna.
Kierunki przepływu poziomego wód podziemnych najlepiej rozpoznane są w piętrze czwartorzędowych poziomów wodonośnych, gdzie nawiązują do generalnego układu sieci rzecznej. W
subregionie pojeziernym, główne strumienie tranzytu odbywają się w kierunku i wzdłuż doliny
Wisły oraz doliną Drwęcy ku Żuławom Wiślanym. Północną krawędzią Pojezierza Kaszubskiego,
wody podziemne spływają ku północy i północnemu-zachodowi, tworząc strumienie zwrócone
do doliny Słupi, Łupawy i Pradoliny Redy-Łeby oraz ku wschodowi, gdzie kierują się w stronę
Tarasu Nadmorskiego i Żuław Gdańskich (region wschodniopomorski). Wartość natężenia strumienia lateralnego (poziomego) zasilającego główne strefy drenażu, waha się od 4600 m3∙h-1 we wschodnim odcinku Pradoliny Redy-Łeby (Lidzbarski, Kordalski 2003) do 7000-8500 m3∙h-1 na Żuławach
Wiślanych (Kreczko i in. 2000). Należy podkreślić, że blisko 80% dopływu podziemnego do Żuław
Wiślanych generuje spływ z Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego (Haładus i in. 2002).
Ostateczną bazą drenażu wód podziemnych województwa pomorskiego jest Morze Bałtyckie
i Zatoka Gdańska. W bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z morzem pozostają wody nizin
nadmorskich i mierzei położone wzdłuż linii brzegowej. Strefa bezpośredniego oddziaływania
67

morza szacowana jest na ok. 300 m w głąb lądu (Sadurski, Krawiec 1998). Zatoka Gdańska jest
odbiornikiem wód spływających doliną Wisły i wschodnią krawędzią Pojezierza Kaszubskiego.
Regionalne systemy drenażu, związane są z szerokimi obniżeniami pradolinnymi, reprezentowanymi przez Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką na południu, Redy-Łeby i Pradolinę Kaszubską na
północy oraz z obszarem Żuław Wiślanych i doliny Wisły. Przeważa tu przepływ pionowy, skierowany ku powierzchni, spowodowany bezpośrednim kontaktem hydraulicznym głębszych poziomów wodonośnych z poziomami czwartorzędowymi. Dopływ pionowy odgrywa istotną rolę
w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie górne poziomy wodonośne zasilane są z wód podziemnych
gdańskiego zbiornika górnokredowego. W obszarze pojeziernym wykształciły się ponadto lokalne
strefy krążenia wód podziemnych. Funkcję drenującą pełnią wówczas doliny miejscowych rzek
i niecki głębokich jezior. Przykładem takiego lokalnego systemu jest zlewnia górnej Raduni. Odpływ podstawowy skierowany ku osi hydrograficznej rzeki, na który składa się przede wszystkim
zasilanie drogą podziemną, osiąga 180 mm∙rok-1, ale punktowo może też osiągać wartość dużo
większą, do 260 mm∙rok-1 (Drwal 1982, Jankowska 1985).
System krążenia wód podziemnych w województwie, uwarunkowany jest lokalizacją stref zasilania, możliwościami infiltracyjnymi skał oraz rozmieszczeniem stref drenażu. Główne obszary
alimentacji, znajdują się na terenach wysoczyznowych lub sandrowych Pojezierza Kaszubskiego,
Bytowskiego, Borów Tucholskich, Równiny Charzykowskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żarnowieckiej i Pojezierza Iławskiego, gdzie wartość infiltracji do poziomów czwartorzędowych jest
największa i kształtuje się w granicach 150-200 mm∙rok-1. Zasilanie głębszych struktur reprezentowanych przez piętra paleogenu i kredy, formuje się z poziomów nadległych, przez co jest wyraźnie ograniczone i nie przekracza 50 mm∙rok-1. Jednak zlewnie tych struktur wykraczają miejscami poza przypisane im zlewnie topograficzne, zwiększając tym samym powierzchnie zasilania.
Według stanu na koniec roku 2012 w granicach województwa znajdowało się 18 spośród 125
wyznaczonych z Polsce Głównych Zbiorników Wód Podziemnych19. Większość zbiorników
została udokumentowana przed i po roku 2000, dla dwóch zbiorników dokumentację sporządzono
w roku 2011 20. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie to zbiorniki przeważnie
czwartorzędowe, najczęściej międzymorenowe, których warstwa wodonośna jest dość dobrze
izolowana od powierzchni pokładem glin zwałowych, a także zbiorniki pradolinne, dolinne
i dolin kopalnych, podatne na degradację z powodu braku izolacji w formie utworów
słaboprzepuszczalnych (GZWP 110 „Pradolina Kaszuby i rzeka Reda”, GZWP 107 „Pradolina
rzeki Łeby”). Największą powierzchnię zajmuje GZWP 111 Subniecka Gdańska, obejmujący
porowe osady górnej kredy (Ryc. 10, Tabela 31 i Mapa 9 jako załącznik do opracowania).

Sześć GZWP rozciąga się na tereny województw sąsiednich
W roku 2011 udokumentowano GZWP 126 „Zbiornik Szczecinek” i GZWP 120 „Zbiornik Międzymorenowy Bobolice”. Nie
posiada dokumentacji 1 zbiornik - GZWP 118 „Zbiornik Międzymorenowy Polanów”.
19
20
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Ryc. 10. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w woj. pomorskim
Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl

Tabela 31. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w woj. pomorskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr
zbiornika
107
108
109
110
111
112

7.

114

8.
9.

115
116

Pradolina rzeki Łeby
Zbiornik Międzymorenowy Salino
Dolina Kopalna Żarnowiec
Pradolina Kaszuby i rzeka Reda
Subniecka Gdańska
Zbiornik Żuławy Gdańskie
Zbiornik Międzymorenowy
Maszewo
Zbiornik Międzymorenowy Łupawa
Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo

10.

117

Zbiornik Międzymorenowy Bytów

11.
12.

118
120

Zbiornik Międzymorenowy Polanów
Zbiornik Międzymorenowy Bobolice

13.

121

Zbiornik Międzymorenowy Czersk

14.

126

Zbiornik Szczecinek

15.

127

16.

128

17.
18.

203
210

Lp

Nazwa zbiornika

Typ zbiornika
pradoliny
międzymorenowy
dolina kopalna
pradoliny
subniecka górnej kredy
dolina kopalna

Odporność na
zanieczyszczenia
podatny
odporny
podatny
podatny
odporny
podatny

międzymorenowy

odporny

międzymorenowy
międzymorenowy
dolinny
i miedzymorenowy
międzymorenowy
międzymorenowy
międzymorenowy

podatny
odporny

Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie
Zbiornik Międzymorenowy
Ogorzeliny
Dolina Letniki
Iławski

zróżnicowana
odporny
odporny
średnio odporny

międzymorenowy
i trzeciorzędowy

odporny

subzbiornik

odporny

międzymorenowy

odporny

dolinny
międzymorenowy

podatny
podatny

Źródło: na podstawie J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych
województwa pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, Gdańsk 2013
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 Zasoby wód powierzchniowych
Zasoby wód płynących
Polska należy do krajów mało zasobnych w wodę w porównaniu do innych państw europejskich. Szacuje się, że wielkość całkowitych zasobów wód płynących wynosi 61,9 mld m3∙rok-1 21,
z czego zasoby własne kraju zajmują 87,7 %. Daje to odpływ rzędu 54,3 mld m3∙rok-1 (Diagnoza
aktualnego stanu … 2010), czyli po przeliczeniu na odpływ jednostkowy, zaledwie 5,5 dm3∙s-1∙km2
(Tabela 32), przy średniej europejskiej 9,5 dm3∙s-1∙km2. Z wód allochtonicznych (7,6 mld m3∙rok-1),
ponad 36 % opuszcza granice państwa i odpływa do krajów sąsiednich (Gutry-Korycka i in.
2013). Niespełna połowa średniego odpływu rzecznego (49,4%), pochodzi z drenażu wód podziemnych, dalszą część stanowi spływ powierzchniowy. Z kolei z masy wód odpływających rzekami
z Polski, większość, bo 54,8% przypada na dorzecze Wisły, a 25% na dorzecze Odry. Pozostała objętość obejmuje wody rzek Przymorza, Zalewu Wiślanego i zlewiska mórz: Czarnego i Północnego.
Tabela 32. Zasoby wodne Polski (Diagnoza aktualnego stanu… 2010)
Opad
M
P
mld m3 mm
195,8

621

M
mld m3
54,3

Odpływ rzeczny
q
dm3∙s-1∙km2
5,5

H
mm
174

Jeziora
M
H
mld m3
mm
18,2

58

Zbiorniki retencyjne
M
H
mld m3
mm
3,5

11

Wody podziemne
M
H
mld m3
mm
6000

1919

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Według szacunków Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z 2006 r. (Diagnoza stanu aktualnego… 2010), obszar objęty regionem wodnym Dolnej Wisły, do którego przynależy przeważająca część województwa pomorskiego, dysponuje zasobami wodnymi w wysokości 148 mm.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi to ok. 1350 m3∙rok-1. Bardziej zasobne są zachodnie rubieże województwa, podlegające pod region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Wielkość
zasobów wodnych ustalono tu na 160 mm, co odpowiada ok. 2000 m3∙rok-1 na 1 mieszkańca.
Rzeki północnego i południowego skłonu Pomorza zajmują uprzywilejowane miejsce pod
względem zasobności wśród rzek Polski, gdyż cechują się wysokimi odpływami całkowitymi,
a jednoczenie dużą stabilnością tego odpływu. Wynika to z faktu, iż dominujący udział w zasilaniu wód rzek pojeziernych ma podziemny sposób alimentacji. Ten z kolei jest rezultatem bogactwa hydrograficznego w formie występowania licznych jezior, obszarów bezodpływowych, podmokłości, jak też dużej gęstości sieci rzecznej, spełniających rolę drenującą wobec wód podziemnych22. O stabilności odpływu i strukturze zasilania rzecznego decyduje także hierarchiczna organizacja
cieków - w zlewniach początkowych, tzw. elementarnych, dominuje alimentacja okresowo zmienna, aby
na poziomie dorzeczy osiągnąć status odpływu w pełni ukształtowanego, z dominacją odpływu podziemnego (Drwal 1982). Wyrównany odpływ rzek pomorskich jest również konsekwencją tego, że
w swym biegu, szczególnie w dolnych odcinkach, rzeki pokonują obszary o dużych możliwościach retencji gruntowej (rynny subglacjalne, pradoliny Łeby-Redy i Kaszubska, niziny Gardneńsko-Łebska,
Karwieńska, wypełnione mokradłami stałymi). Według Dynowskiej (1972), zasilanie drogą podziemną
rzek znajdujących się w granicach województwa pomorskiego, kształtuje się na poziomie od 69% na
Osie w Rogoźnie, do niemal 89% na Brdzie w Tucholi (Tabela 33).

Całkowite zasobów wód płynących Polski, w przeliczeniu na 1 mieszkańca - ok. 1400 m3∙rokWyliczono, że na Pojezierzu Kaszubskim, gęstość cieków może przekraczać lokalnie nawet 150 km∙100 km-2, a liczba oczek
osiągać wartość 600 (Drwal 1981). Oszacowano też, że wskaźnik jeziorności równa się 7%, a powierzchnia mokradeł zajmuje od 2
do 7% (ibidem)
21
22
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Tabela 33. Udział procentowy zasilania podziemnego wybranych rzek województwa pomorskiego
w okresie 1958-1960 (Dynowska 1972)
Rzeka

Posterunek
zima

Udział zasilania podziemnego
[%]
wiosna
lato
jesień

rok

Słupia

Słupsk

74,2

73,9

77,5

74,5

75,0

Gwda

Piła

69,0

68,8

76,8

82,7

73,8

Brda

Tuchola

93,1

90,2

87,5

84,7

88,9

Osa

Rogoźno

84,2

75,3

50,1

67,8

69,0

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Zasoby rzeczne województwa pomorskiego tworzone są przez wody pochodzenia allochtonicznego (wody Wisły i Liwy) i autochtonicznego, przy czym udział tych pierwszych jest dominujący. Największymi zasobami wód płynących charakteryzuje się rzeka Wisła. Średni przepływ
Wisły obliczony dla posterunku w Tczewie z lat 1924-2000 wynosi 1046 m3∙s-1 (Wyznaczanie granic… 2003/2004), co w okresie roku odpowiada 32 986,7 mln m3 (32 mld m3). Inne wskaźniki
odpływu przedstawiają się następująco: odpływ jednostkowy - 5,4 dm3∙s-1∙km2, warstwa odpływu 170 mm.
Poza Wisłą, największymi zasobami wodnymi wyrażonymi średnim rocznym przepływem
rzecznym powyżej 10 m3∙s-1 cechują się rzeki: Słupia i Łeba (Tabela 34). Najmniejsze przepływy
wykazuje Piaśnica - zaledwie 0,13 m3∙s-1 oraz Liwa (nieco ponad 2 m3∙s-1.). Największą amplitudą
wahań przepływów wyróżnia się Radunia.
Tabela 34. Przepływy charakterystyczne rzek województwa pomorskiego
Lp.

Rzeki

Profil bilansowy

Okres obserwacji

Powierzchnia
dorzecza/zlewni
[km2]

Kilometr
biegu
rzeki

Przepływy charakterystyczne
[m3∙s-1]
niskie
średnie wysokie
NNQ
SSQ
WWQ

1.

Wieprza

Korzybie

1961-2000

860,0

60,6

2,26

9,82

29,60

2.

Słupia

Charnowo

1971-2000

1599,0

11,3

7,10

19,54

51,30

3.

Łupawa

Smołdzino

1961-2000

805,0

13,3

1,34

8,40

29,70

4.

Łeba

1961-2000

1120,0

25,5

4,33

11,73

45,90

5.

Piaśnica

1971-2000

43,0

20,6

0,03

0,13

1,64

6.

Reda

Cecenowo
Warszkowski
Młyn
Wejherowo

1961-2000

410,0

25,3

0,61

4,34

22,30

7.

Brda

Ciecholewy

1961-2000

657,0

166,7

2,07

6,22

14,20

8.

Zbrzyca

Swornegacie

1976-2000

450,0

1,0

b.d.

4,79

b.d.

9.

Wda

1971-2000

1386,0

62,3

4,12

9,71

20,10

10.

Wierzyca

1971-2000

1544,0

9,2

2,02

8,76

48,80

11.

Radunia

Błędno
Brody Pomorskie
Juszkowo

1966-2000

763,0

15,0

0,50

6,25

53,10

12.

Liwa

Kwidzyn

1961-2000

557,0

26,6

b.d.

2,25

b.d.

13.

WISŁA

Tczew

1924-2000

194 376,0

908,6

b.d.

1046,0

b.d.

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013
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Rzeki województwa pomorskiego wykazują duże zróżnicowanie pod względem zasobności
mierzonej odpływem jednostkowym (q), a także dwoma innymi wskaźnikami umożliwiającymi
obiektywne porównanie ilości odprowadzanej wody rzekami o różnych powierzchniach dorzeczy
(warstwa (H) odpływu i współczynnik odpływu α) (Tabela 35).
Z porównania odpływów jednostkowych wynika, że najwyższym potencjałem wodnym dysponuje zlewnia Słupi, gdzie odpływ jednostkowy wynosi ponad 12 dm3∙s-1∙km2. Znaczące odpływy jednostkowe, powyżej 10 dm3∙s-1∙km2 są głównie cechą rzek północnego skłonu Pomorza
(Wieprza, Łupawa, Łeba, Reda), choć podobny wynik reprezentuje zlewnia Zbrzycy. We wszystkich tych jednostkach hydrograficznych rejestruje się także wysoką wartość warstwy odpływu,
przekraczającą 300 mm. Niskimi odpływami jednostkowymi cechują się rzeki: Piaśnica (3,0 dm 3∙s1
∙km2) oraz cieki Pojezierza Iławskiego: Liwa (4,0 dm3∙s-1∙km2) i Osa (4,5 dm3∙s-1∙km2). Analogicznie niedużą wartość notuje się w zlewni Szkarpawy (Żuławy Malborskie), dla której Mikulski
(1970) wyliczył odpływ rzędu 4,1 dm3∙s-1∙km2, co odpowiada 128 mm. Odpływ zbliżony do średniego odpływu jednostkowego z badanych zlewni odzwierciedla Radunia.
Tabela 35. Wartości odpływu rzecznego z okresu 1961-2000 dla rzek województwa pomorskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rzeka
Wieprza
Słupia
Łupawa
Łeba
Piaśnica
Reda
Brda
Zbrzyca
Wda
Wierzyca
Radunia
Liwa
RAZEM
WISŁA

Opad
P [mm]

Odpływ roczny
V [tys. m3]

811
766
765
718
682
673
652
645
639
614
645
595
Pśr = 684
-

309683,5
616213,4
264902,4
369917,3
4099,7
136866,2
196153,9
151057,4
306214,6
276255,4
197100,0
70956,0
2899419,8
35036496,0

Odpływ jednostkowy
q [dm3∙s-1∙km2]
11,4
12,2
10,4
10,5
3,0
10,6
9,5
10,6
7,0
5,7
8,2
4,0
9,0
5,4

Warstwa
odpływu
H [mm]
360
385
329
330
95
334
299
336
221
179
258
127
284
170

Współczynnik
odpływu
α [%]
44,4
50,3
43,0
46,0
13,9
49,6
45,9
52,1
34,6
29,2
40,0
21,3
41,5
-

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Po uwzględnieniu przepływu nienaruszalnego, kształtującego się na poziomie od 0,06 m3∙s-1
w zlewni Piaśnicy do niemal 6 m3∙s-1 w zlewni Słupi, wielkość zasobów rzek województwa pomorskiego (bez Wisły) została oszacowana na 1,9 mld m3 rocznie (Tabela 36), co daje warstwę
o wysokości 191 mm, przy czym odnosi się to tylko do 56 % jego powierzchni (10 194 km2)23.
Uwzględnienie przepływu nienaruszalnego, ustalonego do podtrzymania w rzekach podstawowych funkcji życia organicznego, spowodowało zredukowanie całkowitych zasobów wód potamicznych przeciętnie o jedną trzecią (32%), a największa obniżka zasobów wodnych z tego tytułu
objęła Zbrzycę (bez mała 60 %) oraz najmniejszą rzekę Redę (ok. 20 %).
Tabela 36. Wielkość zasobów rzek województwa pomorskiego zredukowana o przepływ nienaruszalny
Lp.
1.

Rzeka
Wieprza

Przepływ
średni niski
SNQ[m3/s]
3,68

Przepływ
nienaruszalny
Qn [m3/s]
2,94

Przepływ dyspozycyjny
Qd = SSQ-Qn
6,88

Odpływ roczny
dyspozycyjny
Vd [tys. m3]
216967,7

Warstwa odpływu
dyspozycyjnego
Hd [mm]
252

Przepływy nienaruszalne i zasoby dyspozycyjne oszacowane w ramach opracowania „Ekspertyza dot. Charakterystyki
uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb dokummet opracowania ekofizjograficznego do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”, J. Fac-Beneda, I. Chlost, Gdańsk 2013
23
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Słupia
Łupawa
Łeba
Piaśnica
Reda
Brda
Zbrzyca
Wda
Wierzyca
Radunia
Liwa

13.

WISŁA

9,78
2,96
5,74
0,04
0,83
3,52
3,20
5,11
3,45
1,77
0,63

5,87
2,46
4,08
0,06
0,89
3,20
3,33
3,27
2,14
1,49
0,61

13,67
5,94
7,65
0,07
3,45
3,02
1,46
6,44
6,62
4,76
1,64

206,00

840,00

Razem:
411,00

431097,1
187323,8
241250,4
2207,5
108799,2
95238,7
46042,6
203091,8
208768,3
150111,4
51719,0
1942617,5
26490240,0

270
233
215
51
265
145
102
147
135
197
93
191
136

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Z próby zbilansowania zasobów wodnych zlewni rzek woj. pomorskiego (przychody – opady,
straty – odpływ i parowanie, wynika ujemna wartość – 27 mm, co oznacza stopniowy ubytek
zasobów wodnych obszaru24.
Zasoby wód jeziornych
Na terenie Polski znajduje się 2856 jezior o powierzchni powyżej 10 ha, a w tej liczbie, według
Atlasu jezior Polski (Jańczak 1997), 485 jezior położonych w granicach województwa pomorskiego, magazynujących łącznie niemal 2,30 mld m3 wody (Tabela 37). W przeliczeniu na jednostkę
powierzchni województwa, stanowi to zasoby w wysokości 125 mm i odpowiada 12,6% zasobów
jeziornych kraju. Największą liczebnością charakteryzują się jeziora o powierzchni w przedziale
10-50 ha, natomiast największa objętość wód mieści się w jeziorach dużych, powyżej 150 ha.
Tabela 37. Liczebność i pojemność jezior województwa pomorskiego o powierzchni ≥ 10 ha
Powierzchnia
[ha]
10-50
50-100
100-150
>150
Razem

Liczba jezior
336
77
34
38
485

Liczba jezior
[%]
69,3
15,9
7,0
7,8
100,0

Łączna pojemność
[tys. m3]
340815,6
262012,3
253400,8
1439614,4
2295843,1

Pojemność
[%]
14,9
11,4
11,0
62,7
100,0

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Według kryterium lokalizacji jezior w poszczególnych potamicznych jednostkach hydrograficznych, najbardziej zasobny obszar reprezentuje niewielka zlewnia Piaśnicy, w granicach której
znajduje się rynnowe jezioro Żarnowieckie. Łączna objętość zasobów tej zlewni kształtuje się na
poziomie 443 mm. Wśród dużych powierzchniowo jednostek, bogactwem wód jeziornych odznaczają się zlewnie południowego skłonu Pomorza należące do rzeki Brdy i Wdy (Ryc. 11, tabela 38) Zasobność każdej z nich osiąga wartość powyżej 250 mm. Znaczne zasoby nagromadzone są
także w zlewni Raduni, gdzie przekraczają 150 mm. Najmniejsze, ale dające się przedstawić liczbowo zasoby wód jeziornych zretencjonowane są w zlewniach Redy, Gwdy, Elbląga, bezpośredniej
zlewni Wisły oraz Młyńskiej Strugi. Brak jezior natomiast, cechuje zlewnię Szkarpawy, której granice zajmują 5, 9% obszaru województwa, następnie bezpośrednie zlewisko Bałtyku, zlewnie małych
Z uwagi na brak szczegółowych opracowań wielkości parowania dla zlewni rzek województwa pomorskiego, za podstawę jego
określenia posłużyły wyliczenia ze stacji w Borucinie z okresu 1961-2000, gdzie mierzony parametr wyniósł 427 mm (Nowiński
2009).
24

73

cieków nadmorskich (Płutnica, Gizdepka, Kacza, Potok Jelitkowski) oraz zlewnie Noteci i Drwęcy.
W bezpośredniej zlewni Bałtyku, na zachód od dorzecza Słupi, znajduje się co prawda jezioro Modła o powierzchni 41 ha, jednak literatura nie podaje jego pojemności.

Ryc. 11. Zasoby wód jeziornych (w warstwie wody - mm) przypisane scalonym częściom wód powierzchniowych w
granicach województwa pomorskiego
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013

Tabela 38. Zasoby wód jeziornych na terenie województwa pomorskiego
Lp.

Dorzecze/zlewnia

Powierzchnia
[km2]
1598,33

Objętość
[tys. m3]
174459,5

Warstwa wody
[mm]
109

1.

Słupia

2.

Łupawa

952,81

102513,2

106

3.

Łeba

1791,31

179001,7

100

4.

Piaśnica

306,3

135671,8

443

5.

Reda

681,26

16428,1

24

6.

Wieprza

1154,61

92455,6

80

7.

Brda

2402,82

653613,7

272

8.

Wda

1406,55

375385,5

267

9.

Gwda

793,25

9724,4

12

10.

Wisła

299,1

155,6

1

11.

Struga Młyńska

112,57

530,1

5

12.

Mątawa

17,27

727,6

42

13.

Wierzyca

1597,66

171486,0

107

14.

Radunia

1741,28

268560,3

154

15.

Nogat-Liwa

760,52

88347,6

116

16.

Elbląg

480,34

3596,7

7,5
74

17.

Osa
Razem

142,72

23185,7

162

16238,7

2295843,1

-

Źródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdańsk 2013

Z uwagi na jakość, jak również położenie w obszarach chronionych, nie wszystkie wody jeziorne można włączyć do zasobów dyspozycyjnych, jako możliwych do wykorzystania gospodarczego (z zasobów dyspozycyjnych można wyłączyć np. wody jezior przymorskich Gardno, Łebsko, z uwagi na ich zasolenie). Objętość wód zmagazynowana w jeziorach nie jest wielkością całkowicie statyczną. Większość jezior województwa pomorskiego należy do zbiorników przepływowych, o których zasobności decyduje ilość wody doprowadzanej i odprowadzanej rzekami,
ponadto zasoby wodne jezior ulegają sezonowym wahaniom wskutek alimentacji atmosferycznej
oraz redukcji w wyniku parowania z powierzchni wody (ewaporacji)25. Redukcja pojemności jezior zachodzi także wskutek naturalnych procesów starzenia się jezior, przyspieszonych niekiedy
wzmożoną eutrofizacją, będącą pochodną zanieczyszczenia jezior substancjami biogennymi.
Zasoby wodne zbiorników retencyjnych
Na terenie województwa pomorskiego w zasadzie nie ma udokumentowanych zbiorników retencyjnych o dużej pojemności. Najważniejsze związane są z elektrowniami wodnymi na rzekach
pomorskich (Słupia, Łupawa, Radunia), z reguły jednak, nie jest znana ich pojemność. W tabeli
zestawiono tez zbiorniki wodne na rzece Słupi i jej dopływie, dla których ustalono przybliżoną
wielkości objętości zmagazynowanej wody (Tabela 39)
Tabela 39. Zbiorniki zaporowe na rzece Słupi i Bytowej oraz ich wybrane cechy morfometryczne (Florek,
Łęczyński 2001)
Zbiornik
Bytowski
Konradowo
Krzynia

Rzeka

Powierzchnia
[ha]
37,4
100,0
75,0

Rok budowy

Bytowa
Słupia
Słupia

1920
1924
1926

Pojemność
[tys. m3]
590,0
5100,0
1540

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego
dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdańsk 2013

W granicach Gdańska, na ciekach miejskich znajdują się liczne zbiorniki retencyjne o niewielkich pojemnościach, służące zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miasta. Największą ich liczbą cechuje się Potok Oliwski (tabela 40). Wszystkie gromadzą nieco ponad 521 tys. m3 wody.
Tabela 40. Zestawienie zbiorników retencyjnych na gdańskich potokach (www.gdmel.pl)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potok, zlewnia potoku
Potok Oliwski
Strzelenka
Zlewnia bezpośrednia
Kanału Raduni
Zlewnia Kolektora Kołobrzeskiego
Potok Oruński
Potok Maćkowy

13
4

Łączna powierzchnia
[ha]
14,240
4,650

Łączna pojemność
[m3]
72961
99108

1

0,070

1562

2
8
2

1,543
19,736
0,982

12073
170677
4006

Liczba zbiorników

Na terenie województwa pomorskiego, w bilansie klimatycznym przeważa opad nad parowaniem. Średnia wielkość ewaporacji
pomierzona dla jeziora Raduńskiego Górnego w latach 1999-2007 wyniosła 548 mm (Nowiński 2009). Gdyby wartość tę odnieść
do całkowitej powierzchni wszystkich jezior znajdujących się w granicach województwa (42579,4 ha), otrzymamy ubytek rzędu
233335,1 tys. m3 rocznie. Nadwyżki wodne z opadów odpływają wraz z rzekami lub dostają się do zbiorników wód podziemnych.
25

75

7.
8.
9.

Potok Strzyża
Potok Siedlecki
Zlewnia rzeki Raduni
Razem:

7
8
1
46

8,560
6,390
0,620
56,791

108276
47575
5000
521238
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Zasoby wód podziemnych
Województwo pomorskie posiada znaczące zasoby wód podziemnych. W okresie 2009-2012
zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w regionie utrzymywały się na zbliżonym poziomie,
porównywalnym z wielkością z roku 2008. Według stanu na rok 2012, wielkość tych zasobów
w województwie wynosiła 1.438,1 hm3/rok (Ochrona Środowiska, GUS 2013), tj. ponad 160 tys.
m3/h (Tabela 41), co stanowiło 8,25% zasobów eksploatacyjnych Polski. Wojewódzywo pomorskie
zajmowało 6. pozycję pod względem wielkości zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych
ustalonych dla poszczególnych województw (Ryc. 12).
Tabela 41. Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych województwa pomorskiego według stanu
na 31.12.2012 r. (Pergół i Sokołowski 2013)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Piętro wodonośne
czwartorzędowe
neogeńsko-paleogeńskie (trzeciorzędowe)
kredowe
starsze
OGÓŁEM

Zasoby [m3∙h-1]
135 570,70
16 041,40
12 063,60
44,00
163 719,70

Zasoby [%]
82,80
9,80
7,37
0,03
100,00
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Ryc. 12. Ustalone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w układzie wojewódzkim (m 3/h)
Źródło: Bilans zasobów wód podziemnych i dyspozycyjnych Polski według stanu na 31 grudzień 2012 r., PIG PIB, Warszawa 2013

Strategiczne źródło zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę do picia stanowią Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych. Zasoby dyspozycyjne GZWP, szacowane są na ok. 1,5 mln
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m3/dobę (Tabela 42). Pod względem dużej wydajności wodnej, mierzonej modułem zasobów dyspozycyjnych, wyróżniają się: GZWP 109 Dolina Kopalna Żarnowiec, GZWP 203 Dolina Letniki,
GZWP 110 Pradolina Kaszubska, GZWP 112 Żuławy Wiślane i GZWP 107 Pradolina rzeki Łeby. Stosunkowo niską wydajność posiada zbiornik o największej powierzchni w regionie - GZWP
111 Subniecka Gdańska.
Tabela 42. Szacunkowe zasoby GZWP
Lp

Nr
Zbior
nika

1.
2.
3.
4.
5.
6.

107
108
109
110
111
112

7.

114

8.

115

9.

116

10.
11.
12.
13.
14.

117
118
120
121
126

15.

127

16.

128

17.
18.

203
210

Nazwa zbiornika
Pradolina rzeki Łeby
Zbiornik Międzymorenowy Salino
Dolina Kopalna Żarnowiec
Pradolina Kaszuby i rzeka Reda
Subniecka Gdańska
Zbiornik Żuławy Gdańskie
Zbiornik Międzymorenowy
Maszewo
Zbiornik Międzymorenowy Łupawa
Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo
Zbiornik Międzymorenowy Bytów
Zbiornik Międzymorenowy Polanów
Zbiornik Międzymorenowy Bobolice
Zbiornik Międzymorenowy Czersk
Zbiornik Szczecinek
Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce
Krajeńskie
Zbiornik Międzymorenowy
Ogorzeliny
Dolina Letniki
Iławski

Poziom
wodonośny

Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne
[m3∙h-1]

Q
Q
Q
Q
K
Q

6700
704
917
6000
3700
2700

Moduł
zasobów dyspozycyjnych
[m3∙h-1∙km2]
31,6
8,8
61,1
40,8
2,3
35,5

Q

1250

15,2

Q

1208

10,1

Q

1040

5,7

Q
Q
Q
Q
Q, Tr

5833
1667
4725
333
4125

11,4
7,8
15,0
8,6
2,0

Tr

186

b.d.

Q

1375

7,6

Q
Q

958
4000

53,2
3,5

Źródło: na podstawie J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych
województwa pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, Gdańsk 2013

Zasoby wód geotermalnych
Zachodnia i południowo-zachodnia część województwa pomorskiego znajduje się w obszarze
o potencjalnie bardzo dużych zasobach wód geotermalnych. Wiąże się to z położeniem nad tzw.
subbasenem pomorskim, wyodrębnionym w obszarze karbońsko - dewońskiego basenu geotermalnego. Dla subbasenu pomorskiego wielkość zasobów wód o temperaturze ok. 900 C szacuje
się na ok. 12 mld m3, co odpowiada ok. 72 mln. ton ropy naftowej. 26
Według Oceny zasobów energii geotermalnej i możliwości ich wykorzystania w województwie
pomorskim (Prussak, Koszka-Maroń 2004) w dolnopaleozoicznym subbasenie przybałtyckim
wody geotermalne o temperaturze od 30 do 120oC występują na obszarze około 15 tys. km2
w głębokościach od 1 do 4 km. Objętość tych wód szacuje się na około 37,5 km3, a potencjalne
zasoby energii cieplnej możliwej do pozyskania po ich wydobyciu ocenia się na około 241 mln t
paliwa umownego.
26

http://www.midwig.pomorskie.eu
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Zagadnienie problemowe
Oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych na styku lądu i morza
Zasięg oddziaływania morza w głąb lądu jest zróżnicowany i zależny od lokalnych warunków
fizjograficznych. Najbardziej podatne na zmienne oddziaływanie morza są tereny nisko położonych akumulacyjnych równin nadbrzeżnych. Należą do nich: Nizina Gardneńsko-Łebska, Karwieńskie i Wierzchucińskie Błota, Pradolina Kaszubska oraz obszar delty Wisły.
Wahania poziomu morza należą do bardzo dynamicznych, przez co zmuszają lustro wód lądowych do ciągłego podporządkowania się zmianom jego położenia Na tle polskiego wybrzeża,
dynamizm morza wzdłuż linii województwa pomorskiego nie należy do największych i generalnie
zmniejsza się z zachodu ku wschodowi (Ryc. 13).
H [cm]

H [cm]
360
340

360

Kołobrzeg

340

Świnoujście

320

320

300

300

280
260
240
220
200

280

Ustka Łeba
Darłowo

Gdańsk

Władysławowo
Hel

Gdynia

Świnoujście
Kołobrzeg

260
240
220

Ustka

Władysławowo
Gdańsk

200

Ryc. 13. Amplitudy poziomu morza polskiego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem stacji morskich
województwa pomorskiego (Wiśniewski, Wolski 2009): A – amplitudy bezwzględne; B – amplitudy okresu 19482006
Żródło: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, Gdańsk 2013

Podczas niskich poziomów morza zwiększa się objętość odpływu z obszaru lądu. Długotrwałe
obniżenia poziomu morza, których pojawianie się związane jest z wykształceniem stabilnego,
stacjonarnego wyżu w europejskiej części Rosji, występują stosunkowo rzadko. Krótkoterminowe
spadki poziomu morza rejestruje się znacznie częściej, pojawiają się naprzemiennie ze spiętrzeniami wiatrowymi podczas sezonu sztormowego. Niskie stany morza w strefie brzegowej utrudniają funkcjonowanie portów morskich i żeglugę.
Szczególne oddziaływanie akwenu morskiego na część lądową występuje w czasie sztormów,
najczęstszych w okresie jesienno-zimowym i związanych z przemieszczającymi się układami cyklonalnymi nad Bałtykiem, za które odpowiedzialne są trzy typy cyrkulacji atmosferycznej
w układach niskiego ciśnienia: północnej, północno-zachodniej oraz północno-wschodniej (Majewski i in. 1983, Stanisławczyk 2001). W zależności od siły sztormu, w strefie stykowej morzeląd mogą wystąpić dwie formy oddziaływania: zjawisko podparcia skutkujące czasowym wstrzymaniem swobodnego odpływu wód lądowych lub intruzji wód morskich w warstwy wodonośne
i do wód powierzchniowych. Okres występowania zjawisk sztormowych zbiega się w czasie z
wysokimi stanami i przepływami wód lądowych, a to w połączeniu ze skutkami podparcia lub
intruzji, może prowadzić do powstawania niepożądanych nadwyżek wodnych w formie podstopień i powodzi na terenach nizin nadmorskich.
Ze zjawiskiem podparcia, stwierdzonym w kilku miejscach wzdłuż pomorskiego odcinka wybrzeża (Pietrucień 1983, Drwal 1984, 1995), związany jest wzrost poziomu wód lądowych w ujściowych odcinkach rzek (Słupia, Łupawa, Łeba, Reda, Wisła), jeziorach przybrzeżnych (Gardno,
Łebsko) i Zalewie Wiślanym. W rezultacie tego zjawiska, w skrajnych sytuacjach, woda nie mieści
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się w korytach lub misach jeziornych i przerywa wały powodziowe lub tam, gdzie ich nie ma,
rozlewa się tworząc podtopienia przyległych równin aluwialnych.
W przypadku jezior Łebsko i Gardno stwierdzono, że dzięki połączeniu z morzem poprzez
ujściowe odcinki rzeki Łupawy i Łeby, rytm wahań obu jezior nawiązuje do rytmu wahań głównej
bazy drenażu. W przypadku jeziora Gardno, współczynnik korelacji wynosi R2=0,88, a dla jeziora
Łebsko R2=0,93 (Chlost 2012). Z powyższego wynika, że wahania jezior są niemal zsynchronizowane ze zmianami poziomu morza, a przez to jego oddziaływanie sięga dalej w głąb lądu.
W literaturze sygnalizowano (Majewski 1972), że stany wód rzeki Łeby były kształtowane przez
wysokie poziomy Morza Bałtyckiego na wysokości posterunku w Cecenowie, oddalonego od
ujścia o ok. 26 km. Podobne zależności zaobserwowano na Martwej Wiśle, gdzie stwierdzono
synchroniczność rytmu wahań w rzece (Pleniewo, Przegalina, Sobieszewo) ze zmianami poziomu
morza (Gdańsk-Nowy Port).
Zmiany poziomu morza nie tylko powodują zmiany wahań ujściowych odcinków rzek i jezior
przymorskich, ale podlega im również pierwszy poziom wód gruntowych, jak też poziomy głębsze. Zjawisko to ograniczone jest do stosunkowo wąskiego pasa wybrzeża i obserwowane na mierzejach oraz w obszarze ich bezpośredniego zaplecza lądowego (Drwal 1995). W strefie wybrzeża
województwa pomorskiego wyróżnia się pięć typów dynamiki wód podziemnych: typ złożony
mierzejowy, złożony nizinny, prosty, wymuszony polderowy oraz typ wymuszony miejski (Pietrucień1983).
Typ złożony mierzejowy (Mierzeja Łebska, Helska, Wiślana) – charakteryzuje się bezpośrednim
związkiem z wahaniami poziomu morza, przy czym oddziaływanie morza jest ograniczone do
wąskiego pasa mierzei. Według Ziętkowiaka (1983) jest to pas o szerokości 100-150 m , autor
wyróżnia również centralną część mierzei, jako odrębną strefę, w której wody podziemne reagują
z opóźnieniem na sezonowe zmiany wahań poziomu morza. W trzeciej strefie, przyjeziornej oddziaływanie morza przejawia się pośrednio przez zmiany poziomu wód jeziornych, w wyniku
czego zmniejszają się amplitudy poziomu wód podziemnych oraz opóźniają procesy piętrzenia i obniżania stanów w stosunku do zmian zachodzących w strefie pierwszej. Tym
trzem strefom hydrodynamicznym odpowiadają 3 strefy hydrochemiczne. Są to odpowie dnio: strefa wód siarczanowo-sodowych, strefa o przewadze wód w typie wodorowęglanowosodowym (typ rzadko spotykany wśród wód pochodzenia infiltracyjnego, co można tłumaczyć
adsorpcją sodu z osadów morskich budujących mierzeję, a nie infiltracją wód morskich) oraz
strefa wód chlorkowo-magnezowo-sodowych.
Typ złożony nizinny (zaplecza wydmowego) – dotyczy nizin nadmorskich z wałami wydmowymi ale
o naturalnych warunkach odpływu wód powierzchniowych (Nizina Karwieńska, gdzie zasięg
oddziaływania morza sięga do 1200 m w głąb lądu – Karwia; osiedle Orle na Wyspie Sobieszowskiej o zasięgu oddziaływania morza ograniczonym do 250 m) lub otwartych równin nadmorskich, pozbawionych wałów nadbrzeżnych (fragment Pradoliny Redy-Łeby zajmowanej przez
Moście Błota). Wahania wód gruntowych wykazują dużą synchroniczność z wahaniami poziomu
morza, o czym świadczy współczynnik korelacji kształtujący się w granicach 0,75-0,90.
Typ prosty związany jest z wodami naporowymi należącymi głównie, choć nie tylko, do kredowego piętra wodonośnego i spotykany jest np. w Gdańsku-Stogach. W obrębie tego typu dynamikę wahań wód podziemnych cechuje współkształtność z rytmem poziomu morza.
Typ wymuszony polderowy – występuje w obszarach sztucznej regulacji stosunków wodnych, w tym
na obszarze Niziny Gardneńsko-Łebskiej, Karwieńskiej czy Pradoliny Kaszubskiej. Działalność odwodnieniowa może skutkować dopływem wód zasolonych z najbliższego akwenu morskiego.
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Typ wymuszony miejski (obszarów zurbanizowanych) dotyczy przede wszystkim aglomeracji Trójmiejskiej, gdzie nadmierny pobór wód przez ujęcia może skutkować deformacją ich zwierciadła
(lej depresyjny) a następnie ingresji wód zasolonych od strony morza. Podobne zjawiska dotyczą
nadmorskich miejscowości turystycznych, zwłaszcza na obszarach mierzejowych, w obrębie których występuje okresowo zwiększone zapotrzebowanie na wodę i gdzie woda występująca w postaci soczewy wody słodkiej zalegającej na gęstszej wodzie słonej może być uzupełniona jedynie
poprzez dopływ atmosferyczny. Jak zaobserwowano na Mierzei Helskiej, długoletnia eksploatacja
ujęć spowodowała wzrost jonu chlorkowego z wartości 30-50 mg∙dm3 Cl ־do 100-150 mg∙dm3
Cl ־w rejonie Helu i Juraty i nawet ok. 400 mg∙dm3 Cl ־w Jastarni (Sadurski i in. 1987).
W strefie brzegowej obserwuje się naturalny wzrost zasolenia wód podziemnych wraz z głębokością. Wynika on z naturalnych cech strefy przejściowej wód słodkich i słonych. Podwyższoną mineralizację wykazują także wody podziemne w sąsiedztwie brzegu morskiego nie będące
z nim w łączności hydraulicznej. Problem ten wiąże się z migracją soli (ascenzją) z głębszych poziomów wodonośnych bogatych w solanki (rejon Łeby, Żuławy Gdańskie i Wielkie). Migracji tej
sprzyja intensywny pobór wód z poziomów nadległych.
W wyniku ekstremalnych, krótkookresowych wahań poziomu wód morskich, spowodowanych
spiętrzeniami sztormowymi, dochodzi do intruzji wód morskich do wód lądowych. Pomimo, iż
zjawiska te mają charakter incydentalny i krótkotrwały, zaznaczają się w bilansie wodnym hydrograficznych obiektów lądowych pozostających w kontakcie hydraulicznym z morzem, zajmując
przeciętnie kilkanaście procent dopływu całkowitego. Dla różnych okresów badawczych oszacowano, że udział dopływu wód morskich do jeziora Gardno wynosi od 4,3% (Balicki 1977) do
9,6% (Chlost 2012), a do jeziora Łebsko od 14,3% (Weber 1972) do 29,2% (Chlost 2012). Z kolei
dla Martwej Wisły wielkość napływu od strony morza w okresie 1974 -75 oszacowano na poziomie 0,191 km3, co daje ponad 40 % dopływu całkowitego (Majewski 1977). Podobne stosunki
wodne kształtują się na Wiśle Śmiałej, gdzie intruzje wód morskich mogą zmieniać się w przedziale 17-55 m3/s (Cieśliński 2010), średnio przyjmując wartość 25-33 m3/s. Ponadto obserwuje
się tu zjawisko „zasysania” wód z Zatoki Gdańskiej w wyniku tzw. prądu kompensacyjnego (Kaptur 1967). Wielkość napływu wód morskich w ujściowe odcinki rzek jest trudna do ustalenia,
gdyż napływ wód morskich nie musi odbywać się pełnym przekrojem koryta. Często zdarza się,
iż wody morskie tworzą jedynie przydenny klin wsteczny biegnący w górę rzeki, podczas gdy na
powierzchni kształtuje się odpływ wód rzecznych, zgodny ze spadkiem hydraulicznym.
Wlewy wód morskich powodują wyraźne zmiany cech fizycznych i chemicznych wód śródlądowych, co wyraża się przede wszystkim wzrostem zawartości jonów chlorkowych (zasolenia)
i przewodności właściwej. Z mapy maksymalnych stężeń zasolenia w ciekach na terenie Żuław
Wiślanych (Ryc. 14) wynika, że do najbardziej wystawionych na oddziaływanie wód morskich na
terenie województwa pomorskiego należą: Martwa Wisła i Wisła Śmiała, w których średnie stężenia jonu chlorkowego są największe i przekraczają 3000 mg∙dm3 Cl־, następnie przekop Wisły
oraz cieki uchodzące do Zalewu Wiślanego (Wisła Królewiecka, Szkarpawa) o stężeniu w przedziale 1500-3000 mg∙dm3 Cl־. Ich zlewnie obejmują jednocześnie tereny najbardziej zagrożone
ryzykiem powodzi odmorskich.
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Ryc. 14. Maksymalne zasolenie wód powierzchniowych Żuław Wiślanych (Cyberski i Mikulski 1976)
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013

W jeziorach przybrzeżnych, zmiany jakościowe, mogą obejmować cały akwen, przy czym najczęściej największe zasolenie rejestruje się w pobliżu kanałów zapewniających komunikację jezior
z morzem, a w miarę oddalania się od nich, zawartość chlorków maleje (Ryc. 15.).

Ryc. 15. Średnie zasolenie wód powierzchniowych jeziora Gardno i Łebsko w okresie 2003-2007 (Chlost 2012)
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013

Średnie wartości stężenia chlorków oraz zakres ich zmienności w całym akwenie jezior przybrzeżnych przedstawiono w tabeli (Tabela 43). Z tabeli wynika, że najmniej zasolone jest jezioro
Sarbsk, ze względu na utrudniony kontakt z morzem poprzez kanał Chełst wpadający do ujściowego odcinka rzeki Łeby oraz wyniesienie lustra wody na 0,5 m n.p.m. Niskie zasolenie obserwuje się w jeziorze Gardno. Stwierdzono, że spośród wszystkich jezior przybrzeżnych województwa
pomorskiego bezpośrednio powiązanych z morzem, tylko to jezioro ma możliwość niemal całkowitego wysłodzenia wody w całym akwenie.
Tabela 43. Średnie i ekstremalne stężenia jonu chlorkowego w jeziorach strefy brzegowej województwa
pomorskiego z okresu 2002-2007 (Cieśliński 2011)
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Jezioro

Stężenia jonu chlorkowego [mg∙dm3 Cl]־
średnie

minimalne

maksymalne

Gardno

713,9

13,9

1512,0

Łebsko

1438,6

409,0

1970,0

Sarbsko

56,7

21,0

87,7

Ptasi Raj

3420,9

2311,0

4090,0

Karaś

2211,7

1830,0

2703,0

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycząca charakterystyki uwarunkowań hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013

Szczególne stosunki wodne, będące udziałem aktywności morskiej przejawiające się napływem
wód morskich z Zatoki Puckiej drogą podziemną oraz powierzchniową bądź to głównymi ciekami lub kanałami bądź też przez wały brzegowe podczas sztormów, wykształciły się na terenie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego nad Zatoką Pucką (Rezerwat Beka – okresowo zastoiny
wody słonej, ale i zastoiska stałe). Podczas badań przeprowadzonych w latach 2003-2004 stwierdzono stężenia w zastoiskach na poziomie 692-1100 mg∙dm3 Cl־, chociaż maksymalnie dochodziły do ponad 2800 mg∙dm3 Cl־. Zaobserwowano spadek zawartości stężeń w miarę oddalania od
Zatoki Puckiej.
Podobnie zmiany jakości uwidoczniają się w ciekach i kanałach dopływających do Zatoki Puckiej na terenie Rezerwatu Beka (Reda, Zagórska Struga, kanał Beka, Brzeziński, Bezimienny, Jana,
Lagunka), gdzie wahania zawartości stężeń chlorków wynoszą od kilkuset do blisko 4800 mg∙dm 3
Cl ־w warunkach sztormowych, a największe zasolenie z reguły utrzymuje się wzdłuż kanału Beka. Wyraźnie wyższe zasolenie odnotowano również w kanałach nie posiadających bezpośredniego połączenia z Zatoką, wskutek dopływu wód zasolonych drogą podziemną (Cyberski 1993).
2.7. Warunki klimatyczne
Najbardziej ogólne cechy klimatu województwa pomorskiego – tak jak całej Polski i Europy –
wynikają z położenia w szerokościach umiarkowanych oraz z oddziaływania dużych, stałych
i sezonowych centrów barycznych. Pierwszy z tych czynników, decydując o kącie padania promieni słonecznych i o długości dnia, ma wpływ na ilość energii promieniowania, która może dopływać do powierzchni ziemi w cyklu rocznym i dobowym. Kąt padania promieni słonecznych
jest na wybrzeżu Bałtyku o prawie 6o mniejszy niż na południu Polski. W lecie wynikająca
z mniejszej wysokości słońca różnica w wartości dopływającego promieniowania słonecznego
jest rekompensowana przez dłuższy o 1,1 godziny na północnym skraju Polski dzień. Jest to jedna z przyczyn uprzywilejowania solarnego Pobrzeża Kaszubskiego i Pobrzeża Słowińskiego
(Gorczyński, 1939; Tyczka, 1963). Przejawia się ono w stosunkowo wysokich wartościach usłonecznienia rzeczywistego i względnego w okresie od maja do sierpnia i relatywnie wysokiej wartości usłonecznienia rocznego. Na rysunku (Ryc.17) przedstawiono rozkład przestrzenny średnich
sum usłonecznienia rzeczywistego w okresie roku.
Na obszarze województwa uwidacznia się wyraźna dwudzielność usłonecznienia. Na pobrzeżach Kaszubskim i Słowińskim usłonecznienie rzeczywiste jest w sezonie letnim o przeszło 50
godzin większe niż na Pojezierzu Pomorskim, a w skali roku różnica ta wynosi ok. 100 godzin.
W wąskiej strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz w okolicy Ustki i Łeby to uprzywilejowanie
solarne zaznacza się szczególnie wyraźnie. Suma godzin usłonecznienia rzeczywistego wyznaczona dla miesięcy letnich dochodzi tutaj nawet do 750. Oczywiście, miesiącem, w którym występują
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najwyższe sumy usłonecznienia jest czerwiec. Jak wynika z danych podanych przez Chomicza
(1977), suma godzin ze słońcem w tym miesiącu w Gdyni i Helu przekracza 255, podczas gdy
w Chojnicach jest ich prawie 20 mniej – tzn. około 235 godzin. Informacje o uprzywilejowaniu
solarnym fragmentów województwa, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, potwierdzają predyspozycje tych terenów dla rozwoju helioterapii. Wysoka w lecie suma godzin ze słońcem, może być traktowana jako czynnik bakteriobójczy, podnoszący walory środowiska życia mieszkańców. Interesującą dla rolnictwa może być informacja, że obszar pobrzeży Słowińskiego i Kaszubskiego wraz z przylegającymi do nich fragmentami wysoczyzn młodoglacjalnych oraz Dolina Dolnej Wisły charakteryzują się wysokimi sumami usłonecznienia rzeczywistego w okresie wegetacyjnym (t > 5o C), wyższymi niż na przeważającej części Polski. Sumy te według Kuczmarskiego i Paszyńskiego (1981) są wyższe od 1200 godzin, podczas gdy w centralnej
Polsce wynoszą około 1150 godzin, a w Polsce południowej zmniejszają się do poniżej 1000 godzin. To uprzywilejowanie solarne, słabiej, ale także wyraźnie potwierdzają sumy roczne usłonecznienia rzeczywistego. Wysoka liczba godzin ze słońcem, w zasadzie nie uwidacznia się we
względnym podwyższeniu natężenia promieniowania całkowitego. Wynika to z mniejszego na
północy Polski kąta padania promieni słonecznych.

Ryc. 16. Średnie sumy usłonecznienia rzeczywistego (w godz.) w ciągu roku.

Drugi ze wspomnianych czynników, to jest oddziaływanie stałych i sezonowych centrów barycznych, decyduje o specyficznych cechach klimatu kontynentu europejskiego. Paszyński i Niedźwiedź (1991, s.298) uważają, że klimat Polski rozumiany jako całokształt warunków atmosferycznych właściwych dla tej części Europy, zależy przede wszystkim od czynników cyrkulacyjnych i dalej stwierdzają oni, że „... czynniki cyrkulacyjne są główną przyczyną zmian pogody zachodzących w ciągu roku w Polsce. Powodują one także znaczne różnice klimatyczne, które istnieją między częścią wschodnią i zachodnią oraz północną i południową naszego kraju.”
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O przebiegu cyrkulacji decyduje zmienność pola ciśnienia atmosferycznego. Na klimat Europy
przez cały rok oddziaływują Wyż Azorski i Niż Islandzki. Ośrodki te charakteryzuje znaczna
zmienność sezonowa. W zimie wpływ Wyżu Azorskiego na klimat Europy środkowej i północnej
jest niewielki, natomiast o tej porze roku na klimat Europy, a więc również na klimat Polski,
znaczny wpływ, obok Niżu Islandzkiego, może wywierać, zalegający nad trzonem kontynentalnym Eurazji, olbrzymi ośrodek wysokiego ciśnienia, tzw. Wyż Azjatycki. W miesiącach zimowych, najwyraźniej w styczniu, uwidaczniają się różnice pomiędzy wartościami ciśnienia atmosferycznego w Polsce północnej i w Polsce południowej. Zaznacza się pewna specyfika obszaru
położonego w granicach województwa pomorskiego. Występuje tutaj w styczniu jedna z najniższych w Polsce wartości ciśnienia atmosferycznego. Jest to efekt położenia województwa w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, przez którego basen przebiega szlak szczególnie aktywnych w zimie
niżów barycznych. Ta wędrówka układów cyklonalnych powoduje tak charakterystyczną dla Polski północnej dużą zmienność pogody. Generalnie w okresach dominacji Niżu Islandzkiego nad
omawiany obszar napływa w zimie ciepłe i wilgotne powietrze. Występujące w tym okresie rodziny niżów kształtują wspomnianą zmienność pogody, gdyż obszar Polski północnej przemiennie
znajduje się w wycinku ciepłego lub chłodnego powietrza. Stabilizacja pogody oraz napływ suchego i zimnego powietrza pojawiają się w okresach dominacji jednego z dwóch ośrodków wysokiego ciśnienia (Woś, 1999). Pierwszym z nich jest częściej zaznaczający swoje oddziaływanie
Wyż Azjatycki, drugim – rzadszy – Wyż Arktyczny. Podczas gdy w zimie w Polsce północnej
występuje minimum ciśnienia, to w Polsce południowej zaznacza się jego maksimum. W styczniu
odnotowuje się różnice ciśnień pomiędzy Gdańskiem i Przemyślem dochodzące w wartościach
średnich miesięcznych do 7 hPa. Tak duże różnice wynikają z tego, że południowa Polska znajduje się w zasięgu wału wysokiego ciśnienia przebiegającego wzdłuż Karpat i łączącego się z rozległym Wyżem Azjatyckim, mającym centrum nad Syberią i Mongolią. Wraz z przesuwaniem się na
północ słabnie oddziaływanie tego wału i zaznacza się dominacja Niżu Islandzkiego (Woś, 1999).
W lecie oddziaływanie Niżu Islandzkiego wyraźnie słabnie. Rośnie natomiast wpływ Wyżu
Azorskiego. O tej porze roku na Pomorzu, tak jak i w całej północnej Polsce obserwuje się
wtórne minimum ciśnienia atmosferycznego. Wartości ciśnienia na wybrzeżu, podobnie jak
w zimie, są niższe od występujących w głębi lądu. Jest to spowodowane tym, że na obniżenie
ciśnienia, wywołane efektem silnego ogrzewania kontynentu, nakłada się tutaj wpływ słabych
układów niżowych przemieszczających się w basenie Morza Bałtyckiego z zachodu na wschód.
Generalnie należy stwierdzić, iż ciśnienie atmosferyczne w województwie pomorskim jest prawie
przez cały rok niższe od notowanego w głębi kraju. Dominują tu polarnomorskie masy powietrzne, których napływ wiąże się z zachodnią cyrkulacją równoleżnikową. W przypadku cyrkulacji
południkowej w województwie pomorskim zaznacza się zwiększony udział napływu mas powietrza arktycznego i mniejszy niż w pozostałych częściach Polski napływ powietrza zwrotnikowego.
Przedstawione wyżej czynniki klimatotwórcze należy uznać za nadrzędne w stosunku do tych,
które decydują o zróżnicowaniu właściwości klimatu w skali regionalnej i w mezoskali. W obu
tych skalach zaznaczają się bowiem odrębne cechy klimatu jako efekt modyfikacji tych jego właściwości, które zostały zdeterminowane przez nadrzędne czynniki klimatotwórcze. Czynniki te
kształtują ogólne właściwości klimatu województwa pomorskiego. Pierwszy z nich determinuje
obieg ciepła – jeden z trzech, obok wymiany wody w atmosferze i cyrkulacji, podstawowych
czynników klimatotwórczych. Obok wspomnianych trzech aktywnych, podstawowych czynników
klimatotwórczych na formowanie klimatu mają wpływ tzw. czynniki bierne, do których zalicza się
czynniki geograficzne (Woś, 1999). Modyfikują one obieg ciepła i wilgoci oraz cyrkulację atmosferyczną, chociaż same w tych procesach nie biorą udziału. Czynniki geograficzne oddziałują
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w różnych skalach przestrzennych. W tym rozdziale przedstawiono tylko te spośród nich, które
decydują o odrębności klimatu województwa pomorskiego. Do tego typu czynników biernych,
wpływających na kształt warunków klimatycznych, należą: położenie obszarów lądowych względem obszarów morskich i oceanicznych oraz ukształtowanie terenu.
Pierwszy z tych czynników jest podstawą podziału na klimat morski i oceaniczny. Morskość
lub kontynentalizm klimatu Polski musi uwzględniać oddziaływanie dwóch akwenów Oceanu
Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego. W przypadku wpływu pierwszego z nich należy pamiętać
o tym, iż stosunkowo ciepłe i wilgotne masy powietrza oceanicznego przemieszczają się nad obszarem Polski w ciągu całego roku, ulegając transformacji w miarę przesuwania się z zachodu na
wschód. Ten przepływ powietrza atlantyckiego odbywa się w miarę swobodnie, gdyż pomiędzy
Atlantykiem a środkową i północną Polską nie występują istotne bariery. Na leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego fragmentach województwa pomorskiego morskość klimatu jest dodatkowo wzmacniana przez jego oddziaływanie. Według Wosia (1999) wpływ Morza
Bałtyckiego, będącego stosunkowo niewielkim zbiornikiem wodnym, jest zauważalny jedynie
w wąskiej strefie przybrzeżnej. Kwiecień i Taranowska (1974) zasięg oddziaływania Bałtyku na
klimat określają na około 30 km od linii brzegowej.
Miarą morskości lub kontentalizmu klimatu są wskaźniki kontynentalizmu termicznego i pluwialnego. Jak wynika z pracy Ewerta (1973), wartości wskaźnika kontynentalizmu termicznego na
obszarze województwa pomorskiego należą do najniższych w Polsce i wynoszą od 38 % do 42
%. Można więc oczekiwać, że nakładające się wpływy Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego
powodują, że pod względem termicznym cały jego obszar charakteryzują łagodne zimy, nieco
chłodniejsze niż w głębi lądu lata oraz relatywnie niskie amplitudy roczne temperatur. Ponadto
występują tutaj stosunkowo długie okresy przejściowe między latem a zimą oraz wyraźnie chłodniejsza wiosna niż jesień. Istotne jest także stwierdzenie, iż izokontynentala 38 % przebiega
w niewielkiej odległości od brzegu morskiego, dokładnie naśladując jego przebieg. Potwierdza to
istotne oddziaływanie Morza Bałtyckiego na stosunki termiczne pobrzeży Kaszubskiego i Słowińskiego. Następne izokontynentale zaczynają stopniowo zmieniać swój przebieg z równoleżnikowego na południkowy, potwierdzając istotną rolę mas powietrznych związanych z cyrkulacją
równoleżnikową w kształtowaniu temperatur powietrza w Polsce. Ten rodzaj cyrkulacji wywołany jest przez wielkie ośrodki baryczne powstałe nad Atlantykiem i centralną Azją.
W świetle prezentowanej analizy przestrzennej zmienności izokontynentali termicznych uwidacznia się najbardziej ogólny podział województwa pomorskiego na dwa obszary. Pierwszy to
wąska strefa brzegowa. Na tym obszarze zaznacza się wyraźny wpływ Morza Bałtyckiego na
temperaturę powietrza. Zasięg tych wpływów zależy od ukształtowania terenów sąsiadujących
z wybrzeżem. Wszędzie tam, gdzie jest to teren płaski o rzeźbie ułatwiającej penetrację powietrza
morskiego, zasięg bezpośredni wpływu Bałtyku zwiększa się, dochodząc nawet do 30 km od linii
brzegowej. W przypadku występowania w sąsiedztwie linii brzegowej wyniesień morenowych
wpływ Bałtyku słabnie, a zasięg jego bezpośredniego oddziaływania może być ograniczony nawet
do kilku kilometrów. Drugi obszar obejmuje oprócz Pojezierza Pomorskiego także kępy wysoczyznowe wyniesione ponad wąską strefę brzegową w granicach Pobrzeża Kaszubskiego. Obserwuje się tutaj stopniowe zanikanie wpływu Bałtyku.
Opisane powyżej czynniki klimatotwórcze wpływają na zróżnicowanie przestrzenne elementów klimatycznych – ma to odzwierciedlenie w klasyfikacjach klimatu. Według dotychczasowych
klasyfikacji, województwo pomorskie znajduje się w strefie klimatu buku „Cfb” Köppena, wchodzi w skład klimatu 72 systemu dziesiętnego Gorczyńskiego, leży w dziedzinie klimatycznej bałtyckiej i pomorskiej Romera. Na tym obszarze Gumiński wydziela dzielnice: zachodniobałtycką,
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obejmującą pobrzeża Słowińskie i Kaszubskie łącznie z deltą Wisły oraz dzielnicę pomorską położoną na wzniesieniach Pojezierza Pomorskiego. W swojej najnowszej regionalizacji klimatycznej Woś (1999) wyróżnia tutaj regiony: środkowopomorski, wschodniopomorski, środkowonadmorski, wschodnionadmorski oraz region dolnej Wisły.
 Stosunki wietrzne
Stosunki wietrzne na obszarze województwa pomorskiego kształtują się przede wszystkim
pod wpływem charakterystycznej dla północnej i środkowej Europy cyrkulacji atmosferycznej.
Oddziaływanie tego podstawowego czynnika może być modyfikowane przez wpływ Morza Bałtyckiego oraz szeroko rozumianych warunków lokalnych. Podobnie jak w całej Polsce, zaznacza
się w województwie pomorskim podwyższona częstość wiatru z kwadrantu zachodniego
(Ryc. 17). Szczególnie wyraźnie zaznacza się jego dominacja na wybrzeżu oraz w południowych
fragmentach województwa. Zdecydowanie mniejszy jest udział wiatru z przeciwnego, wschodniego kierunku. W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie rośnie częstość wiatru z kwadrantu południowego, a dokładniej z kierunku południowo-zachodniego. W zimie wiatry z tego kwadrantu
mają najwyższą częstość w pasie wybrzeża – od zachodniej granicy województwa po Mierzeję
Wiślaną. W lecie obszar wysokich częstości występowania wiatru południowego poszerza się
o Żuławy oraz fragmenty Pojezierza Pomorskiego. Wiatry z kierunku północnego najczęściej,
w ciągu całego roku, pojawiają się na Pobrzeżu Kaszubskim oraz Żuławach Wiślanych i w Dolinie Dolnej Wisły.
Rozkład roczny i sezonowy częstości występowania kierunków wiatru w województwie pomorskim jest zbliżony do charakteryzującego cały Niż Polski. Wyraźniej uwidacznia się specyfika
stosunków wietrznych województwa pomorskiego dzięki analizie prędkości wiatru. Bez względu
na źródło danych, ujawniają się na obszarze województwa pomorskiego dwa rejony zdecydowanie różniące się prędkością wiatru. Pierwszy to rejon nadmorski, obejmujący pobrzeża: Słowińskie i Kaszubskie oraz niewielkie fragmenty przylegających do nich od południa sąsiednich regionów. Występują tutaj najwyższe w Polsce (poza górami) prędkości wiatru, o czym świadczy wyjątkowo wysoka liczba dni z wiatrem silnym (v > 10 m/sek) i bardzo silnym (v > 15 m/sek.). Jak
wynika z informacji podanych przez Niedźwiedzia, Paszyńskiego i Czekierdę (1994), w latach
1951 – 1985, średnia w roku liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym mogła dochodzić na
Pobrzeżu Kaszubskim i we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego nawet do 70, w tym 6 dni
z wiatrem bardzo silnym. Kwiecień i Taranowska (1974) podają dla dziesięciolecia 1951 – 1960
bardzo wysoką liczbę dni z wiatrem bardzo silnym (v > 15 m/sek.). Było ich w tym wieloleciu,
według autorek, aż 25. Wiatry silne i bardzo silne występują na obu pobrzeżach głównie w zimie,
kiedy w basenie Morza Bałtyckiego pole baryczne charakteryzuje się szczególnie dużymi gradientami ciśnienia związanymi z przemieszczającymi się układami niskiego ciśnienia. Najmniejsza
liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym występuje na wybrzeżu w lecie, wtedy też wyraźnie
wzrasta w rejonie nadmorskim udział cisz i wiatrów słabych.
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Ryc 17. Kierunkowo – prędkościowe róże wiatru: a - Łeba, b – Hel, c – Kartuzy, d – Chojnice

Drugi z rejonów to obszar Pojezierza Pomorskiego. Obserwuje się tutaj średnio w ciągu roku
od 5 do 6 razy mniejszą liczbę dni z wiatrem silnym i bardzo silnym. Wzrasta natomiast liczba dni
z wiatrem słabym i ciszą. Na styku lądu i morza występuje w województwie pomorskim wiatr
lokalny – bryza, o zmieniającym się w ciągu doby kierunku. Bryza pojawia się na polskim wybrzeżu jedynie w półroczu ciepłym, w sprzyjających warunkach synoptycznych. Liczba dni z bryzą
w tym okresie szacowana jest od kilkunastu do 30–40. Jest to wiatr o prędkościach nie przekraczających 4 m/sek. o bardzo ograniczonym zasięgu. Badania wskazują, że zasięg bryzy na obszarze zurbanizowanym aglomeracji gdańskiej w sprzyjających warunkach nie przekracza 2–3 kilometrów. Na terenach otwartych może sięgać maksymalnie kilkanaście kilometrów w głąb lądu.
Wiatr jest elementem meteorologicznym, który ulega szczególnie silnym deformacjom pod
wpływem użytkowania i rzeźby terenu. W skrajnych przypadkach dostosowuje swój kierunek do
przebiegu osi długiej rozległych form wklęsłych. Przykładem może być deformacja prędkości
i kierunków wiatru w rynnach jeziornych oraz w dobrze wykształconych dolinach. Jak wynika
z badań (Korzeniewski, Trapp, Wyszkowski, 2001) prowadzonych w rynnie Jezior Raduńskich
i w Pradolinie Redy – Łeby, deformacja kierunków może być tak znaczna, że analiza róż wiatru
wykazuje tutaj przepływ jedynie dwukierunkowy, a mechaniczna konwergencja doprowadza do
silnego przyspieszenia ruchu.
Informacje dotyczące przestrzennego rozkładu kierunków i prędkości wiatru są niezbędne dla
prawidłowej oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Powinny być uwzględniane
w ocenach predyspozycji terenu do tworzenia się koncentracji zanieczyszczeń oraz pokazują kierunek i zasięg rozprzestrzeniania się smugi. Generalnie można przyjąć, że na obszarach o pod87

wyższonej prędkości wiatru wzrasta prawdopodobieństwo przeniesienia zanieczyszczeń poza
rejon źródeł ich występowania.
Analiza stosunków wietrznych jest istotna także dla oceny warunków bioklimatycznych obszaru. Znaczna liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym powoduje, że zwiększa się prawdopodobieństwo pojawiania się sytuacji nadmiernego wychłodzenia organizmu. Znaczne prędkości ruchu
powietrza wpływają na obniżenie wartości temperatur odczuwalnych, co w konsekwencji może
prowadzić do obniżenia komfortu termicznego. W tych warunkach rośnie bodźcowość klimatu.
Z kolei występowanie cisz oraz bardzo słabych wiatrów sprzyja tworzeniu się zastoisk powietrza,
w których inwersja termiczno-wilgotnościowa charakteryzuje się znaczną trwałością.
 Warunki termiczne
Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w województwie pomorskim zależy od:
• zmniejszających się z zachodu na wschód termicznych wpływów Oceanu Atlantyckiego,
• oddziaływania Morza Bałtyckiego,
• ukształtowania terenu.
Najprostszymi charakterystykami warunków termicznych są średnie miesięczne, sezonowe
i roczne temperatury powietrza. Przedstawione na Ryc. 7a-e zróżnicowanie warunków termicznych w województwie pomorskim potwierdziło ogólnie znane cechy reżimu termicznego obszarów nadmorskich i pojeziernych, to znaczy:
• wyraźną dwudzielność obszaru na rejon nadmorski i pojezierny; słabo zaznacza się specyfika
Żuław Wiślanych i Doliny Dolnej Wisły,
• najwyraźniej wpływ Morza Bałtyckiego uwidacznia się w okresie zimy oraz w przejściowych
porach roku; w miesiącach letnich jest słabiej widoczny,
• w zimie średnia miesięczna temperatura powietrza fragmentów terenów nadmorskich jest
o przeszło 2o C wyższa od występującej na Pojezierzu Kaszubskim,
• odrębność termiczna najwyższych partii Pojezierza Pomorskiego wyraźnie uwidacznia się
w miesiącach zimowych oraz w średnich rocznych wartościach temperatur powietrza,
• temperatura powietrza jesienią jest wyraźnie wyższa od temperatury wiosny, co uwarunkowane
jest zmianą aktywności termicznej Morza Bałtyckiego,
• w miesiącach wiosennych wyraźnie chłodniej jest nad morzem niż w głębi lądu, a w miesiącach
jesiennych, odwrotnie – im bliżej akwenu, tym wyższe temperatury.
Najwyższe temperatury w roku, przy prawdopodobieństwie ich wystąpienia równym 10 %,
mogą dochodzić w województwie pomorskim do 33o C. Oznacza to, że wartość taka i wyższa
może wystąpić przynajmniej raz na 10 lat. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tak
wysokich temperatur maksymalnych jest na Półwyspie Helskim, w otoczeniu Zatoki Gdańskiej
oraz na Pojezierzu Kaszubskim. Najniższe minima temperatury powietrza w roku o prawdopodobieństwie wystąpienia 50 % występują na Pojezierzu Kaszubskim. Prawdopodobieństwo wystąpienia p = 50 % oznacza medianę, czyli wartość środkową. Wartość mediany najniższych minimów na Pojezierzu Kaszubskim wynosi -20o C. Jej wartości szybko spadają w kierunku morza,
osiągając -13o na Helu. Minimum minimorum temperatury powietrza w ciągu roku o prawdopodobieństwie wystąpienia 90 % zmienia się od prawie - 26o C na Pojezierzu Kaszubskim do -20o C
na Mierzei Helskiej. Prawdopodobieństwo p = 90 % oznacza, że wartości niższe od wymienionych mogą pojawić się raz na 10 lat.
Przedstawiająca w sposób syntetyczny roczne wahania temperatur średnia roczna amplituda
temperatury powietrza zmienia swoją wartość w sposób potwierdzający istotny wpływ Bałtyku na
reżim termiczny województwa pomorskiego. Izoamplitudy układają się tutaj prawie równolegle
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do linii brzegowej. Najniższa średnia roczna amplituda temperatury powietrza występuje w wąskiej strefie brzegowej, gdzie jej wartości wynoszą około 17,5o C, najwyższa na południowo –
wschodnich krańcach obszaru w okolicach Kwidzyna (20o C). Pełniejszy obraz stosunków termicznych uzyskano po uwzględnieniu informacji dotyczących okresów termicznych i liczby dni
charakterystycznych. Liczba tych dni oraz częstość ich pojawiania się mają istotne znaczenie praktyczne dla takich dziedzin życia gospodarczego, jak rolnictwo, budownictwo lub komunikacja. Są
to informacje również przydatne dla prawidłowej oceny warunków bioklimatycznych obszaru.
Liczba dni mroźnych, a więc z temperaturą maksymalną niższą od 0o C, przeciętnie w ciągu
roku zmienia się od poniżej 30 na wybrzeżu do ponad 50 na południowych krańcach województwa. Liczebność dni mroźnych w okolicach Łeby i na Półwyspie Helskim należy do najniższych
w Polsce. Dla rolnictwa, sadownictwa, komunikacji, budownictwa ważna jest informacja o długości okresu bezprzymrozkowego. Jest to bowiem okres, w którym temperatury minimalne są wyższe od 0o C, a więc spełnione są warunki umożliwiające swobodę działań w wymienionych działach gospodarki. Przeciętna długość okresu bezprzymrozkowego w województwie pomorskim
waha się od 180 – 190 dni nad brzegiem morza do 150 w najwyższych partiach Pojezierza Pomorskiego. Można przyjąć, że w dziesięcioleciu – w dziewięciu latach długość okresu bezprzymrozkowego będzie mniejsza od 210 dni w pasie nadmorskim i 180 dni na pojezierzu. Znacznie
istotniejszą jest informacja dotycząca długości okresu bezprzymrozkowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 90 %. Pozwala ona na stwierdzenie, że tylko raz na 10 lat może pojawić się sytuacja, w której liczebność dni bez przymrozku w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie mniejsza od
150. Przy tym poziomie prawdopodobieństwa długość okresu bezprzymrozkowego na Pojezierzu
Pomorskim spada poniżej 130 dni. Dni gorące, w których temperatura maksymalna powietrza jest
równa i wyższa od 25o C, w województwie pomorskim, tak jak i w całej Polsce, pojawiają się
w okresie od maja do września. Liczba tych dni na Pobrzeżu Słowińskim i w północnej części
Pobrzeża Kaszubskiego nie przekracza 10 i jest najniższa w Polsce. Rośnie ona wraz z oddalaniem się od brzegu morza dochodząc do ponad 20 w południowej części województwa. Dni gorące są niekorzystne dla normalnego funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ich
występowanie w okresie bezopadowym sprzyja tworzeniu się posuch i suszy.
 Klimatyczny bilans wodny
Charakterystyka właściwości klimatu województwa pomorskiego musi uwzględniać, obok już
przedstawionych cech dynamicznych i termicznych, także cechy wilgotnościowe związane ściśle
z obiegiem wody w przyrodzie. Istotna jest ta część obiegu, która ma miejsce w atmosferze (nazywa się ją atmosferyczną fazą obiegu wody), na którą składają się dwa przeciwnie skierowane
strumienie – opad i parowanie. One to odgrywają istotną rolę w kształtowaniu klimatu i decydują
o krążeniu wody pomiędzy podłożem i atmosferą. Podczas gdy opad atmosferyczny jest elementem klimatu zależnym od czynników działających w skali regionu i w skalach ponadregionalnych,
parowanie rzeczywiste jest zależne od szczegółowych właściwości powierzchni czynnej. W konsekwencji wartości parowania rzeczywistego nie spełniają warunków stawianych wskaźnikom
klimatycznym w skali regionalnej i ponadregionalnej (Trapp, 1993). Spełnia te warunki parowanie
potencjalne. Jest to teoretyczna wielkość odpowiadająca maksymalnej ilości pary wodnej, która
mogłaby być odprowadzana do atmosfery w istniejących warunkach meteorologicznych ze stale
zwilżonej powierzchni o identycznych charakterystykach fizycznych jak rozpatrywany obszar.
Średnie sumy parowania potencjalnego są w warunkach klimatycznych Polski znacznie wyższe
niż sumy parowania rzeczywistego. Na Ryc. 8 a-b przedstawiono sumy roczne opadów atmosferycznych o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 10 % i p = 90 %. Taki sposób postępowania
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jest szczególnie uzasadniony w odniesieniu do opadów atmosferycznych. Prawdopodobieństwo
wystąpienia sumy opadów p = 10 % wskazuje na możliwość wystąpienia tzw. opadu dziesięcioletniego. Inaczej mówiąc taka – lub wyższa – suma może wystąpić raz na 10 lat. Prawdopodobieństwo wystąpienia p = 90 % mówi o tym, że raz na 10 lat mogą wystąpić wartości niższe od
pokazanych na mapach.
Rozkład opadów przedstawionych na Ryc. 8 uwidacznia rolę wyniesień Pojezierza Pomorskiego w kształtowaniu stosunków pluwiometrycznych. Wyraźnie widoczne jest maksimum opadów
w najwyższych partiach Pojezierza Pomorskiego. Przynajmniej raz na 10 lat mogą tam pojawiać
się opady o sumie rocznej przekraczającej 1000 mm. Widoczne jest także występowanie obszarów
cienia opadowego. Są to Żuławy Wiślane wraz z Doliną Dolnej Wisły, Pobrzeże Kaszubskie oraz
południowe i wschodnie fragmenty Pojezierza Pomorskiego. Opad roczny 10–letni może być
tutaj o 300 mm mniejszy niż na kulminacjach pojezierza. Drugi ze strumieni uczestniczących
w atmosferycznej fazie obiegu wody – parowanie potencjalne – charakteryzuje się małą zmiennością przestrzenną. Jak wynika z pracy Olechnowicz–Bobrowskiej (1978), sumy parowania potencjalnego obliczone dla okresu wegetacyjnego, zmieniają się od 750 mm nad Zatoką Gdańską do
700 mm na pozostałym obszarze województwa pomorskiego. Porównanie wyznaczonych dla
okresu wegetacyjnego sum parowania potencjalnego z sumami opadu wskazuje, że w okresie od
kwietnia do października, w przeciętnym roku, w województwie pomorskim, występuje ujemny
klimatyczny bilans wodny. Oznacza to, że występują tutaj potencjalne warunki do deficytu wody
w podłożu. Tylko w latach wilgotnych, na przykład o opadzie dziesięcioletnim, będą występowały
nadwyżki opadu.
 Rozmieszczenie i częstotliwość występowania nadzwyczajnych zjawisk klimatycznych i atmosferycznych
Burze
Burze są związane z rozwojem chmur cumulonimbus, które powstają w wyniku bardzo intensywnych prądów pionowych. Według najbardziej ogólnej klasyfikacji burze możemy podzielić na
te, które powstają w strefie frontów chłodnych i na tak zwane burze wewnątrzmasowe. Te ostatnie są uwarunkowane orografią terenu lub wywołane przyczynami termicznymi. Na obszarze
województwa pomorskiego dość znaczny odsetek burz powstaje wewnątrz masy wilgotnego powietrza w warunkach wymuszonej konwekcji występującej w pobliżu linii brzegowej morza
i większych zbiorników wodnych. Zdarzają się na tym terenie także tzw. burze orograficzne. Na
wybrzeżu Bałtyku odnotowuje się najmniej burz w Polsce. Kolendowicz (1997) podaje, że przeciętnie na Helu występuje około 17 dni z burzą w ciągu roku, w Łebie 19, w Ustce 16. Nieco więcej burz pojawia się w ciągu roku w najwyższych partiach Pojezierza Pomorskiego oraz na południowym jego skłonie (Chojnice 20, Kościerzyna 19). Kwiecień i Taranowska (1974) podają, że
w latach 1951 – 1960 pojawiło się dodatkowe minimum występowania dni z burzą na Pojezierzu
Kaszubskim w okolicach Kartuz. Autorki te stwierdziły również występowanie maksimum częstości burz we wschodniej części Żuław Wiślanych. W ciągu roku największa liczba burz występuje w okresie od kwietnia do września. Bardzo rzadko występuje to zjawisko w miesiącach zimowych.
Mgły
Dla wielu dziedzin gospodarki ważna jest znajomość liczby dni z mgłą. Są to dni, w których
widzialność pozioma jest mniejsza od jednego kilometra. Szczególnie istotne są informacje o liczbie dni z mgłą dla transportu lądowego morskiego i lotniczego. Najmniejsza liczba dni z mgłą
obserwowana jest na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej. Jak podają Niedźwiedź i Paszyński (1991), na
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nizinnej części Polski notuje się średnią roczną liczbę dni z mgłą w granicach 30 - 50. Nad Zatoką
Gdańską liczba tych dni nie przekracza 30. Największa liczba dni z mgłą w województwie pomorskim występuje na Pojezierzu Kaszubskim oraz w rejonie Rozewia. Jak podają Kwiecień
i Taranowska (1974), w okolicach Kartuz i Kościerzyny szczególnie mglistym okresem jest jesień
i zima. Ogólnie w roku według Kwiecień i Taranowskiej (1974) w Kościerzynie wystąpiło średnio
w ciągu roku, w latach 1951 – 1960, 77 dni z mgłą, a w Kartuzach 58. W warunkach Pojezierza
Pomorskiego występują tereny szczególnie predysponowane do występowania mgieł o zasięgu
lokalnym. Są to różnej wielkości zagłębienia terenowe wypełnione wodą, mokradłami i bagnami.
Mgła może się tutaj tworzyć zarówno w wyniku procesu parowania, jak i procesów katabatycznych oraz z wypromieniowania. Trwałość takich mgieł zależy od lokalnych warunków wymiany
powietrza. Powstawanie mgieł w rejonie Rozewia związane jest z różnicą temperatur między
zimnymi wodami głębinowymi podpływającymi u wybrzeży i zalegającym nad nimi powietrzem.
To zróżnicowanie temperatur powiększa się przy adwekcji ciepłych mas powietrznych, co sprzyja
występowaniu tu częściej niż gdziekolwiek na polskim wybrzeżu mgieł o dużej intensywności.
Najczęściej na tym obszarze dni z mgłą występują w miesiącach wiosennych oraz w grudniu.
Przeciętnie w ciągu roku występuje tu 69 dni z mgłą.
Grad
Opady gradu są w zasadzie zjawiskiem lokalnym. Towarzyszą one często gwałtownym burzom, jako że gradziny najczęściej powstają w wyniku ruchów pionowych elementów chmury.
Grad jest zjawiskiem losowym, wybitnie nieciągłym i to zarówno w przestrzeni jak i czasie.
Z punktu widzenia klimatologii i agrometeorologii ważna jest znajomość szlaków gradowych oraz
obszarów powstawania i zanikania gradu. Koźmiński (1970) przedstawił rozmieszczenie szkód
gradowych w rolnictwie. Pośrednio zawarta jest w nich informacja o zróżnicowaniu przestrzennym opadów gradowych. Na obszarze województwa pomorskiego małe niebezpieczeństwo
szkód gradowych występuje w pasie wybrzeża, na Wysoczyźnie Lęborskiej i Wysoczyźnie Słupskiej, Żuławach Wiślanych oraz w Dolinie Dolnej Wisły. Duże niebezpieczeństwo wystąpienia
szkód gradowych ma miejsce na Pojezierzu Kaszubskim. Pozostała część Pojezierza Pomorskiego została zaliczona do strefy o średnim stopniu niebezpieczeństwa wystąpienia szkód gradowych. Szczególnie duże zagęszczenie ciągów terenowych o najczęstszym opadzie gradu występuje
w środkowej części województwa pomorskiego na Pojezierzu Kaszubskim i Pojezierzu Starogardzkim.
 Regiony klimatyczne
W przedstawionej poniżej charakterystyce regionów wykorzystano dwie próby regionalizacji
klimatu. Pierwsza uwzględniająca typy kompleksów pogodowych, została zaproponowana przez
Wosia (1999). Z tej próby podziału klimatycznego Polski wykorzystano dla potrzeb regionalizacji
obszaru województwa pomorskiego, głównie niektóre charakterystyki typów pogód, istotne dla
wyznaczenia wpływu klimatu na rozwój rekreacji i wypoczynku oraz osadnictwa. Druga klasyfikacja, w szerokim zakresie wykorzystana w przedstawionej regionalizacji, została zaproponowana
przez Kwiecień i Taranowską (1974).
Regionalizacja zaproponowana przez Wosia (1999) uwzględnia częstości pojawiania się różnych typów pogody. Typ pogody jest ogólną charakterystyką wyrażoną określonymi cechami
i gradacjami wybranych elementów meteorologicznych. Autor tej regionalizacji wychodził z założenia, że dla warunków życia człowieka zasadnicze znaczenie mają nie poszczególne elementy
pogody, lecz ich równoczesne współdziałanie. Tylko w ten sposób, według Wosia, można określić warunki odczuwalności cieplnej człowieka, a więc poczucie komfortu lub dyskomfortu klima91

tycznego. Wyznaczając typy pogody Woś uwzględnił temperaturę powietrza, wielkość zachmurzenia ogólnego nieba oraz sumę opadów atmosferycznych. Okresem, dla którego dokonał klasyfikacji typów pogody, była doba. Dlatego uwzględniał wartości średnie dobowe uzupełnione
temperaturami ekstremalnymi. Woś wyróżnił 66 podstawowych typów pogody. Granice regionów klimatycznych zostały wyznaczone przy pomocy tak zwanych izogradientów. W klasyfikacji
uwzględniono 4 strefy zmienności częstości występowania wyróżnionych typów pogody: bardzo
dużą, dużą, małą i bardzo małą. Ogółem Woś wyróżnił 28 regionów klimatycznych, z czego na
obszarze województwa pomorskiego występują 4.
Region Środkowonadmorski – obejmuje zachodnią część położonego w granicach województwa fragmentu Pobrzeża Słowińskiego. Na tle pozostałych regionów Polski nizinnej wyróżnia się
on znaczną liczbą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (153). Część spośród nich jest jednocześnie
z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną i z opadem. Dni takich jest najwięcej w Polsce, bo
ponad 53. Bardzo często notowana jest tutaj pogoda chłodna z dużym zachmurzeniem bez opadu. W porównaniu z innymi terenami Polski jest tutaj najmniej typów pogody mroźnej. Niewielką
częstość mają także dni z pogodą bardzo ciepłą słoneczną oraz dni z pogodą przymrozkową.
Region Wschodnionadmorski – obejmuje wschodni odcinek Pobrzeża Słowińskiego oraz
część Pobrzeża Kaszubskiego. Występuje tutaj znaczna liczba dni ciepłych, słonecznych (28).
Dominują jednakże dni z pogodą chłodną z dużym zachmurzeniem i z opadem. Rzadko obserwuje się tutaj występowanie dni bardzo ciepłych oraz dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie
zimną bez opadu.
Region Dolnej Wisły – obejmuje obszar Żuław Wiślanych, wschodnią część Pobrzeża Kaszubskiego oraz Dolinę Dolnej Wisły. W porównaniu z regionami sąsiednimi odznacza się:
• względnie częstym pojawianiem się pogody chłodnej z dużym zachmurzeniem bez opadu,
• względnie częstym pojawianiem się pogody przymrozkowej bardzo chłodnej z dużym zachmurzeniem bez opadu,
• rzadkim występowaniem dni przymrozkowych umiarkowanie zimnych bez opadu.
Region Wschodniopomorski – obejmuje wschodnią część Pojezierza Pomorskiego. Wyróżnia
się największą w Polsce nizinnej liczbą dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną, z dużym
zachmurzeniem oraz dniami z pogodą umiarkowanie mroźną pochmurną, z opadem. Najmniej,
w porównaniu z innymi regionami, jest tutaj dni bardzo ciepłych z opadem. Klasyfikacja klimatu
zaproponowana przez Wosia wykorzystuje metody wyznaczania typów pogody stosowane w klimatologii kompleksowej. Obok wielu zalet, wynikających z bardzo przekonujących podstaw teoretycznych, ma ona także i wady. Największe zastrzeżenia budzi nieuwzględnienie w typologii
zespołów pogodowych, tak istotnych dla waloryzacji klimatu jego elementów, jak: kierunek
i prędkość wiatru, częstości występowania gradu, burzy itp. Trudno jednak te luki w informacji
o klimacie traktować jako błędy przyjętych przez Wosia schematów klasyfikacyjnych, gdyż każdy
dodatkowy element meteorologiczny zwiększałby i tak wystarczająco dużą liczbę wyznaczonych
typów pogody. Dlatego ocenę klimatu obszaru województwa pomorskiego opracowano wykorzystując podział uwzględniający zróżnicowanie przestrzenne większości elementów meteorologicznych. Jak już wspominano, w ogólnym zarysie jest on zbliżony do zaproponowanego przez
Kwiecień i Taranowską (1974).
W województwie pomorskim wydzielono 6 podstawowych krain klimatycznych, których
charakterystykę podano poniżej (Mapa 10 w załącznikach graficznych do opracowania).
Kraina Pobrzeża Otwartego Morza – obejmuje zachodnią część Pobrzeża Kaszubskiego oraz
Pobrzeże Słowińskie do granicy województwa. Występują tutaj najmniejsze amplitudy temperatury powietrza. Jednocześnie jest to najchłodniejszy fragment polskiego wybrzeża ze średnimi tem92

peraturami w lipcu około 16,5o C. W okolicach Rozewia, Ustki i Łeby notuje się wysokie sumy
roczne usłonecznienia rzeczywistego (około 1700 godz.). Zwraca uwagę duża prędkość wiatru w
ciągu całego roku co przejawia się między innymi w dużej liczbie dni z wiatrem silnym i bardzo
silnym. Prędkości wiatru maleją tutaj ze wschodu na zachód. Wysokość opadów atmosferycznych
jest zróżnicowana. W zachodniej części sumy roczne opadów są wysokie (ponad 700 mm), we
wschodniej części sumy opadów są niższe od 550 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną należy tu do
najniższych w Polsce. Kraina ta charakteryzuje się występowaniem dużej liczby dni z mgłą.
Przedstawioną charakterystykę można uzupełnić o informację zawartą w klasyfikacji Wosia, jest
to bowiem teren o wyjątkowo dużej zmienności stanów pogody.
Kraina Wybrzeża Zatoki Gdańskiej – obejmuje półwysep Hel oraz zachodnie i południowe
wybrzeże Zatoki wraz z Mierzeją Wiślaną i Zalewem Wiślanym. Tworzy wąski pas ograniczony
wysoczyzną morenową od zachodu i wysokimi wydmami od południa. Występuje tutaj najwyższe
w Polsce usłonecznienie rzeczywiste. Liczba godzin ze słońcem w rejonie Gdańska wyraźnie
przekracza 1700 godzin. Temperatura powietrza wykazuje wyraźną zmienność z zachodu na
wschód. W styczniu średnia temperatura powietrza na Helu i w północnozachodniej części krainy
wynosi około -1,0o C, natomiast w rejonie Zalewu Wiślanego zbliża się do -3,0o C. W lipcu odwrotnie, chłodniej jest w zachodniej części krainy. Podobnie jak w poprzednio omówionej jednostce, występują tutaj duże prędkości wiatru. Natomiast liczba dni z mgłą jest wyraźnie mniejsza.
Zachodnia i południowo–zachodnia część krainy charakteryzuje się wyjątkowo silną modyfikacją
ogólnych warunków klimatycznych. Jest to bowiem obszar zajęty przez aglomerację Trójmiasta,
która wytworzyła specyficzne dla dużych miast właściwości klimatu. Jest to jednocześnie obszar
o dużej koncentracji źródeł zanieczyszczenia powietrza, co nie pozostaje bez wpływu na stan
aerosanitarny.
Kraina Żuław i Doliny Dolnej Wisły – obejmuje położony w granicach województwa pomorskiego obszar Żuław Wiślanych oraz rozciągającą się w kierunku południowym dolinę Wisły.
Występuje tutaj stosunkowo wysoka średnia roczna amplituda temperatury powietrza. W rejonie
Kwidzyna jej wartości są najwyższe w całym województwie pomorskim. Wysoka jest tutaj także
liczba dni mroźnych i liczba dni gorących. Sumy miesięczne i roczne opadu atmosferycznego
należą do najniższych w całym województwie. Klimatyczny bilans wodny w okresie wegetacyjnym jest zdecydowanie ujemny, jest to więc obszar wyraźnego deficytu opadowego. W krainie tej
prędkość wiatru maleje z północy na południe. Kraina jest położona poza głównymi szlakami
gradowymi.
Kraina Pojezierza Pomorskiego – można wyodrębnić w niej dwie części. Pierwszą, obejmującą
centralną część Pojezierza Kaszubskiego oraz Pojezierze Bytowskie. Drugą, którą można nazwać
przejściową, obejmującą pozostałe, położone w granicach województwa, fragmenty Pojezierza
Pomorskiego. Część pierwsza jest najchłodniejszym obszarem w granicach naszego województwa. Występują tutaj najniższe minima absolutne temperatury powietrza, najwięcej dni przymrozkowych i mroźnych oraz stosunkowo znaczna liczba dni gorących. Z agroklimatycznego punktu
widzenia ważne jest stwierdzenie, że długość okresu bezprzymrozkowego jest tutaj stosunkowo
krótka. Występuje tutaj najwyższa w województwie liczba dni z ciszą i słabym wiatrem oraz najmniejsza liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym. Sumy roczne opadów są tutaj wysokie,
a liczba dni z pokrywą śnieżną największa. Druga część tej krainy ma cechy przejściowe. W pasie
przyległym do Krainy Pobrzeża Otwartego Morza i do Krainy Wybrzeża Zatoki Gdańskiej widoczny jest wzrost oddziaływania morza, stąd zmniejszenie amplitud temperatury oraz mniejsza
niż w części pierwszej liczba dni mroźnych i gorących. W północno-zachodnim fragmencie
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omawianego obszaru występują wysokie opady atmosferyczne. Przez całą Krainę przechodzą
główne szlaki gradowe.
Kraina Borów Tucholskich – obejmuje południowo-zachodni fragment województwa. Występują tutaj najmniejsze opady atmosferyczne. Prędkość wiatru wzrasta z zachodu na wschód,
a liczba dni gorących jest wyjątkowo wysoka. Przez obszar ten przechodzi drugorzędny szlak
gradowy.
Kraina Przedpola Pojezierza Mazurskiego – to obszar wyróżniający się niskimi średnimi temperaturami w styczniu, niewielką różnicą pomiędzy temperaturami wiosny i jesieni, dużą średnią
roczną amplitudą temperatury powietrza, małą i bardzo małą zmiennością stanów pogody. Na
terenie województwa pomorskiego kraina ta obejmuje jego południowo-wschodni kraniec,
w obszarze zachodniej części Pojezierza Iławskiego.
2.8. Zagrożenia naturalne
Zagrożenie powodziowe
Województwo pomorskie, z racji swego położenia nad Bałtykiem i w delcie Wisły, należy do obszarów o wysokim ryzyku wystąpienia powodzi. W regionie występują wszystkie możliwe rodzaje
zagrożeń powodzią: opadową, roztopową, zatorową, sztormową oraz wewnątrzpolderową.
Główne, naturalne przyczyny powodzi to:
• długotrwale opady atmosferyczne lub krótkotrwałe opady o bardzo wysokiej intensywności;
• gwałtowne topnienie śniegu;
• napływ Wisłą wód allochtonicznych (zewnętrznych – spoza obszaru województwa);
• zahamowania przepływu i okresowe spiętrzenia głównego nurtu rzeki i odbiornika przez
zatory lodowe oraz nadmierną depozycję rumowiska w korycie i przy ujściu;
• napływ wód morskich na tereny lądowe spowodowany podniesieniem się poziomu morza
w wyniku zjawisk sztormowych i wystąpienia nadmiaru wód lokalnych – autochtonicznych
w ujściowych odcinkach cieków przymorskich.
Przyczyny powodzi związane z działalnością człowieka:
• awarie i katastrofy urządzeń i budowli hydrotechnicznych, stanowiących osłony
przeciwpowodziowe
• nadmierny spływ wód powierzchniowych do odbiorników nieprzystosowanych do ich
odbioru, wywołany uszczelnieniem dużych obszarów zurbanizowanych (duże powierzchnie
betonowe, asfaltowe itp.);
• regulacja rzek i potoków prowadzona bez należytej oceny jej skutków.
Na obszarze województwa zagrożenie powodziowe występuje:
 od strony morza – dotyczy wielu obszarów, zlokalizowanych w dolnym biegu i ujściowych
odcinkach rzek, uchodzących bezpośrednio do otwartego morza, Zatoki Gdańskiej oraz
Zalewu Wiślanego;
 od strony rzeki Wisły – powodzie opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe;
 od strony zlewni własnej wszystkich rzek i kanałów – w tym w obrębie Żuław
charakterystyczna dla obszaru depresyjnego powódź wewnątrzpolderowa w przypadku
katastrofy
budowlanej
obiektów
piętrzących,
wrót
przeciwsztormowych
i przeciwpowodziowych, przerwania wałów przeciwpowodziowych.
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Kumulacja różnych przyczyn wystąpienia zjawisk powodziowych w tym samym czasie, potencjalnie możliwa do zaistnienia, powoduje wysokie zagrożenie znacznych przestrzeni i ludności
oraz znaczne niebezpieczeństwo strat materialnych.
Na obszarze województwa pomorskiego główne rejony występowania zagrożenia powodziowego to:
• Żuławy Wiślane z fragmentami miast: Gdańsk, Pruszcz Gdański i Tczew, miastami: Nowy
Dwór, Nowy Staw i Malbork, gminami: Cedry Wielkie, Lichnowy, Malbork, Nowy Dwór,
Nowy Staw, Ostaszewo, Pszczółki, Stegna, Sztutowo, Suchy Dąb, Sztum, Stary Targ i Stare
Pole oraz obszary dna w dolinie dolnej Wisły – obejmujące fragmenty miast: Tczew, Gniew
i Kwidzyn oraz gminy: Gniew, Kwidzyn, Pelplin, Ryjewo, Sadlinki i Sztum;
• fragmenty Gdańska zagrożone powodzią od Wisły, a także od rzek i potoków
przepływających przez miasto;
• tereny przylegające do Kanału Młyńskiego obejmujące fragmenty miasta i gminy Tczew;
• Półwysep Helski z miastami Władysławowo, Jastarnia i Hel;
• tereny położone w dolinach rzek uchodzących do morza i Zatoki Gdańskiej:
- Redy – obszar „Moście Błota” w gminach Kosakowo i Puck;
- Płutnicy – obszar „Puckie Błota” w gminie i mieście Puck;
- Czarnej Wody – obszar „Bielawskie Błota” w gminie Puck;
- Piaśnicy i Bialogórskiej Strugi – obszar „Żarnowieckie Błota” i „Wierzchucińskie Błota”;
- Karwianki – obszar „Karwieńskie Błota” w gminie Krokowa;
- Łeby i Łupawy w gminach: Smołdzino, Główczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łeba;
- Słupi – w mieście Słupsk i fragmentach gminy.
W regionie pomorskim najbardziej narażona na zjawisko powodzi jest północno – wschodnia
część województwa obejmująca rejon Żuław Wiślanych. Na obszarze Żuław zagrożenie powodziowe związane jest z następującymi elementami systemu hydrograficznego27
Gdański Węzeł Wodny
Gdański Węzeł Wodny (GWW), w obrębie Żuław Gdańskich, stanowi system rzek i kanałów
połączonych ze sobą w sposób naturalny oraz w wyniku wieloletnich zabiegów technicznych
i działalności człowieka. GWW obejmuje swym zasięgiem częściowo miasto Gdańsk, gdzie poważnym zagrożeniem są intensywne opady, szczególnie w rejonie wzgórz morenowych i zlewni
Kanału Raduni – powódź spowodowana intensywnymi opadami wystąpiła w 2001 r. Wówczas
wody opadowe spłynęły z wysoczyzny Oruni Górnej do Kanału Raduni, przepełniły go i przerwały wał powodziowy. Woda zalała znaczną część dzielnicy Orunia Dolna, zanotowano również
duże starty powodziowe w centrum Gdańsku, gdzie woda przepełniła kanalizację deszczową,
kanały, mniejsze cieki i wylała na ulice miasta28. Możliwe są również zagrożenia od spiętrzeń wiatrowych w Zatoce Gdańskiej poprzez Martwą Wisłę oraz zagrożenia wewnątrz-polderowe
w przypadku opadów deszczu lub intensywnego tajania śniegu – tego rodzaju zagrożenia były
przyczyną powodzi wiosną 2005 r. w zlewni Raduni.
Powodzie w wyniku deszczy nawalnych, które występują na stosunkowo małych obszarach,
są szczególnie groźne na zurbanizowanym obszarze Żuław Gdańskich ze względu na ograniczoną możliwość przejęcia wody przez grunt oraz przez systemy kanalizacyjne.
27Wykorzystano

informacje zawarte w opracowaniu „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”, Ekokonsult, KZGW, RZGW w Gdańsku,
Gdańsk 2009
28 Aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią województwa pomorskiego, zatwierdzona prze Wojewodę Pomorskiego, Gdańsk 2010.
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Na terenie Gdańska niebezpieczeństwo powodzi istnieje w okresie spływów roztopowych
i długotrwałych, ulewnych deszczów, przy jednocześnie zamkniętych wrotach
przeciwsztormowych i wysokich stanach wody w Zatoce Gdańskiej. Zagrożenie powodziowe od
strony Motławy, Opływu Motławy, Raduni, Czarnej Łachy i Kanału Rudnickiego wiąże się
z niezadawalającym stanem technicznym i zbyt niskimi rzędnymi korony wałów.
Zagrożenie od strony kanału Raduni spowodowane jest zbyt małą przepustowością kanału
w stosunku do ilości spływających wód opadowych. Ocenia się, że jest ona kilka razy mniejsza od
prawdopodobnego spływu wód deszczowych z jego zlewni. Podobne problemy pojawiają się
w dopływach kanału, szczególnie w obrębie Potoku Oruńskiego. Zagrożenie powodziowe związane ze spływem wód od strony potoków miejskich zwiększyło się po intensywnym zabudowaniu
górnych części ich zlewni. W osiedlach Piecki – Migowo, Niedźwiednik, Suchanino i Siedlce
wybudowano rozległą sieć kanałów deszczowych, zaniedbując przystosowanie gabarytów
potoków do przyjęcia zwiększonych spływów.
Rzeka Wisła
Powodzie od głównego koryta Wisły stanowią zagrożenie dla Żuław Gdańskich oraz Żuław
Wielkich. Przyczyny powodzi:
 powstanie zatoru powodującego długotrwałe spiętrzenie wody powyżej poziomu ławki wału
i utrzymywanie się tego poziomu przez dłuższy okres (kilkudniowy) co może spowodować
rozmycie wału i zalanie terenu na zawalu,
 awaria wału przeciwpowodziowego w czasie wysokiego stanu wody,
 wysoki stan wody w Zatoce Gdańskiej spowodowany spiętrzeniem sztormowym, uniemożliwiający swobodny spływ wielkiej wody rzeką.
Spiętrzenia wiatrowe na Zatoce Gdańskiej powodują powstanie cofki w głównym korycie Wisły
sięgającej nawet do Tczewa. Nałożenie się spiętrzeń wiatrowych z wysokimi przepływami lub
zatorami lodowymi może prowadzić do sytuacji krytycznych, a ich łączny efekt nałożenia się może być katastrofalny.
Przerwanie wałów przeciwpowodziowych stanowi główne zagrożenie nie tylko dla terenów ściśle
w obrębie Żuław Gdańskich i Żuław Wielkich, ale także nizin nadwiślańskich: Kwidzyńskiej,
Walichnowskiej i Opaleńskiej. Zasadnicze znaczenie dla skali zagrożenia powodziowego wzdłuż
dolnej Wisły ma wielkość przepływu przez zbiornik Włocławek.
Zalew Wiślany
Po Wiśle i jej ujściu, Zalew Wiślany stanowi drugie pod względem skali źródło zagrożenia powodziowego. Zagrożenie powodziowe w rejonie Zalewu Wiślanego jest wynikiem spiętrzeń wiatrowych, które powodują podwyższenie stanów wody w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do
Zalewu oraz na samym akwenie wraz z towarzyszącym mu falowaniem. Ryzyko powodzi przenoszone jest w głąb Żuław Wielkich i Elbląskich poprzez ujściowe odcinki rzek i kanałów wpadających do Zalewu (Nogatu, Szkarpawy i na terenie woj. warmińsko-pomorskiego Elbląga, Cieplicówki).
Powódź spowodowana bardzo silnymi wiatrami z kierunków północnych i w ich następstwie
spiętrzeniem wody i falowaniem w Zalewie Wiślanym wystąpiła w 2009 r. Była to najgroźniejsza
sytuacja powodziowa na Żuławach Wielkich i Elbląskich od początku prowadzenia obserwacji.
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Podczas powodzi na 2 posterunkach poziom wody przekroczył poziom wody 200 – letnich (Elbląg 11cm i Nowe Batorowo 17cm).29
Zabezpieczenie przed powodzią stanowią obwałowania terenów przylegających do Zalewu Wiślanego oraz obwałowanie ujściowych odcinków rzek.
Sieć wodna i system polderowy na Terytorium Wewnętrznym Żulaw
Na terenie Żuław Gdańskich, gdzie występują dwa wzajemnie się uzupełniające systemy odwadniania (grawitacyjny i polderowy), zagrożenia wewnętrzne pochodzą z obwałowanych i nieobwałowanych cieków położonych na tym obszarze. Drugim typem zagrożeń, istotnym dla terenów
depresyjnych i przydepresyjnych na terenie Żuław Gdańskich, są zagrożenia powodziowe wewnątrz polderowe. Ich przyczyną może być awaria stacji pomp lub dłuższe przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Duży wpływ na obniżenie sprawności systemu wywiera zarastanie roślinnością oraz zamulanie rowów melioracyjnych.
Zagrożenie powodziowe dotyczy również Żuław Wielkich, w obrębie których głównym elementem sieci wodnej jest rzeka Szkarpawa, odbierająca wody Kanału Linawy, Tugi-Świętej i Kanału
Panieńskiego. Tutaj także znajdują się poldery odwadniane za pomocą stacji pomp, w tym dwa
duże poldery każdy o powierzchni odwadnianej mechanicznie około 21 tys. hektarów.
Zagrożenie powodziowe na Terytorium Wewnętrznym Żuław zwiększa się w przypadku złego
stanu technicznego pompowni, zbyt małych wydajności pomp, złego stanu rowów wywołanym
brakiem konserwacji i właściwej eksploatacji i niedostosowania systemów melioracyjnych do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej. Opisany stan ogranicza możliwość skutecznego przeciwdziałania skutkom powodzi zewnętrznych.
Następstwem zalania Żuław mogą być ogromne straty materialne oraz niepoliczalne straty społeczne i kulturowe. W razie powodzi na Żuławach zagrożone są: intensywnie uprzemysłowiona
oraz o dużej wartości historycznej część m. Gdańska, Nowy Dwór, Nowy Staw, część Pruszcza
Gdańskiego oraz Tczewa, a także tysiące ha żyznej ziemi uprawnej i terenów zielonych. Na terenach zagrożonych powodzią mieszka około 180 tys. ludzi, a wśród dużych zakładów przemysłowych, którym zagraża powódź są między innymi Rafineria Gdańska, i Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych30.
Ochronie Żuław Wiślanych przed zagrożeniami powodziowymi służy infrastruktura realizowana,
utrzymywana i rozwijana przez człowieka przez kilkaset lat. Tworzą ją przede wszystkim31:
 system odwadniania obejmujący rzeki, potoki, kanały i rowy melioracyjne,
 obwałowania głównych cieków, obwałowania czołowe Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno
oraz obwałowania polderów,
 stacje pomp, bez których nie byłoby możliwe użytkowanie terenów depresyjnych i przydepresyjnych,
 urządzenia hydrotechniczne takie jak wrota przeciwsztormowe, śluzy i stopnie,
 flota lodołamaczy chroniąca przed zatorami lodowymi na rzece Wiśle.
Działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Żuław Wiślanych
Obecnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. pomorskiego i sąsiedniego
warminsko-mazurskiego jest realizowany projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” (ryc. 18). Głównym celem Progra29„Prognoza

oddziaływania na środowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)”, Ekokonsult, KZGW, RZGW w Gdańsku, 2009.
30 Aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią województwa pomorskiego, zatwierdzona przez Wojewodę
Pomorskiego, Gdańsk 2010.
31 „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)”, Ekokonsult, KZGW, RZGW w Gdańsku, 2009.
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mu jest „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej wpływającej bezpośrednio na
wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław Wiślanych”32.W ramach Programu realizowane są przedsięwzięcia. mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym
ochronę dóbr materialnych na obszarach zabudowanych. Program obejmuje działania polegające
na modernizacji (rehabilitacji) istniejącej infrastruktury lub budowy nowych obiektów w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zarówno budowli hydrotechnicznych, jak również bezpieczeństwa powodziowego z zachowaniem zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i przyrodniczymi. Zrealizowane i proponowane do realizacji przedsięwzięcia
w zakresie odbudowy wałów przeciwpowodziowych, ubezpieczeń brzegowych, przebudowy stacji pomp, odbudowy budowli regulacyjnych czy budowy małych zbiorników wodnych przyczynią
się do poprawy stanu osłony przeciwpowodziowej na Żuławach, powstrzymają proces degradacji
i dekapitalizacji systemu osłony przeciwpowodziowej Żuław zagrażający mieszkańcom i gospodarce,
powstrzymają dekapitalizację systemu odwodnieniowego zwiększającą zagrożenie powodziowe.33

Ryc. 18. obszar objęty programem „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)”
Źródło: www.gdansk.rzgw.gov.pl
http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/
„Prognoza oddziaływania na środowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)”, Ekokonsult, KZGW, RZGW w Gdańsku, 2009.
32
33
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Działania w zakresie ochrony przeciwpowodziej na terenie Gdańska34
W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” zrealizowano szereg zadań służących ochronie przed
powodzią. Zadania te polegały m.in. na budowie kolektorów kanalizacji deszczowej o łącznej
długości 10,4 km oraz regulacji cieków o długości 2,3 km. Zbudowano 7 zbiorników retencyjnych o łącznej retencji 110 612 m3 (Orłowska II, Madalińskiego, Jabłoniowa, Cedrowa, Budowlanych II, ZR2 na potoku Rotmanka, Jasień), przebudowano zbiornik retencyjny Srebrzysko
(zwiększenie retencji o 11 550 m3) oraz zmodernizowano zbiornik retencyjny Jelitkowska, zmodernizowano 2 jazy. Projekt ma być zakończony w 2014 r. budową zbiornika retencyjnego Jasień.
W ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska” przewiduje się przebudowę
Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska na odcinku o długości 7,1 km. Celem inwestycji jest
zapobieżenie powodzi spowodowanej przerwaniem wałów kanału (sytuacja taka nastąpiła w czasie katastrofalnych opadów deszczu w lipcu 2001 r.) Prace budowlane rozpoczęły się w roku
2011 i miały być zakończone w 2014 r.
Powodzie lokalne typu Flash Flood
W ramach badania mającego na celu rozpoznanie przestrzennego rozkładu i częstości występowania nagłych powodzi lokalnych typu Flash Flood (FF)35 w Polsce przeprowadzonego
w oparciu o dane z lat 1971-2010, wskazano 32 regiony najczęstszego występowania tego zjawiska, ujmując je w II kategorie, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: zagęszczenie nagłych powodzi na niektórych terenach, liczba powodzi oraz skutki jakie one powodują. W II kategorii
(świadczącej o mniejszej liczbie wystąpień niż w kategorii I), znalazły się 2 regiony wydzielone na
obszarze woj. pomorskiego (rys…) : zlewnia środowej Wierzycy w rejonie Starogardu Gdańskiego (Starogard Gdański) oraz zlewnia wybrzeża od Gdańska do Redy (Ryc.19).

Na podstawie informacji „Działania inwestycyjne Miasta w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (pismo Urzędu Miasta
w Gdańsku KP/I/0718/145/13/MP)
35 Nagła powódź lokalna typu Flash Flood to powódź o dużej objętości wody i krótkim czasie trwania, występująca po gwałtownym, intensywnym (zwykle burzowym) opadzie deszczu, trwającym od kilkunastu minut do kilku, a nawet kilkunastu godzin.
Powódź taka nie musi być związana z rzeką i wystąpieniem wody z jej koryta. Może to być również powódź miejska, wywołująca
podtopienia i zalania pewnych obszarów miasta. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, powodujące znaczne straty materialne,
a nawet ofiary śmiertelne (red. H. Lorenc, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW PIB, Warszawa 2012
34
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Ryc. 19. Rejony najczęstszego występowania nagłych powodzi lokalnych typu FF (Flash Flood)
Źródło: H. Lorenc (red.), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW PIB, Warszawa 2012

Wzrost poziomu wody w basenie Morza Bałtyckiego
Odrębnym procesem, uznawanym za naukowo potwierdzony, jest wzrost poziomu wody
w basenie Morza Bałtyckiego. Do basenu tego, w powiązaniu ze wzrostem oddziaływań (napływu) zachodnich mas powietrza, następuje zwiększenie spływu wód od strony Morza Północnego.
Zjawisko to nasila się w ostatnich latach, co powoduje wzrost ilości wody, nachylenia jej zwierciadła z zachodu na wschód (wzdłuż polskiego wybrzeża) oraz systematyczny wzrost poziomu
morza. W konsekwencji prawdopodobieństwo przekroczenia określonego poziomu morza musi
wzrosnąć, gdyż nawet przy słabszym wietrze, jeśli proces ten zaczyna się z wyższego stanu wody,
łatwiej przekracza określony poziom graniczny. Tak tworzy się i uwidacznia proces mający charakter długofalowy i związany z regionalnymi zmianami meteorologiczno-hydrograficznymi.
Zmiany te odnotowywane są już obecnie na polskim wybrzeżu i przynoszą efekty w postaci
niszczenia strefy brzegowej, szczególnie widoczne na osuwających się odcinkach klifowych. Potencjalne zagrożenia mogą obejmować także niszczenie odcinków plaż, przelewy i zatapianie zaplecza, erozję wydm, zniszczenia obszarów chronionych oraz zniszczenia infrastruktury technicznej – w tym przeciwpowodziowej. Poziom morza wzdłuż polskiego wybrzeża w okresie ostatnich
200 lat systematycznie wzrasta. Zmiany w okresie ostatnich 50 lat są silniejsze od zmian globalnych, gdyż poza czynnikami globalnymi zaznacza się wspomniany już wpływ zmian regionalnej
cyrkulacji atmosferycznej (Miętus 2003).
W ubiegłych latach podjęto i są obecnie kontynuowane działania mające na celu zabezpieczenie polskiego wybrzeża przed zagrożeniami sztormowymi i powodziowymi, na podstawie ustawy
z dn. 28 marca 2003 r. (Dz. U. nr 67, poz. 621) o ustanowieniu programu wieloletniego Program
ochrony brzegów morskich. Program został poprzedzony opracowaniem Strategii ochrony brzegów morskich, w ramach której przyjęto 3 scenariusze wzrostu poziomu Morza Bałtyckiego:
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optymistyczny 0,3 m / 100 lat, najbardziej prawdopodobny 0,6 m / 100 lat oraz pesymistyczny
1,0 m / 100 lat. W Strategii przyjęto również, że prędkość wiatru z najbardziej niebezpiecznych
dla brzegu kierunków wzrośnie o ok. 10%, a kierunek przeważających wiatrów zmieni się z obecnego SW na bardziej zachodni. Analizy i obliczenia dla najbardziej prawdopodobnego scenariusza
wykazały, że w wyniku wzrostu poziomu morza i nabiegania fal podczas ekstremalnych sztormów, okresowo może być zalany ląd położony poniżej obecnej rzędnej +2.5 m, a podczas długo
trwających okresów podwyższonego poziomu morza wody gruntowe na nisko położonych obszarach w strefie przybrzeżnej mogą podnieść się do rzędnej +1.25 m (Cieślak, Ochrona brzegów
morskich …, 2011)
Działania ustalone w Programie ochrony brzegów morskich obejmują budowę, rozbudowę
i utrzymanie systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów nadmorskich, stabilizację
linii brzegowej – w tym zapobieganie zanikowi plaż oraz monitorowanie brzegów morskich i ich
ratowanie poprzez sztuczne zasilanie oraz modernizację umocnień brzegowych. Znaczna część
przewidywanych działań skupia się właśnie na wybrzeżu morskim województwa pomorskiego.
W jego granicach program ten objął łącznie 27 odcinków i 159,1 km brzegu (tabela IV w załącznikach do opracowania) – w tym wody Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej, Półwyspu Helskiego i otwartego morza. Lokalnie działania ochronne mogą być też podejmowane przez samorządy
gmin zlokalizowanych na wybrzeżu morskim. Jednocześnie wymienione procesy muszą być brane pod uwagę przy planowaniu różnych działań inwestycyjnych na wybrzeżu tak, aby wzrastające
zagrożenie ze strony morza nie obejmowało coraz liczniejszych elementów infrastruktury oraz
ludności.
Ograniczanie skutków powodzi
Ograniczenia zasięgu zagrożenia powodziowego i skutków powodzi następuje poprzez stosowanie technicznych zabezpieczeń: wałów, systemów polderowych, kanałów ulgi, a od strony morza falochronów. Ważne i niezbędne są działania w kierunku ochrony naturalnej retencji, a na
obszarach przybrzeżnych w zakresie ochrony i wzmocnienia wydm. Narzędziem celowym dla
zminimalizowania skutków powodzi jest ograniczenie możliwości zabudowania terenów zalewowych. Niezbędny jest sprawny system monitoringu i wczesnego ostrzegania mieszkańców terenów zagrożonych powodzią. Działaniom w zakresie ograniczania skutków powodzi powinna
towarzyszyć świadomość nieuchronności tego zjawiska oraz możliwości zwiększenia częstotliwości występowania powodzi.
Planowanie zagospodarowania na obszarach zagrożonych powodzią
Z Ustawy Prawo wodne wynika, że podstawą do planowania zagospodarowania na wszystkich
szczeblach samorządu terytorialnego mają być mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). MZP i MRP zostały sporządzone, ale obecnie trwa etap ich
sprawdzania i weryfikacji. Dla celów poglądowych załączono poniżej mapę przedstawiającą obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (Ryc. 20), udostępnioną na portalu KZGW
w ramach prezentacji Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego36

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Centra
Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z KZGW i jest udostępniona na
stronie http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html
36
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Ryc.20. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w woj.
pomorskim
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html

Zasięgi obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego nie stanowią podstawy dla planowania przestrzennego na danym
obszarze lub innych działań mających na celu ograniczanie ryzyka powodziowego. Podstawę taką
stanowić będą dopiero obszary wskazane na mapach zagrożenia powodziowego, po ich przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego.
Do czasu przekazania map zagrożenia powodziowego, w dokumentach planistycznych, w tym
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, uwzględnia się obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych i uznaje je za obszary szczególnego zagrożenia
powodzią. Obszary szczególnego zagrożenia, zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, przedstawiono na mapie w załącznikach do opracowania (Mapa 18 w załącznikach do
opracowania).
Zagrożenia ruchami masowymi - osuwiska
Osuwanie się mas ziemnych stanowi element zjawiska ruchów masowych ziemi. Są to zjawiska
geologiczne, związane przede wszystkim z działaniem sił przyrody, takich jak gwałtowne opady
deszczu, intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania
rzek i potoków. W coraz większym stopniu do ich powstawania przyczynia się działalność człowieka. Sprzyja im podcinanie zboczy przy budowie dróg oraz budynków, a także wycinki drzew
na stokach. Ruchy osuwiskowe mogą powodować degradację gleb oraz rozległe zniszczenia terenów rolnych i leśnych.
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Od 1997 r. obserwuje się nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wywołujące osuwanie się ziemi, które na południu i północy Polski spowodowało wiele szkód w infrastrukturze
drogowej i budownictwie. Województwo pomorskie zaliczane jest do grupy sześciu regionów,
gdzie skala tego zagrożenia wzrasta (Florkiewicz 2003). Podstawowym rodzajem uszkodzeń
w Pomorskiem były rozmycia i spływy powierzchniowe na skutek erozji, wywołanej spływającymi po zboczach wodami powierzchniowymi, oraz osuwiska lub zsuwy powierzchniowe, spowodowane nasyceniem gruntu wodą na skutek intensywnych opadów i podniesienia się zwierciadła
wód gruntowych.
Województwo pomorskie nie posiada kompleksowego, szczegółowego opracowania w zakresie zagrożenia masowymi ruchami ziemi. Dostępne są materiały archiwalne, w tym Katalog osuwisk
województwa gdańskiego opracowany przez Instytut Geologiczny w 1971 r. (Katalog ... 1971), opinia
dotycząca kolejności napraw skarp zniszczonych w Gdańsku w trakcie tej powodzi autorstwa
prof. Adama Bolda, zawierająca wykaz 25 punktów naruszenia stateczności skarp w sąsiedztwie
zabudowy mieszkalnej (Bold ... 2001). Wyrywkowe informacje na temat potencjalnego zagrożenia
osuwiskami ujęto w niektórych nowszych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin (zał. nr 19). Na podstawie tych niepełnych materiałów można ogólnie określić, że z występowaniem zjawisk osuwiskowych należy się liczyć zwłaszcza na czynnych odcinkach klifowych brzegów morskich, w obrębie północnej i północnowschodniej krawędzi wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego (m.in. w Gdańsku) oraz na obu krawędziach Doliny Dolnej Wisły. Obszary potencjalnych osuwisk to również inne odcinki krawędzi głęboko wciętych dolin
rzecznych czy rynien jeziornych oraz stromych wzniesień morenowych, zwłaszcza pozbawionych
drzewostanu, lub niewłaściwie zagospodarowywanych.
Katalog z 1971 r. wskazywał formy osuwiskowe zgrupowane w kilkunastu rejonach:
• zbocza doliny Wisły: na pd. od Tczewa, na odcinku Gniew – Tymawa – Jaźwiska, Tychnowy –
Kwidzyn z doliną Renowy;
• dolina Nogatu k. Wielbarku;
• klifowe odcinki wybrzeża: Sopot – Orłowo – Kamienna Góra, Oksywie, Cetniewo – Rozewie
– Jastrzębia Góra;
• wysoczyzna morenowa Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa;
• dolina Raduni: Somonino – Żukowo, Pręgowo Dolne – Bielkówko;
• doliny: Kłodawy, Rutkownicy, Wietcisy, Wierzycy.
W 2005 r. na zamówienie Ministerstwa Środowiska zrealizowano w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie opracowanie Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych
na terenie całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych (Rejestracja ... 2005). Rejestr obejmuje 109 osuwisk z terenu województwa pomorskiego wykazujących aktywność coroczną lub mało aktywnych, które wykazują zmiany w cyklu wieloletnim (tabela 44). Najliczniejszą wśród nich grupę stanowią osuwiska w obrębie klifowych brzegów morskich (w powiatach puckim i słupskim – ponad 70) oraz na terenie miasta Gdańska (13).
Tabela 44. Wykaz zarejestrowanych osuwisk według powiatów w 2005 r.
Liczba
osuwisk

Lokalizacja

pucki

53

Puck (14), Jastrzębia Góra (14), Osłonino (11), Błądzikowo (6), Gnieżdżewo (7), Chłapowo (1)

słupski

21

Poddąbie (11), Dębina (7), Orzechowo (3),

Miasto Gdańsk

13

ulice: Leśna, Piekarnicza, Kartuska, Pagórkowa, Kotwicka (cmentarz),
Biskupia, Spadzista, III Br. Szczerbca, Trakt Św. Wojciecha (3), Stroma,

Powiat
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Po Schodkach (Rzeczna)
Miasto Gdynia

1

Orłowo

tczewski

7

Gniew (2), Polskie Gronowo, Tymawa, Gorzędziej (2), Mała Słońca

kartuski

5

Kiełpino, Babi Dół (4)

malborski

3

Dąbrówka Malborska, Wielbark (2)

starogardzki

2

Błędno, Klonówka

sztumski

2

Pogorzele, Zakręty

kwidzyński

1

Podzamcze

wejherowski

1

Strzebielino

Źródło: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju. 2005, AGH. Kraków
(http://geozagrozenia.pgi.gov.pl)

Dla całego województwa dostępna jest mapa przeglądowa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych (ryc. 21). Mapa zawiera jedynie ogólne i wstępne
dane informujące o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej i morfologii), do rozwoju ruchów masowych, nie potwierdzone zwiadem terenowym. Stąd,
jak zastrzega Państwowy Instytut Geologiczny (instytucja udostępniająca mapę), nie można ich
wykorzystywać przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego37.

Ryc. 21. Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w województwie pomorskim
Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download

W 2011 r. zostało wykonane opracowanie „Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska”38. W ramach tego opracowania na terenie miasta
Gdańsk zinwentaryzowano 96 osuwisk i 169 terenów zagrożonych ruchami masowymi, co daje
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download
Opracowanie na zamówienie miasta Gdańska sporządził Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Geologii Morza w Gdańsku.
37
38
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wskaźnik około 0,7 osuwiska i 1,3 terenu zagrożonego ruchami masowymi na 1 km2. „Najwięcej,
bo niemal 1/3 wszystkich osuwisk, występuje w strefie krawędziowej wysoczyzny polodowcowej
w południowej części Gdańska, w dzielnicach: Orunia – Św. Wojciech – Lipce i Chełm. Podobna
ilościowo grupa osuwisk występuje na obszarze kompleksu leśnego Lasów Oliwskich na terenach
dzielnic: Oliwa, VII Dwór, Brętowo, Jasień, Osowa. Poza tym stwierdzono obecność skupisk
osuwisk i pojedynczych form w dzielnicach: Siedlce (w rejonie Emaus, na N stokach Wzgórza
Mickiewicza; na SW od skrzyżowania ulic Kartuskiej i Łostowickiej; w rejonie ul. Goszczyńskiego
i Zakopiańskiej oraz ul. Malczewskiego i Bystrzyckiej), Śródmieście (rejon Biskupiej Górki od
strony wschodniej), Wrzeszcz Górny (rejon stoków miedzy ul. Ogrodową i ul. Srebrniki; rejon
ul. Na Wzgórzu), Piecki – Migowo (rejon ul. Kruczkowskiego; rejon ul. Jaśkowa Dolina), Ujeścisko-Łostowice (m.in. rejon Zaborni; rejon Kowali), Chełm (m.in. rejon ul. Zakoniczyńskiej; rejon
ul. Brygady Szczerbca), Jasień (rejon Szadółek na E od ul. Jabłoniowej), Kokoszki (między osiedlem Kalina i linią kolejową) oraz Osowa (nad J. Wysockim). Są to obszary należące do zlewni
Kanału Raduni, Potoku Strzyża, Potoków: Oliwskiego, Prochowego i Rymarzewskiego, Potoku
Siedlickiego oraz do zlewni Jeziora Wysockiego.” (Rejestr ….2011)
Większość osuwisk znajduje się na terenach niezabudowanych, porośniętych lasami, zaroślami
lub na nieużytkach, jednocześnie około 1/3 wyznaczonych osuwisk stwarza zagrożenie dla zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Osuwiska w Gdańsku są osuwiskami gruntowymi, rozwiniętymi w skałach nieskonsolidowanych, gdzie dominują utwory drobnoziarniste.
Tylko pojedyncze osuwiska zostały opisane jako „mieszane”, gdyż rozwinęły się na różnych rodzajach podłoża, obejmujących m.in. nasypy budowlane. Dominującym typem ruchu w osuwiskach jest zsuw, w kilkunastu przypadkach opisano ruch złożony – zmienny, spełzywanie lub
spływanie.
Aż 70% wszystkich osuwisk wyznaczonych na terenie Gdańska stanowią osuwiska aktywne
lub częściowo aktywne, przy czym 5% wszystkich osuwisk w Gdańsku to osuwiska w ciągłym
ruchu oraz te których objawy aktywności występowały w trakcie prowadzenia rejestracji albo
w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat. Osuwiska nieaktywne, w obrębie których nie obserwowano
i nie udokumentowano objawów aktywności w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat stanowią około
30 % wszystkich osuwisk, osuwiska mieszane, na których występują zarówno strefy nieaktywne
jak i aktywne stanowią 16 % wszystkich osuwisk w granicach Gdańska.
Jak stwierdzono w opracowaniu, większość stoków jest ustabilizowana i dopiero naruszenie tej
równowagi przez człowieka lub przez czynniki naturalne może uaktywnić osuwiska oraz inne
procesy stokowe.
Główne przyczyny powstania osuwisk na terenie Gdańska to przyczyny naturalne, najczęściej
związane z infiltracją wód opadowych i roztopowych lub erozyjnym podcięciem zbocza. W około
20 przypadkach stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną powstania lub jedną z przyczyn rozwoju
osuwiska była działalność człowieka (najczęściej podcięcie i/lub zestromienie skarpy, a także
obciążenie budynkiem czy nieodpowiednia gospodarka wodno-ściekowa).
Poza inwentaryzacją osuwisk, na terenie Gdańska wyznaczono 169 terenów zagrożonych ruchami masowymi, na których przy sprzyjających czynnikach może dojść do powstania nowych
osuwisk. Występowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi w wielu miejscach Gdańska
jest powiązane z rejonami występowania osuwisk, jak np. stok wysoczyzny w południowej części
Gdańska w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce.
Obszarami szczególnie narażonymi na dalszy rozwój ruchów masowych na obszarze miasta
Gdańsk są:
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• wschodnie stoki wysoczyzny lodowcowej po zachodniej stronie ul. Trakt Św. Wojciecha, szczególnie w rejonie Oruni Górnej i Góry Św. Wojciecha,
• rejon Biskupiej Górki w dzielnicy Śródmieście,
• stoki wzdłuż ulicy Kartuskiej od Zaborni, przez północne stoki Wzgórza Mickiewicza do
Śródmieścia,
• rejon na wschód od ulicy Jabłoniowej w dzielnicy Jasień,
• lasy oliwskie w rejonie Oliwy, VII Dworu, Brętowa (Niedźwiednik) i Doliny Strzyży (Jasień),
• stok na wschodnim brzegu J. Wysockiego (Osowa).
Rozpoznane i udokumentowane osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi są obszarami, w których istnieje prawdopodobieństwo występowania dalszych procesów stokowych.
Rozwój ruchów masowych może nastąpić szczególnie w przypadku wystąpienia obfitych opadów
atmosferycznych. Jak wskazują obserwacje, impulsem do dalszego rozwoju osuwisk może być
również działalność człowieka w zakresie m.in. naruszenia stabilności zboczy poprzez podcinanie
stoków, nieodpowiednią zabudowę stoków, zmianę warunków wodnych czy wycinanie lasów.
Systematyczny monitoring na terenie Gdańska powinien być prowadzony w przypadku osuwisk
stwarzających zagrożenie dla zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej i przesyłowej. Generalnie
nie przewiduje się takiego monitoringu dla terenów zagrożonych. Wyjątkiem są tereny w sąsiedztwie zabudowań, gdzie stwierdzono występowanie osuwisk aktywnych lub okresowo aktywnych,
zagrażających zabudowaniom lub infrastrukturze komunikacyjnej i/lub przesyłowej.
Możliwości zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem osuwisk lub ograniczenia
ich skutków:
 stabilizacja stoku;
 rekonstrukcja zabudowy, przeniesienie infrastruktury poza obszar osuwiska, w przypadku celowych inwestycji stosowanie „lekkich” technologii budowlanych;
 profilaktyka, prowadząca do rezygnacji z zabudowy stoków osuwiskowych;
 monitoring, ostrzeganie, a w skrajnych przypadkach ewakuacja ludności i mienia z terenów
zagrożonych.
Erozja gleb
Erozja polega na zmywaniu i wymywaniu drobnych cząstek organicznych i mineralnych (erozja wodna) lub ich wywiewaniu (erozja wietrzna) z powierzchniowej warstwy gleby. Prowadzi to
do jej degradacji objawiającej się zubożeniem i spłyceniem poziomu orno-próchnicznego,
a w skrajnych przypadkach – całkowitym zniszczeniem profilu glebowego. Gleby erodowane
posiadają mniejsze właściwości chłonne, co przyczynia się do wzrostu zagrożenia powodziowego.
Zagrożenie gleb erozją wodną zależy od takich czynników przyrodniczych jak: nachylenie
i długości stoku, właściwości fizycznych gleb, częstotliwość i intensywność opadów. Najbardziej
podatne na erozję wodną w województwie pomorskim są piaski luźne, piaski gliniaste lekkie
i mocne pylaste oraz gliny lekkie pylaste i utwory murszowe.
Gleby województwa pomorskiego są w znacznie większym stopniu narażone na erozję wodną
niż średnio gleby w kraju. Na terenie województwa znajduje się 750,7 tys. ha gruntów rolnych
i leśnych zagrożonych erozją wodną powierzchniową, co stanowi 41,0% powierzchni ogólnej (w
Polsce – 28,5%), w tym: erozją słabą - 17,8% gruntów, średnią – 22,9%, silną – 0,3% (Ochrona
… 2012). Pod względem udziału gruntów zagrożonych erozją średnią i silną pomorskie zajmuje
trzecią pozycję w kraju za województwami małopolskim i podkarpackim.
Przeważającą część zagrożonych gruntów w województwie pokrywają lasy, niemniej nadal
w niektórych jego rejonach znaczne ich obszary uprawiane są rolniczo.
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Erozja wodna silna i bardzo silna występuje w strefie krawędziowej wysoczyzn, na obszarach o
dużym udziale rzeźby wysokopagórkowatej i wzgórzowej, przy nachyleniu stoków około 15 O
(Warunki przyrodnicze …, 1979-87). Występuje na niewielkim obszarze województwa, głównie
lokalnie w gminach: Chmielno, Sulęczyno, Somonino, Kartuzy, Dziemiany, Lipusz, Bytów, Cewice, Miastko, Parchowo, Studzience, Tuchomie oraz wzdłuż doliny Wisły i niektórych rzek głęboko rozcinających wysoczyzny (Brda). Erozja silna niszczy nie tylko poziom orno-próchniczny, ale
także głębsze poziomy gleby. Poprzez żłobiny może powodować powstawanie wąwozów. Obszary takie winny być przeznaczane pod trwałe zalesienia.
Zagrożenie erozją wodną średnią występuje szczególnie na Pojezierzach Kaszubskim i Bytowskim oraz w okolicach Dzierzgonia - na terenach pagórkowatych oraz na zboczach dolin rzecznych i rynien glacjalnych, gdzie nachylenie stoków waha się w granicach 10-15O (Załącznik 19).
Poziom orno-próchniczny gleb jest tam intensywnie zmywany.
Przeciwdziałanie erozji wodnej gleb
Dla zabezpieczenia tych gleb użytkowanych rolniczo wymagana jest uprawa poprzecznostokowa lub bezorkowa, stosowanie płodozmianów przeciwerozyjnych i utrzymanie gleb jak najdłużej pod okrywą roślinną. Na większych obszarach pól o rzeźbie pagórkowatej wskazane jest trwałe zadarnianie przez zakładanie pastwisk lub uprawa wieloletnich roślin pastewnych. Tereny, na
których występuje erozja silna, wymagają melioracji przeciwerozyjnych. Gleby rolnicze najsilniej
erodowane powinny być trwale zadarniane lub zalesiane.
Zagrożenie gleb erozją wietrzną jest na terenach rolniczych regionu stosunkowo niewielkie.
Jej nasilenie zależy od rodzaju i wilgotności gleby, prędkości wiatrów, lesistości i okrywy roślinnej
oraz ekspozycji terenu. Na terenie województwa pomorskiego znajduje się 253,4 tys. ha gleb
użytkowanych rolniczo potencjalnie zagrożonych erozją wietrzną, co stanowi 13,9% powierzchni
ogólnej (w Polsce – 27,6%), w tym: erozją słabą zagrożonych jest 10,3% gleb, średnią – 3,4%,
silną – 0,2% (Ochrona ..., 2012).
Zagrożenie erozją wietrzną średnią występuje na niewielkim obszarze. Dotyczy ona głównie
przesuszonych gleb organogenicznych (murszowo-torfowych) i piasków murszowatych, spotkanych w gminach nadmorskich Wybrzeża Słowińskiego i Pobrzeża Kaszubskiego, oraz drobnoziarnistych gleb piaszczystych w rejonie Pojezierzy Kaszubskiego i Starogardzkiego, a także na
terenach sandrowych powiatu chojnickiego. Okresowe nasilenie erozji wietrznej możliwe jest
także na glebach lekkich i murszowych we wsch. pasie Doliny Wisły, a w bezśnieżne, suche zimy
– również na Żuławach (Warunki produkcji ... 1979-87). Zagrożenie erozją wietrzną silną ma
miejsce w strefie przybrzeżnej, na piaskach luźnych pochodzenia morskiego. Na skutek niszczenia roślinności wydmowej (budownictwo, turystyka) dochodzi tam do zasypywania piaskiem
przyległych pól uprawnych.
Przeciwdziałanie erozji wietrznej gleb
Przeciwdziałanie erozji wietrznej to przede wszystkim skrócenie okresu ugorowania i prawidłowa uprawa zapobiegająca rozpylaniu gleb torfowych i murszowych. Lokalnie wskazane mogą
być zadrzewienia.
Susza
Susza jest naturalną, powtarzającą się cechą klimatu, wiele jest definicji i klasyfikacji tego ekstremalnego zjawiska. Według „Międzynarodowego słownika hydrologicznego" susza oznacza
długotrwały brak lub znaczący niedostatek opadów. Możemy mówić o różnych etapach (rodzajach) suszy. Susza atmosferyczna wiąże się z niedostatkiem opadów i dużym parowaniem terenowym. Susza glebowa (rolnicza), oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin, który w skraj107

nym przypadku prowadzi do wysychania roślin. Susza hydrologiczna wiąże się z obniżeniem
poziomu wód gruntowych i zmniejszeniem przepływu wody w wodach płynących. W ostatnich
latach susze pojawiają się coraz częściej, są coraz bardziej intensywne.
Na obszarze Polski susze najczęściej obejmują tylko fazę suszy atmosferycznej. Susze, które
mają kontynuację w dalszych fazach i swym zasięgiem obejmują większe obszary kraju, są zjawiskiem rzadszym i w wieloleciu 1970 – 2005 wystąpiły w latach 1982, 1983, 1992, 1993, 1994, 2000
oraz 2003. Zwiększona frekwencja silnych, a lokalnie ekstremalnych susz atmosferycznych jest
obserwowana na obszarze rozciągającym się od Dolnego Śląska przez Nizinę Wielkopolską i Kujawy po Pojezierze Mazurskie. Zwiększoną frekwencję susz obserwuje się również na Wyżynie
Lubelskiej oraz w Polsce Północnej, tzn. również na terenie naszego województwa. (ryc. 23).

Ryc. 23. Rozkład przestrzenny liczby miesięcy z suszą silna i ekstremalna (SPI ≤ - 1.5 ) w półroczu letnim (V-X) w
latach 1975-2001
Źródło: rys. 4 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju (red. H. Lorenc, IMGW PIB, Warszawa 2012)

Susza hydrologiczna występuje na obszarach uzależnionych od jednego, infiltracyjnego typu
zasilania, charakteryzujących się podatnością na skutki jego ograniczenia w następstwie długo
trwałego braku opadów. W granicach województwa są to obszary piaszczyste Borów Tucholskich, Mierzei Łebskiej, Helskiej i Wiślanej (Fac i in. 2012, za Raportem o stanie środowiska
…2012). Na obszarze pojeziernym, mała zdolność retencyjna gleb i proces opadania lustra wody
w jeziorach, zwłaszcza w zlewni Brdy, Wdy i Wierzycy, powodują niebezpieczne obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych.
Ze zjawiskiem suszy wiążą się zwłaszcza: uszkodzenia szlaków komunikacyjnych, koncentracja
zanieczyszczeń w wodzie i glebie, straty w rolnictwie, przesuszenia ściółki leśnej i przez to zwiększone zagrożenie pożarowe. Jak wynika z zamieszczonego poniżej rysunku (ryc. 24), zagrożenie
pożarowe nadleśnictw w granicach woj. pomorskiego nie należy do największych w skali kraju.
Większość nadleśnictw naszego regionu zaklasyfikowana została do grupy o zagrożeniu średnim,
4 nadleśnictwa: Choczewo, Kartuzy, Kolbudy i Dretyń oraz 2 położone fragmentarycznie w gra108

nicach województwa: Sławno (na styku z woj. zachodniopomorskim) i Susz (na styku z woj.
warmińskio-mazurskim) wykazują zagrożenie pożarowe lasu małe.
Ograniczanie zagrożenia i skutków suszy może nastąpić przez wprowadzanie zalesień i zadrzewień, ochronę terenów mokradłowych oraz budowę obiektów małej retencji.

Ryc. 24. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego nadleśnictw
Źródło: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju (red. H. Lorenc, IMGW PIB, Warszawa 2012)

2.9. Regionalizacja fizycznogeograficzna obszaru województwa
Zjawiska, które zachodziły w środowisku w okresie plejstocenu i holocenu zdecydowały o cechach przypowierzchniowych warstw budowy geologicznej i charakterystycznym zróżnicowaniu
geomorfologicznym. W przedstawionej strukturze wyraźnie czytelny jest pasowy układ przestrzenny, nawiązujący do układu jednostek środkowej – nadbałtyckiej części Europy. Zmienność
cech środowiska następuje od linii brzegowej morza w kierunku południowym, tworząc specyficzne struktury przestrzenne, przechodzące od różnego typu akumulacyjnych równin przymorskich, przez strefę wysoczyzn morenowych do strefy równin wodno-lodowcowych. Układ ten
przecinany jest dolinami rzecznymi, wśród których najrozleglejszą strukturę stanowi Dolina Dolnej Wisły, z aluwialnym obszarem ujściowym Żuław Wiślanych. Struktury te, stanowiące cenne
geokompleksy o zachowanych w znacznym stopniu naturalnych walorach przyrodniczych, budują
osnowę ekologiczną przestrzeni województwa.
Administracyjnie wydzielona granica województwa pomorskiego przecina nizinne struktury
Polski północnej. Województwo cechuje się interesującym położeniem geograficznym w centralnej części Niżu Europejskiego, na wschodnim krańcu podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich oraz na jej granicy z podprowincją Pojezierzy Południowobałtyckich. W rejonie Trójmiasta
Pojezierza Południowobałtyckie zbliżają się najbardziej do wybrzeża morskiego, ograniczając
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region pobrzeża do wąskiego pasa nadmorskiego. Przez centralną część województwa przebiega
granica pomiędzy wymienionymi jednostkami rzędu podprowincji, rozdzielająca dwie wyraźne
strefy przyrodnicze – pobrzeży i pojezierną – różnicujące podstawowe cechy środowiska przyrodniczego województwa. W obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich, w obszarze województwa,
występują dwa makroregiony – Pobrzeże Słowińskie i Pobrzeże Gdańskie, natomiast w obrębie
pasa Pojezierzy Południowobałtyckich, składowymi jednostkami fizycznogeograficznymi rzędu
makroregionu są od zachodu: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Południowopomorskie, Dolina Dolnej Wisły i Pojezierze Wchodniopomorskie (Kondracki, 1988).
W całości powierzchni województwa obszary pobrzeży (bez Żuław Wiślanych) stanowią
20,7 %, Żuławy Wiślane zajmują 7,8%, zaś obszary pojezierne (bez Doliny Dolnej Wisły) stanowią 69,3%. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa przedstawiona została (opisowo
i graficznie – Mapa 11 jako załącznik do opracowania), podobnie jak we wcześniejszych opracowaniach ekofizjograficznych sporządzonych dla woj. pomorskiego, na podstawie prac Przewoźniaka (1985, 1993, 1995), modyfikujących podział Kondrackiego.
Charakterystyczne cechy fizycznogeograficzne poszczególnych makroregionów przedstawiają
się następująco:
Pobrzeże Słowińskie – obejmuje północno-zachodni fragment województwa, o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, z mezoregionami: Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka
i Wybrzeża Słowińskie. Makroregion ten sięga od zachodniego krańca województwa, wzdłuż
wybrzeża Morza Bałtyckiego, po zachodnie krańce Pobrzeża Kaszubskiego, które stanowią zachodnie
krawędzie Pradoliny Redy-Łeby i tzw. Wysoczyzny Żarnowieckiej. Obszar ten charakteryzuje występowanie przybrzeżnego pasa wydmowego tzw. Mierzei Kaszubskiej, z rozpościerającymi się na jego zapleczu hydrogenicznymi równinami przymorskimi o płytkim zaleganiu wód podziemnych, z jeziorami
przybrzeżnymi – Gardno (pow. 24,7 km2), Łebsko (pow. 71,4 km2) i Sarbsko (pow. 6,7 km2), obszarami
torfowo-bagiennymi i rozległymi użytkami zielonymi. W obrębie regionu, w zachodniej części Mierzei
Kaszubskiej, położony jest najbardziej znany i unikatowy zespół wydm nadmorskich w Polsce – objęty
ochroną w ramach Słowińskiego Parku Narodowego. Maksymalna szerokość pasa wydmowego sięga
w rejonie jeziora Łebsko ok. 1,5 km. Układ wspomnianych elementów przyrodniczych tworzy strukturę
pasmową, równoległą do linii brzegowej morza i ograniczoną od południa bezjeziornymi wysoczyznami
morenowymi. Centralną część obszaru zajmuje wyniesiona nad sąsiednimi równinami Wysoczyzna
Damnicka. Pas pobrzeża rozdzielany jest dolinami rzek przymorskich – Wieprzy, Słupi, Łupawy i Łeby,
tworzącymi w części wysoczyznowej i jej sąsiedztwie wyraźnie wcięte doliny erozyjne. Największe
wzniesienie stanowi kulminacja Rowokołu (115 m n.p.m.) położona w ciągu łuku morenowego w sąsiedztwie jeziora Gardno.
Pobrzeże Gdańskie – stanowi rozległy obszar nadmorski, ze znacznym przewężeniem w rejonie
Trójmiasta, rozciągający się na wschód od makroregionu Pobrzeża Słowińskiego, obejmujący
północną i północno-wschodnią część województwa. Pobrzeże Gdańskie cechuje się silnym
zróżnicowaniem środowiskowym i fizjonomicznym, wchodzących w jego skład mezoregionów –
Pobrzeża Kaszubskiego, Mierzei Helskiej, Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych. Największą wysokość przekraczającą nieco ponad 100 m n.p.m. osiąga teren na Wysoczyźnie Żarnowieckiej,
w północnej części obszaru, gdzie wśród wzniesień morenowych, położone jest duże, rynnowe
Jezioro Żarnowieckie, o pow. 14,7 km2. Najmniejszą wysokością cechują się Żuławy Wiślane
z licznymi obniżeniami depresyjnymi sięgającymi w granicach województwa około 1 m p.p.m.
Cechą charakterystyczną wewnętrznej struktury krajobrazowej Pobrzeża Kaszubskiego jest rozczłonkowanie obszaru na szereg kęp wysoczyznowych rozdzielonych głęboko wciętymi dolinami
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o genezie rynien subglacjalnych lub pradolin. Kępy te są szczególnie charakterystyczne dla wybrzeża Zatoki Gdańskiej (kępy: Swarzewska, Pucka, Oksywska i Redłowska). Fragmentarycznie
wytworzyły się na nich strome, urwiste krawędzie brzegowe, wśród których najbardziej znany
Klif Redłowski w Gdyni. Zachodnia część makroregionu stanowi rozległą wysoczyznę silnie wyodrębnioną z otoczenia za sprawą otaczających ją pradolin Redy-Łeby i Płutnicy. Centralną część
tego obszaru zajmuje Puszcza Darżlubska, porastająca wierzchowinę Wysoczyzny Puckiej i tzw.
Sandr Piaśnica. Interesującym elementem geomorfologicznym jest najpotężniejsza forma pradolinna Polski północnej – Pradolina Redy-Łeby – stanowiąca południowy kraniec makroregionu
i oddzielająca go od Pojezierza Kaszubskiego. Szerokość tej pradoliny sięga miejscami 3 km,
a w rejonie tzw. Meandru Kaszubskiego – pomiędzy Gdynią a Wejherowem – 5 km. Wysokość
zboczy pradoliny wynosi miejscami 100 m. W dnach dolin i pradolin występują utwory hydrogeniczne, z płytkim zaleganiem wód gruntowych. Do ciekawych form dolinnych, jednak o znacznie
mniejszych rozmiarach, zaliczyć należy także rynnę Jeziora Żarnowieckiego, pradolinę rzeki Płutnica i Równinę Błot Przymorskich. Szerokość pasa Pobrzeża Gdańskiego maleje w kierunku południowo-wschodnim osiągając minimum pomiędzy Gdynią a Sopotem, gdzie krawędź wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego przybliża się do pasa plaży.
Charakterystycznym elementem struktury pobrzeża są piaszczyste mierzeje – Kaszubska, Helska i Wiślana – tworzące odmienny typ wybrzeża morskiego Bałtyku. Stanowią one długie, piaszczyste i wąskie ciągi wydmowe o nieregularnym kształcie i zróżnicowanej szerokości – od kilkudziesięciu metrów na Mierzei Wiślanej do ok. 3 km na Półwyspie Helskim (Przewoźniak, 1980).
Mierzeja Kaszubska, ciągnąca się od Pobrzeża Słowińskiego po Kępę Swarzewską na wschodzie,
stanowi północny kraniec województwa, zaś Mierzeje Helska i Wiślana stanowią wały wydmowe,
odgraniczające wody przybrzeżne zatok Puckiej i Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego od otwartego
morza. Ostatnim mezoregionem Pobrzeża Gdańskiego, o całkowicie odmiennym typie środowiska i krajobrazu są Żuławy Wiślane, stanowiące deltę Wisły. Jest to rozległa równina, zawdzięczająca swą dzisiejszą postać działalności człowieka, zbudowana z piaszczystych i ilastych utworów
aluwialnych oraz utworów organogenicznych, rozciągająca się po obu stronach obwałowanego
koryta Wisły. Ich zachodnią granicę wyznaczają krawędzie wysoczyznowe pojezierzy Kaszubskiego i Starogardzkiego, zaś wschodnią granicę krawędź Pojezierza Iławskiego i Wysoczyzny Elbląskiej (poza granicami województwa pomorskiego). Równina Żuław wyniesiona jest maksymalnie
do około 5 m n.p.m w rejonie Tczewa, a punkt najniższy osiąga poza granicami województwa
w rejonie wsi Raczki –1,8 m p.p.m. Sieć rzeczną stanowią Wisła i Martwa Wisła z ujściem do
Zatoki Gdańskiej oraz Nogat i Szkarpawa z ujściami do Zalewu Wiślanego.
Pojezierze Zachodniopomorskie – zajmuje niewielki fragment województwa, położony w jego
środkowo-zachodniej części. Makroregion stanowi północny skłon wysoczyzn morenowych,
głównego ciągu moren fazy pomorskiej, przechodzący na północno-zachodnim krańcu w nadmorską Równinę Słupską, a na krańcu północno-wschodnim znajdujący swą geomorfologiczną
kontynuację w postaci Wysoczyzny Damnickiej. W jego skład wchodzą dwa mezoregiony o dużym podobieństwie przyrodniczo-krajobrazowym: Wysoczyzna Polanowska i Pojezierze Bytowskie. Cechują się one typowymi młodoglacjalnymi strukturami geomorfologicznymi, jak moreny
czołowe i denne, sandry i rynny glacjalne. Najwyżej położony – na ciągach moren czołowych jest południowy pas makroregionu, osiągający wysokości bezwzględne przekraczające 200 m
n.p.m. – z kulminacjami 238 i 256 m n.p.m. W północnym pasie regionu wysokości bezwzględne
zmniejszają się do ok. 100 m n.p.m. Północny skłon wysoczyzn morenowych poprzecinany jest
dolinami cieków– Łupawy, Słupi, Wieprzy, Grabowej i Radwi, spływających ku Pobrzeżu Sło111

wińskiemu. W rejonie głęboko wciętych dolin Słupi i Wieprzy region cechuje się największym
zróżnicowaniem geomorfologicznym.
Pojezierze Wschodniopomorskie – obejmuje środkową i południowo-wschodnią część województwa, z trzema mezoregionami – Pojezierzem Kaszubskim, Pojezierzem Starogardzkim i oddzielonym od niego Doliną Dolnej Wisły Pojezierzem Iławskim. Pojezierze Wschodniopomorskie położone jest po obu stronach łuku moren fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia, obniżającego
się w kierunku Doliny Wisły, a osiągającego swą kulminację szczytem Wieżyca (329 m n.p.m.)
w kompleksie Wzgórz Szymbarskich. Region położony jest w większości w dorzeczu Wisły. Odwadniają go od zachodu rzeki Wierzyca i Radunia, od wschodu Osa i Liwa, zaś w północnozachodniej części Łeba i Łupawa, spływające w kierunku północnym do jezior przybrzeżnych
Łebsko i Gardno oraz cieki spływające do rzeki Redy. Przewoźniak (2001) w nowej propozycji
regionalizacji fizycznogeograficznej województwa, zalicza Pojezierze Iławskie do makroregionu
Pojezierze Mazurskie – co, przynajmniej z fizjograficznego punktu widzenia, wydaje się bardziej
uzasadnione, niż traktowanie go jako części Pojezierza Pomorskiego.
Mezoregionem o największym zróżnicowaniu morfologicznym jest Pojezierze Kaszubskie,
z najwyżej wyniesionym fragmentem wału moren czołowych fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. W niektórych fragmentach terenu strefy czołowomorenowej oraz na krawędzi wysoczyznowej pojezierza spadki terenu osiągają wartości dochodzące do 40o. W kierunku wschodnim,
już na obszarze Pojezierza Starogardzkiego, zauważyć można względnie jednorodną powierzchnię wysoczyzn morenowych falistych; podobny charakter ma również Pojezierze Iławskie w granicach woj. pomorskiego.
Pojezierze Południowopomorskie – rozciąga się w południowo-zachodniej części województwa,
obejmując swym zasięgiem trzy mezoregiony – Równinę Charzykowską, Pojezierze Krajeńskie
i Bory Tucholskie. Makroregion położony jest na południowym skłonie moren fazy pomorskiej,
w obszarze rozległych równin sandrowych. W północnej części tego obszaru na Równinie Charzykowskiej występuje charakterystyczne przenikanie się struktur geomorfologicznych morenowych i sandrowych, a występowanie rynien subglacjalnych, dolin rzecznych i obniżeń wytopiskowych powoduje, że teren ten jest urozmaicony. Obszar makroregionu odwadniany jest w kierunku południowym do pradoliny Noteci – Warty przez wody Wdy, Gwdy i centralnie płynącej Brdy
– stanowiącej główny ciek regionu. Rzeki te tworzą malownicze, kręte i miejscami głęboko wcięte
doliny, o silnym spadku. Wschodni fragment makroregionu stanowi mezoregion Borów Tucholskich
Dolina Dolnej Wisły – rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew, rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym rejonie na
mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiego – po wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny Fordońskiej i Kotliny
Grudziądzkiej (położonych w większości w woj. kujawsko-pomorskim) oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza, o stosunkowo silnym
nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Interesująca jest propozycja Przewoźniaka (2001), wzbogacenia podziału regionalnego o podział przybrzeżnych obszarów morskich,
na których zauważalny jest dość czytelny układ przestrzenny akwenów. Mimo braku formalnej
przynależności wód morskich do obszaru województwa ich powiązanie funkcjonalne z lądem jest
czytelne i silne. Przewoźniak proponuje wydzielenie czterech akwenów tworzących swoisty podział regionalny wód przybrzeżnych województwa – Przybrzeża Pomorskiego, Zatoki Gdańskiej,
Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego.
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Przybrzeże Pomorskie – rozpościera się na wysokości granic województwa – od rejonu Ławicy
Słupskiej do Przylądka Rozewie, w obrębie wód otwartego morza, stanowiąc zachodnią część
obszarów morskich przylegających do woj. pomorskiego.
Zatoka Gdańska – jest największą zatoką polskiego wybrzeża Bałtyku, oddzieloną od wód morskich umowną linią łączącą Przylądek Rozewie z Przylądkiem Taran na Półwyspie Sambia. Maksymalna głębokość akwenu wynosi 118 m. Zatoka posiada dobrą wymianę wód z otwartym morzem; stanowi południowy kraniec akwenu, w obrębie którego zawarty jest basen sedymentacyjny
– Głębia Gdańska. W części południowej wybrzeże zatoki stanowi wał Mierzei Wiślanej. Pozostałe wybrzeża mają zróżnicowany charakter z obniżeniami dolinnymi w ujściach cieków i klifami
w rejonach kontaktu morza z kępami wysoczyznowymi.
Zatoka Pucka – stanowi w rzeczywistości integralną część Zatoki Gdańskiej. Ze względu jednak na swoiste domknięcie i łączność wód z Zatoką Gdańską jedynie od strony południowej oraz
ze względu na rolę w strukturze i funkcjonowaniu środowiska, wydzielona została jako odrębna
jednostka przyrodnicza. Ograniczenie zatoki tworzą Półwysep Helski i brzeg Pobrzeża Kaszubskiego, a umowną granicę z Zatoką Gdańską tworzy linia łącząca cypel Półwyspu Helskiego
z Cyplem Orłowskim. Akwen wykazuje dwudzielność – na część północną będącą płytkim, silnie
wysłodzonym akwenem (śr. głęb. 3,5 m) – ograniczoną Cyplem Rewskim i Ryfem Mew w jego
przedłużeniu oraz część południową – otwartą o bardziej morskim charakterze. Zalew Wiślany –
stanowi estuarium drugiego rzędu w stosunku do Zatoki Gdańskiej, ma powierzchnię 838 km2,
z czego 328 km2 znajduje się w granicach Polski, a ok. 45% tej powierzchni położone jest w woj.
pomorskim. Zbiornik ten charakteryzuje się małą głębokością – maksymalna wynosi 4,4 m, zaś
średnia 2,4 m. (Aktualizacja …, 2007)
2.10. Struktura krajobrazowa, walory i zagrożenia krajobrazu
 Makrostruktura krajobrazowa
O strukturze krajobrazowej regionu decydują w znacznej mierze położenie geograficzne województwa oraz procesy, które zaszły w okresie czwartorzędu (plejstocen i holocen). Zjawiska te
przesadziły o ważnych dla krajobrazu cechach: przypowierzchniowej budowie geologicznej
i zróżnicowaniu geomorfologicznym regionu. W powiązaniu ze zjawiskami hydrologicznymi zdeterminowały one cechy siedliskowe i charakter naturalnej szaty roślinnej, decydując o specyfice
krajobrazowej województwa i jej silnym zróżnicowaniu. Zróżnicowanie to podlega użytkowaniu,
kształtowaniu i ochronie jak inne składowe oraz stanowi wyraz struktury horyzontalnej środowiska i tworzy określone jednostki makrostruktury krajobrazowej. W strukturze tej wyraźnie czytelny jest pasowy układ przestrzenny, nawiązujący do układu jednostek środkowej, nadbałtyckiej
części Europy. Zmienność cech środowiska i krajobrazu następuje od linii brzegowej morza w
kierunku południowym, tworząc specyficzne struktury przestrzenne, przechodzące od różnego
typu akumulacyjnych równin przymorskich, przez strefę wysoczyzn morenowych do strefy równin wodno-lodowcowych. Układ ten przecinany jest dolinami rzecznymi, wśród których najrozleglejszą strukturę stanowi Dolina Dolnej Wisły, z aluwialnym obszarem ujściowym Żuław Wiślanych. Struktury te stanowią cenne geokompleksy o zachowanych w znacznym stopniu naturalnych walorach przyrodniczych (Aktualizacja …, 2007).
Granica województwa pomorskiego przecina nizinne struktury krajobrazowe Polski północnej związane z szerokim pasem Niżu Europejskiego. W jego obrębie uwidaczniają się dwie makrostruktury (dominujące strefy): nadmorska i pojezierna, porozdzielane niezależnymi formami dolinnymi, które tworzą odrębne mezostruktury krajobrazowe. W strefie nadmorskiej dominują dwie podstawowe mezostruktury krajobrazowe – nizinne formy akumulacyjne wraz
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z towarzyszącymi strefie brzegowej zbiornikami wodnymi oraz morenowe formy wysoczyznowe,
występujące w postaci charakterystycznych kęp i wyniesień morenowych równinnych i falistych.
Przewoźniak (1991) zwraca uwagę, że krajobrazy tej strefy charakteryzują się wyraźnym uporządkowaniem relacji przestrzennych, mającym wyraz w układzie równoległym do linii brzegowej.
W strefie pojeziernej mezostrukturami krajobrazowymi dominującymi powierzchniowo są formy
glacjalne - równinne i faliste, glacjalne - pagórkowate i wzgórzowe oraz fluwioglacjalne - równinne i faliste (Richling, 1992).
Mezostruktury krajobrazowe obu stref mają interesujące i wyraźne zróżnicowanie wewnętrzne,
tworzące mozaikę typów krajobrazu podkreślanych pokryciem terenu. Najsilniejsze zróżnicowanie krajobrazowe mają strefa nadmorska i obszary czołowomorenowe strefy pojeziernej. Poza
naturalnymi krajobrazami ziemi pomorskiej, krajobrazy typowo antropogeniczne najsilniej rozwinęły się na styku stref nadmorskiej i pojeziernej, całkowicie przekształcając struktury przyrodnicze i tworząc specyficzne formy krajobrazowe o odrębnych cechach i walorach. Antropogeniczne
oddziaływania na elementy i zasoby środowiska uwarunkowały również cechy wielu obszarów
naturalnych, nadając im specyficzny wygląd, charakterystyczny i identyfikujący krajobraz danego
typu (np. rolnicze obszary Żuław Wiślanych i równinnych fragmentów wysoczyzn pojeziernych).
Do najbardziej charakterystycznych postaci form krajobrazowych należą:
• w strefie nadmorskiej – zwydmione mierzejowe i przybrzeżne obszary akumulacji eolicznej pagórkowatej , tworzące pasy i pola niskich wydm nadbrzeżnych i budujących mierzeje Helską
i Wiślaną oraz akumulacji eolicznej wzgórzowej – tworzącej wysokie i rozleglejsze formy wzgórz
wydmowych, budujących pasy wydm na Pobrzeżu Słowińskim; zatorfione i bagienne równiny
akumulacji organonegiczno-mineralnej i organogenicznej, występujące w obniżeniach terenu na
zapleczu obszarów wydmowych i w otoczeniu zbiorników jezior przybrzeżnych w pasie pobrzeży; równiny akumulacji aluwialnej, tworzące dolinne odcinki ujściowe rzek – z najbardziej klasycznym przykładem delty Żuław Wiślanych oraz częściowo przechodzące w równiny akumulacji
organogenicznej jak np. w strefie ujść Łeby i Łupawy; niecki przybrzeżnych zbiorników jeziornych oraz zbiorniki zalewowe np. jeziora Łebsko, Gardno, Zalew Wiślany; erozyjne formy dolinne ujść rzecznych, np. Słupi i Redy oraz kępy i wysoczyzny morenowe – fragmentarycznie z niezwykle interesującymi fizjonomicznie postaciami wybrzeża klifowego, w tym najbardziej znanymi
formami klifu w Redłowie i Jastrzębiej Górze
• w strefie pojeziernej – dna dolin i rynien glacjalnych z występującymi w nich ciekami i zbiornikami jeziornymi, których najbardziej znanym przykładem są Jeziora Raduńskie; obniżenia dolinne
różnej wielkości o charakterze niecek i zagłębień bezodpływowych; morenowe równiny faliste
i pagórkowate o różnym natężeniu rzeźby i zmiennych cechach hydrograficznych z występującymi licznie zbiornikami jeziornymi i bagnami, z przeważającym rolniczym wykorzystaniem terenu;
zbocza strefy czołowomorenowej o zmiennym, znacznym niekiedy nachyleniu terenu i różnym
pokryciu powierzchni gruntu (mozaika terenów rolnych i leśnych); wzgórzowe ciągi morenowe
o żywej i urozmaiconej rzeźbie , w znacznym stopniu pokryte lasami – na czele z ciągiem wzgórz
Szymbarskich i kulminacją szczytu Wieżyca; rozległe wyrównane lub faliste, piaszczyste równiny,
o zmiennym, w przewadze leśnym pokryciu terenu, z drobnymi formami obniżeń torfowobagiennych – występujące w południowo-zachodniej części województwa (np. obszary Równiny
Charzykowskiej, Borów Tucholskich) 39.
Autor (Przewoźniak 1991) zwraca uwagę na uporządkowany, pasmowy, równoległy do linii brzegowej układ geokompleksów
mierzei i pól wydmowych wraz z ich zapleczem lądowym. Układ ten stopniowo staje się coraz mniej czytelny wraz z oddalaniem
od linii brzegowej morza, jednak zachowuje jeszcze cechy układów pasmowych na obszarach równin akumulacji organogeniczno39
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Obok wyróżniających się naturalnych form krajobrazowych zwracają uwagę formy o różnym
stopniu oddziaływania antropogenicznego. Występują one na całym obszarze województwa,
cechując się różną fizjonomią i funkcjonalnością oraz różnym stopniem przekształcenia warunków naturalnych. Tworzą one mozaikę w strukturze krajobrazu, w znacznej części zdeterminowaną naturalnymi warunkami przyrodniczymi. Pod względem stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazów naturalnych na obszarze województwa wskazać można wszystkie rodzaje
krajobrazów: seminaturalne, pseudonaturalne, kultywowane, zantropizowane i antropogeniczne40.
Obszar objęty krajobrazami przekształconymi antropogenicznie stale wzrasta, głównie
w związku z powiększaniem się stref suburbanizacyjnych w otoczeniu dużych miast. Z fizjonomicznego punktu widzenia na obszarze całego województwa przeważają krajobrazy rolniczoleśne, wykazujące wyraźny wzrost krajobrazów leśnych w kierunku południowo-zachodniego
krańca województwa, a krajobrazów rolniczych w kierunku wschodnim. Jednocześnie w tych
kierunkach maleje zróżnicowanie morfologiczne. Największym zaś obszarem o cechach czysto
antropogenicznych jest tzw. Trójmiejski Obszar Metropolitalny, tworzący ciąg przestrzenny od
Pruszcza Gdańskiego po Wejherowo. Obszar ten wykazuje tendencję ekspansywną na dawne
obszary rolne, tworząc specyficzne strefy krajobrazu suburbanizacyjnego o nieuporządkowanej
strukturze przestrzennej i trudnych do jednoznacznego określenia funkcjach.
Zróżnicowanie krajobrazowe, uczytelniane przede wszystkim cechami rzeźby i pokrycia
terenu, decyduje o wyróżnieniu jednostek fizycznogeograficznych, ukazując zmienność fizycznogeograficzną i fizjonomiczną przestrzeni województwa. Poszczególne mezoregiony fizycznogeograficzne cechują się wyraźną indywidualnością, odzwierciedlając silne zróżnicowanie materialnofunkcjonalne środowiska geograficznego i w istotny sposób kształtując zmienność krajobrazu.
Północną część obszaru województwa stanowią dwa zbliżone fizjonomicznie rolniczo-leśne
mezoregiony Wysoczyzny Damnickiej i Pobrzeża Kaszubskiego oraz podobny wschodni kraniec
Równiny Słupskiej. Wyraźnie odróżniają się od nich obszary przymorskich, mierzejowych mezoregionów Wybrzeża Słowińskiego, Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej. Zdecydowanie odmienny
od pozostałych jednostek pobrzeża jest krajobraz deltowych Żuław Wiślanych, przeciętych obwałowanym korytem Wisły. W podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich północny pas stamineralnej przylegających od południa do przymorskich ciągów wydmowych. Zasięg tego układu określić można ogólnie na
sięgający do linii krawędzi wysoczyzn morenowych
• względnie homologiczny układ krajobrazowy równin aluwialnych – z fizjonomicznie słabo czytelną strukturą przestrzenną, lecz
w niektórych fragmentach (np. na Żuławach Wiślanych) wykazujący także możliwe do odnalezienia cechy pasmowe – o przebiegu
linii zróżnicowania niemal prostopadłym do układu pasmowego strefy brzegowej i jej zaplecza
• całkowicie odmienny, mozaikowy, pozornie nieuporządkowany młodoglacjalny krajobraz wysoczyzn morenowych o względnie
małym i umiarkowanym zróżnicowaniu geokompleksów. W szczegółowych badaniach krajobrazowych możliwe jest odnalezienie
swoistego uporządkowania i zdeterminowania relacji przestrzennych, które pod względem orientacji przestrzennej, na obszarach
wysoczyzn morenowych równinnych i falistych charakteryzują się układem geokompleksów o orientacji N-S i NNE – SSW
• mało zróżnicowany krajobraz równin fluwioglacjalnych.
We wszystkie struktury wcinają się doliny rzeczne, które w zależności od wielkości form mogą być charakteryzowane jako
autonomiczne krajobrazy dolinne lub stanowić po prostu element urozmaicenia krajobrazów nadmorskich i pojeziernych
40krajobrazy seminaturalne – obejmują obszary o znacznym stopniu zachowania naturalnych cech materialnych i naturalnych
procesów przyrodniczych (w tym obszary wodne), obecnie poddawane w przewadze ochronie prawnej;
krajobrazy pseudonaturalne – na obszarach leśno-rolnych z użytkami zielonymi i pozbawione obiektów antropogenicznych,
odzwierciedlające w znacznym stopniu naturalne procesy przyrodnicze i stanowiące biocenozy o znacznym zróżnicowaniu
gatunkowym, często już od lat pozbawione ingerencji człowieka;
krajobrazy kultywowane – z przewagą terenów wiejsko-rolnych i dominacją gruntów ornych i użytków zielonych, stanowiących
w przewadze zbiorowiska roślin uprawowych i tworzące specyficzną antropogeniczną lecz harmonijną fizjonomię krajobrazu,
mogącą mieć nawet wysokie walory estetyczno-kulturowe;
krajobrazy zantropizowane – obejmujące tereny miejsko-rolnicze o dominujących cechach suburbanizacyjnych i niewielkim
udziale większych powierzchni rolno-leśnych;
krajobrazy antropogeniczne – całkowicie przekształcone, a fragmentarycznie nawet zdegradowane przez procesy urbanizacyjne
i przemysłowe, cechujące duże miasta i tereny przemysłu.
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nowią zbliżone fizjonomicznie rolniczo-leśne krajobrazy Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza
Bytowskiego, Pojezierza Kaszubskiego, Pojezierza Starogardzkiego i położonego na wschodnim
krańcu województwa Pojezierza Iławskiego. Pas pojezierzy – pomiędzy Starogardzkim i Iławskim
– rozdzielony jest wyraźnie Doliną Kwidzyńską będącą częścią makroregionu Doliny Dolnej
Wisły. W południowo-zachodniej części województwa pomorskiego położone są mezoregiony Równina Charzykowska i Bory Tucholskie o przeważającym leśnym i równinnym charakterze.
Natomiast południowozachodni kraniec zajmuje rolniczo-leśne Pojezierze Krajeńskie. Najbardziej specyficznymi regionami fizycznogeograficznymi są mierzejowo-bagienne i wysoczyznowe
(kępy) struktury nadmorskie oraz deltowy obszar Żuław Wiślanych, odróżniające obszar województwa pomorskiego od innych terenów Polski.
 Walory i zasoby krajobrazu
Na całość zasobów krajobrazowych województwa składają się: swoiste cechy środowiska
przyrodniczego i kulturowego, które kształtują makroprzestrzenne wartości wizualno – estetyczne regionu (wykształcone w wyniku ich współwystępowania), elementy ekspozycji wizualnej
i kompozycji krajobrazowej oraz mikroprzestrzenne elementy przyrodnicze i kulturowe urozmaicające krajobraz (Aktualizacja …, 2007). Do podstawowych elementów kształtujących walory
krajobrazowe należą (Kistowski i in., 2005)
1) Rzeźba (ukształtowanie terenu)
Wśród typów ukształtowania terenu najpowszechniejsza jest rzeźba falista, ze stosunkowo
płaskimi formami, często o charakterze równin porozcinanych rynnami i dolinami lub licznymi
zagłębieniami stanowiącymi ślady dawnych mis jeziornych lub do dziś wypełnionych wodami.
Tego typu rzeźba stanowi ponad 42% powierzchni województwa i przeważa w jego części południowej w obrębie Równiny Charzykowskiej, Borów Tucholskich i Pojezierza Krajeńskiego oraz
północno-zachodniej na Wysoczyźnie Damnickiej i Równinie Słupskiej.
Drugi pod względem występowania jest typ rzeźby pagórkowatej, z licznymi wzgórzami morenowymi i innymi formami rzeźby glacjalnej, który zajmuje blisko 37% powierzchni regionu i jest
bardziej urozmaicony niż rzeźba falista. Koncentruje się w centralnym pasie województwa na
Pojezierzu Kaszubskim, Bytowskim, Iławskim i Wysoczyźnie Żarnowieckiej.
Trzeci pod względem powszechności jest typ rzeźby płaskiej zajmujący prawie 16% obszaru,
koncentrujący się we wschodniej i północnej części województwa tj. na: Żuławach Wiślanych,
Dolinie Kwidzyńskiej, Wybrzeżu Słowińskim oraz Pradolinie Redy i Łeby, zajmuje on też znaczną część Pobrzeża Kaszubskiego.
Najbardziej urozmaiconym ukształtowaniem terenu, kontrastującym z otaczającymi obszarami, wyróżniają się typy rzeźby: silnie pagórkowata i krawędziowa, różniące się sposobem wykształcenia form urzeźbienia41: Oba te typy zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie województwa (łącznie około 3,5%), jednak rzutują w znacznym stopniu na urozmaicenie rzeźby regionu. Pierwszy z nich występuje głównie na terenach wysoczyzn morenowych Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Polanowskiej, drugi – obejmuje krawędzie wysoczyzn sąsiadujących
z Pradoliną Redy i Łeby, Pradoliną Kaszubską, Rynną Żarnowiecką, Żuławami Wiślanymi w rejonie Gdańska oraz Doliną Kwidzyńską na południe od Gniewa
Ostatnim wyróżnionym typem rzeźby są dna największych rynien wypełnionych jeziorami,
które stanowią elementy wyraźnie wyróżniające się w krajobrazie regionu. Należą do nich rynny
jezior: Żarnowieckiego, Bobięcińskiego, Jasień, Gowidlińskiego, Mausz, Raduńsko-Ostrzyckich,
typ silnie pagórkowaty składa się z wielu różnorodnych ostro zarysowanych form, typ krawędziowy jest charakterystyczny dla
krawędzi dużych dolin i pradolin, które w większości powstały wskutek odpływu wód fluwioglacjalnych (lodowcowych)
41
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Wdzydze, Szczytno, Charzykowskiego, Dybrzyk wraz z sąsiadującymi akwenami, oraz Dzierzgoń.
Największa ich koncentracja znajduje się na Pojezierzu Kaszubskim, chociaż łącznie zajmują one
niewiele ponad 1% powierzchni regionu.
2) Skład litologiczny podłoża geologicznego
Wśród 13 wydzielonych typów podłoża geologicznego, dominują dwa zajmujące aż 2/3 obszaru województwa. Prawie 40% zajmują plejstoceńskie gliny glacjalne z enklawami piaszczystych
utworów fluwioglacjalnych i organogenicznych (głównie torfów). Jest to typ podłoża stwarzający
stosunkowo korzystne warunki siedliskowe dla wzrostu roślin, z którym związane są dość urozmaicone formy rzeźby. Prawie 27% obszaru regionu zajmują piaszczysto-żwirowe utwory fluwioglacjalne (sandrowe) z enklawami utworów gliniastych i organogenicznych, które tworzą mniej
korzystne warunki siedliskowe i są związane z formami równinnej i lekko sfalowanej rzeźby sandrowej.
3) Użytkowanie (pokrycie) terenu (Plan zagospodarowania …, 2010; Kistowski 2005)
Pokrycie terenu jest tym czynnikiem, który wpływa najsilniej na postrzeganie krajobrazu,
a który równocześnie najbardziej integruje w jego naturalne i kulturowe składniki, łączy bowiem
czynniki przyrodnicze z elementami antropogenicznymi (kulturowymi), wyrażonymi różnymi
typami użytkowania ziemi przez człowieka.
Wśród typów użytkowania ziemi w województwie pomorskim zdecydowanie dominują grunty
orne. Zajmują one aż 52,5% powierzchni województwa; przy czym większość tych obszarów
posiada liczne enklawy innych typów pokrycia terenu: osadnictwo, lasy, bagna lub jeziora. Omawiany rodzaj użytkowania przeważa w północnej, centralnej i wschodniej części województwa,
a także na Pojezierzu Krajeńskim w części pd.-zach; należą do nich:
 uprawy polowe z enklawami leśnymi i zwartym osadnictwem wiejskim; dominują one na Wysoczyźnie Damnickiej i Żarnowieckiej oraz na Pojezierzu Iławskim i zachodniej części Pojezierza Krajeńskiego (ponad 1/5 powierzchni województwa),
 bardziej mozaikowata struktura upraw polowych, występuje powszechnie na Pojezierzu Bytowskim, w północnej i wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego i na Pojezierzu Iławskim,
 pola uprawne z osadnictwem zwartym, pozbawione enklaw innych typów użytkowania; dominują one na Żuławach Wiślanych, Pojezierzu Starogardzkim, we wschodniej części Pojezierza Krajeńskiego i północnej Pojezierza Iławskiego (ponad 16% powierzchni regionu).
Wśród typów z dominacją pól uprawnych warto zwrócić jeszcze uwagę na mozaikowate pola
z enklawami leśnymi i osadnictwem rozproszonym (3% obszaru województwa), częste na Pojezierzu Kaszubskim, oraz na uprawy polowe z osadnictwem rozproszonym (bez enklaw innych
użytków), rozsiane na powierzchni ponad 2% w całym regionie (na pn. od Kartuz, na wsch. od
Nowego Dworu Gdańskiego, wokół Skórcza i na pd. od jeziora Wdzydze).
Użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują zdecydowanie mniejsze powierzchnie (niespełna 4%
obszaru województwa), przy czym najrozleglejsze z nich to łąki i pastwiska z enklawami leśnymi
i osadnictwem zwartym. Największe obszary łąkowo-pastwiskowe koncentrują się w północnej
części województwa, w Pradolinie Redy i Łeby oraz w dnach dolin i na równinach Wybrzeża
Słowińskiego oraz Pobrzeża Kaszubskiego, w dnie doliny Wisły oraz na wschodnim skraju Doliny Kwidzyńskiej, a także w hydrogenicznych, dolinnych krajobrazach Równiny Charzykowskiej
i Borów Tucholskich.
Typy pokrycia terenu z dominacją kompleksów leśnych zajmują prawie 36% powierzchni regionu. Przeważają one w południowej i zachodniej części województwa, a także w północnej
części Pojezierza Kaszubskiego. Wśród nich dominują kompleksy leśne z enklawami rolnymi,
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występujące na prawie 29% obszaru województwa, stanowiąc większość terytorium takich mezoregionów fizycznogeograficznych, jak: Bory Tucholskie, Równina Charzykowska i Wysoczyzna
Polanowska. Istotny jest ich udział także na Wysoczyźnie Żarnowieckiej i w północnej części
Pojezierza Kaszubskiego.
Duże zwarte obszary leśne, pozbawione enklaw innych użytków, zajmują prawie 4% powierzchni regionu i są stosunkowo częste na Wysoczyźnie Damnickiej, Pojezierzu Iławskim, na
mierzejach (Słowińskiej, Helskiej i Wiślanej) oraz w sąsiedztwie Gdańska i Sopotu (Lasy Oliwskie). Pozostałe cztery typy pokrycia terenu z dominacją lasów zajmuje tylko 3% obszaru województwa pomorskiego.
Kolejne typy użytkowania terenu charakteryzuje dominacja jezior, które są powszechnym elementem krajobrazu młodoglacjalnego. Łącznie zajmują one blisko 3% powierzchni regionu. Warto zwrócić uwagę, że do tego typu krajobrazów zaliczono także obszar Zalewu Wiślanego, który
jest zbiornikiem o charakterze pośrednim między akwenem morskim i jeziornym (laguna przybrzeżna). Typ pokrycia jeziornego, z ostro odcinającym się od otoczenia akwenem, obejmuje
również kilka największych jezior województwa (Charzykowskie, Dybrzyk i sąsiednie, Raduńskie
i Chmieleńskie, Jasień, Dzierzgoń, Żarnowieckie, Bobięcińskie), zajmując 1,3% powierzchni regionu. Największe zbiorniki, położone na Wybrzeżu Słowińskim, Łebsko i Gardno, bardziej zintegrowane ze swoim otoczeniem, zaliczono do typów mieszanych, gdzie jeziorom towarzyszą
łąki, pastwiska, bagna oraz osadnictwo zwarte.
Wyjątkowym typem pokrycia terenu są wydmy, zajmujące w zwartych kompleksach tylko około 1% powierzchni województwa. Są one charakterystyczne dla wybrzeży morskich, szczególnie
na Mierzejach: Łebskiej i Helskiej.
Blisko 3% obszaru regionu zaliczono do urbanizujących się obszarów podmiejskich, przy
czym ¼ z nich stanowią tereny o dużej mozaice form użytkowania ziemi. Występują na nich pola
uprawne, użytki zielone, i lasy oraz jeziora, a także osadnictwo wiejskie, ale coraz częściej w ich
krajobrazie dominuje jedno- i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa o charakterze miejskim,
a także towarzyszące im obiekty, takie jak: centra handlowe, usługowe, zakłady produkcyjne, hurtownie i giełdy. Zdecydowanie największy taki obszar położony jest na zachód od Trójmiasta i na
północ od Gdyni na Pojezierzu Kaszubskim. Do pozostałych równie ważnych zaliczyć należy
strefę wzdłuż drogi krajowej nr 1 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Tczewem oraz tereny położone w sąsiedztwie większych miast, jak: Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Lębork, Wejherowo,
Chojnice. Strefy suburbanizacji powstają coraz częściej także w dalszej odległości od dużych
miast, na terenach wiejskich, jak np. wokół Sierakowic. Obszary urbanizujące się cechuje niestety
silna dewastacja oryginalnego krajobrazu, zatracanie jego przyrodniczych i kulturowych cech oraz
duży chaos przestrzenny, często większy niż w centrach starych, dawniej ukształtowanych ośrodków miejskich.
Nie bez znaczenia w skali województwie pozostają tereny najsilniej przekształcone antropogenicznie, do których należą: obszary miejskie, wielkomiejskie oraz przemysłowe. Łącznie zajmują one blisko 2% powierzchni województwa, z czego połowa to obszary miejskie, do których
zaliczono wszystkie miasta regionu o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 100 000 osób. Są
one stosunkowo równomiernie rozmieszczone na terenie regionu, z pewną przewagą w jego części wschodniej. Obszar wielkomiejski, o największym zagęszczeniu infrastruktury oraz najsilniejszym wykształceniu struktur wielkomiejskich, to Trójmiasto. Do terenów przemysłowych istotnych w skali regionalnej zaliczono dzielnicę portowo-przemysłową w Gdańsku, portowostoczniową w Gdyni, obszar strefy ekonomicznej w Żarnowcu oraz teren zakładów celulozowopapierniczych IP w Kwidzynie.
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4) Pokrycie kulturowe (związane z osadnictwem)
Blisko 60% obszaru województwa uznać można za obszar zajęty przez osadnictwo miejskie
i wiejskie, a pozostałe 40% stanowią pozbawione osadnictwa tereny leśne, śródlądowe zbiorniki
wodne i inne mokradła.
Wśród typów osadnictwa dominują dwa typy wsi zwartych: średniowieczne wsie kmiece,
zajmujące prawie 19% obszaru regionu oraz wielka własność ziemska (ponad 16%).
Do pierwszych należą żuławskie średniowieczne wsie kmiece (prezentujące wysoką wartość
kulturową), występujące na blisko 5% obszaru województwa. Pozostałe średniowieczne wsie
kmiece dominują w zachodniej części regionu (na Ziemiach: Sławieńskiej, Bytowskiej, Człuchowskiej i w zachodnich częściach Ziem: Słupskiej i Kościerskiej), ponadto istotny jest ich udział
także na Ziemi Lęborskiej, Czerskiej oraz częściowo na Kociewiu Polnym. Drugi typ osadnictwa
o wysokich wartościach krajobrazowych stanowi wielka własność ziemska zajmująca 16% regionu
- charakterystyczna dla północnej części województwa (Ziemie: Słupska, Lęborska i częściowo
Pucko-Wejherowska), południowo-wschodniej (Ziemie: Sztumska, Kwidzyńska, Ostródzka oraz
południowa część Ziemi Gdańskiej, a także północna Kociewia Polnego) oraz fragmenty terenu
w południowych częściach Ziem: Chojnickiej i Człuchowskiej.
Poza dominującymi typami osadnictwa blisko 9 % powierzchni regionu stanowi rozproszone
kaszubskie osadnictwo jednodworcze, występujące w centralnej części regionu, głównie na Ziemiach: Kartusko-Żukowskiej i Kościerskiej, a w niewielkich fragmentach na PuckoWejherowskiej i Czerskiej. Enklawy takiego osadnictwa rozproszonego w typie żuławskim znajdują się w północno-wschodniej części województwa, na południe od Stegny i Sztutowa oraz na
północny-zachód od Malborka w rejonie miejscowości Stogi.
Pozostałe typy osadnictwa wiejskiego zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie: rozproszone nowożytne osadnictwo kolonijne ponad 3% obszaru województwa, koncentrujące się w
północno-wschodniej części Żuław przy Zalewie Wiślanym i w Dolinie Dolnej Wisły. Pojedyncze
miejscowości tego typu położone są również poza obszarem Żuław Wiślanych, należą do nich:
Karwieńskie Błota w pasie nadmorskim oraz Kniewskie Błota leżące w dolinie Redy na północ
od Bolszewa. Osadnictwo mieszane, o zróżnicowanej genezie i różnorodnej formie rozplanowania, występuje na 2% powierzchni województwa, w jego południowej części w obrębie Kociewia
Polnego i Leśnego oraz Ziemi Czerskiej.
Pozostałe tereny osadnicze to obszary zurbanizowane (w tym przemysłowe) i urbanizujące się,
zajmujące łącznie niespełna 4% powierzchni regionu, koncentrujące się we wschodniej części
województwa, w rejonie aglomeracji Trójmiejskiej oraz wzdłuż osi Wisły po obu stronach rzeki.
Makroprzestrzenne elementy krajobrazu urozmaicane są zarówno przez drobne elementy
przyrodnicze jak i kulturowe. Mają one w przewadze charakter małoobszarowy w przypadku
elementów przyrodniczych, a punktowy w przypadku kulturowych. Obiekty przyrodnicze koncentrują się w centralnym pasie województwa, w obrębie obszarów pojeziernych, natomiast wybrzeża klifowe koncentrują się w północnej, nadmorskiej części województwa. Znaczne urozmaicenie krajobrazu stanowią także koncentracje form rzeźby glacjalnej, takich jak ozy i kemy. Większość z nich występuje na Wysoczyźnie Polanowskiej i Pojezierzu Kaszubskim, w strefie pomiędzy Kępicami a Kartuzami. Strefy wąwozowe urozmaicają natomiast w szczególności krajobraz
Pojezierza Kaszubskiego i Bytowskiego oraz Wysoczyzny Polanowskiej. Największa ich koncentracja znajduje się pomiędzy Sierakowicami a Wejherowem w północnej części Kaszub oraz
w rejonie Przywidza.
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Odmiennie od przyrodniczych kształtuje się rozkład wybranych elementów kulturowych.
W wyniku procesów historyczno-kulturowych, skoncentrowały się one we wschodniej i północnej części województwa. Znaczna ich liczba występuje także na jego zachodnich krańcach
oraz na południowym-zachodzie, natomiast centralna, pojezierna część regionu, jest prawie ich
pozbawiona.
Na terenie województwa występuje znaczna ilość układów urbanistycznych i ruralistycznych.
Zabytkowe założenia urbanistyczne znajdują się głównie w centralnej strefie województwa
o przebiegu północ – południe i są związane z brzegiem Zatoki Gdańskiej (Puck, Trójmiasto),
Doliną Wisły (Nowy Staw, Tczew, Gniew) lub Ziemią Starogardzką (Skarszewy, Stargard Gdański, Skórcz). Poza nimi do tej grupy zaliczono tylko Chojnice i Ustkę. Do najbardziej charakterystycznych i znanych należą: układ urbanistyczny miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji, układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, układ urbanistyczno-krajobrazowy Sopotu oraz historyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni. W grupie zabytkowych układów ruralistycznych znajduje się 49 miejscowości, wśród nich nie znalazła się np.
wpisana do rejestru Krynica Morska, której walory kulturowe zostały skrajnie zdewastowane.
Największa koncentracja układów ruralistycznych znajduje się na Żuławach, mniejsze na Ziemi
Kościerskiej w otoczeniu jeziora Wdzydze oraz na Ziemi Słupskiej, na północny-zachód od miasta (tzw. „kraina w kratę”). Ważniejsze rozproszone układy wiejskie poza tymi regionami to:
Karwieńskie Błota, Mechowo, Osiek i Gardeja. Wśród najlepiej zachowanych krzyżackich założeń zamkowych znalazły się trzy związane z rejonem doliny Wisły: Malbork, Gniew i Kwidzyn
oraz czwarty – w Bytowie. Z regionem Żuław związane jest także występowanie charakterystycznych dla nich domów podcieniowych. Najpowszechniej występują w województwie zespoły
dworsko-parkowe, które położone są we wszystkich w/w częściach województwa, jednak szczególnie duża ich koncentracja znajduje się na Ziemi Sztumskiej, a niewiele mniejsze na Ziemi:
Gdańskiej, Lęborskiej i Słupskiej oraz Kociewiu Polnym.
Na obszarze całego województwa występuje ponad 90 ceglanych kościołów średniowiecznych, których najwięcej jest (poza zabytkowymi zespołami urbanistycznymi takim jak np.
Gdańsk) na Ziemi Sztumskiej, Żuławach, Kociewiu Polnym i Ziemi Gdańskiej. Poza tymi regionami, najbardziej znane obiekty sakralne położone są w Gdyni-Oksywiu, Helu, Kartuzach, Żukowie, Prabutach, Lęborku i Słupsku. Nowożytne kościoły o konstrukcji szkieletowej, których
jest blisko 60, znajdują się w zachodniej części województwa, na Ziemiach: Człuchowskiej i Słupskiej. Najważniejsze obiekty rozsiane są w pozostałej części województwa- w Stegnie i Czapielsku.
Do obiektów unikatowych, zanikających, należą zabytkowe wiatraki, których pozostało w regionie zaledwie osiem. Największa ich koncentracja znajduje się na Żuławach (Drewnica, Palczewo, Pszczółki, Tczew), ale pojedyncze obiekty występują także na Ziemi Ostródzkiej (Stary
Dzierzgoń) oraz w północno zachodniej części województwa, w Zdrzewnie (na północ od Lęborka) oraz Swołowie i Lędowie (na północny-zachód od Słupska).
Ekspozycja wizualna i kompozycja krajobrazowa
Rozmieszczenie i współwystępowanie naturalnych i kulturowych elementów struktury krajobrazowej regionu, wpływa na stopień wykształcenia elementów ekspozycji wizualnej i kompozycji
krajobrazowej. W ramach identyfikacji cech wizualnych i ekspozycyjnych krajobrazu województwa wyróżniono następujące rodzaje elementów ekspozycji krajobrazowej: ekspozycję czynną
obejmującą: punkty widokowe, ciągi widokowe, platformy widokowe oraz ekspozycję bierną,
tj. makrownętrza krajobrazowe i widoki panoramiczne miast.
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Skala opracowania warunkowała wybór elementów najlepiej charakteryzujących cechy wizualne i ekspozycyjne zasobu krajobrazowego województwa. Realizując powyższe podejście, na obszarze
województwa Pomorskiego zidentyfikowano następujące elementy ekspozycji krajobrazowej:
Elementy ekspozycji czynnej:
Ciągi widokowe
 korytarz rzeki Wisły – przebiega zarówno torem wodnym (np. panorama Gniewu, Tczewa), jak
i koroną wału wiślanego (rozległe panoramy otoczenia o wielokilometrowym zasięgu), a także
krawędzią wysoczyzny m.in. w rejonie miejscowości Gorzędziej),
 krawędź wysoczyzny w rejonie Kwidzyna (odcinek Ryjewo – Kwidzyn – Sadlinki – Okrągła
Łąka) z bardzo dobrą ekspozycją na prawobrzeżną Dolinę Kwidzyńską i lewy wysoki brzeg
Wisły,
 ciąg w rejonie Gniewu (odcinek Subkowy – Rudno – Gniew), z ekspozycją malowniczych terenów rolniczych, a w tym z wspaniałą ekspozycją na położoną niżej Dolinę Walichnowską,
 ciąg położony na krawędzi wysoczyzny (odcinek Pruszcz Gdański – Tczew) z rozległym widokiem na Żuławy Gdańskie,
 lokalny, lecz bardzo interesujący ciąg widokowy na odcinku Jagatowo - Arciszewo – Goszyn,
z widokiem na południowe tereny Gdańska i Żuławy Gdańskie (widoczne są stąd obszary
w promieniu 20 kilometrów),
 bardzo ważny ciąg widokowy - jedyny w skali Polski - to ciąg wzdłuż Półwyspu Helskiego na
odcinkach Władysławowo – Chałupy oraz Kuźnica – Jastarnia eksponujący jednocześnie wody
Zatoki Puckiej oraz Morza Bałtyckiego,
 ciąg widokowy Choczewo – Lublewko eksponujący Morze Bałtyckie, z odległości około 10
km,
 inne ciągi widokowe prezentują kameralne, lecz o bardzo wysokiej wartości trasy związane
z pojeziernym ukształtowanie terenu w okolicy Jezior Raduńskich, enklawami harmonijnego
krajobrazu rolniczego (odcinek Bytów – Borzytuchom oraz Kołczygłowy – Suchorze) oraz
malowniczymi terenami łąk wokół jeziora Gardno (rejon miejscowości Objazda),
 ciąg widokowy, którym jest trasa kołowa na obszarze zurbanizowanym Reda – Wejherowo
z ekspozycją fragmentów Pradoliny Redy-Łeby i dalej mały fragment w okolicy miejscowości
Strzebielino, gdzie występuje wspaniałe otwarcie widokowe na tę samą formację krajobrazową
Pradoliny Redy-Łeby.
Punkty widokowe
W grupie punktów widokowych uwzględniono przede wszystkim specyficzne dla naszego województwa i udostępnione turystycznie punkty położone w obiektach latarni morskich w Czołpinie,
Stilo, Rozewiu i Helu, a także w Sopocie i Nowym Porcie. Unikatowymi punktami widokowymi
eksponującymi krajobraz województwa są wieża widokowa na wzniesieniu Wieżyca oraz punkty
widokowe w rejonie zespołu Jezior Raduńsko-Ostrzyckich (np. Złota Góra) i na wzniesieniu
„Psia Góra” nieopodal miejscowości Swornegacie, gdzie eksponowany jest ciąg jezior Charzykowskiego i Karsińskiego.
Ważnym punktem jest wzniesienie „Pachołek” w Gdańsku-Oliwie, z którego można obserwować
historyczny zespół urbanistyczny Starej Oliwy i założenia pałacowo-parkowego Pałacu Opatów,
a także widoczne w tle zurbanizowane obszary Gdańska. Warto również wymienić miejsce charakteryzujące się wspaniałym otwarciem widokowym – panoramicznym, znajdujące się w najwyż121

szym punkcie lokalnej drogi na północ od miejscowości Rybno na południe od jeziora Żarnowieckiego. Widok z tego miejsca obejmuje ekspozycję obszaru w kierunku południowym do około 30 km.
Do grupy punktów widokowych zaliczają się również wieże widokowe na wzgórzu Rowokół,
Górze Lemana w Piasznie, Górze Siemiężyckiej (gm. Bytów) i Górze Donas w Gdyni Dąbrowie.
Do grupy punktów widokowych zlokalizowanych w obszarze województwa należą również:
wzniesienie Góra Zamkowa w Wejherowie, Góra Sobótka w Ręboszewie (gm. Kartuzy), Złota
Góra w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy) oraz wzniesienie między miejscowościami Zdrada i Werblinia (gm. Puck).
W samym Gdańsku zlokalizowanych jest wiele miejsc i punktów widokowych, w tym: Biskupia
Górka, Góra Gradowa, punkty widokowe z wież Bazyliki Mariackiej, Ratusza Głównego Miasta,
Domu Przyrodników, luneta widokowa „Widok na morze” w Parku Oliwskim, ponadto w Trójmieście znajdują się: pawilon widokowy w Parku Kolibki w Gdyni Orłowie, punkt widokowy z
rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” na Zatokę Gdańską, wzniesienie Łysa Góra w Sopocie.
Wodne platformy widokowe
Szczególną cechą ekspozycji krajobrazowej województwa pomorskiego są możliwości obserwacji
w formie „locji” brzegów większych akwenów. Płaszczyzny umożliwiające taką obserwację krajobrazu określono jako „wodne” platformy widokowe. Należą do nich:
 Morze Bałtyckie – „locja” brzegów na całej długości brzegu morskiego znajdującego się
w granicach województwa, łącznie z widokiem na północny brzeg Półwyspu Helskiego,
 Zatoka Pucka – „locja” zachodniego brzegu Zatoki z interesującym widokiem zabudowy Pucka oraz południowego Półwyspu Helskiego z dominantą latarni helskiej i akcentami w postaci
portów w Jastarni i Helu,
 Zalew Wiślany – „locja” brzegów Zalewu z interesującą ekspozycją zespołu staromiejskiego
we Fromborku (położonego w sąsiednim województwie, lecz widocznego z platformy widokowej województwa pomorskiego),
 Jezioro Gardno i jezioro Łebsko – widoki brzegów obu jezior o pewnym zakresie możliwość
obserwacji form ruchomych wydm na Mierzei Łebskiej,
 Jezioro Charzykowskie i Jezioro Karsińskie – widoki brzegów obu jezior, w tym interesująca
ekspozycja zróżnicowanych form roślinności (łąk, terenów zalewowych, boru sosnowego),
 Jeziora Wdzydzkie, jeziora Ostrzycko-Raduńskie.
Elementy ekspozycji biernej:
Wnętrza makrokrajobrazowe
Ciągi widokowe oraz niektóre z punktów widokowych eksponują wybrane, najcenniejsze makrownętrza krajobrazowe. Na obszarze województwa pomorskiego wyróżnić można następujące
najcenniejsze makrownętrza krajobrazowe:
 sekwencję wnętrz w Dolinie Dolnej Wisły (Dolina Walichnowska oraz Dolina Kwidzyńska),
 wschodni, ujściowy fragment doliny Redy, która to formacja oprócz wspaniale czytelnego wnętrza z dróg biegnących dnem doliny, jest również widoczna jako ciekawy przekrój terenu z obszaru Półwyspu Helskiego poprzez wody Zatoki Puckiej,
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 makrownętrze „wodne” północno-zachodniej części Zatoki Puckiej, dobrze widoczne z drogi
Puck – Władysławowo,
 makrownętrze „wodne” Zalewu Wiślanego,
 makrownętrze rzeki Płutnicy i Bielawskich Błot na północy województwa,
 makrownętrze doliny rzeki Łeby na odcinku od jeziora Łebsko do Lęborka,
 makrownętrze rzeki Łeby na wysokości miejscowości Łęczyce,
 makrownętrze równiny akumulacji biogenicznej na zachód od jeziora Łebsko,
 makrownętrza „wodne” dwóch jezior Słowińskiego Parku Narodowego – jeziora Gardno
i Łebsko.
Unikatowe widoki panoramiczne miast
Szczególne ukształtowanie terenu oraz dogodne zagospodarowanie w postaci dobrze dostępnych
ciągów komunikacyjnych umożliwia obserwację kilku wybitnej wartości panoram miast województwa.
Do najcenniejszych widoków panoramicznych o wartości ponadregionalnej zaliczają się:
 panorama Zamku Malborskiego eksponowaną z zachodniego brzegu Nogatu oraz z drogi
Gdańsk – Tczew – Malbork, jak również z magistrali kolejowej Gdańsk – Warszawa,
 panorama Tczewa – eksponowaną z zespołu ciągów widokowych rzeki Wisły (trasa wodna
oraz lądowa wałem wiślanym) a także z magistrali kolejowej Gdańsk – Warszawa z mostu kolejowego na Wiśle,
 panorama Gniewu – eksponowaną z ciągu widokowego trasy wodnej rzeki Wisły oraz z trasy
kołowej drogi krajowej Gdańsk – Łódź z kierunku południowego,
 panorama Pucka – eksponowaną z „wnętrza” platformy widokowej Zatoki Puckiej oraz
z uczęszczanej letniej trasy kołowej Trójmiasto – Półwysep Helski z kierunku północnego (Kistowski i in. 2005).
Obiekty kulturowe wyróżniające się w krajobrazie regionu
Do specyficznych zasobów województwa pomorskiego nalezą te, które świadczą o jego tożsamości i specyfice, w tym zwłaszcza o jego nadmorskim położeniu i licznych rzekach, kanałach
będących niegdyś źródłem energii dla kuźni, młynów i innych zakładów. Za obiekty wyróżniające
się w krajobrazie uznano zatem:
 porty i przystanie rybackie o historycznych wartościach, które rozmieszczone są względnie
równomiernie na całym pomorskim wybrzeżu Bałtyku, od Ustki, Rowów i Łeby w części zachodniej, przez Władysławowo, Jastarnię, Hel i Puck w rejonie Zatoki Gdańskiej, do Kątów
Rybackich i Piasków nad Zalewem Wiślanym,
 elementy doliny Delty Wisły: system polderów, rowów melioracyjnych, kanałów z przepustami, groblami, śluzami, stacjami pomp, przepompowniami, mostami (zwodzonymi, obrotowymi), innymi urządzeniami hydrotechnicznymi, strażnice wałowe;
 zabytkowe młyny i elektrownie wodne (na rzece Raduni: w Łapinie, Bielkowie i Straszynie, na
rzece Słupi: Struga-Soszyca, Gałąźnia Mała, Konradowo, Krzynia, na rzece Łupawie, na
Brdzie, na Potoku Oliwskim i Jelitkowskim, na rzece Wierzycy w Czarnocińskich Piecach,
Stockim Młynie i w Kolinczu);
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 najstarsze, nowożytne zabytki techniki zachowane m.in. młyny, prochownie, kuźnie wzdłuż
Potoku Oliwskiego w Gdańsku, młyny wzdłuż Kanału Raduni, młyny zamkowe w Słupsku,
Lęborku;
 urządzenia wodne (Kanał Raduni w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim, śluza w Przegalinie,
XVII-wieczna śluza Kamienna Grodza w Gdańsku, pochylnia w Mylofie.
Reasumując, dokonana charakterystyka wybranych zasobów kulturowych województwa pomorskiego w aspekcie ich rodzaju, ilości i rozmieszczenia w regionie, wskazuje na duże bogactwo
tych zasobów przy równoczesnym dużym zróżnicowaniu ich rozkładu przestrzennego.
Walory krajobrazu przedstawiono na mapie (Mapa 12 w załącznikach do opracowania).
 Zagrożenia dla krajobrazu i walorów estetycznych przestrzeni
Zasoby krajobrazowe regionu podlegają różnorodnym zagrożeniom. Wprowadzanie do seminaturalnego lub harmonijnego krajobrazu kulturowego takich elementów jak: bezładna zabudowa
podmiejska, zespoły obiektów o funkcjach turystyczno-wypoczynkowych, linie energetyczne,
farmy elektrowni wiatrowych, powoduje zakłócanie pozytywnie ocenianych bodźców odbieranych przez obserwatorów z krajobrazu i doprowadzają historycznie ukształtowany krajobraz kulturowy do stanu dysharmonii. Większość zagrożeń dla krajobrazu, do których należą zagrożenia
obszarowe oraz liniowe, wpływa negatywnie zarówno na elementy przyrodnicze jak i kulturowe. Do najważniejszych rodzajów zagrożeń krajobrazu o charakterze obszarowym należą:
1) Ekspansja zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej zabudowy usługowej, drogowej itp. na
podmiejskie tereny otwarte (suburbanizacja) stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla krajobrazu regionu. Najbardziej narażone na ten rodzaj zagrożenia są:
 rejon aglomeracji trójmiejskiej (Koleczkowo, Bojano, Chwaszczyno, Banino, Miszewo;
Reszki i Zbychowo – enklawy osadnicze w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym; pasmo
Rumia – Reda – Wejherowo – tzw. „małe Trójmiasto”; Puck – południe; Żelistrzewo,
Mrzezino – położone w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Beka”; Rewa – Mechelinki; pasmo
Pruszcz Gdański – Tczew),
 pasmo Słupsk – Kobylnica pasmo Ustka- Słupsk- Kobylnica,
 pasmo Lębork – Nowa Wieś Lęborska,
 pasmo Starogard Gdański – Nowa Wieś Rzeczna,
 pasmo Chojnice – Charzykowy,
 Kałdowo (zachodnie przedmieścia Malborka);
Strefy suburbanizacji o niewielkim zasięgu i lokalnym charakterze powstają także wokół większości pozostałych miast oraz wsi gminnych województwa pomorskiego.
2) Wprowadzanie zabudowy turystyczno-wypoczynkowej na tereny uznane za atrakcyjne dla rekreacji. Zainwestowanie to podlega koncentracji w kompleksach rekreacyjnych, przeobrażając
krajobraz regionu na wielu obszarach, przede wszystkim nadmorskich i pojeziernych. Do najważniejszych stref tego zainwestowania zaliczyć można:
 pasmo nadmorskie na odcinku od Karwi do Helu,
 pasmo nadmorskie na terenie Trójmiasta,
 Mierzeję Wiślaną od Gdańska-Sobieszewa do Kątów Rybackich,
 strefy brzegowe większych jezior na Pojezierzu Kaszubskim (jeziora: raduńsko-ostrzyckie,
chmieleńskie, Mausz, Gowidlińskie, Sitno i okoliczne, Kamień i Wysoka) oraz w Borach Tu124

cholskich i na Równinie Charzykowskiej (jeziora: Wdzydzkie, Charzykowskie – wschodni
brzeg, Kruszyńskie, Sudomie, Wielki Ocypel);
Oprócz wymienionych stref, zagospodarowanie turystyczne i związany z nim ruch koncentrują
się w kilku izolowanych ośrodkach, których większość położona jest na wybrzeżu Bałtyku. Należą do nich: Ustka, Rowy, Łeba, Lubiatowo, Białogóra, Dębki, Krynica Morska. Pozostałe mniejsze kompleksy ośrodków wypoczynkowych i domków letniskowych położone są głównie na Pojezierzach: Kaszubskim, Starogardzkim i Bytowskim. Skala ich oddziaływania na krajobraz jest
jednak znacznie mniejsza i ma z reguły charakter lokalny.
3) Nagminne stosowanie pretensjonalnych form architektonicznych we współczesnej zabudowie;
4) Zmiana pierwotnej struktury agrarnej użytków rolnych (działaniem, które wpływa na zmianę
wizerunku przestrzeni, jest nadmierne rozdrabnianie geodezyjne terenu, niezgodne z historycznie ukształtowaną skalą i podziałami rozłogu wiejskiego. Podziały te są najczęściej dokonywane w celu przekwalifikowania gruntów na cele budowlane). Omawiane wtórne podziały
spotyka się w szczególności w części północnej, na Wybrzeżu Słowińskim i Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Cztery główne obszary ich występowania to:
 zespół łąk nadmorskich w okolicy Karwi i Karwieńskich Błot,
 pasmo łąk i mokradeł nadmorskich Widowo-Białogóra, w tym: Wierzchucińskie Bagna, Łąki Karwieńskie, Żarnowieckie Łąki, Odargowskie Łąki,
 pasmo łąk i mokradeł nadmorskich na wysokości miejscowości: Lubiatowo – Kopalino –
Sasino –Ulinia – Sarbsk – Nowęcin,
 okolice Jeziora Salińskiego i miejscowości Mierzynko.
Duże, historycznie ukształtowane kompleksy łąk, są w wymienionych obszarach dzielone na
małe działki, z reguły przeznaczane pod zabudowę rekreacyjną. Zabudowa poprzedzona jest
z reguły odwodnieniem (melioracją) terenu, zmianą podłoża glebowego i usunięciem seminaturalnej roślinności łąkowej, co skrajnie przeobraża wartości ekologiczne i krajobrazowe. Struktura
agrarna ulega także zmianie w wyniku scalania gruntów, które jednak nie zachodzi tak powszechnie, jak parcelacja, w związku z czym, obecnie i w najbliższej przyszłości, nie powinno stanowić
istotnego zagrożenia dla zasobów krajobrazowych regionu.
5) Zmiana formy wykorzystania użytków zielonych (łąk i pastwisk) na inne cele rolnicze (uprawowe, sadownicze) lub pozarolnicze (leśne lub osadnicze);
Potencjalnie może ona mieć negatywny wpływ na krajobraz i wystąpić na wielu obszarach województwa, na których nie wprowadzono instrumentów finansowych wspierających utrzymanie
łąk i pastwisk (w formie programów rolnośrodowiskowych). Przyczyny transformacji użytków
zielonych mogą być różne: nieopłacalność hodowli, chęć przestawienia się na uprawy przemysłowe (np. rzepak przeznaczany na biopaliwa), wysokotowarowe (okopowe lub zbożowe), zalesienie w celu uzyskania profitów finansowych z tego tytułu, presja osadnictwa w atrakcyjnych dla
niego terenach podmiejskich i turystycznych. Największe kompleksy łąk i pastwisk narażonych na
transformację, położone są na terenach:
 Pradoliny Redy i Łeby,
 Żuław Gdańskich i Malborskich, szczególnie na wschód od Pruszcza Gdańskiego i północ
od Tczewa,
 wschodniej części Doliny Kwidzyńskiej,
 Pojezierza Bytowskiego w rejonie doliny Kamienicy.
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Szereg mniejszych kompleksów łąkowo-pastwiskowych zagrożonych transformacją znajduje
się także na Równinie Słupskiej i na Pojezierzach: Kaszubskim, Krajeńskim, Starogardzkim
i Iławskim.
6) Zrealizowane lub planowane farmy wiatrowe, skupiające od kilku do kilkudziesięciu turbin,
mogą być znaczącym zagrożeniem dla krajobrazu wielu obszarów województwa, w tym dla
tych szczególnie cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, ponieważ stanowią
niewątpliwie dominanty w otaczającym terenie (wirniki montowane są na wieżach o przeciętnej
wysokości do 100 m);
Województwo pomorskie postrzegane jest przez inwestorów jako region o dużym potencjale
energetyki wiatrowej. Przekłada się to na aktywność samorządów lokalnych w zakresie planowania przestrzennego – opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających budowę kolejnych elektrowni wiatrowych. Większość istniejących i potencjalnych
lokalizacji farm wiatrowych znajduje się w północnej części regionu, na Równinie Słupskiej oraz
Wysoczyznach: Damnickiej i Żarnowieckiej oraz w mniejszym stopniu na Wybrzeżu Słowińskim
i Pobrzeżu Kaszubskim, ze względu na objęcie większości ich terytoriów przyrodniczymi obszarami chronionymi.
Do największych parków elektrowni wiatrowych na koniec roku 2013 zaliczono obiekty zlokalizowane w gminach: Kobylnica, Pelplin, Wicko, Nowy Staw oraz Pruszcz Gdański. Według
stanu na dzień 30.06.2014 użytkowano 36 zespołów elektrowni.
Mniejsze obszary pod lokalizację nowych farm wiatrowych znajdują się w gminach: Smołdzino,
Słupsk, Damnica, Dębnica Kaszubska, Nowa Wieś Lęborska, Choczewo, Łęczyce i Przechlewo
(niewielki teren na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Równiny Charzykowskiej).
7) Farma fotowoltaiczna usytuowana na granicy Gdańska i Przejazdowa zbudowana z 6 292
paneli, o łącznej mocy 1,636 MWp, ułożonych na powierzchni około 25 tys. m2 (czyli większej niż trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie) przyczyniająca się do silnego przekształcenia
walorów estetyczno-wizualnych krajobrazu;
8) Wielkopowierzchniowa odkrywkowa eksploatacja surowców mineralnych (piasku, żwiru, surowców ilastych, torfu) koncentrująca się obecnie głównie w centralnej i południowowschodniej części województwa (Pobrzeża Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie)
prowadzi do silnego przekształcenia walorów estetyczno-wizualnych krajobrazu, a co za tym
idzie również jego struktury przyrodniczej. Dysonans w krajobrazie stanowią także nieeksploatowane wyrobiska, które nie zostały zrekultywowane, albo też rekultywacja ich nie była dostateczna lub nie przeprowadzono jej w pełni poprawnie.
Spośród zagrożeń krajobrazu o charakterze liniowym, do najważniejszych należą:
1) Wycinanie drzew wzdłuż dróg alejowych (powodowana zwykle modernizacją dróg - odnawianiem i poszerzaniem jezdni oraz względami bezpieczeństwa).
2) Regulacja rzek i potoków oraz wprowadzanie zabudowy technicznej wzdłuż ich brzegów.
3) Napowietrzne przesyłowe linie energetyczne wysokich napięć (110, 220 i 400 kV), które koncentrują się na obszarach zurbanizowanych (aglomeracja trójmiejska i Słupsk) oraz w ich otoczeniu. Regionami o największym zagęszczeniu naziemnych linii energetycznych są: Pobrzeże
Kaszubskie, Równina Słupska, Pojezierze Kaszubskie i Starogardzkie, Pojezierze Bytowskie
i Żuławy Wiślane. Należy zwrócić także uwagę na linie ingerujące w krajobraz wschodniej
części Pojezierza Iławskiego i Pradoliny Redy – Łeby.
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Wyżej wymienione procesy i działania przyczyniają się do postępującej zmiany fizjonomii
ukształtowanego od stuleci krajobrazu Pomorza. Nieprzemyślana, nierozważna ingerencja
w komponenty i elementy środowiska przyrodniczego zwłaszcza te, które najsilniej wpływają na
atrakcyjność wizualną terenu (rzeźba, wody powierzchniowe, szata roślinna), może przyczyniać
się do utraty wartości krajobrazowych.
Przestrzenny rozkład wymienionych wyżej rodzajów zagrożeń dla krajobrazu wskazuje na ich
koncentrację w kilku rejonach województwa pomorskiego, w tym na obszarach najcenniejszych
przyrodniczo, to jest:
 na terenie i w otoczeniu miast aglomeracji trójmiejskiej (w sąsiadujących gminach wiejskich),
 w północnej części województwa, w strefie oddalonej o kilka – kilkanaście kilometrów od
brzegu Bałtyku, w tym również na obszarach chronionego krajobrazu (za wyjątkiem Słowińskiego Parku Narodowego), na Równinie Słupskiej i Wysoczyźnie Żarnowieckiej,
 we wschodniej części województwa, na Żuławach Wiślanych i Pojezierzu Iławskim,
 w strefie pojeziernej, w szczególności na Pojezierzu Kaszubskim.
Zmiany i zagrożenia krajobrazu przedstawia mapa (Mapa 13 w załącznikach do opracowania).
2.11. Różnorodność biologiczna.
Flora
Obszar województwa pomorskiego przez swoje położenie geograficzne i historię geologiczną
cechuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazowym, geomorfologicznym, klimatycznym i biologicznym (na styku występowania klimatów suboceanicznego i subkontynentalnego – związanych
z obszarami dwóch krain klimatycznych – bałtyckiej i pojeziernej), stanowiąc w okresie holocenu
wielokierunkowy obszar przenikania licznych gatunków biosfery. Zróżnicowanie to przybiera
charakterystyczny pasowy układ, od nadmorskich ekosystemów pasa wydmowego, klifowego
i zatorfionych brzegów niskich, przez rozległe torfowiskowe równiny błot przymorskich, strefę
krawędziową wysoczyzny morenowej, pradoliny w pasie pobrzeży i deltę Wisły, po znacznie
zróżnicowane siedliska i ekosystemy wysoczyzn morenowych pasa pojezierzy oraz rozległe obszary pól sandrowych, ze specyficznymi – wyspowo rozłożonymi biotopami oligotroficznymi.
Różnorodność ta wzmacniana jest sąsiedztwem strefy brzegowej równie zróżnicowanego obszaru
morskiego – od wód przybrzeżnych otwartego morza, przez półotwarte akweny Zatoki Gdańskiej, po estuarium Zalewu Wiślanego. Różnorodność siedlisk wzbogacają także siedliska hydrogeniczne bogatej sieci cieków i śródlądowych zbiorników jeziornych oraz dość liczne obszary
torfowiskowo-bagienne – w tym pozostałości torfowisk atlantyckich. Taka duża różnorodność
fizycznogeograficzna, cechuje się wybitną różnorodnością siedlisk i gatunków, a ogólny stan środowiska oceniany jest jako stosunkowo korzystny (Raport…, 2012). Wielu autorów podkreśla,
wynikającą z wymienionych wyżej uwarunkowań, ponadprzeciętną różnorodność szaty roślinnej
i flory województwa pomorskiego, dodatkowo wzbogacaną licznymi, uwarunkowanymi antropogenicznie, układami zbiorowisk półnaturalnych (Herbich 1995; Herbich, Herbichowa 1998; Buliński 2001; Zieliński 2013).
Potencjalną roślinność naturalną stanowią na obszarze województwa przede wszystkim zbiorowiska buczyn (w tym specyficznej dla regionu kwaśnej buczyny pomorskiej), kwaśne dąbrowy,
grądy subatlantyckie, bory sosnowe i zbiorowiska nadmorskie. Największe, dominujące powierzchniowo ekosystemy, stanowią obecnie zbiorowiska leśne buczyn (szeroko rozpowszechnione na morenowych utworach gliniastych), dąbrów (zwłaszcza kwaśnej dąbrowy – tj. lasu bukowo-dębowego, także występujące w pojeziernych obszarach morenowych) oraz borów (wystę127

pujące na piskach sandrowych południowej i południowo-zachodniej części województwa
i w nadmorskich pasach wydmowych). Natomiast wśród siedlisk wodno-mokradłowych największe powierzchnie zajmują obecnie siedliska w wodach przybrzeżnych Bałtyku (w tym akwenów
zatok), siedliska w wodach jezior przybrzeżnych i estuariów oraz jezior o genezie polodowcowej
i torfowisk różnych typów (Zieliński, 2013). Wśród najcenniejszych siedlisk przyrodniczych regionu, których znaczna część objęta została ochroną w obszarach Natura 2000 (Ryc. 25.), należy
wymienić przede wszystkim siedliska leśne borów i lasów bagiennych, nadmorskie bory wydmowe, lasy mieszane (z dużym udziałem buka), kwaśne i żyzne buczyny, grądy subatlantyckie, dąbrowy acydofilne i lasy łęgowe. Ze zbiorowisk nieleśnych warte odnotowania są specyficzne
i unikatowe (zajmujące proporcjonalnie małe powierzchnie w skali województwa): nadmorskie
wydmy białe i szare, nadmorskie wrzosowiska bażynowe, torfowiska wysokie i przejściowe, łąki
trzęślicowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe i ziołorośla oraz jeziora lobeliowe, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (Obszary mające znaczenie …).
Różnorodność biotyczną województwa cechuje występowanie blisko 2000 gatunków flory.
Z pośród trzech największych grup systematycznych – paprotniki i rośliny nasienne obejmują
1623 gatunki, zaś glony 256 gatunków (Zieliński 2013 za Herbichem 1995 oraz Markowskim
i Bulińskim 2004). Z głównych gatunków roślin należy wymienić: w grupie siedlisk leśnych – buk
zwyczajny, sosnę zwyczajną, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, olchę czarną, grab pospolity,
brzozę brodawkowatą i omszoną, świerk pospolity, borówkę czernicę i jeżyny; wśród siedlisk
zaroślowych – wierzby szarą i iwę, dziki bez czarny, śliwę tarninę i leszczynę; wśród siedlisk terenów otwartych mokradłowych – ramienice, rdestnice, rzęsy, trzcinę pospolitą, turzyce i torfowce,
zaś w grupie siedlisk terenów otwartych termofilnych – wydmuchrzycę piaskową, piaskownicę
zwyczajną i szczotlichę siwą. Znacząca różnorodność elementów abiotycznych środowiska i wynikająca z niej różnorodność siedlisk i zbiorowisk powoduje, że w obszarze województwa występuje blisko 50 zbiorowisk oraz ponad 40 gatunków flory, które należy uznać za szczególnie cenne
przyrodniczo (Zieliński, 2013). Aż 540 gatunków roślin naczyniowych regionu (jest to ponad 33%
całej tutejszej flory gatunków rodzimych) znalazło się na regionalnej czerwonej liście gatunków
ginących i zagrożonych – cechując się różnym stopniem zagrożenia. Wśród gatunków zagrożonych 39 gatunków uznano za krytycznie zagrożone, 109 gatunków – za wymierające, 221 gatunków – za umiarkowanie zagrożone i 124 gatunki – za objęte małym ryzykiem zagrożenia (Markowski, Buliński, 2004). Jednocześnie za całkowicie wymarłe uznano 47 gatunków, wcześniejsze
znanych z obszaru Pomorza Gdańskiego. Ze względu na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych tylko w około połowie gmin województwa i brak pełnego rozpoznania stanu flory na jego
znacznym obszarze, 107 gatunków określono jako niemożliwe do ustalenia stopnia ich zagrożenia. Wśród gatunków zagrożonych, we florze roślin kwiatowych i paprotników Pomorza Gdańskiego, 123 gatunki podlegają ochronie gatunkowej (w tym 117 ochronie całkowitej). Wartości te
wskazują na dużą różnorodność i wartość przyrodniczą Pomorza, przy występowaniu wielu gatunków na granicach ich naturalnego zasięgu oraz gatunków reliktowych. Należy pamiętać, że
różnorodność biologiczną regionu wzbogacają też gatunki hodowlane pól uprawnych, w tym
głównie pszenica zwyczajna, żyto zwyczajne, jęczmień, rzepak, rzepik pospolity i gatunki roślin
okopowych oraz ekosystemy łąkowe.
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Ryc. 25. Liczebność stanowisk gatunków roślin w obszarach Natura 2000
Źródło: S. Zieliński, Charakterystyka i uwarunkowania przyrodnicze rozwoju województwa pomorskiego – zasoby flory, fauny,
siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ich rozmieszczenie, waloryzacja i zagrożenia oraz rekomendacje dla działań ochronnych. Materiały do opracowania ekofizjograficznego województwa pomorskiego, Gdańsk/Rotmanka 2013

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych
Zbiorowiska roślinne występujące na obszarze województwa pomorskiego reprezentują szeroką gamę klas zespołów – od wodnych po leśne. W skali Polski niżowej jest to bardzo duże bogactwo, wykazujące imponujące zróżnicowanie. Wynika ono z bogactwa i urozmaicenia siedlisk występujących na tym terenie, poczynając od piasków wydm nadmorskich, po czarne ziemie i mady
żuławskie, od wód morskich po urozmaicone wody śródlądowe – płynące i stojące, rozmaite typy
torfowisk, jak też pola uprawne ze zbiorowiskami segetalnymi, odmiennymi na różnych typach
gleb, wreszcie po urozmaicone siedliska leśne.
Zbiorowiska roślinności wodnej
Roślinność wód morskich, opisana dla obszaru Zatoki Gdańskiej po II wojnie (Kornaś, 1957),
wciąż nie ma pełnej dokumentacji (Matuszkiewicz, 2001), tymczasem uległa ona znacznemu
ograniczeniu, m.in. przez zanieczyszczenie wód. Roślinność ta wymaga jak najszybszego objęcia
ochroną; konieczne jest też lepsze jej poznanie. Mimo że formalnie znajduje się na obszarze poza
granicą województwa, to z tego obszaru muszą wyjść starania o jej ochronę.
Roślinność wód słodkich – płynących (Wisły i innych rzek) i stojących (jeziora, stawy, rowy)
stanowi szeroka gama zbiorowisk podwodnych i nawodnych, jak zbiorowiska rzęs, rogatków,
wywłóczników i wielu gatunków rdestnic, a także roślin o liściach pływających – m.in. grzybieni
i grążeli. Zbiorowiska te to ogromne bogactwo przyrody naszego województwa, chociaż są często
osłabione z powodu zanieczyszczenia wód lub innych niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie w skali kraju zbiorowiska wodne występujące
w jeziorach tzw. lobeliowych, z grupą gatunków charakterystycznych dla tego typu zbiorników
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(Kraska, 1994). Skupienie jezior lobeliowych w województwie pomorskim jest największe w skali
kraju (Szmeja, 1989; Kraska, 1994). Ten tak charakterystyczny składnik przyrody Pomorza wymaga bezwzględnie ochrony. Jest to zadanie pilne, ze względu na nasilone w ostatnich latach
działania powodujące degradację tych specyficznych siedlisk (wykupywanie jezior, użyźnianie
i wapnowanie w celu zarybienia). Tylko utrzymanie specyficznych cech wody tych zbiorników
pozwoli na dalsze utrzymywanie się w nich charakterystycznej roślinności.
Wśród wielu innych interesujących zbiorowisk roślinności wodnej na uwagę zasługują zespoły
niektórych małych zbiorników dystroficznych, np. na torfowiskach, m.in. z rzadkimi gatunkami
pływaczy. Innym typem rzadkiej roślinności wodnej są ciepłolubne zbiorowiska, np. z salwinią
pływającą, wykształcające się w wodach Zalewu Wiślanego w pobliżu granicy województwa (rejon Elbląga), w niektórych starorzeczach w dolinie Wisły (Herbich, 1974) oraz w kanałach na
Żuławach. Cennymi zbiorowiskami związanymi ze środowiskiem wodnym są zespoły źródliskowe. Ich płaty zajmują małą przestrzeń, a skład gatunkowy w niżowej części kraju jest znacznie
zubożały (Matuszkiewicz, 2001), jednak odgrywają znacząca rolę w środowisku przyrodniczym.
Nie są one jeszcze rzadkie na obszarze województwa pomorskiego, ale w ciągu ostatnich dziesięcioleci bardzo szybko zanikają. Konieczne jest ich zinwentaryzowanie i jak najszybsze objęcie
ochroną, czemu może sprzyjać europejska akcja ochrony mokradeł i źródlisk.
Lądowe zbiorowiska nieleśne roślinności zielnej
Roślinność muraw napiaskowych – wydm nadmorskich i wydm śródlądowych. Obok muraw
psammofilnych na piaskach sandrowych, podobnie wykształconych jak na innych obszarach kraju, mamy w województwie wydmy nadmorskie ze specyficznymi zbiorowiskami, występującymi
tylko wzdłuż brzegu morskiego. Zajmują one tzw. wydmę białą oraz szarą. Rzadkością jest wydma przednia, którą zajmował podzespół zbiorowiska wydmuchrzycy i piaskownicy, typowego
dla wydmy białej. Obecnie roślinność wydmowa jest silnie zniekształcona. Z jednej strony, jest to
oddziaływanie plażowiczów, trwające w okresie letniego sezonu. Z drugiej, jest to regularna ingerencja w rozwój tych zbiorowisk dokonywana przez służby Urzędu Morskiego, odpowiedzialne
za umacnianie i tzw. ochronę wydm (sadzenie traw wydmowych, płotki faszynowe, wykładanie
chrustu, zalesianie). Niezbędne wydaje się wyznaczenie odcinków wybrzeża, gdzie dopuści się do
naturalnego rozwoju roślinności na pasie wydm nadmorskich.
Murawy kserotermiczne są bardzo rzadkie w regionie. Ich skupienie występuje głównie na
zboczach doliny Wisły (Ceynowa, 1968), gdzie stanowią specyficzny rys roślinności tego obszaru
i ostoje wielu ciepłolubnych gatunków, których zasięgi wygasają na terenie naszego województwa.
Odmienne murawy występują w ciągu sukcesyjnym zarastających klifów nadmorskich (Chojnacki,
1979). Oprócz tego na obszarze województwa rozrzucone są niewielkie enklawy muraw ciepłolubnych, wymagające odnalezienia i ochrony (przykładem są murawy w Gdańsku Oruni – Buliński 2000a).
Coraz rzadsze stają się zbiorowiska namuliskowe na obrzeżach wód i w wysychających okresowo zbiornikach, głównie z racji działalności człowieka. Stałe ich występowanie obserwuje się
na brzegach Wisły, oprócz tego są coraz rzadsze i wymagają ochrony. Zbiorowiska szuwarowe
natomiast posiadają na obszarze województwa bogatą reprezentację. Występują na obrzeżach
wód – Zalewu Wiślanego, jezior różnych typów i rzek, a także torfowisk i łąki. Przeważają szuwary trzcinowe, ale są też pałkowe, oczerety i cała gama zbiorowisk szuwarów turzycowych, w tym
szereg rzadkich. Do rzadszych zaliczany jest szuwar kłociowy, występujący nad niektórymi jeziorami w południowej części województwa (rejon Borów Tucholskich). Specyficzne dla naszego
obszaru są halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe nadmorskich terenów słonawych. Jest to
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grupa rzadkich zbiorowisk, o subatlantyckim typie zasięgu, u nas wykształconych w zubożałej
postaci. Ich utrzymywanie się w przyrodzie wiązało się kiedyś z charakterystycznym zalewaniem
niskich terenów przymorskich w okresie sztormów. Ograniczenie przez człowieka tego zjawiska
spowodowało ich zanikanie, ale utrzymywały się miejscami dzięki użytkowaniu kośnemu i wypasowi. Zarzucanie gospodarki na tych ubogich pastwiskach powoduje zanik zbiorowisk słonaw. Są
one cenne nie tylko jako ginący element szaty roślinnej, ale również z racji powiązań z innymi
grupami organizmów (np. występowaniem ptaków siewkowatych). Ich stanowiska były skoncentrowane w województwie w rejonie ujść Wisły (dzięki zjawisku tzw. cofki i wchodzeniu słonawych wód morskich) oraz niektórych innych rzek np. Redy – w rezerwacie Beka (Lenartowicz
i in. 1996). Działalność człowieka w znacznym stopniu ograniczyła ich występowanie (Piotrowska, 1974, 1986). Stanowią one jeden z charakterystycznych rysów szaty roślinnej Pomorza i koniecznie wymagają ochrony.
Zbiorowiska torfowisk różnych typów. Obok torfowisk niskich i przejściowych w dolinach
rzecznych, najczęściej przekształconych w łąki i pastwiska, w województwie znaczny jest jeszcze
udział torfowisk wysokich. Liczne tego typu obiekty występują na Pojezierzu Kaszubskim
i w Borach Tucholskich. Dużą wartość mają specyficzne torfowiska atlantyckie (Herbichowa,
1979), których pozostałości obecne są w rejonie tzw. błot przymorskich (Bielawskie Błoto, Czarne Bagno). Te ostatnie, związane z wpływem klimatu morskiego, są specyficzne dla strefy nadmorskiej i nie występują w pozostałej części kraju, dlatego powinny być objęte szczególną opieką
(Herbichowa, 1979). Niestety, są już znacznie zdewastowane. Unikatowe w skali kraju, a nawet
Europy, są także torfowiska kotłowe, licznie występujące w regionie słupskim (SzadkowskaIzydorek, 1998) i również wymagające ochrony.
Zbiorowiska antropogeniczne – pól, zrębów, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Na polach uprawnych województwa pomorskiego występuje bogata gama zbiorowisk segetalnych, budowanych przez rośliny spontanicznie towarzyszące gatunkom uprawianym. Są one eliminowane
przez środki ochrony roślin, jednak w zależności od zakresu i intensywności stosowania herbicydów, zbiorowiska segetalne rozwijają się lepiej lub gorzej. Wykazują one zróżnicowanie florystyczne w zależności od typu gleb, dlatego odmienne są na piaszczystych terenach sandrowych,
inne na glebach moren pojeziernych, a jeszcze inne na madach żuławskich. Tak, jak w całym kraju, zbiorowiska segetalne są zróżnicowane w uprawach zbóż i roślin okopowych. W województwie na uwagę zasługują zespoły rzadkie, jak np. na żyznych glebach węglanowych w rejonie Wisły (czarne ziemie gniewskie), których skład florystyczny jest unikatowy w skali regionu (Szmeja,
1987). Innym zbiorowiskiem rzadkim w kraju, a w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat rozprzestrzenionym na Pojezierzu Kaszubskim, jest zespół złocienia polnego. Zespoły segetalne, na
równi z innymi elementami roślinności regionu, powinny być chronione w całym zakresie zmienności. Przebudowa gospodarki rolnej zachodząca w ostatnich latach i postępujące przemiany
w świadomości ludzi (nastawienie na „ekologiczne” rolnictwo) stawiają w innym świetle dawną
„walką z chwastami”. Na konieczność ochrony zespołów segetalnych wskazuje również potrzeba
zachowania bioróżnorodności i w tym fragmencie szaty roślinnej.
Zbiorowiska na zrębach nawiązują do naturalnych etapów sukcesji wtórnej na gruntach pozbawionych drzewostanu w wyniku naturalnych kataklizmów. Ich powierzchnie bywają duże
i obecnie uczestniczą w nich liczne antropofity (gatunki rozpowszechnione dzięki człowiekowi).
Zbiorowiska kształtujące się na zrębach w województwie są etapami sukcesji wtórnej, zróżnicowanymi w zależności od wieku poręby, a także od typu siedliska leśnego (Markowski, 1982).
Zbiorowiska porębowe są stosunkowo rozpowszechnione w naszym województwie, mającym
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znaczną lesistość, jednak ich rola może się zmniejszać, z racji rozpowszechniania się nowych idei
w leśnictwie i ograniczania zrębów zupełnych.
Tereny ruderalne. W województwie pomorskim terenów zajętych przez roślinność ruderalną
jest znaczny udział. Wiąże się to z faktem obecności ośrodków miejskich, zwłaszcza Trójmiasta
(Schwarz, 1967) oraz portów morskich (Misiewicz, 1976), a także tras drogowych i kolejowych.
Na uwagę zasługują zwłaszcza coraz rozleglejsze w ostatnich latach tereny gruntów porzuconych
z upraw rolnych, zajęte w początkowym okresie przez zbiorowiska ruderalne. Roślinność ruderalna odgrywa często pozytywną rolę, tworząc spontanicznie pokrywę na terenach zdewastowanych przez człowieka. Zabezpiecza ona podłoże przed erozją wodną i wietrzną, a także poprawia
walory widokowe wielu obszarów zeszpeconych działalnością gospodarczą.
Zbiorowiska łąkowe to jeden z charakterystycznych elementów roślinności obszarów od dawna zagospodarowanych rolniczo przez człowieka. Zalicza się je do zbiorowisk tzw. półnaturalnych, gdyż zawdzięczają rozwój odlesieniu przez ludzi terenów pod wypas i koszenie siana,
a rozwinęły się głównie z rodzimych gatunków tworzących samodzielnie specyficzne kombinacje.
Na terenie województwa występują urozmaicone zbiorowiska łąkowe, jednak ich płaty tylko na
nielicznych stanowiskach zachowane są w dobrym stanie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zespołów jest łąka rdestowo-ostrożeniowa, z wieloma interesującymi gatunkami, jak np.
pełnikiem. W ostatnich dziesięcioleciach tradycyjnie użytkowane łąki najczęściej były zamieniane
na intensywne użytki zielone – orane, wyrównywane, z podsiewanymi mieszankami traw pastewnych, nieraz obcego pochodzenia, a co najgorsze – były intensywnie odwadniane. Melioracje osuszające przyniosły największe spustoszenia w zbiorowiskach łąkowych. Niedogodność użytkowania w okresie wysokich stanów wody to powód osuszania – niestety, okresy suszy powodują przesuszenie i osłabienie roślinności. Zanikają gatunki łąkowe, plon z łąk też jest mniejszy, a co istotne – gorszy (rola roślin łąkowych – obecność nie tylko traw pastewnych, ale i ziół wpływających
na zdrowie bydła). Cenne zbiorowiska łąkowe występują jeszcze w dolinach rzek, zwłaszcza niedużych, meandrujących, gdzie trudności w gospodarowaniu dają szansę trwania rzadszych zbiorowisk ziołoroślowołąkowych. W zbiorowiskach łąkowych aktualnie mogą zachodzić istotne
zmiany wynikające z sytuacji w rolnictwie. Wiele terenów łąkowych nie jest użytkowanych, co
najczęściej prowadzi do ich stopniowego zarastania krzewami, a w konsekwencji pozwoli na sukcesję zbiorowisk leśnych. Zbiorowiska łąkowe wymagają ochrony. Nie dotyczy to wyłącznie
ochrony ginących zespołów i gatunków w nich występujących, lecz program nowoczesnego ekologicznego zagospodarowania łąk i ich utrzymywania, zwłaszcza jeżeli chodzi o wilgotność.
Większe tereny nieużytkowanych łąk powinny być przekształcane w kierunku zbiorowisk leśnych.
O interesujących łąkach halofilnych wspomniano już wyżej.
Wrzosowiska to specyficzne zbiorowiska, które na terenie województwa wykształcone są
w wielu postaciach. Szczególnie cenne są wrzosowiska wrzoścowe, o charakterze atlantyckim,
związane wyłącznie z pasem pobrzeża. Podobnie ważne są wrzosowiska bażynowe, w kraju znane
tylko z naszego terenu – pobrzeży Kaszubskiego i Słowińskiego. Specyficzne dla pasa pobrzeża
są także żarnowczyska (Markowski, 1991). Opracowanie wrzosowisk przez Markowskiego wskazało na interesujące zróżnicowanie tych zbiorowisk, a także wykazało braki, jakie istniały w naszej
wiedzy na ich temat.
Zbiorowiska okrajkowe – wykształcające się w strefie ekotonowej na obrzeżach lasów i zarośli. Ich rola przestrzenna jest znikoma, jednak znaczenie dla środowiska ogromne. Bytuje tu wiele
gatunków organizmów z różnych grup systematycznych, gdyż pas zbiorowiska występujący
wzdłuż ściany lasu stwarza dla nich specyficzne warunki życia. Konieczne jest uwzględnianie
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w gospodarce rolnej i leśnej zachowania tego pasa roślinności przejściowej między zbiorowiskami
leśnymi i nieleśnymi. Wymagają one zbadania na naszym terenie i ochrony.
Zbiorowiska zaroślowe
Szeroko rozpowszechnione w skali całego województwa, a miejscami obficie występujące, są
zarośla wierzbowe, stanowiące etap regeneracji lub sukcesji po olsach – tj. zarośla z udziałem
wierzby szarej czyli łozy. Wkraczają one na niektóre torfowiska, zajmują zabagnione obrzeża jezior. Zbiorowisko wiklin nadrzecznych z kolei występuje przede wszystkim wzdłuż brzegów Wisły i niektórych innych rzek. Odgrywa ono ogromną rolę w łagodzeniu naporu lodu i fali powodziowej na brzegi i wały, a także ma duże znaczenie dla środowiska przyrodniczego (np. dla ichtiofauny i awifauny). Szczególnym typem zarośli są zarośla z udziałem woskownicy europejskiej.
Gatunek ten występuje w Polsce jedynie w pasie pobrzeża Bałtyku. Jako specyficzny dla tej strefy,
jest jednym z elementów charakterystycznych szaty roślinnej województwa pomorskiego.
Zarośla na miedzach i wzdłuż dróg, szczególnie na obszarach siedlisk grądowych, to tzw.
czyżnie. W strefie krawędziowej wysoczyzny, zwłaszcza w rejonach intensywnego, dawnego
osadnictwa, są rozpowszechnione (np. od Pruszcza Gdańskiego po Gdańsk), podobnie w niektórych partiach klifów kęp przymorskich. Charakterystyczny jest w nich udział głogów i tarniny.
Oprócz roli dla zachowania rzadkich roślin, ważna jest ich rola dla bytowania wielu innych organizmów. W naszym województwie są rejony, gdzie czyżnie nie występują. Znikome powierzchnie
zajmuje w województwie zbiorowisko ciepłych wielogatunkowych zarośli, z udziałem leszczyny
i derenia świdwy. Jest to zespół znany w Polsce głównie z rejonu wyżyn na południu kraju. U nas
ma szczątkowe stanowiska w dolinie Wisły – np. pod Gniewem (Ceynowa, 1968) i z racji swej
roli dla środowiska przyrodniczego powinien być, podobnie jak czyżnie, objęty ochroną.
Zbiorowiska leśne
Nadrzeczne łęgi – wierzbowy i topolowy – to bardzo rzadkie obecnie zbiorowiska leśne, występujące w dolinach dużych rzek. Łęgi takie zostały wytępione na większości stanowisk. W granicach naszego województwa ich płaty występują w enklawach lasu w widłach Wisły i Nogatu
(Jelinowski, 1969a). Częściowo są tu chronione w dwóch rezerwatach, ale wydaje się, że zakres
ochrony powinien być jeszcze zwiększony, z racji ich unikatowego charakteru i zagrożenia.
Olsy – to lasy bagienne z panującą w drzewostanie olszą czarną. Są dość rozpowszechnione
w województwie. Są to bardzo ważne zbiorowiska, zajmujące tereny podmokłe, regularnie podtapiane. Wyróżniane są dwa typy olsu – porzeczkowy i torfowcowy. Niewiele jest w regionie płatów olsów w pełni wykształconych, głównie z racji przesuszania ich siedlisk i prowadzenia gospodarki przerębowej. Szczególnie wrażliwy jest ols torfowcowy, znacznie bardziej ostatnio ograniczony i zagrożony. Olsy wymagają wysokiego poziomu wody i wszelka działalność na rzecz
jego obniżenia powoduje ich osłabianie.
Bory iglaste i mieszane – na terenie województwa są urozmaicone. Szczególną pozycję ma zespół nadmorskiego boru bażynowego. Występuje on wyłącznie w pasie wybrzeża jako końcowe
stadium sukcesji roślinności na wydmach nadmorskich. W runie, obok obficie występującej bażyny czarnej, nadającej specyficzny charakter temu zbiorowisku, występują interesujące gatunki,
rzadkie poza nim na terenie województwa (np. storczyk i gnieźnik- listera sercowaty, tajęża jednostronna i inne) (Zając A., Zając M., 1997). Zespół jest zróżnicowany na cztery podzespoły, odzwierciedlające różnice siedliskowe. Bór ten jest na ogół osłabiony przez nadmierną penetrację,
zwłaszcza w okresie letnim, gdyż znajduje się na zapleczu plaż nadmorskich (Herbichowa, Herbich, 1988). Koniecznie wymaga ochrony; szkoda, że jego dobrze zachowane płaty na Półwyspie
Helskim, na terenach oddanych kilka lat temu przez wojsko, nie zostały objęte ochroną.
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Suboceaniczny bór świeży – jest zespołem rozpowszechnionym na terenach sandrowych województwa, a zwłaszcza w rejonie Borów Tucholskich. Najczęściej jest zniekształcony przez
sztuczne nasadzenie sosny, jednowiekowe i przegęszczone. Rzadszym zespołem jest bór suchy –
na najuboższych siedliskach borowych, stąd w runie przeważają porosty. Niewielką rolę przestrzenną odgrywa też, przy południowo-wschodniej granicy województwa, subkontynentalny bór
świeży, często o płatach zniekształconych przez długotrwałą gospodarkę leśną.
Specyficznym typem, którego płaty występują na terenie województwa pomorskiego, jest sosnowy bór bagienny – nierzadko wykształcony tu jako ostatnie stadium rozwoju roślinności na
torfowiskach wysokich. Z racji przede wszystkim osuszania siedlisk torfowych wiele jego płatów
jest osłabionych. Wymaga on koniecznie ochrony, również w ramach opieki nad terenami bagiennymi, w tym zwłaszcza jego odmiana nadmorska – z udziałem wrzośca bagiennego i woskownicy. Innym specyficznym zespołem borowym, o liściastym drzewostanie, jest brzezina bagienna, występująca w kraju jedynie na Pomorzu. Również i ten zespół jest reprezentowany
w województwie w wielu miejscach, zwłaszcza na obrzeżach niektórych jezior i torfowisk. Groźba zaniku tego zbiorowiska, związana z przesuszaniem siedlisk, również wskazuje na potrzebę
ochrony.
Bór mieszany dębowo-sosnowy – trudno odnaleźć w terenie na obszarze województwa, jednak jego siedliska nie są rzadkie (Wojterski i in., 1994). W trakcie długoletniej gospodarki leśnej
eliminacja dębu i sadzenie najczęściej sosny spowodowały zubożenie jego siedlisk i zatarcie cech
zespołu. Konieczne jest przywrócenia jego roli na naszym obszarze, co jednocześnie przyniesie
korzyść – poprawi ubożejące siedliska i wzmocni osłabioną pozycję dębu szypułkowego w naszych lasach.
Z grupy dąbrów na obszarze województwa występują siedliska interesującego zespołu związanego z wpływami klimatu atlantyckiego – ubogiego lasu brzozowo-dębowego. Jego dobrze wykształcone płaty są rzadkością, jednak występował w przeszłości w wielu miejscach na Pobrzeżu
Słowińskim i Kaszubskim. Jest to jedno ze zbiorowisk leśnych, które powinno być przywrócone
w naszych lasach, zwłaszcza że stanowi specyficzny element szaty roślinnej pobrzeża, mając
w składzie m.in. wiciokrzew pomorski.
Zespołem dąbrowowym – szeroko rozpowszechnionym na morenowych terenach województwa, jest kwaśna dąbrowa, czyli las mieszany bukowo-dębowy. Jest to cenne zbiorowisko o drzewostanie składającym się w naturalnych płatach z buka i dębu bezszypułkowego. W warstwie
krzewów stały udział ma jarzębina i kruszyna; w bujnym najczęściej runie rośnie dorodna borówka czernica, a nierzadko fację tworzy orlica pospolita. Zespół ten jest w województwie jednym
z szerzej rozpowszechnionych zbiorowisk leśnych, m.in. w strefie krawędziowej wysoczyzny,
w lasach trójmiejskich i wejherowskich, w Puszczy Darżlubskiej i na Pojezierzu Kaszubskim oraz
w kompleksach leśnych w rejonie Słupska. Jego ochrona powinna polegać m.in. na przestrzeganiu w gospodarce leśnej, przy odnowieniach, zróżnicowania drzewostanu (w przeszłości często
po zrębie odbudowywano czysty drzewostan bukowy), a w podsadzeniach dębu uwzględniania
gatunku związanego z tym siedliskiem (sadzenie bezszypułkowego, a nie szypułkowego – por.
Markowski, 1993).
Z grupy mezo- i eutroficznych lasów liściastych – ciepłych dąbrów, łęgów, grądów i buczyn,
na terenie województwa występuje cała gama zbiorowisk. Świetlista dąbrowa jest jednym z zespołów bardzo rzadkich w kraju, a zwłaszcza na północy Polski. U nas brak praktycznie dobrze wykształconych płatów, są jedynie niewielkie powierzchnie siedlisk tego zespołu lub postaci degeneracyjnych – głównie w Dolinie Dolnej Wisły. Uzyskanie fitocenoz zbliżonych do tego zespołu
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byłoby interesujące, co wymagałoby specjalnych zasad ochrony czynnej w leśnym rejonie zboczy
doliny Wisły, np. koło Opalenia i Wiosła (Herbich, 1974).
Łęgi – to grupa zbiorowisk odgrywających w województwie pomorskim dużą rolę przyrodniczą, przy stosunkowo niewielkiej przestrzennej. Zajmują one przede wszystkim dna i fragmenty
zboczy dolin rzecznych, ciągnąc się wąskim pasem wzdłuż cieków. Z racji gęstej sieci wodnej
w młodoglacjalnym krajobrazie pojezierzy zespoły łęgowe są rozpowszechnione na obszarze
województwa. Do najczęściej spotykanego należy łęg jesionowo-olszowy. Jest to lekko zabagniony las z drzewostanem zbudowanym z olszy czarnej i domieszką jesionu, florystyczne i siedliskowo nawiązujący do żyznych postaci olsu porzeczkowego. Zespół ten, często zajmujący wysięki na
zboczach dolin, odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu naturalnych warunków w miejscach przecinania przez zbocze doliny warstwy wodonośnej. Z racji konieczności ochrony terenów zabagnionych i źródliskowych jest to jeden z zespołów bezwzględnie wymagających opieki.
Łęg wiązowo-jesionowy jest zespołem wielogatunkowego lasu o urozmaiconym drzewostanie
i bogatym runie, z obecnością aspektów sezonowych. Jest to na naszym terenie jedno z najbogatszych w gatunki zbiorowisko leśne, szczególnie interesujące wczesną wiosną. Występuje w nim
duża grupa geofitów wiosennych, rozwijających się przed rozwojem liści na drzewach. Mimo
znacznego rozpowszechnienia (najczęściej wąskie pasy nad ciekami) coraz mniej jest dobrze wykształconych płatów. Konieczna jest jak najszersza ochrona tego zbiorowiska.
Rzadkością w skali Pomorza, w tym również województwa, jest podgórski łęg jesionowy. Występuje on na niżu w zubożałej postaci, wyłącznie w rejonach o specyficznych warunkach klimatu
lokalnego, nawiązujących do klimatu pogórzy. Na terenie województwa jego płaty zostały stwierdzone np. na Wysoczyźnie Staniszewskiej (Herbich, 1982), gdzie utworzono rezerwat dla ich
ochrony. Jako rzadki i interesujący zespół, zajmujący miejsca wysiękowe, zasługuje na pełną
ochronę, również dlatego, że obecne są w nim rzadkie gatunki, jak m.in. skrzyp olbrzymi.
Znikome znaczenie powierzchniowe ma łęgopodobne zbiorowisko z fiołkiem wonnym. Występuje u nas wyłącznie w obszarze doliny Wisły, na stromych nasłonecznionych zboczach
w rejonach dawnego intensywnego osadnictwa (np. okolice Gniewa, Kwidzyna). Zasługuje ono
na ochronę z racji interesującego składu florystycznego oraz powiązania ze stanowiskami archeologicznymi.
Grądy – to grupa zespołów lasów dębowo-grabowych na średnio żyznych i żyznych siedliskach mineralnych. W urozmaiconym drzewostanie zawsze uczestniczy grab oraz dąb i szereg
innych gatunków. Cechą charakterystyczną jest dobrze rozwinięta warstwa krzewów, z udziałem
szczególnie leszczyny, a także bogate i bujne runo. Na obszarze województwa grądy występują
głównie w dolinach cieków, rzadkie są natomiast rozleglejsze powierzchnie lasów grądowych
poza dolinami (np. w rejonie Kwidzyna, Lasy Ryjewskie). W dolinach obecne są płaty reprezentujące trzy różniące się siedliskowo i florystycznie podzespoły – grąd niski, najżyźniejszy i najbogatszy, nawiązujący do łęgów, w dolnych partiach zboczy i na części terasy dolnej, grąd typowy –
w środkowych partiach zboczy oraz wysoki – uboższy i stosunkowo suchy, nawiązujący do dąbrów lub borów mieszanych (Matuszkiewicz J., 2001 i Matuszkiewicz W., 2001).
Na przeważającej części obszaru województwa obecny jest grąd gwiazdnicowy, subatlantycki
zespół z obecnością buka w drzewostanie i charakterystycznymi cechami runa, zwłaszcza obfitym
udziałem gwiazdnicy wielkokwiatowej. Jest interesującym zbiorowiskiem, mającym aspekt wiosenny, bogate runo, często z rzadkimi gatunkami, m.in. górskimi. Płaty grądu występują też na
ustabilizowanych klifach nadmorskich (Buliński, 1996), gdzie stwierdzono też specyficzne zbiorowisko leśne z jaworem i jarzębiną (Chojnacki, 1979). Z racji rzadkości tych zbiorowisk i ich
nadmorskiego charakteru powinny być one otoczony szczególną troską.
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Drugim zespołem grądowym, którego płaty obecne są na terenie województwa, jest grąd subkontynentalny – wielogatunkowy las lipowo-dębowo-grabowy. Reprezentuje on kontynentalną,
wschodnioeuropejską postać grądu. Występuje na wschodnim brzegu Wisły oraz wzdłuż południowej granicy województwa (np. w części doliny Wdy i Brdy). Oprócz obecności lipy w drzewostanie, cechą charakterystyczną jest udział kilku gatunków o wschodnim typie zasięgu, jak np.
trzmieliny brodawkowatej. Na styku zasięgu obu zespołów grądowych występują płaty o mieszanym charakterze, z cechami zarówno grądu gwiazdnicowego, jak też grądu „lipowego”. Z racji
bogactwa florystycznego, w tym obecności szeregu gatunków drzew liściastych, odnawiających się
samodzielnie i bogactwa runa, zespoły grądowe powinny podlegać ochronie, zwłaszcza nad ciekami, co wiąże się z założeniami ochrony dolin rzecznych.
Buczyny – to zbiorowiska leśne, których fitocenozy są jednymi z dominujących na rozległych
obszarach morenowych województwa. Ich drzewostany buduje zasadniczo tylko buk, warstwa
krzewów (jeżeli występuje) ograniczona jest do naturalnego odnowienia buka. Różnice w zajmowanych siedliskach, w bonitacji drzewostanów, w składzie i obfitości runa zielnego i mszystego –
warunkują wyróżnianie kilku zespołów buczyn. Duże kompleksy leśne, takie jak Puszcza Darżlubska czy połacie leśne w rejonie słupskim, zbiorowiska na Pojezierzu Kaszubskim, budują w
znacznym stopniu buczyny.
Na fragmentach żyźniejszych gleb, w obszarach moreny dennej i czołowej, występuje żyzna
buczyna niżowa typu „pomorskiego”. Drzewostan jest tu czysto bukowy (jeżeli człowiek nie
podsadził innych gatunków), dobrej bonitacji, a runo mniej lub bardziej bujne z kilkoma gatunkami charakterystycznymi, jak perłówka jednokwiatowa, żywiec cebulkowy, a częściej kostrzewa
leśna. W zacienionych partiach z odnowieniem buka runo jest niekiedy znikome. Specyficzna
odmiana żyznej buczyny występuje na leśnych klifach nadmorskich (Chojnacki, 1979) i koniecznie wymaga ochrony. Oczywiście, nie ma to oznaczać zabetonowywania brzegu, aby zatrzymać
ewentualną abrazję, lecz zabezpieczenie przed działalnością człowieka najczęściej powodującą
uaktywnienie martwych, leśnych fragmentów klifu. W obrębie żyznej buczyny występuje niekiedy
w wilgotnych zagłębieniach inny jeszcze zespół – buczyna ze szczyrem trwałym, znana z szeregu
stanowisk na Pomorzu, jak np. z Puszczy Darżlubskiej, wilgotna i żyzna. Nie jest jeszcze dostatecznie poznana i wymaga ochrony.
Na uboższych siedliskach występuje kwaśna buczyna niżowa. Pod bukowym drzewostanem
może być obecny nalot samosiewu buka, natomiast runo jest zasadniczo ubogie w gatunki i skąpe. Występuje w nim z dużą stałością kosmatka owłosiona i turzyca pigułkowa; w postaci mszystej (najczęściej zboczowej, gdy zwiewana jest ściółka) w runie duży udział mają mszaki. To zbiorowisko buczyny jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych lasów liściastych w strefie pobrzeża i pojezierzy na terenie województwa.
Odrębnym zespołem buczyny jest zbiorowisko wykształcone na glebach podścielonych pokładem kredy jeziornej – buczyna storczykowa, czyli kaszubska wilgotna buczyna nawa pienna
(Matuszkiewicz W., 2001). Mimo znikomej roli przestrzennej na terenie województwa, ma ona
ogromne znaczenie dla bogactwa przyrody regionu, a nawet kraju. Jej płaty znane są wyłącznie
z jednego stanowiska – Lasu Ostrzyckiego (Fałtynowicz, Machnikowski 1982a, Herbich 1993).
Runo tego zespołu charakteryzuje się wybitnym bogactwem gatunków, w tym udziałem wielu
rzadkich, zwłaszcza storczyków, np. obuwika pospolitego (Fałtynowicz, Machnikowski, 1982b).
Rola i znaczenie tego zespołu oraz dynamicznego kręgu jego zbiorowisk zastępczych jest nie do
przecenienia (Herbich, 1993). Buczyny, jako zbiorowiska leśne typowe dla rozległych obszarów
pobrzeży i pojezierzy województwa, a zarazem szeroko rozpowszechnione i cenne gospodarczo,
powinny podlegać na naszym terenie szczególnej ochronie. Powinna ona polegać na ich renatury136

zacji, a zwłaszcza ostatecznym zerwaniu z wciąż pokutującą tradycją nasadzania w odnowieniach
innych gatunków niż buk, a zwłaszcza iglastych, jak sosna lub świerk. Zubożają one siedlisko,
zmieniają skład edafonu i zniekształcają fizjonomię zespołu, zarówno w warstwie drzewostanu,
jak i runa.
Rozpatrując całość zespołów leśnych województwa należy podkreślić, że pilnie wymagają one
rzeczywistego, jak najszybszego wdrażania do praktyki „ekologicznych” założeń gospodarki leśnej. Pilnym zadaniem, ważnym w skali województwa, jest też wyłączenie z intensywnej gospodarki leśnej kompleksów leśnych położonych wokół ośrodków miejskich, jak np. Trójmiasto,
Słupsk i inne. Lasy w tych strefach muszą spełniać inną rolę, niż tylko produkcyjną – zachowując
realia gospodarki w warunkach wdrożonych formalnie form ochronnych – tj. parków krajobrazowych, leśnych kompleksów promocyjnych i lasów ochronnych.
Fauna
Stopień poznania bogactwa i zróżnicowania fauny województwa uznawany jest za znacząco
niepełny i nierówny. Najlepiej poznane są gromady kręgowców, zaś bezkręgowce cechują się poznaniem fragmentarycznym, czy wręcz przyczynkarskim (Zieliński 2013). Wśród gatunków fauny,
charakterystycznych dla województwa pomorskiego, należy zwrócić uwagę na kilkadziesiąt gatunków ssaków, w tym pospolicie występujące gatunki leśne – objęte gospodarką łowiecką, jak: parzystokopytne – jelenie, sarny i dziki (Ryc. 27, 26) a także dość liczne w lasach gatunki zwierząt
drobnych(Ryc. 28) – w tym: drapieżniki – lisy, kuny (leśne i domowe), borsuki, jenoty, norki,
łasice, tchórze i szopy pracze oraz gryzonie – piżmaki, wiewiórki, nornice i myszy, a z zajęczaków
– zające szaraki – uznawane do niedawna za gatunek pospolity – dziś występujące nielicznie
(Atlas Ssaków Polski). Sporadycznie pojawiają się też na wybranych obszarach daniele i łosie
(uznawane dla obszaru województwa za gatunek migrujący, ale stopniowo powiększający zasięg
występowania – Ryc. 29). Spośród gatunków objętych ochroną prawną odnotowuje się stałe,
choć rzadkie występowanie wilka (Ryc. 30.) sporadycznie pojawiają się sygnały o obserwacji rysia,
natomiast powszechnie na obszarze niemal całego województwa występują bobry i wydry 42 (Ryc.
31, 32). Cennym, specyficznym i objętym ścisłą ochroną prawną, elementem biosfery województwa są nietoperze. Dotychczas w granicach województwa stwierdzono występowanie 17 ich gatunków (Ciechanowski, 2013). Choć żyjące formalnie poza granicami administracyjnymi województwa (bo w wodach Bałtyku), jednak wymieniane we wszystkich opracowaniach przyrodniczych dot. regionu jako gatunki cenne i unikatowe, są przedstawiciele środowiska morskiego –
rzędu drapieżnych i waleni. Drapieżne reprezentowane są przez 3 gatunki fok – szarą (relatywnie
najczęściej spotykaną w strefie przybrzeżnej i na plażach województwa) oraz obrączkowaną
i pospolitą (bardzo rzadko spotykane). Jedynym przedstawicielem waleni jest rzadko spotykany
morświn.

42

Informacje na podstawie zestawień wyników inwentaryzacji zwierzyny, z kół łowieckich, z 2013 r.
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Ryc. 26. Występowanie dzika na obszarze województwa

Ryc. 27. Występowanie gatunków jeleniowatych na obszarze województwa
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Ryc. 28. Występowanie gatunków zwierzyny drobnej na obszarze województwa

Ryc. 29. Występowanie łosia na obszarze województwa
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Ryc. 30. Występowanie wilka na obszarze województwa

Ryc. 31. Występowanie bobra na obszarze województwa
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Ryc. 32. Występowanie wydry na obszarze województwa

Wspomniane wcześniej znaczne zróżnicowanie siedlisk, występowanie obszarów podmokłych,
licznych zbiorników wodnych (w tym przybrzeżnych), znacznych powierzchni leśnych i użytków
rolnych, wpływa także na dość liczne występowanie ptaków wodno-błotnych, drapieżnych i wróblowatych. Region pomorski jest jednym z kluczowych w Polsce obszarów gniazdowania i migracji awifauny. Ogółem obserwuje się tu występowanie ok. 380 gatunków ptaków, w tym co najmniej 190 gatunków gniazdujących. Wśród nich należy odnotować występowanie ok. 135 gatunków objętych ochroną prawną i uznawanych za szczególnie przyrodniczo cenne (co stanowi ok.
30% gatunków objętych ochroną w Polsce), w tym 24 gatunki z najwyższych kategorii zagrożenia
– zawarte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt Kręgowych. Najlepiej rozpoznane jest występowanie ptaków w granicach obszarów Natura 2000 (Ryc. 33), w których – na obszarze województwa stwierdzono m.in. dość liczne występowanie orła bielika, bociana czarnego, derkacza,
gąsiorka, kani czarnej i kani rudej, lelka kozodoja, łabędzi (czarnodziobego i krzykliwego), puchacza, kilku gatunków rybitw, rybołowa i zimorodka (Zieliński, 2013). Do najcenniejszych ostoi
ptasich (ważnych w skali całego kraju) zalicza się: Słowiński Park Narodowy, Bielawski Błota,
rezerwat Beka, Mechelinki, Ujście Wisły, Zatokę Pucką i Zalew Wiślany, Dolinę Słupi, Jeziora
Raduńskie i Wdzydzkie, Wielki Sandr Brdy, Lasy Mirachowskie i Iławskie.
Spośród słabo i cząstkowo poznanych bezkręgowców na terenie województwa wskazano także 112 gatunków szczególnie cennych przyrodniczo – w tym m.in. jest 30 gat. chrząszczy, 17 gat.
muchówek, 10 gat. błonkoskrzydłych, po 9 gat. skorupiaków i ważek, po 7 gat. pajęczaków i ślimaków (Zieliński 2013).
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Ryc. 33. Liczebność stanowisk gatunków chronionych ptaków w obszarach Natura 2000
Źródło: S. Zieliński, Charakterystyka i uwarunkowania przyrodnicze rozwoju województwa pomorskiego – zasoby flory, fauny,
siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ich rozmieszczenie, waloryzacja i zagrożenia oraz rekomendacje dla działań ochronnych. Materiały do opracowania ekofizjograficznego województwa pomorskiego, Gdańsk/Rotmanka 2013

W ostatnich 50 latach, rozwój gospodarczy i przestrzenny jednostek osadniczych oraz infrastruktury technicznej wpłynął na intensywność przemian nie tylko cech fizjonomicznych krajobrazu, ale przede wszystkim warunków funkcjonowania i stanu środowiska – w tym na nasilenie
zmian w obrębie świata organizmów żywych (Markowski, Buliński, 2004). Prawna ochrona zasobów środowiska, z perspektywy ostatniego półwiecza, poza ochroną przyrody w 2 parkach narodowych i 130 rezerwatach przyrody, oceniana musi być jako mało skuteczna. Presja inwestycyjna
(w tym zjawisko samowoli budowlanych), nasilająca się suburbanizacja, wzrost inwestycji komunikacyjnych i ograniczone przestrzeganie przepisów ochrony przyrody na poziomie lokalnym
(zwłaszcza w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu) skutkują stale postępującym zainwestowaniem terenu, likwidacją siedlisk, pogarszającym się stanem zasobów przyrody w granicach obszarów chronionych i zanikiem wielu cennych gatunków zwierząt. Degradacji
i dewaloryzacji ulegają też walory krajobrazowe. Mimo tego obszar województwa pomorskiego
nadal cechuje się znacznym bogactwem zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, występowaniem
cennych siedlisk i gatunków, a przy pokryciu powierzchni lasami, zadrzewieniami i zakrzaczeniami – przekraczającej 37,6% oraz powierzchni pod wodami przekraczającej 4,0% (GUGiK, 2013),
znaczna część jego obszaru nosi cechy naturalne i półnaturalne.
Czynniki wpływające na likwidację i ubożenie siedlisk oraz zmiany w występowaniu gatunków
biosfery zmieniały się na przestrzeni wielu lat. Od lat 50. do końca 80. dużą rolę odgrywała działalność rolnicza – związana z melioracjami osuszającymi, chemizacją rolnictwa i eutrofizacją środowiska oraz rozwój miast (Markowski, Buliński, 2004). Od lat 90. zwiększyła się jeszcze eutrofi142

zacja siedlisk oraz rozwój terenów zabudowanych i komunikacyjnych. Ostatnie 10 lat to najintensywniejszy w historii regionu rozwój terenów komunikacji, ograniczenie i zniszczenie wielu powiązań ekologicznych terenów leśnych i stały wzrost powierzchni zabudowanych – szczególnie
w obszarach podmiejskich (tj. rozwój tzw. suburbiów) oraz w odległych o kilkadziesiąt kilometrów od ośrodków miejskich terenach rekreacyjnych. Wszystkie te zjawiska stały się zagrożeniem
i przyczyną likwidacji dla wielu lokalnych ostoi gatunków biosfery (w tym szczególnie zagrożonych i rzadkich taksonów roślin oraz niektórych ptaków), a także tras ich migracji. Proces ten jest
ograniczany przez objęcie (od 2004 r.), najcenniejszych obszarów ochroną w postaci obszarów
Natura 2000, nad którymi sprawuje kontrolę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Za kluczowe zjawisko, w opisie regionalnego zróżnicowania biosfery, należy uznać różnorodność szaty roślinnej. Jest ona jednym z podstawowych wyróżników krajobrazowych województwa pomorskiego. Tworzy swoisty rys charakteru krajobrazu dużych przestrzeni w skali makro
i mezoregionów oraz przestrzeń życia licznych gatunków fauny. Odgrywa znacząca rolę nie tylko
z punktu widzenia zachowania zasobów przyrodniczych i ich różnorodności biologicznej, ale
także z punktu widzenia warunków gospodarowania człowieka, jakości, estetyki i harmonii krajobrazu oraz jego walorów rekreacyjnych.
O ile zasoby przyrodnicze, ich różnorodność biologiczną i powierzchnię wciąż cennych obszarów naturalnych należy uznać za pozytywny aspekt środowiska regionu, a jego zróżnicowanie
krajobrazowe za wyróżniające się bogactwem w skali całego kraju, o tyle działania w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu powinny być oceniane jako dalece niewystarczające. Nie tylko
z pośród obszarów o zachowanych cennych walorach przyrodniczych nie objętych ochroną, ale
także w odniesieniu do zasobów obszarów chronionych (zwłaszcza obszarów chronionego krajobrazu oraz parków krajobrazowych – nadmorskiego, kaszubskiego i wdzydzkiego) większość
podlega stałej presji inwestycyjnej, a częściowo zostaje zlikwidowana poprzez przeznaczenie na
cele budowlane. W tym zakresie zachodzi pilna konieczność podjęcia działań ze strony samorządu województwa, zmierzających do weryfikacji i optymalizacji granic obszarów chronionych,
w celu realnego zachowania najcenniejszych pozostałości terenów naturalnych. Jednocześnie korytarze ekologiczne wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, nie
posiadając prawnych podstaw ochrony, w bardzo ograniczonym stopniu są wstanie zachować
łączność przestrzenną pomiędzy obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo. Korytarze
przebiegające poza zwartymi kompleksami leśnymi i w dolinach rzecznych podlegają presji inwestycyjnej i stają się przestrzenią objętą planami inwestycyjnymi w dokumentach planistycznych
gmin. Konieczność utrzymania łączności przestrzennej za pomocą sieci korytarzy ekologicznych
i ich zachowanie przed degradacją i zainwestowaniem stała się obecnie najpilniejszą potrzebą
w działaniach ochronnych i planistycznych regionu.
2.12. Przyrodnicze powiązania, w tym z obszarami ościennymi. Korytarze ekologiczne.
Przyrodnicze powiązania województwa pomorskiego, w tym z obszarami ościennymi, wiążą
się z układem sieci ekologicznej, a zwłaszcza z przebiegiem korytarzy ekologicznych, zidentyfikowanych i opisanych w różnych skalach odniesienia.
W skali kraju, najważniejszym elementem w zakresie przyrodniczej łączności obszaru województwa z obszarami ościennymi jest Korytarz Północny (KPN). Korytarz Północny, jako
główny, krajowy i paneuropejski korytarz wędrówkowy zwierząt lądowych, prowadzi ze wschodu
na zachód kraju (z możliwą kontynuacją poza jego granicami), łącząc cenne obszary przyrodnicze
północnego pasa Polski (ryc. 34). Należą do nich: Puszcza Augustowska, Knyszyńska i Białowie143

ska, dolina Biebrzy, Puszcza Piska, Lasy Napiwodzko-Ramuckie, Pojezierze Iławskie, dolina Wisły, Bory Tucholskie, Pojezierze Kaszubskie, Puszcza Koszalińska, Goleniowska i Wkrzańska,
Lasy Krajeńskie, Wałeckie, Drawskie i Puszcza Gorzowska (Studium korytarzy ekologicznych,
2014).
W skali regionu, powiązania cennych przyrodniczo obszarów rozpatruje się w ramach sieci
ekologicznej, złożonej z płatów i korytarzy ekologicznych. Zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej przedstawioną w opracowaniu Studium korytarzy ekologicznych (2014), korytarze ekologiczne łączą i przenikają płaty ekologiczne, tworząc rzeczywistą spójność przestrzenną obszarów
przyrodniczych (ryc. 35).

Ryc. 34. Podział korytarzy ekologicznych w Polsce ze względu na ich lokalizację
Źródło: Studium korytarzy ekologicznych, PBPR 2014
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Ryc. 35. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego
Źródło: Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim – dla potrzeb planowania przestrzennego, PBPR 2014

Jak wynika z przytoczonego wyżej opracowania, na obszarze województwa wyróżnia się 11
płatów ekologicznych (PE): 5 o znaczeniu ponadregionalnym, istotnych w aspekcie przyrodniczych powiązań z województwami ościennymi oraz 6 płatów rangi regionalnej, których zasięg
przestrzenny zamyka się w granicach województwa. Wśród płatów o znaczeniu ponadregionalnym szczególne znaczenie dla łączności ekologicznej w skali kraju, a nawet kontynentu europejskiego, mają te znajdujące się w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa oraz
części południowo-wschodniej: PE Polanowsko-Łupawski, PE Borów Tucholskich, PE Koczalski, PE Dzierzgoński. Tak duże znaczenie wyróżnionych płatów wiąże się z ich położeniem w
przestrzeni północnego korytarza ekologicznego (KPN).
Pierwszy z wymienionych płatów ekologicznych – PE Polanowsko-Łupawski, obejmuje rozległe, względnie zwarte pasmo leśne rozciągające się na kierunku wschód-zachód. Płat położony
w centralnej strefie Pojezierza Zachodniopomorskiego, na obszarze Wysoczyzny Polanowskiej
i północnej części Pojezierza Bytowskiego, powiązany jest z lasami znajdującymi się w obrębie
Równiny Słupskiej i Wysoczyzny Damnickiej na północy, Równiny Białogardzkiej na zachodzie,
Pojezierza Kaszubskiego na wschodzie oraz Pojezierza Drawskiego i Bytowskiego na południu.
Kolejny płat ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym, PE Koczalski, stanowi rozległy
kompleks leśny w obrębie sandrowej Równiny Charzykowskiej. Jest on istotny w aspekcie powiązań przyrodniczych z obszarami ościennymi i dalej położonymi, przez łączność przestrzenną
w kierunku zachodnim z lasami Pojezierza Drawskiego, a w kierunku wschodnim z Borami Tucholskimi.
PE Borów Tucholskich obejmuje najbardziej rozległą strukturę kompleksów leśnych
wschodniej części Pojezierzy Południowobałtyckich, w obszarze mezoregionów Równiny Charzykowskiej, Pojezierza Krajeńskiego i Borów Tucholskich, rozdzielonych korytarzami dolinnymi
Wdy, Brdy i Gwdy. W kierunku południowym, kompleks leśny Borów Tucholskich przechodzi
na obszar woj. kujawsko-pomorskiego i łączy się korytarzami ekologicznymi dolin z lasami Pojezierza Wałeckiego i doliny Noteci.
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W strukturze powiązań z obszarami ościennymi wyróżnia się również płat – PE Dzierzgoński,
Jako leśny kompleks położony na południowo-wschodnim krańcu województwa, w obrębie
Pojezierza Iławskiego, ma kontynuację w sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim i jest
istotny dla kierunków przebiegu północnego korytarza ekologicznego.
Poza wymienionymi, płatem o znaczeniu ponadregionalnym jest PE Zalewu Wiślanego,. który obejmuje płytki zbiornik wodny wraz z jego strefą przybrzeżną. Płat Zalewu Wiślanego funkcjonalnie ma kontynuację na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W całości objęty
jest ochroną w postaci obszarów Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany” oraz specjalnego obszarów ochrony siedlisk „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”.
Obok płatów o ponadregionalnym znaczeniu, w skali województwa wyróżniają się płaty, którym przypisano rangę regionalną: PE Darżlubski, PE Łęczycki, PE Trójmiejski, PE Lęborski, PE
Kaszubski i PE Marszewski (dokładniej zostały scharakteryzowane w Studium korytarzy ekologicznych (2014)).
Przestrzenne powiązania pomiędzy płatami ekologicznymi zapewniają korytarze ekologiczne,
stanowiące ciągłe przestrzennie, powiązane i przenikające się wzajemnie struktury o charakterze
pasmowym, z zachowanymi naturalnymi elementami pokrycia terenu i warunkami zachodzenia
przyrodniczych procesów funkcjonalnych. Zachowanie „korytarzowych” powiązań przestrzennych pomiędzy płatami ekologicznymi wiąże się z zapewnieniem funkcji migracyjnej korytarzy
ekologicznych, podstawowej w świetle ich definicji ustawowej.
Wiodącą rolę w zachowaniu łączności przestrzennej struktur ekologicznych, a jednocześnie
najbardziej cennych przyrodniczo wielkoobszarowych obszarów, odgrywają przede wszystkim
korytarze, którym w opracowaniu Studium korytarzy ekologicznych (2014), przypisano rangę
ponadregionalną i regionalną. Są to:
 korytarze ponadregionalne
 Nadzalewowy (wzdłuż Mierzei Wiślanej i jej wybrzeża, dodatkowo obejmujący powierzchnię
niespełna 47 km2 wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego do izobaty 2 m głębokości),
 Nadmorski (wzdłuż Półwyspu Helskiego i wybrzeża morskiego Bałtyku),
 Doliny Wisły,
 Doliny Słupi i Wdy,
 Doliny Gwdy,
 ciągu dolin Wieprzy – Studnicy – Brdy (Doliny Wieprzy ze Studnicą i Brdy),
 Doliny Liwy.
Korytarze ponadregionalne łącznie, bez obszaru wodnego strefy przybrzeżnej Zalewu Wiślanego, zajmują powierzchnię ok. 3000 km2, co stanowi ok. 16,4 % powierzchni województwa.
 korytarze regionalne
 Pradolina Redy-Łeby,
 Doliny Łupawy (wraz z łącznikiem do Słupi),
 Doliny Zbrzycy,
 Doliny Raduni i Motławy,
 Doliny Wierzycy,
 Doliny Nogatu,
 Doliny Szkarpawy,
 Doliny Szczyry,
 łącznikowy pas lasów pomiędzy Słupią i Wieprzą (Korytarz Leśny Trzebieliński).
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Korytarze regionalne łącznie zajmują powierzchnię ok. 1150 km2, co stanowi 6,3% powierzchni województwa.
Przyrodniczą łączność przestrzenną obszarów naturalnych oraz chronionych wzmacniają korytarze o randze subregionalnej. Korytarze subregionalne, wyznaczone w Studium korytarzy ekologicznych (2014), stanowią relatywnie wąskie i krótkie łączniki pomiędzy elementami sieci korytarzy wyższej rangi oraz leśnymi płatami ekologicznymi. Łącznie, zajmują ok. 1 340 km 2 –
tj. 7,3% powierzchni województwa pomorskiego. Podstawowe dla całej sieci regionalnej, korytarze subregionalne obejmują m.in.( Studium …, 2014):
 wschodni fragment doliny rzeki Grabowej (powiat słupski),
 dolinę rzeki Debrzynki (powiat człuchowski),
 dolinę rzeki Chrząstawy (powiat człuchowski),
 dolinę rzeki Rudej (powiat człuchowski),
 doliny rzek Kamienna i Rybiec (sąsiedztwo powiatów bytowskiego i słupskiego),
 pas leśny w otoczeniu jez. Skąpe i dolinę rzeki Niechwaszcz (powiat chojnicki),
 dolinę rzeki Struga Młyńska (powiat tczewski),
 pas jeziorno-leśny w rejonie Prabut - z jeziorami Leśne, Klasztorne, Klecewskie, Dzierzgoń
(powiat kwidzyński),
 dolina rzeki Dzierzgoń (powiat kwidzyński),
 pas leśny pomiędzy miastami Tczew i Starogard gdański (granica powiatów tczewskiego i starogardzkiego),
 dolina rzeki Wierzycy (powiat kościerski),
 dolina rzeki Wietcisy (powiat gdański),
 dolina rzeki Reknicy (powiat gdański),
 górny odcinek doliny rzeki Łeby (powiat wejherowski),
 górny odcinek doliny rzeki Piaśnicy z rynną Jez. Żarnowieckiego (granica powiatów puckiego
i wejherowskiego),
 dolina rzeki Płutnicy (powiat pucki),
 dolina rzeki Dzierzgoń (powiat sztumski).
W skali lokalnej, w aspekcie powiązań przyrodniczych, istotnych dla funkcji migracyjnej, wyróżniają się drobne struktury krajobrazowe o mniejszym zasięgu przestrzennym, jak pasy zadrzewień, lokalne płaty leśne, tereny podmokłe, zbiorniki wodne, użytki zielone oraz doliny lokalnych
cieków. Wymienione elementy często odgrywają zasadniczą rolę dla zachowania lokalnych populacji różnych gatunków i siedlisk, stanowiąc przestrzeń migracji organizmów na mniejszych odległościach.
Zasięg i przebieg korytarzy ekologicznych gwarantuje jednocześnie powiązanie przestrzenne
najcenniejszych i objętych ochroną prawną terenów województwa pomorskiego oraz sąsiadujących z nimi, poza jego granicami, obszarów prawnie chronionych – Natura 2000, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody.
Ciągi korytarzy od ponadregionalnych po regionalne zapewniają łączność wszystkich Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków w granicach województwa, a ponadto w strefie brzegowej Bałtyku. System korytarzy zapewnia łączność przestrzenną wielu Obszarów Mających Znaczenie dla
Wspólnoty (PLH), licznych na obszarze naszego województwa i przyległej strefie morskiej.
W związku z rozmieszczeniem obszarów PLH i przebiegiem korytarzy, przy realizacji funkcji
147

łącznikowej wyróżniają się wszystkie ciągi ponadregionalne i regionalne oraz część korytarzy
subregionalnych, zwłaszcza na Pojezierzu Kaszubskim.
Ciągi korytarzy umożliwiają łączność wszystkich, z nielicznymi wyjątkami, obszarów objętych
ochroną w formie parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. W szczególności, Korytarz Nadmorski zapewnia łączność Słowińskiego Parku Narodowego z pozostałymi obszarami ochrony przyrody w pasie Wybrzeża, w tym z Nadmorskim Parkiem
Krajobrazowym. Łączność SPN z innymi obszarami położonymi w głębi i poza granicami województwa, w tym z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie (fragmentarycznie w korytarzu Wieprzy
ze Studnicą i Brdy), zapewniają ciągi korytarzy, począwszy od korytarzy graniczących z Korytarzem Nadmorskim. Korytarze ponadregionalne i regionalne przebiegają niemal przez wszystkie
parki krajobrazowe, zapewniając ich powiązanie przestrzenne. Przez Nadmorski PK przebiega
Korytarz Nadmorski i Korytarz Pradoliny Redy-Łeby, przez PK „Mierzeja Wiślana” – Korytarz
Nadzalewowy, przez PK Dolina Słupi, Wdzydzki PK oraz Wdecki PK – Korytarz Doliny Słupi
i Wdy, przez Tucholski PK – Dolina Wieprzy ze Studnicą i Brdy, przez Zaborski PK - Dolina
Wieprzy ze Studnicą i Brdy oraz Dolina Zbrzycy, przez Kaszubski PK – Dolina Raduni i Motławy, a przez PK Pojezierza Iławskiego – Korytarz Doliny Liwy. Tylko Trójmiejski PK nie ma
łączności z korytarzami tej rangi. Łączność z pozostałymi obszarami chronionymi TPK zachowuje poprzez korytarz subregionalny przebiegający fragmentarycznie przez obszar parku, obejmujący dolinę Gościciny.
Poza systemem korytarzy znalazło się tylko kilka obszarów chronionego krajobrazu: OChK
Jezioro Bobięcińskie oraz OChK Na Południowy Wschód Od Jeziora Bielsko, OChK Zespół
Jezior Człuchowskich i OChK Polaszkowski (ten ostatni, przez wspólny fragment granicy zachowuje łączność z Korytarzem Doliny Wierzycy).
Ciągi korytarzy umożliwiają także łączność rezerwatów przyrody. W tym zakresie wyróżniają
się Korytarze Nadmorski i Pradoliny Redy-Łeby, obejmujące znaczącą liczbę najczęściej dużych
powierzchniowo rezerwatów w pasie wybrzeża, szerokim dnie Pradoliny w rejonie dolnej Łeby
oraz w przyujściowym odcinku Redy do Zatoki Puckiej.
W kontekście przyrodniczych powiązań regionu z obszarami ościennymi istotna jest możliwość kontynuacji funkcji korytarzy, zwłaszcza o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym na
obszarze województw sąsiednich, w tym:
w województwie zachodniopomorskim:
 Korytarz Doliny rzek Wieprzy ze Studnicą i Brdy – kontynuacja wzdłuż biegu rzeki Wieprzy
uchodzącej do Bałtyku,
 Korytarz Doliny rzeki Gwdy – kontynuacja w górę rzeki Gwdy,
 Korytarz Nadmorski – kontynuacja w pasie nadmorskim, wzdłuż brzegu Bałtyku i wzdłuż
pasma biegnącego bardziej na południu, generalnie w kierunku Wieprzy w dolnym jej odcinku;
w województwie wielkopolskim:
 Korytarz Doliny Gwdy – kontynuacja wzdłuż biegu Gwdy uchodzącej do Noteci (w obszarze
Puszczy Nadnoteckiej),
w województwie kujawsko-pomorskim
 Korytarz Doliny Wieprzy ze Studnicą i Brdy – kontynuacja wzdłuż biegu rzeki Brdy uchodzącej
do Wisły, w tym poprzez płat Borów Tucholskich,
 Korytarz Słupi i Wdy – kontynuacja wzdłuż biegu rzeki Wdy uchodzącej do Wisły, w tym poprzez płat Borów Tucholskich,
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 Korytarz Wisły – kontynuacja w górę rzeki;
w województwie warmińsko-mazurskim
 Korytarz Doliny rzeki Liwy – kontynuacja w górę biegu rzeki, w kierunku płatu ekologicznego Dzierzgońskiego,
 Korytarz doliny rzeki Nogat – kontynuacja wzdłuż biegu rzeki, w kierunku Zalewu Wiślanego,
przez obszar Żuław Wiślanych,
 Korytarz Nadzalewowy – kontynuacja wzdłuż południowej części strefy brzegowej i pasa przybrzeżnego Zalewu Wiślanego.
2.13. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych
Województwo pomorskie wyróżnia się w kraju ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi,
wynikającymi ze znacznej różnorodności środowiska i krajobrazu oraz dużego stopnia zachowania naturalności wielu ekosystemów. Prawna ochrona zasobów i walorów przyrodniczych oraz
krajobrazowych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody43, w ramach ustawowego systemu obszarów chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane
prawem formy ochrony. Jednocześnie wiele obszarów cechuje się jeszcze wysokimi walorami
krajobrazowymi i naturalnymi warunkami przyrodniczymi, o wysokich walorach z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej. Obszary te pozostają poza systemem obszarów
chronionych.
Wszystkie ustanowione formy ochrony przyrody w województwie pomorskim składają się na
regionalny system ochrony przyrody, złożony z: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników
przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Ponadto zasoby przyrodnicze podlegają ochronie w postaci parków gminnych, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt44.
System ochrony przyrody na terenie województwa pomorskiego tworzą:45
1) 2 parki narodowe: Słowiński i „Bory Tucholskie” (ryc. 36), obejmujące łącznie, w granicach
województwa powierzchnię 26 185,9 ha (co stanowi 1,43% jego powierzchni):
 Słowiński Park Narodowy46 – utworzony w 1966 roku, jest także obiektem o znaczeniu międzynarodowym w ochronie przyrody (od 2004 roku objęty jest ochroną również w ramach
sieci Natura 2000). Powierzchnia Parku zajmuje obecnie 32 744,03 ha, w tym 21 572,89 ha
położonych jest na terytorium lądowym województwa pomorskiego, zaś 11 171,14 ha na obszarze wód przybrzeżnych Bałtyku. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 30 220
ha. Z racji różnorodności siedlisk, typów środowiska i gatunków oraz stopnia zachowania
zasobów przyrodniczych, Słowiński Park Narodowy uznawany jest powszechnie za najcenniejszy obiekt przyrodniczy w województwie i jeden z najcenniejszych przybrzeżnych obszarów chronionych w całym regionie Morza Bałtyckiego;
43 Dz.U.

z 2013 r., poz. 627 ze zm.
W woj. pomorskim funkcjonuje oficjalnie 5 ośrodków rehabilitacji zwierząt, 5 ogrodów botanicznych i 4 ogrody zoologiczne
(obiekty posiadają decyzję wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).
45 System ochrony przyrody został opisany wg danych na 31.12.2012 r., a w przypadku rezerwatów przyrody wg. stanu na
30.06.2014 r.
46 W 1977 roku Słowiński Park Narodowy został wpisany na światową listę Rezerwatów Biosfery przez Międzynarodową Radę
Koordynującą UNESCO do spraw programu „Człowiek i Biosfera” (MaB). Znajduje się on ponadto na liście obszarów wodnobłotnych w ramach Konwencji RAMSAR, a także Morskich Obszarów Chronionych Morza Bałtyckiego HELCOM- BSPA
(Baltic Sea Protected Areas).
44
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Park Narodowy Bory Tucholskie47 - utworzony w 1996 roku, od 2004 objęty ochroną również w ramach sieci Natura 2000. Granice parku uległy uszczegółowieniu w wyniku opracowania przez Park planu ochrony i obecnie jego powierzchnia wynosi 4 613,04 ha. Otulina
parku obejmująca obszar o powierzchni 12 980,52 ha, stanowi jednocześnie część Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U nr 230, poz. 1545), zaś Słowiński Park Narodowy posiada opracowany projekt planu ochrony (nadal nie zatwierdzony);
2) 131 rezerwatów przyrody (stan na 31.06.2014 r.) (ryc.36)
Rezerwaty przyrody na koniec roku 2012 obejmowały łącznie powierzchnię 8 784,4 ha
(Ochrona środowiska 2013, GUS), tj. zajmowały 0,48% powierzchni województwa. W okresie
od 01.01.2013 do 30.06.2014 ustanowiono 3 nowe rezerwaty: Opalenie, Mechowisko Radość
i Kruszynek o łącznej powierzchni 26,62 ha48.
Trzy rezerwaty: Wyspa na Jeziorze Przywidz, Bocheńskie Błoto i Mętne podlegają w całości
ochronie ścisłej, a kolejne 3 tj.: Staniszewskie Zdroje, Jar Reknicy, Torfowisko Zieliń Miastecki
są tylko częściowo objęte ścisłą ochroną. Łączna powierzchnia rezerwatów objętych ochroną
ścisłą wynosi 73,3 ha. 22 rezerwaty posiadają wyznaczone otuliny. W strukturze rezerwatów
znajdują się: 44 rezerwaty leśne, 24 torfowiskowe, 18 florystycznych, 16 faunistycznych, 13
krajobrazowych, 13 wodnych i po jednym rezerwacie: przyrody nieożywionej, stepowym
i słonoroślowym.
24 rezerwaty przyrody posiadają plany ochrony ustanowione przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku (wg stanu na koniec roku 2012)49; są to: „Bagna Izbickie”,
„Biała Góra”, „Bocheńskie Błoto”, „Bór Chrobotkowy”, „Brzęczek”, „Czarne Bagno”,
„Grodzisko Borzytuchom”, „Jeziorka Chośnickie”, „Kępa Redłowska”, „Krzywe Koło w pętli
Wdy”, „Kurze Grzędy”, „Kwidzyńskie Ostnice”, „Las Górkowski”, „Łebskie Bagno”, „Mętne”,
„Osiedle Kormoranów”, „Parów Węgry”, „Pełcznica”, „Piaśnickie Łąki”, „Przytoń”,
„Staniszewskie Błoto”, „Torfowisko Pobłockie”, „Torfowisko Zieliń Miastecki”, „Wyspa na
Jeziorze Przywidz”).
Według stanu na koniec roku 2013, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku liczba rezerwatów przyrody posiadających aktualne
zadania ochronne wynosiła 32 (www.gdansk.rdos.gov.pl). Wykaz wszystkich rezerwatów
przyrody na obszarze woj. pomorskiego (według stanu na 31.06.2014 r.) zawiera Tabela V
w załącznikach do opracowania.

Od 2010 roku PN „Bory Tucholskie” stanowi strefę rdzenną Rezerwatu Biosfery, o tej samej nazwie, „Bory Tucholskie” ustanowionego przez Międzynarodową Radę Koordynującą UNESCO do spraw programu „Człowiek i Biosfera” (MaB). Powierzchnia Rezerwatu Biosfery wynosi 319 500 ha, co sprawia, że jest największym polskim Rezerwatem Biosfery.
48 informacja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dn. 16.04.2014
49 Strona internetowa: www.gdansk.rdos.gov.pl (informacja z dn. 23.04.2014)
47
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Ryc. 36. Parki narodowe i rezerwaty przyrody w woj. pomorskim
Źródło: System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego

3) 9 parków krajobrazowych:
Łączna powierzchnia parków w granicach woj. pomorskiego wynosi 167 855,3 ha50 (8,47%
powierzchni województwa), bez uwzględnienia wód morskich Zatoki Puckiej tj. 11 352,0 ha,
przynależących do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnię tę tworzą: Nadmorski
PK, Trójmiejski PK, Kaszubski PK, Zaborski PK, Wdzydzki PK, PK „Dolina Słupi”, PK
„Mierzeja Wiślana” i 2 parki częściowo w granicach woj. pomorskiego: Tucholski PK i PK
Pojezierza Iławskiego (ryc. 37). Parki krajobrazowe, poza Zaborskim, posiadają wyznaczone
otuliny, których łączna powierzchnia wynosi 193 162,9 ha (Ochrona Środowiska 2013, GUS).
W parkach krajobrazowych rezerwaty przyrody i pozostałe indywidualne formy ochrony
przyrody zajmują powierzchnię 12 785 ha (7,6%), udział lasów w parkach wynosi 107 792,9 ha
(64,2% ich powierzchni), użytków rolnych 38 780,2 ha (23,1%), a wód 11 820,3 ha (7%);
(Ochrona Środowiska 2013, GUS).
Na 7 parków krajobrazowych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, położonych
w całości w granicach województwa, tylko 2 – Wdzydzki PK51 i PK „Dolina Słupi”52 posiadają
ważne plany ochrony. Ponadto aktualny plan ochrony posiada Tucholski PK53 - tylko częściowo
położony w granicach woj. pomorskiego.
50Ochrona

Środowiska 2013, GUS, Warszawa; Uchwały Sejmiku Województw Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011 w sprawie:
Nadmorskiego PK, Trójmiejskiego PK, Kaszubskiego PK, Zaborskiego PK, Wdzydzkiego PK, PK „Dolina Słupi”, PK
„Mierzeja Wiślana” (Dz. Urz. nr 66, poz. 1457-1463), oraz Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dn. 15 maja 2006
w sprawie parków krajobrazowych (Dz. Urz. Nr 58, poz. 1196, 1197)- poz. 1196 dot. Tucholskiego PK, 1197 dot. PK Pojezierza
Iławskiego
51 Na podstawie Rozporządzenia nr 6/2001 Wojewody Pomorskiego z dn. 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Planu
ochrony Wdzydzkiego PK
52 Na podstawie Rozporządzenia nr 15/20013 Wojewody Pomorskiego z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia Planu
ochrony PK „Dolina Słupi”
53 Plan ochrony Tucholskiego PK nie został podpisany przez Wojewodę Pomorskiego i nie został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, plan nie obowiązuje w granicach parku na obszarze województwa pomorskiego.
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W dniu 31 grudnia 2009 r. Minister Środowiska nominował 2 parki krajobrazowe –
Nadmorski i Mierzeję Wiślaną jako polskie Obszary Chronione Regionu Morza Bałtyckiego –
HELCOM – BSPA (w 2014 r. nazwa obszarów została zmieniona przez HELCOM na MPA Marine Protected Areas of the Baltic Sea).

Ryc. 37. Parki krajobrazowe w woj. pomorskim
Źródło: System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego

4) 44 obszary chronionego krajobrazu54
W województwie od lat nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie obszarów chronionego krajobrazu. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego tą obszarową formą ochrony
objęte są 43 obszary (ryc. 38) oraz jeden wprowadzony uchwałą Rady Miasta w Debrznie. Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu w województwie, jak wynika z aktów powołujących
tą formę ochrony przyrody55, wynosi łącznie 394 458 ha. GUS podaje natomiast powierzchnię
wynoszącą 390 360,9 ha (bez rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody położonych na
terenie obszarów chronionego krajobrazu) (Ochrona Środowiska 2014).
Największymi obszarami chronionego krajobrazu, o powierzchni przekraczającej 15 tys. ha, są:
OChK Borów Tucholskich, OChK Żuław Gdańskich, OChK Pradoliny Redy-Łeby, Lipuski
OChK, OChK Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka, OChK
Fragment Borów Tucholskich, OChK Puszczy Darżlubskiej i Chojnicko-Tucholski OChK.
W całkowitej powierzchni OChK (podanej przez GUS 2013) udział lasów stanowi 53,7%,
użytków rolnych – 36,4%, a wód – 5,0%. Wykaz wszystkich obszarów chronionego krajobrazu
na obszarze woj. pomorskiego zawiera Tabela VI w załącznikach do opracowania.

43 obszary chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni 392 713 ha, wyznaczonych Uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. nr 80,
poz. 1455), zaś 1 – Dolina rzeki Debrzynki o powierzchni 1 745 ha wprowadzony uchwałą Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej
w Debrznie z dn. 24 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia obszaru chronionego krajobrazu;
55 j.w.
54
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Ryc. 38. Obszary chronionego krajobrazu w woj. pomorskim
Źródło: System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego

5) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
W ramach sieci Natura 2000 ochronie podlegają najcenniejsze siedliska przyrodnicze regionu.
w tym siedliska borów i lasów bagiennych, nadmorskie bory wydmowe, lasy mieszane (z dużym
udziałem buka), kwaśne i żyzne buczyny, grądy subatlantyckie, dąbrowy acydofilne i lasy łęgowe
(Ryc. 39). Ze zbiorowisk nieleśnych ochroną objęto specyficzne i unikatowe (zajmujące
proporcjonalnie małe powierzchnie): nadmorskie wydmy białe i szare, nadmorskie wrzosowiska
bażynowe, torfowiska wysokie i przejściowe, łąki trzęślicowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe
i ziołorośla oraz jeziora lobeliowe, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Kierując
się europejskimi i krajowymi regulacjami56, wskazano obszary do ochrony jako specjalne obszary
ochrony siedlisk. Proponowane obszary decyzjami Komisji Europejskiej57 zostały włączone do
sieci Natura 2000 jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty) 58. Wg danych GDOŚ i GUS,
W tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 kwietnia 2010 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. nr 77, poz. 510), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 sierpnia 2012 zmieniające
rozporządzenie 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. z 20 września 2012,
poz. 1041)
57 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 roku przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.
U. L 12 z 15.1.2008); Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 roku przyjmująca na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG, drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (Dz. U. L 43 z 13.2.2009); Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających
się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 30 z 2.2.2010) Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 33 z 8.2.2011), Decyzja Wykonawczea Komisji
Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 350 z 21.12.2013)
58 Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie przyrody Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze. zm.) obszary te, do czasu ich wyznaczenia przez
Ministra właściwego ds. środowiska noszą status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.
56
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w granicach woj. pomorskiego znajdują się 103 obszary siedliskowe, zatwierdzone jako Obszary
mające Znaczenie dla Wspólnoty, o łącznej powierzchni 176 864,0 ha59 (Ochrona Środowiska
2014).

Ryc. 39. Obszary Natura 2000 w województwie pomorskim
Źródło: System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego

Składową sieci obszarów Natura 2000 są także obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB), wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Środowiska ze stycznia 2011 roku59. W województwie pomorskim znajduje się 15 obszarów PLB, w tym 2 położone na wodach morskich (tj. Przybrzeżne
Wody Bałtyku i Ławica Słupska). Ostoje ptasie w województwie i jego strefie przybrzeżnej obejmują łącznie 363 964,1 ha60 (Ochrona Środowiska 2014).
Sieć Natura 2000 zdecydowanie bardziej wzmacnia niż uzupełnia obecnie istniejący system
ochrony przyrody, głównie poprzez ochronę siedlisk i obszarów bytowania dzikiego ptactwa.
Większość obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pokrywa się z w całości lub części
z innymi wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody – m.in. obszary: PLB 220003 Pobrzeże
Słowińskie obejmuje w swoich granicach m.in. w całości Słowiński Park Narodowy (w granicach
sprzed jego powiększenia w 2004 roku), PLB 220001 Wielki Sandr Brdy – obejmujący Park
Narodowy „Bory Tucholskie” i przeważającą część Zaborskiego Parku Krajobrazowego, PLB
220009 Bory Tucholskie – skupiający na swoim terenie w całości Wdzydzki Park Krajobrazowy,
PLB 220002 Dolina Słupi – w granicach pokrywających się z Parkiem Krajobrazowym „Dolina
Słupi”, PLB 220008 Lasy Mirachowskie – wpisujący się w całości w Kaszubski Park
Krajobrazowy oraz PLB 220005 Zatoka Pucka – obejmujący przeważającą część Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25,
poz. 1772);
60 Powierzchnie ostoi ptasich i siedliskowych sieci Natura 2000 nie mogą być bezpośrednio sumowane w celu określenia wielkości
obszaru objętego ochroną, gdyż formy te przestrzennie w znacznym stopniu nakładają się na siebie, obejmując również inne
istniejące już formy ochrony przyrody tj. parki narodowe, krajobrazowe czy rezerwaty przyrody.
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Ostoje siedliskowe (OZW) równie często znajdują się w granicach lub stanowią fragmenty
wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Zawierają także w swoich granicach, albo co
najmniej częściwo pokrywają się z licznymi rezerwatami przyrody.
Wykazy obszarów Natura 2000 (PLH i PLB) na obszarze woj. pomorskiego zawierają Tabele VII
i VIII w załącznikach do opracowania.
6) Obiekty tzw. ochrony indywidualnej - do grupy tej należą: użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody.
a) użytki ekologiczne – dane o liczbie tych obiektów w województwie są rozbieżne
w zależności od źródła danych. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody
znajduje się 385 użytków ekologicznych, natomiast GUS (Ochrona Środowiska 2014)
podaje, że na koniec roku 2013 w woj. pomorskim było ich 864 – o łącznej powierzchni
4 127,3 ha61, tj. 0,22% powierzchni województwa), z kolei RDOŚ w Gdańsku62 podaje
informację o 732 użytkach ustanowionych przez Wojewodów i Rady Gmin, zaś
w Systemie Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego, na podstawie publikacji
w dziennikach urzędowych województwa pomorskiego (oraz wcześniejszych aktów
z obszarów woj. bydgoskiego i słupskiego) odnotowano powołanie łącznie 670 użytków.
b) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
podaje informację o 14 zespołach, RDOŚ63 – o 15 (o łącznej powierzchni 16 608,63 ha co
stanowi 0,91% powierzchni województwa; z pozyskanych danych wynika, że najwięcej
zespołów znajduje się w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego). Na ponad
dwukrotnie większą ilość obiektów wskazują natomiast dane GUS (Ochrona Środowiska
2014) – jest ich aż 32 (o łącznej powierzchni 13 675,3 ha).
Wykaz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na obszarze woj. pomorskiego zawiera
Tabela IX w załącznikach do opracowania.
c) stanowiska dokumentacyjne – wg informacji zamieszczonych w Centralnym Rejestrze
Form Ochrony Przyrody oraz danych GUS (Ochrona Środowiska 2014), na obszarze
województwa znajduje się 5 stanowisk dokumentacyjnych o łącznej powierzchni 29,8 ha
(0,001% powierzchni województwa), RDOŚ64 w Gdańsku podaje natomiast informacje
o 7 stanowiskach zajmujących łącznie powierzchnię 30,05 ha, taką też liczbę
i powierzchnię obiektów zawiera System Informacji o Terenie Województwa
Pomorskiego.
Wykaz stanowisk dokumentacyjnych na obszarze woj. pomorskiego zawiera Tabela X w
załącznikach do opracowania.
d) pomniki przyrody – dane GUS na 31.12.2013 (Ochrona Środowiska 2014), wskazują
ogółem na 2802 obiekty w województwie, w tym: pojedyncze drzewa – 2 191, grupy
drzew – 368, aleje pomnikowe – 36, głazy – 167, skałki/jaskinie – 1, pozostałe (krzewy,
źródła, wodospady, wywierzyska, jary i inne) – 46. Z informacji otrzymanych z RDOŚ65
wynika natomiast, że Rady Gmin, a wcześniej organy do tego upoważnione, ustanowiły
łącznie 2 671 pomników (w tym pojedyncze drzewa, aleje pomnikowe i grupowe

Dane GUS odbiegają znacznie od stanu wynikającego z ankiet skierowanych do gmin i analizy uchwał Rad Gmin, podjętych
w sprawie ustanowienia użytków i opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego – dane te wskazują
na dużo mniejszą liczbę użytków ekologicznych ustanowionych w okresie 2009-2013
62 Informacja z RDOŚ w Gdańsku z dn. 16.04.2014
63
Informacja z RDOŚ w Gdańsku z dn. 16.04.2014
64 Informacja z RDOŚ w Gdańsku z dn. 16.04.2014
65 Informacja z RDOŚ w Gdańsku z dn. 16.04.2014
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pomniki przyrody), zaś w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody66 można
odnaleźć 1 611 pozycji dotyczących pomników przyrody.
Godne podkreślenia są starania rad gmin o zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych.
Świadczy o tym ciągły wzrost liczby pomników przyrody i użytków ekologicznych. Jednocześnie
w granicach województwa występują obszary o wciąż jeszcze wysokich walorach przyrodniczokrajobrazowych, których ochrona również byłaby wskazana.
Formy ochrony przyrody w województwie pomorskim przedstawiono na Mapie 14 załączonej
do opracowania.
3. Diagnoza stanu środowiska
3.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji
Odporność gleb na degradację uzależniona jest przede wszystkim od ich genezy, składu mechanicznego i rzeźby terenu. Znaczący wpływ odgrywa tu także rodzaj pokrywy roślinnej. Ogólnie najbardziej podatne na degradację są grunty orne na glebach lekkich, piaszczysto-żwirowych,
przepuszczalnych, położonych na stokach i podlegające erozji. Drugą grupę stanowią gleby wytworzone z utworów organicznych (np. torfów), bardzo wrażliwe na przekształcenia podczas
wszelkich zabiegów uprawowych (w tym uprawy płużnej). Z uwagi na zróżnicowanie rzeźby terenu najbardziej odporne są gleby na terenach płaskich lub wklęsłych (doliny akumulacyjne), zaś
z uwagi na pokrywę glebową - gleby zalesione i trwale zadarnione. Ponadto odporność gleb leśnych rośnie wraz ze wzrostem powierzchni kompleksów leśnych, ich zwartości oraz wieku
drzewostanów.
Niską odpornością na degradację charakteryzują się występujące lokalnie na obszarze województwa wysokie krawędzie wysoczyzn, niektóre docinki zboczy dolinnych, stoków wzgórz morenowych oraz wydmowych i klifowych odcinków wybrzeża, zwłaszcza kiedy pozbawione są
trwałej pokrywy roślinnej, a nachylenia przekraczają 20o. W ich obrębie lokalnie występują nawet
aktywne osuwiska.
Zróżnicowaną odpornością na degradację charakteryzują się wody powierzchniowe na terenie
województwa pomorskiego. Podatność na degradację i zdolność do samooczyszczania wód
w rzekach uzależniona jest w dużej mierze od wielkości przepływu wód rzecznych. Na odcinkach
z dużym spadkiem, dzięki wartkiemu nurtowi woda jest dobrze natleniana (nie występuje deficyt
tlenowy), posiada duże zdolności do samooczyszczania. Wraz ze spowolnieniem biegu, ilość tlenu
maleje oraz następuje osadzanie (sedymentacja) coraz to drobniejszego materiału niesionego
przez rzekę, w tym również materii organicznej. Spada wówczas zdolność do samooczyszczania rzeki stają się mniej odporne na wszelkiego typu zanieczyszczenia.
Odporność jezior na degradację jest zróżnicowana. Decydują o niej cechy morfometrycznohydrograficzno-zlewniowe jezior. Jednocześnie zdolność wód stojących do regeneracji jest bardzo
ograniczona. Długi okres wymiany wód jeziornych lub brak ich wymiany w przypadku zbiorników bezodpływowych powoduje, że wody stojące, w porównaniu z płynącymi, charakteryzują się
mniejszą zdolnością do uzupełniania tlenu.
Od dawana obserwuje się proces obniżania lustra wody w jeziorach objawiający się wypłycaniem i zarastaniem, prowadzący do stopniowego ich zaniku. Zjawiska te dotyczą zwłaszcza jezior
płytkich oraz zbiorników położonych w zlewni Wdy, charakteryzującej się słabą naturalną retencyjnością.

66
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Według oceny dokonanej przez WIOŚ w Gdańsku dla 120 jezior pod kątem ustalenia ich podatności na degradację zgodnie z metodyką z 1994 r. (Kudelska i in.)67,, ok. połowa z nich wykazuje się bardzo wysoką i wysoką podatnością na degradację (Raport o stanie …, 2007). 33 jeziora
oceniono jako bardzo podatne na degradację (poza kategorią). Są to następujące jeziora: Brodno
Małe (gm. Kartuzy), Cheb (gm. Dziemiany), Czarne Dolne (inaczej Czarne w Małe; gm. Gardeja),
Dąbrówka (gm. Sztum), Długie (gm. Brusy/Lipnica), Dybrzyk (gm. Brusy), Gardno (gm. Smołdzino), Grażymowskie Wschodnie i Grażymowskie Zachodnie (gm. Prabuty), Karczemne
(gm. Kartuzy), Kosobudno (gm. Brusy), Krąg (gm. Stara Kiszewa), Księże (gm. Brusy/Lipnica),
Laska (Brusy), Mielnica (gm. Kościerzyna), Milachowo (gm. Brusy), Otalżyno (gm. Szemud/Przodkowo), Parszczenica (gm. Lipnica), Parzyn (gm. Brusy), Polaszkowskie (gm. Nowa
Karczma Stara Kiszewa), Przywidzkie Małe (gm. Przywidz), Rybno (gm. Gardeja), Słone
(gm. Osiek), Sowica (gm. Prabuty), Sumińskie (gm. Starogard Gdański), Śluza (gm. Lipnica/Chojnice), Tuchomskie (gm. Szemud/Przodkowo/Żukowo), Wierzysko (gm. Kościerzyna),
Witoczno (gm. Chojnice), Wysoka (inaczej Wycztok; gm. Szemud), Żołnowo (gm. Kościerzyna),
Żukowskie (gm. Parchowo). Dużą podatnością na degradację (III kategoria), według danych
z 2006 r. wykazało się kolejnych 31 jezior (Mapa 17 w załącznikach do opracowania).
Dużą podatnością na degradację charakteryzują się jeziora lobeliowe. Nazwa tej grupy jezior
pochodzi od występującej w zbiorniku lobelii jeziornej, wraz z którą często występują porybliny,
brzeżyca jednokwiatowa - gatunki roślin reliktowych, objętych całkowitą ochroną. Spośród 163
tego typu zbiorników zidentyfikowanych na terenie Polski aż 118 leży w granicach województwa
pomorskiego (Rejestr…1996). Jeziora położone są w wysoczyznowych rejonach wału moreny
czołowej Pomorza Zachodniego, na sandrach Borów Tucholskich, na Równinie Charzykowskiej
i Pojezierzu Kaszubskim. Ze względu na bardzo wąską skalę tolerancji ekologicznej w/w roślin
i ich wyłączne występowanie w jeziorach oligotroficznych (skąpożywnych), są one zagrożone
wyginięciem. Przyczyniają się do tego zakwaszające spływy z najbliższego otoczenia jezior, gdy
nastąpiły tam zręby częściowe lub zupełne, w szczególności borów oraz eutrofizujące spływy
z pól, na których stosowano nadmiar nawozów mineralnych i nawożenie gnojowicą, a także
wprowadzanie wód z melioracji lasów bagiennych i torfowisk oraz rekreacja. Gospodarka rybacka
i stosowanie zabiegów w postaci użyźniania jeziora może prowadzić do całkowitej zmiany charakteru ekosystemu zbiornika i wyginięcia populacji roślin reliktowych.
Każde zwiększenie dopływu biogenów (np. z rekreacji, z pól) przy małych zdolnościach
buforujących wody, wynikających z małej zawartości wapnia, może spowodować szybką
degradację. Za najmniej podatne na degradację można uznać jeziora lobeliowe położone wśród
borów i lasów acidofilnych, utrzymujące wraz z ekosystemami lądowymi niski status troficzny
wód. Natomiast najbardziej podatne na zanieczyszczenia są jeziora lobeliowe bezodpływowe
(Studium ekofizjograficzne …, 2006).
Odporność wód podziemnych na degradację wiąże się z budową geologiczną, warunkami zasilania oraz krążenia i drenażu wód. Istotne znaczenie ma występowanie oraz miąższość warstw
utworów izolujących poziomy wodonośne. Na obszarze woj. pomorskiego, w związku z obniżoną miąższością warstw utworów izolujących, mało odporne na degradację są czwartorzędowe
poziomy wodonośne zwłaszcza w obniżeniach nadmorskich. Wysoki stopień zagrożenia, gdzie
izolacja głównego użytkowego poziomu wodonośnego nie przekracza 15 m, obejmuje Pradolinę
Metodyka zakłada 3 kategorie podatności jezior na degradację I, II, III. Podatność jeziora o szczególnie niekorzystnych parametrach ocenia się jako poza kategorią. Parametry brane pod uwagę przy ocenie kategorii podatności jezior na degradację: średnia
głębokość jeziora, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej, procent stratyfikacji wód, iloraz powierzchni dna czynnego i objętości epilimnionu, procent wymiany wody w ciągu roku, współczynnik Schindlera, sposób zagospodarowania zlewni
bezpośredniej.
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Redy-Łeby, częściowo strefę nadmorską w rejonie Gdańska, Sopotu i Władysławowa, Mierzeję
Helską i Wiślaną oraz lokalne strefy na Pojezierzu Kaszubskim (Raport o stanie …., 2014). Najbardziej odporne obszary występują w przeważającej części pojezierzy: Kaszubskiego, Bytowskiego, Starogardzkiego, Iławskiego oraz wysoczyzn nadmorskich, gdzie miąższość warstw izolujących przekracza 50 m.
Spośród głównych zbiorników wód podziemnych najmniejszą odporność na degradację wykazują przede wszystkim zbiorniki typu dolinnego, posiadające słabą naturalną izolację od zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu. Do grupy tej należy zaliczyć GZWP Nr 112 Żuławy Gdańskie, GZWP Nr 110 Pradolina Kaszubska i Rzeka Reda, GZWP Nr 107 Pradolina
rzeki Łeby, GZWP Nr 203 Dolina Letniki, GZWP Nr 109 Dolina Kopalna Żarnowiec, a także
lokalnie zbiornik międzymorenowy Nr 115 Łupawa, który narażony jest na działanie antropopresji ze strony rolnictwa. Najsilniej obciążone antropogenicznie są wśród nich GZWP Nr 112, 110
i 107, położone w rejonie Trójmiasta i w obszarze rozwoju wzdłuż drogi nr 6 (Studium ekofizjograficzne …, 2006).
Dużą podatnością na degradację wykazują się obszary mokradłowe, w tym ekosystemy torfowiskowe. W przypadku torfowisk, na wskutek odwodnienia, rozpoczyna się proces ich mineralizacji. W przypadku wyeksploatowania pokładów torfu, regeneracja torfowisk wysokich przez
narastanie nowej warstwy torfu następuje bardzo wolno (1 mm na rok, a więc na odtworzenie
1 m potrzeba 1000 lat). Torfowiska i mokradła wraz ze zbiorowiskami roślinnymi mają małą
zdolność do samooczyszczania.
3.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności
biologicznej
Użytkowanie i ochrona gruntów rolnych i leśnych
Dominująca część gruntów rolnych regionu wykorzystywana jest w gospodarstwach rolnych
do upraw polowych. Struktura zasiewów w regionie (PSR68 2010) wskazuje, że 71% powierzchni
zasiewów stanowiły zboża, 15% rośliny przemysłowe, zaledwie niespełna 4% ziemniaki, 8% rośliny pastewne, ok. 3% rośliny pozostałe. Taki udział roślin w strukturze zasiewów wskazuje na
dominację monokultur zbożowych, która nie gwarantuje zachowania prawidłowego płodozmianu
i w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do degradacji gleb. Wymaga stosowania intensywnych
zabiegów chemizacyjnych (nawożenie mineralne i pestycydy), co stanowi dodatkowe zagrożenie
dla środowiska, w tym gleb i wód.
Dobór gatunków uprawianych roślin był ogólnie dostosowany do zróżnicowanych uwarunkowań przyrodniczo-glebowych panujących na obszarze województwa, jednakże o ich udziale
w zasiewach w dużym stopniu decydowały także uwarunkowania ekonomiczne.
Głównym sposobem wykorzystania gruntów o najwyższej przydatności rolniczej, znajdujących
się w powiatach: nowodworskim, malborskim, gdańskim, sztumskim, tczewskim i kwidzyńskim,
była towarowa uprawa roślin o wysokich wymaganiach glebowych: pszenicy, jęczmienia, buraków
cukrowych, rzepaku, kukurydzy i roślin strączkowych. Ponadto w powiecie kwidzyńskim, gdzie
panują korzystne warunki przyrodniczo-glebowe dla rozwoju ogrodnictwa i sadownictwa uprawiano w większej ilości warzywa gruntowe i rośliny sadownicze. Znaczące powierzchnie upraw
warzyw gruntowych występowały także w powiatach: gdańskim, malborskim i w Gdańsku, co
wynika nie tylko ze sprzyjających warunków glebowych, ale i z bliskości rynków zbytu.
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Na terenach słabszych gleb, w powiatach: słupskim, puckim, wejherowskim, lęborskim, chojnickim, człuchowskim grunty rolne wykorzystywane były pod uprawy o mieszanej strukturze
zasiewów, przeznaczone zarówno na rynek, jak też na samozaopatrzenie gospodarstw w żywność
i pasze. Najsłabsze grunty rolne, w powiatach: kartuskim, kościerskim, bytowskim obsiewane
były głównie roślinami o najmniejszych wymaganiach, zaś zasadnicza część zbiorów służyła samozaopatrzeniu.
Gospodarcze wykorzystanie trwałych użytków zielonych do hodowli zwierząt gospodarskich,
jest stosunkowo niskie. W powiatach, w których panują bardzo dobre warunki do hodowli bydła,
owiec i koni z uwagi na obecność wartościowych łąk i pastwisk (nowodworskim, kwidzyńskim
i gdańskim) a także w powiatach posiadających największy (ponad 20%) udział użytków zielonych
w powierzchni użytków rolnych (lęborskim, puckim i wejherowskim), obsada tych zwierząt była
relatywnie niska i wynosiła od 1 do niespełna 3 szt. fiz. bydła ogółem na 1 ha trwałych użytków
zielonych. Wskazuje to na duże potencjalne zasoby biomasy pochodzącej z łąk i pastwisk, możliwej do ewentualnego wykorzystania na cele energetyczne.
Zróżnicowanie warunków glebowych na terenie województwa znajduje swoje odzwierciedlenie w wielkości zbiorów głównych ziemiopłodów uzyskanych w 2012 r. oraz w rozpiętości uzyskanych wyników w powiatach (Tabela 45.).
Tabela 45.Zbiory głównych ziemiopłodów uzyskanych w województwie pomorskim.
Rodzaj uprawy

Wysokość zbiorów w 2012 r. (wartości minimalne i maksymalne wg powiatów)

pszenica ozima

446.556 t. (od 1.270 t. w kościerskim do 84.216 t. w sztumskim)

pszenica jara

306.482 t. (od 2.281 t. w kościerskim do 53.794 t. w malborskim)

żyto

218.093 t. (od 180 t. w malborskim do 21.145 t. w wejherowskim)

jęczmień ozimy

40.793 t. (od 418 t. w kościerskim do 4.959 t. w sztumskim)

jęczmień jary

235.984 t. (od 15.069 t. w kościerskim do 28.122 t. w gdańskim 69)

pszenżyto ozime

176.749 t. (od 1.551 t. w malborskim do 17.160 t. w kwidzyński)

pszenżyto jare

41.219 t. (od 0,0 t. w malborskim i nowodworskim do 5.509 t. w gdańskim)

owies

127.457 t. (od 225 t. w malborskim do 11.493 t. w wejherowskim)

mieszanki zbożowe

211.629 t. (od 0,0 t. w malborskim do 37.516 t. w gdańskim)

kukurydza na ziarno

17.563 t. (tylko w sztumskim - 1.160 t., nowodworskim - 2.247 t., kwidzyńskim - 4.570 t.)

gryka

8.875 t. (tylko w chojnickim - 89 t., kościerskim - 230 t., wejherowskim - 284 t.)

kukurydza na kiszonkę

946.343 t. (od 8.612 t. w wejherowskim do 105.100 t. w malborskim),

rzepak

117.558 t. (od 229 t. w kościerskim do 14.018 t. w sztumskim)

ziemniaki

872.008 t. (od 18.950 t. w sztumskim do 88.940 t. w kartuskim)

buraki cukrowe

662.986 t. (od 0,0, w kościerskim, kartuskim i wejherowskim do 206.800 t. w malborskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Grunty rolne i leśne podlegają ustawowej ochronie regulowanej ustawą o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 t.j.). Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze lub nieleśne, zapobieganiu procesom degradacji
i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele
rolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. Szczególnej ochronie podlegają
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użytki rolne klas I-III i ponadto użytki rolne klas IV-VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego.
Struktura własnościowa i obszarowa lasów w województwie sprzyja prowadzeniu racjonalnej
gospodarki leśnej, w tym godzenie funkcji produkcyjnej, społecznej i przyrodniczej lasu. Większość (88,2%), lasów w województwie pomorskim, często tworzących rozległe kompleksy, pozostaje we własności Skarbu Państwa i w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Tylko 11,3% lasów stanowi własność prywatną, a zaledwie 0,5% własność gminną70.
W użytkowanych lasach struktura gatunkowa drzewostanu nie zawsze jest zgodna z siedliskiem. Mimo zwiększenia powierzchni drzewostanów liściastych w Lasach Państwowych, ich
udział jest ciągle niższy od potencjalnego, wynikającego ze struktury siedlisk leśnych (Raport
o stanie lasów w Polsce 2013, W-wa 2014).
Wśród gatunków panujących największą powierzchnię zajmują gatunki iglaste – stanowiące
73,9% powierzchni leśnej (Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów …, 2014). Poszczególne
gatunki zajmują odpowiednio: sosna - 67,9% powierzchni leśnej, świerk - 4,2%, pozostałe iglaste
- 1,8% powierzchni. Gatunki liściaste obejmują łącznie 26,1% powierzchni lasów, w tym udział
mają odpowiednio: buki - 10,0% powierzchni lasów, dęby - 4,7%, graby - 0,7%, brzozy - 7,1%,
olchy - 2,6%, topole - 0,1%, pozostałe gatunki liściaste łącznie 0,9%.
W wyniku podejmowanych zabiegów hodowlanych następują zmiany w składzie gatunkowym,
obejmujące wyraźny wzrost powierzchni z udziałem buka i dębu – w miejsce spadku powierzchni
z udziałem głównie świerku (Ryc. 40)

Ryc. 40. Powierzchnia lasów w latach 2009 – 2012 według składu gatunkowego drzewostanów. Udział wybranych
gatunków drzew w powierzchni lasów województwa pomorskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Leśnictwo 2010, 2013, GUS.

Użytkowanie lasów odbywa się z zachowaniem dość korzystnej struktury wiekowej drzewostanów. W lasach województwa dominują pod względem struktury wiekowej drzewostany
w średnim wieku – w klasie III (25% powierzchni leśnej) oraz drzewostany starsze w klasach powyżej V– tj. w przedziałach pow. 81 lat – stanowiąc łącznie w tej grupie wiekowej także nieco
ponad 25% powierzchni lasów (Tabela 46).
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Tabela 46. Powierzchnia i struktura lasów wg klas wieku drzewostanów w 2012 r.
Klasa wieku

Powierzchnia
[ha]

Udział w powierzchni
zalesionej [%]

I kl.

1-20 lat

80828

12,1

II kl.

21-40 lat

104949

15,8

III kl.

41-60 lat

166481

25,0

IV kl.

61-80 lat

114028

17,2

V kl.

81-100 lat

87791

13,3

VI kl. 101-120 lat

53442

8,0

VII kl. i st. >121 lat

26294

4,0

KO, KDO, BP

15372

2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Leśnictwo 2013, GUS.

W stosunku do roku 2009 zaszły niewielkie zmiany, związane ze zwiększeniem wieku drzewostanów i zmniejszeniem powierzchni drzewostanów w II klasie wieku, a powiększeniem powierzchni w klasie III (Ryc. 41).

Ryc. 41. Powierzchnia lasów w latach 2009 – 2012 według wieku drzewostanów. Udział drzewostanów wg klas
wieku w powierzchni zalesionej województwa pomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Leśnictwo 2010, 2013, GUS.

Podstawowym sposobem użytkowania zasobów leśnych jest pozyskanie drewna. Jak wynika
z analizy danych za okres 2009-2012, łączna wielkość pozyskiwanej grubizny nieznacznie lecz
stopniowo wzrasta – zarówno w segmencie lasów publicznych, jak i prywatnych (Tabela 47). Poziom wzrostu dla roku 2009 = 100 wynosił w roku 2012 = 113,3. Jednocześnie widoczna jest
bardzo duża (ponad 3,5-krotna) przewaga pozyskania drewna iglastego nad liściastym – co wynika ze struktury gatunkowej drzewostanów.
Tabela 47. Pozyskanie drewna (grubizny) według form własności i typu gatunków [w m3]
z lasów publicznych

z lasów prywatnych

Łącznie

grubizny iglastej

grubizny
liściastej

2009 r

2479,3

58,1

2537,4

b.d.

b.d.

2010 r

2628,9

83,5

2712,4

b.d.

b.d.

2011 r

2739,9

118,4

2858,3

2252,9

605,3

2256,2

619,1

Lata

2012 r
2777,3
98,0
2875,4
b.d.=brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik GUS Leśnictwo 2013.

161

Pozyskanie (odstrzał) ważniejszych zwierząt łownych w roku gospodarczym 2012/13 r. 71
przedstawia Tabela 48. Ogółem ilość i wartość skupu zwierzyny łownej w województwie według
stanu na koniec roku 2012 wyniosła 590 ton i 4 865 800 zł.
Tabela 48. Pozyskanie (odstrzał) zwierząt łownych w roku gospodarczym 2012/13 r.
Gatunek

Liczba sztuk

daniele

373

jelenie

7336

sarny

10611

dziki

17296

lisy

7176

zające

204

bażanty
kaczki

1015
5350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik GUS Leśnictwo 2013

Bioróżnorodność części lasów podlega wzmocnionej ochronie, w związku z położeniem niektórych powierzchni w granicach obszarów chronionych. W 2012 r. z ogólnej powierzchni leśnej
województwa, w granicach przyrodniczych obszarów chronionych znajdowało się 18,0% lasów –
odpowiednio:
 w parkach narodowych 10121 ha lasów (0,55% ogólnej powierzchni lasów),
 w rezerwatach przyrody 1118 ha lasów (0,06%% ogólnej powierzchni lasów),
 w parkach krajobrazowych 107793 ha lasów (5,88%% ogólnej powierzchni lasów),
 w obszarach chronionego krajobrazu 211594 ha (11,55% ogólnej powierzchni lasów).
Jednocześnie 184041 ha (10,05% lasów w województwie) stanowiły lasy ochronne w różnych
kategoriach ochronności (Ryc. 42). W powierzchni tej znajduje się także część lasów w granicach
przyrodniczych obszarów chronionych.
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Ryc. 42. Lasy ochronne w województwie pomorskim
Źródło: dane Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku, Toruniu i Olsztynie

Racjonalne użytkowanie lasów umożliwiają Leśne Kompleksy Promocyjne, utworzone również w granicach regionu: LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie, LKP Lasy Środkowopomorskie, LKP
Lasy Elbląsko-Żuławskie. są to jednostki funkcjonalne, na terenie których doskonalone są zasady
zagospodarowania, integrujące cele powszechnej ochrony przyrody, wymagania funkcji środowiskotwórczych lasu, trwałego użytkowania zasobów leśnych, stabilizacji ekonomicznej gospodarki
leśnej i uspołecznienia zarządzania lasami jako dobrem publicznym.
Ochrona gruntów leśnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych
ziemi, przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich
produkcyjności, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. Szczególnej
ochronie podlegają grunty leśne w lasach ochronnych.
Zagospodarowanie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych
Dotychczasowe gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi spowodowało na obszarze województwa dewastację i degradację części gruntów rolnych i leśnych. W 2012 r. na terenie województwa znajdowało się 3 050 ha gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających
rekultywacji i zagospodarowania., w tym: 2 455 ha gruntów zdewastowanych, tj. takich, które
całkowicie utraciły wartość użytkową i 605 ha gruntów zdegradowanych, których wartość użytkowa rolnicza lub leśna zmalała wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek
zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.
W latach 2009-2012 rekultywacji, czyli nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym
wartości użytkowych lub przyrodniczych poddano ogółem 261 ha gruntów. Powierzchnia ta jest
relatywnie bardzo mała w stosunku do istniejących potrzeb.
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Wykorzystanie i ochrona złóż kopalin (wydobycie surowców)
Wydobycie surowców prowadzone jest w 163 spośród 650 udokumentowanych w województwie złóż. Najwięcej eksploatowanych jest złóż kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) – 92
złoża w eksploatacji, z których wielkość wydobycia, według danych za 2012 r. wynosi 11 843 tys.
ton (w porównaniu z rokiem 2008 wzrosła zaledwie o 774 tys. ton). Od 2007 r. nastąpił duży
wzrost wydobycia ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej. Z 3 stale eksploatowanych
złóż wydobycie w roku 2012 wyniosło 207 tys. ton (w 2008 roku -108 tys. ton). W regionie rozpoczęto wydobycie piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych z dotychczas nieeksploatowanego złoża „Studzienice”, wielkość wydobycia wg stanu na koniec 2012 roku wyniosła 94,33 tys. m3, oraz piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej, również
z dotychczas nieeksploatowanych złóż tj. Słupsk II i Szlachta (wydobycie no koniec roku 2012
wynosiło 41,46 tys. m3).
Nadal eksploatowane jest 1 złoże surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego „Gniew
II”, w porównaniu z rokiem 2008 odnotowano tylko niewielki wzrost wydobycia - z 85 tys. m3 do
88 tys. m3. Wydobycie z tego złoża stanowi 84,6% wydobycia krajowego (Tabela I w załącznikach
do opracowania).
W województwie pomorskim eksploatowana jest część udokumentowanych złóż kopalin objętych własnością górniczą. Wśród nich znajdują się złoża ropy naftowej. Eksploatacja prowadzona
jest z 3 spośród 4 złóż udokumentowanych w północnej części województwa. Wielkość eksploatacji na koniec roku 2012 wynosiła 0,89 tys. ton i była mniejsza o 0,32 tys. ton względem stanu
z 2008 roku, co prawdopodobnie wynikało z zaniechania eksploatacji ze złoża „Białogóra-E”.
Ponadto w strefie przybrzeżnej (już poza granicami województwa) znajdują się 2 eksploatowane
złoża ropy naftowej, z których wydobycie zmalało o 70,48 tys. ton (z. 258,16 tys. ton w 2008 do
187,68 tys. ton w 20012 r.).
Na lądzie i morzu eksploatowane są również złoża gazu ziemnego – 3 niewielkie złoża na terenie gminy Krokowa i 2 złoża na Bałtyku. Według danych za rok 2012, zasadniczo wydobycie
spośród wszystkich złóż gazu uległo zmniejszeniu względem stanu z roku 2008 (na lądzie o 0,78
mln m3, na morzu o 8,39 mln m3). Stan prac poszukiwawczych w zakresie dokumentowania niekonwencjonalnych złóż gazu pozwala wnioskować, że w perspektywie kilku lat możliwe będzie
realne wydobycie gazu z formacji łupkowych. Obecnie nie można określić miejsc, terminów czy
kolejności udzielania koncesji wydobywczych, ponieważ każda z nich wiąże się z koniecznością
zidentyfikowania różnego rodzaju uwarunkowań, w tym przede wszystkim analizy ryzyka środowiskowego oraz określenia uwarunkowań przestrzennych w obrębie obszaru i ternu górniczego.
Eksploatacja złoża soli kamiennej „Mechelinki” wiąże się z budową KPMG „Kosakowo”.
Obecnie przygotowane są 2 kawerny, a w trakcie budowy pozostają kolejne 3. Ługowanie kawern
prowadzone jest w złożach soli kamiennej, których budowa geologiczna i skład mineralny tworzą
korzystne warunki do zagospodarowania ich na potrzeby kawernowego magazynowania gazu.
Pochodząca z ługowania kawern sól odprowadzana jest systemem rurociągów do Zatoki Puckiej.
Pojemność czynna magazynu wynosi obecnie (2014) 51,20 mln m3, a docelowo jest planowana na
250 mln m3. Inwestycja ma być zakończona w 2022 r. (www.osm.pgnig.pl/pl/magazyny/kpmgkosakowo).
Pomimo istnienia zasobów surowców leczniczych, według stanu na koniec 2012 r. nie podjęto
wydobycia borowiny ani wód leczniczych w Ustce. Pobór wód leczniczych zmineralizowanych
prowadzony jest ze złoża ”Sopot”, jego wielkość wyniosła wg stanu z 2012 roku 30 191 m3/rok
i była mniejsza o 1 952 m3/rok w stosunku do roku 2008.
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Zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze72, obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się
istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane dla środowiska skutki działalności
określonej w koncesji określa się w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie odpowiednio projektu zagospodarowania złoża (albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla).
Ochrona złóż kopalin udokumentowanych, nie objętych koncesją na wydobywanie surowca,
jest możliwa również przez ich uwzględnienie w dokumentach planistycznych gmin. Odpowiednie przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwala skutecznie chronić złoża przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym w przyszłości ich eksploatację.
Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów wodnych
W zakresie ochrony zasobów wodnych (jak również gleb), istotne znaczenie ma stan
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.
Stan gospodarki ściekowej
Na stan ochrony jakości zasobów wodnych istotny, pozytywny wpływ ma rozwój i zwiększona
sprawność systemów oczyszczania ścieków w regionie. W 2012 r. na terenie województwa pomorskiego odprowadzono do wód lub do ziemi 168,5 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych (w 2009 r. 168,7 hm3). W odprowadzanych do wód powierzchniowych lub ziemi ściekach
zmniejszyła się ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia o ponad 10% (z 139,4 hm3 do 125,3 hm3), a ilość ścieków nieoczyszczanych o ponad 96% (z 13,9 hm3
do 0,5 hm3), przy jednoczesnym zwiększeniu (z 64,7 hm3 do 66,8 hm3) ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach na wysoko efektywnych technologiach oczyszczania, umożliwiających
zwiększoną redukcję azotu i fosforu, tj. metodami z podwyższonym usuwaniem biogenów.
W latach 2009-2012 wybudowano około 2,06 tys. km sieci kanalizacyjnej, co dało przyrost
długości sieci o 30,4% w stosunku do końca 2008 r. Rozwój sieci kanalizacyjnej przyczynił się do
wzrostu wskaźnika ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 2,6% ogółu ludności, w tym na
terenach miejskich wyniósł on 0,9%, natomiast na terenach wiejskich 7,7%. Wskaźnik ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej w miastach jest na dobrym poziomie, natomiast na wsi jedynie
zadowalającym, pomimo że jest on prawie dwukrotnie wyższy od wskaźnika krajowego, który
wynosi 23,5%.
Pomimo, że dynamika wskaźnika ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2009 –
2012 była wyższa niż wskaźnika ludności korzystającej z sieci wodociągowej, w dalszym ciągu
istnieje niekorzystna dla środowiska, znaczna dysproporcja pomiędzy nimi, na niekorzyść tego
pierwszego. Jest to efekt wieloletnich zaniechań w zakresie budowy urządzeń do odprowadzania
i oczyszczania ścieków.
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Rysunek 19. Odsetek udziału ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na terenie Polski i województwa
pomorskiego w latach 2009 i 2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Dostęp ludności do sieci kanalizacyjnej w obszarze województwa pomorskiego, rzutujący na
rzeczywisty stan ochrony wód przed zanieczyszczeniem, cechuje duże zróżnicowanie przestrzenne. W miastach Pruszcz Gdański i Sopot ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej przekracza
99% ogółu ludności, natomiast w miastach: Skórcz, Czarna Woda i Pelplin odsetek ten jest niższy
od średniej w województwie i wynosi odpowiednio 57,3%, 60,1% i 75%. Wśród gmin wiejskich
wyższy od średniej w województwie wskaźnik ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej odnotowano w gminie Słupsk (79,9%) i Kolbudy (77,9%), natomiast poniżej 10% odnotowano na
terenie gmin: Skarszewy (6,2%), Wejherowo obszar wiejski (6,8%), Ostaszewo (7,8%), Prabuty
obszar wiejski (7,8%) i Stary Targ (9%). Największy przyrost tego wskaźnika w latach 2009-2012
odnotowano na terenie miast i gmin: Lipnica (39,02%), Czarna Woda (8,11%), Skórcz miasto
(21,65%), Tczew obszar wiejski (20,5%) i Pelplin obszar wiejski (20,22%). Przyrost wiązał się
zarówno z rozszerzaniem zasięgu obsługi zbiorowych systemów wodociągowych w obrębie istniejących jednostek osadniczych jak i uzbrajaniem terenów rozwojowych. Dostępu do zbiorowych systemów kanalizacji sanitarnej nie posiadają dalej mieszkańcy gminy Osieczna (w poprzednich latach także gminy Bobowo). Szczególnie niepokoi niski stopień skanalizowania gminy Wejherowo położonej w obrębie obszaru metropolitalnego, poddanej silnej presji osadniczej.
Rozwój zbiorowych systemów do odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych nastąpił
głównie w aglomeracjach (86) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i jego aktualizacjach. W aglomeracjach w latach 2009-2012 wybudowano 2217 km (o 208
km więcej niż przyjęto w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych
2009) sieci kanalizacji sanitarnej, w tym najwięcej w roku 2011 – 760 km, natomiast najmniej
w 2012 r. – 377 km. Przyczyniło się to do wzrostu liczby mieszkańców korzystających z sieci
kanalizacyjnych w aglomeracjach z 1.590.266 do 1.795.101 mieszkańców w roku 2012 (wzrost o 5,8
p. proc. w stosunku do roku 2008).
W 2012 r. liczba oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących miasta i wsie wynosiła 188
(o 26 mniej niż na początku 2009 r.), w tym ponad 77% (w 2008 – 75,2%) z nich stanowiły
oczyszczalnie biologiczne, a 21% oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Spadła
sumaryczna wielkość (przepustowość) oczyszczalni ścieków z 628 ,4 tys. m3/d w roku 2008 do
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482,2 m3/d w roku 2012. Jest to związane wyłączaniem z eksploatacji obiektów przestarzałych
i nieefektywnych (likwidowano głównie oczyszczalnie mechaniczne), modernizowaniem oczyszczalni (dostosowywaniem parametrów oczyszczalni do aktualnych potrzeb poprzez likwidację
nadwyżek przepustowości, rozbudowę obiektów przeciążonych).
Wzrósł z 80,7% w roku 2008 do 81,8% w 2012 r. udział ludności korzystającej z oczyszczalni
ścieków, przy czym na wsi odnotowano wzrósł z 45,2% do 54,6%, zaś w miastach odnotowano
spadek z 98,6 do 96,3%. Spadek udziału ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w miastach
wynika prawdopodobnie z przeszacowania w statystykach tego wskaźnika w latach wcześniejszych.
Poprawa stanu ochrony wód wiąże się również ze spadkiem liczby zbiorników bezodpływowych, w których czasowo gromadzone są nieczystości ciekłe, z około 75,8 tys. w 2009 r. do 71,8
tys. w 2012 r. Wzrosła natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków z 2015 obiektów w
roku 2009 do 3231 w roku 2012 (wzrost o 60,3%), co przyczyniło się do zmniejszenia presji wywieranej przez ścieki na środowisko gruntowo – wodne.
Stan gospodarki odpadami
Stan ochrony wód zwiększył się w ostatnich latach, w związku z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. W okresie 2009-2012 m.in. zamknięto 14 składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniały wymagań formalno-prawnych. Na 9 zamkniętych składowiskach odpadów w latach 2002-2010 zakończono rekultywację, w trakcie rekultywacji natomiast jest 29 składowisk odpadów. Zlikwidowano dwa mogilniki (ostatnie): Jęczniki (gm. Człuchów) i Tuchomie w
gm. Tuchomie, w których zdeponowano ok. 41 Mg odpadów niebezpiecznych. Zmniejszyła się
również powierzchnia niezrekultywowanych terenów składowania odpadów przemysłowych
z 196,8 ha w roku 2008 do 123,6 ha w roku 2012. W roku 2012 tylko 2,5% odpadów innych niż
komunalne unieszkodliwiono przez składowanie (w 2009 roku było to 21,1 odpadów wytworzonych innych niż komunalne). Aż 91,2% tych odpadów (w roku 2008 – 81,7%) poddano procesom odzysku.
Według danych na koniec 2012 r. w województwie pomorskim funkcjonowało 37 składowisk
odpadów komunalnych (11 w ramach wyznaczonych 7 regionów gospodarowania odpadami i 26
lokalnych składowisk odpadów funkcjonujących do czasu ich wypełnienia), w tym 4 składowiska,
na których wydzielone zostały kwatery na odpady azbestowe (w roku 2008 dwa). Ponadto
w województwie pomorskim funkcjonowało 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, na których składowano odpady przemysłowe (w roku 2008 było ich 8) oraz
1 składowisko odpadów obojętnych (tak jak w roku 2008).
Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca ilość „dzikich wysypisk”, na których porzucane są odpady komunalne. Mimo, iż w wielu gminach „dzikie wysypiska” usuwane są na bieżąco (w ciągu
2012 roku zlikwidowano ich 80273), w bardzo krótkim czasie pojawiają się one na nowo.
Użytkowanie zasobów wodnych, ochrona ujęć wody
W czteroleciu 2009-2012 pobór wód w woj. pomorskim podlegał niewielkim wahaniom, oscylował pomiędzy 224,6 hm3 (2009) do 245,9 hm3 (2011), W roku 2012 wielkość poboru wyniosła
227,4 hm3, co oznacza ok. 10% spadek w stosunku do wielkości poboru wód z roku 2008. Pobór
wód na cele eksploatacji sieci wodociągowej i cele przemysłowe był porównywalny i odpowiednio wynosił 116,7 hm3 (tj. 51,3% ogólnego poboru wód) i 89,2 hm3 (tj. 44,7% ogólnego poboru
wód. Stosunkowo mała ilość wód pobrana została do celów nawodnień w rolnictwie i leśnictwie
– 8,9 hm3 (ok. 9% ogólnego poboru wód)74.
73
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Infrastruktura komunalna w roku 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
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Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2012 r. wyniosło 201,91 hm 3
wody, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2009 o 3,88 hm3 (2%). Największy wzrost zużycia wody miał miejsce w przemyśle – 5,19 hm3, natomiast spadek w rolnictwie i leśnictwie –
1,12 hm3.
Na obszarze województwa na koniec 2012 roku 93,0% mieszkańców (92,4% na koniec 2008
r.) korzystało z sieci wodociągowej. Pozostali mieszkańcy zaopatrywani byli przez systemy indywidualne. Na cele eksploatacji sieci wodociągowej wykorzystywane są głównie wody podziemne.
Z wód powierzchniowych, tak jak w latach poprzednich zasilane były:
 wodociąg centralny m. Gdańska ujęciem powierzchniowym – Straszyn (zasilające),
 wodociąg centralny m. Gdańska ujęciem drenażowym – „Pręgowo”,
 wodociąg publiczny w Sopocie ujęciem drenażowym „Nowe Sarnie Wzgórze”.
W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2012 znajdowały się 1092 (w 2009 –
1251) urządzenia dostarczające wodę dla ludności. Zmniejszenie ilości urządzeń dostarczającej wodę dla
ludności związane jest z przyłączaniem lokalnych wodociągów do wodociągów grupowych.
Według oceny za rok 2012 dokonanej dla Gdańska i Sopotu, poziom eksploatacji wód podziemnych w rejonie tych miast był zrównoważony i nie zagrażał nadmiernemu uszczupleniu zasobów wodnych. Istniały znaczne rezerwy wód podziemnych w obrębie ujęć komunalnych, oszacowane na ok. 65-67%. Największe rezerwy wystąpiły na ujęciach komunalnych w Sopocie oraz
ujęciach Lipce i Osowa. 75
Na obszarze województwa wody powierzchniowe przeznaczone na zaopatrzenie ludności pobierane są w województwie pomorskim tylko z ujęcia „Straszyn”. Wody powierzchniowe rzeki
Brdy wykorzystywane są natomiast na zaopatrzenie mieszkańców Bydgoszczy. Ujmowane są
ze zbiornika Koronowskiego w ujęciu Czyżkówko, znacznie oddalonym od granic woj. pomorskiego (Studium ekofizjograficzne …, 2006).
Według zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz
zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane strefy ochronne ujęć wody. Strefę ochronną ujęcia wody
dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, na których mogą obowiązywać zakazy,
nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Na obszarze
województwa pomorskiego szczególną ochroną objęte są większe ujęcia wód, dla których ustanowiono strefy ochrony pośredniej. (Tabela 49.).
Tabela 49. Ustanowione strefy ochrony pośredniej ujęć wody w województwie pomorskim
Lp.
1

Nazwa ujęcia
Reda

2

Straszyn

3

Osowa

(Chwaszczyno)
gm. Żukowo

4

Bitwy pod Płow-

Sopot

75

Położenie
(Mościckie Błota,
Kazimierzewo) gm.
Kosakowo, Reda,
Kolbudy,
Pruszcz Gdański,
Żukowo

Akt ustanawiający strefę
Rozporządzenie Nr 1/2013 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 20 lutego
2013
Rozporządzenie Nr 3/2007 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 22.stycznia
2007.
Rozporządzenie Nr 1/2009
9.01.2009 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2009 wprowadzające zmiany.
Rozporządzenie nr 3/2006 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 8 listopada
2006.
Rozporządzenie Nr 6/2005 Dyrektora

Publikacja
Dz. Urz. WP z 2013 r.
poz. 1043
Dz. Urz. WP z 2007 r.
nr 59, poz. 882
Dz. Urz. WP z 2009 r.
Nr 13, poz. 332
Dz. Urz. WP z 2006 r.
Nr 126, poz. 2625
Dz. Urz. WP z 2006 r.

http://www.giwk.pl
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cami
5

Lipce

Gdańsk,
Pruszcz Gdański

6

Czarny Dwór i
Zaspa

Gdańsk

7

Dolina Radości

Gdańsk

8

Pręgowo

gm. Kolbudy

9

Kościerzyna

Kościerzyna

RZGW w Gdańsku z dnia 28 grudnia
2005.
Rozporządzenie Nr 6/2004 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 28 kwietnia
2004.
Rozporządzenie Nr 3/2009 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 30 czerwca
2009. Rozporządzenie Nr 3/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia12
lipca 2012 wprowadzające zmiany.
Rozporządzenie 2/2007 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 18 stycznia
2007. Rozporządzenie Nr 9/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia13
listopada 2012 wprowadzające zmiany.
Rozporządzenie Nr 2/2009 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 30 kwietnia
2009.
Rozporządzenie 4/2013 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 6 września
2013.

Nr 3, poz. 35
Dz. Urz. WP z 2004 r.
Nr 65 poz. 1239
Dz. Urz. WP z 2009 r.
Nr 97, poz. 1786;
Dz. Urz. WP z 2012 r.
poz. 2572
Dz. Urz. WP z 2007 r.
Nr 59, poz. 881
Dz. Urz. WP z 2012 r.
poz. 3944
Dz. Urz. WP z 2009 r.
Nr 88, poz. 17
Dz. Urz. WP z 2013 r.
poz. 3431

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RZGW w Gdańsku (stan na 30 września 2013 r.)

Do tej pory w województwie nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych.
Na większą skalę nie zostały dotychczas zagospodarowane potencjalnie znaczące zasoby wód
geotermalnych do produkcji energii geotermalnej niskotemperaturowej (ciepło) i wysokotemperaturowej (prąd i ciepło). Zrealizowane projekty mają charakter punktowy i wynikają z lokalnych
uwarunkowań.
Użytkowanie wód powierzchniowych śródlądowych i morskich wiąże się z ich wykorzystywaniem w celach rekreacyjnych, w tym do kąpieli. W roku 2009 funkcjonowały formalnie dopuszczone do kąpieli 152 śródlądowe kąpieliska i miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli, rok później ich liczba zmalała do 126. W roku 2011, po zmianie przepisów dotyczących kąpielisk, łącznie
na obszarze województwa, 48 organizatorów zorganizowało 70 kąpielisk – 33 nad Morzem Bałtyckim, 22 na Zatoce Gdańskiej i Puckiej i tylko 12 w obrębie akwenów jeziornych oraz 1 rzeczne.
Jednocześnie w sezonie letnim 2011 pod nadzorem służb sanitarnych znajdowało się 109 miejsc
wykorzystywanych do kąpieli. W kolejnym sezonie 2012 liczba kąpielisk była porównywalna – 68
kąpielisk, w tym tylko 13 jeziornych i 1 rzeczne. Przybyło natomiast miejsc wykorzystywanych do
kąpieli nadzorowanych przez służby sanitarne– w sezonie 2012 było ich 117.76
Wody powierzchniowe są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Istniejące elektrownie wodne wykorzystują potencjał rzek: Raduni (9 elektrowni), Wierzycy, Słupi, Łupawy,
Wieprzy, Raduni, Okalicy, Skotawy, Studnicy i Nogatu, a także zasób wodny jeziora Żarnowieckiego.
Wody na obszarze woj. pomorskiego są retencjonowane, w tym w ramach obiektów małej retencji. Według danych statycznych GUS77, liczba obiektów małej retencji objętych tą statystyką
wzrosła z 63 w roku 2008 do 91 w roku 2012, a pojemność wodna tych obiektów na koniec roku
2012 łącznie wyniosła 16 664,1 dam3. Większość obiektów związana była z piętrzeniem jezior –
52 obiekty o pojemności 15 998,1 dam3. Powierzchnia nawodnień wynikająca z funkcjonowania
Informacje o kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na podstawie informacji na stronie www.wsse.gda.pl,
mjsw.gis.gov.pl/raporty/woj. pomorskie oraz zestawienia sporządzonego przez PPWIS Gdańsk. Według raportu „Stan sanitarno-higieniczny województwa pomorskiego 2012 r.”, liczba miejsc do kąpieli w sezonie 2012 wyniosła 120.
77 Ochrona Środowiska 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, GUS
76
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obiektów małej retencji zwiększyła się w analizowanym czteroleciu ponad 2,5 krotnie – z 346,6
ha do 957,6 ha.
W województwie pomorskim do roku 2013 był realizowany Program małej retencji dla województwa pomorskiego do roku 201578. W ramach programu zrealizowano głównie inwestycje polegające na budowie niedużych zastawek na odpływach jezior, podejmowano także działania służące
zwiększeniu retencji na rzekach i kanałach. Nie wszystkie zakładane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.
Stan ochrony różnorodności biologicznej
Polska, będąc stroną Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r., określającej zasady
ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów tej różnorodności, zobowiązana została do
opracowania krajowej strategii jej ochrony, podjęcia działań służących identyfikacji i monitorowaniu elementów różnorodności oraz procesów i kategorii działań, które mają lub mogą mieć
znaczny negatywny wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.
Działania te są ważne, ale jednocześnie żmudne i długotrwałe, czego efektem jest wciąż niepełna
wiedza na ten temat (dobrym przykładem jest stan wiedzy przedstawiony dla województwa pomorskiego w rozdz. 2.11. „Różnorodność biologiczna”). Choć różnorodność biologiczna obejmuje wszystkie poziomy organizacji i zróżnicowania życia na Ziemi (od krajobrazowego po genetyczny) – to ochrona różnorodności biologicznej odbywa się na poziomach różnorodności ponadgatunkowej (krajobrazowym, siedlisk i zbiorowisk roślinnych) i gatunkowej. Ochrona różnorodności biologicznej na poziomie ponadgatunkowym realizowana jest poprzez system obszarów
ochrony przyrody. W ramach systemu, chroni się podstawowe elementy stanowiące o krajobrazowej i biologicznej różnorodności regionu, w tym siedliska, ekosystemy leśne (w granicach form
ochrony przyrody znajduje się ok. 18% lasów), rzeczne i jeziorne (w tym ochroną jest objęta
większość jezior lobeliowych – 84 ze 118 - według studium ekofizjograficznego …, 2006),
a w granicach tych obszarów także występujące tam gatunki. System obszarów chronionych
obejmuje także fragmenty wszystkich makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych, chroniąc
w ten sposób różnorodność krajobrazową regionu. Dodatkowo jest ona także przedmiotem
ochrony dzięki realizacji programów rolno-środowiskowych, których realizacja obejmuje krajobrazy kulturowe. W poszczególnych jednostkach administracji samorządowej województwa, powierzchnia obszarów chronionych jest zróżnicowana i skorelowana z ich różnorodnością krajobrazowa i biologiczną oraz stopniem zachowania naturalnych walorów przyrodniczych (por. tabela). Największym odsetkiem powierzchni chronionej (bez obszarów Natura 2000), sięgającym
ponad 50% powierzchni, wg danych GUS (BDL, na rok 2013), cechują się powiaty: kościerski
i chojnicki, zaś w przedziale 45% - 50% powierzchni lokują się powiaty: gdański, kartuski, pucki
i wejherowski.
Stan ochrony różnorodności biologicznej wzmocnił się znacząco przez wyznaczenie na obszarze województwa pomorskiego obszarów Natura 2000.
Tabela 50. Powierzchnia form ochrony przyrody według powiatów
Lp.
Pow. form ochrony
% pow. objętej formami
przyrody ogółem – bez
ochrony przyrody
powiat
obszarów Natura 2000
1
gdański
38865
48,96
2
kartuski
55165,3
49,23
3
nowodworski
16842,6
25,08
Program małej retencji dla województwa pomorskiego do roku 2015 został uchylony Uchwałą nr 931/274/13 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku .
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pucki
wejherowski
bytowski
chojnicki
człuchowski
lęborski
słupski
m. Słupsk
kościerski
kwidzyński
malborski
starogardzki
tczewski
sztumski
m. Gdańsk
m. Gdynia
m. Sopot

25979,1
58835,1
45651,4
80185,9
16691,6
19561,9
52324
0
63956,2
25878,1
4080,2
57100,7
8857,21
16371,1
6545,23
4359,2
705,7

45,41
45,78
20,83
58,78
10,60
27,71
22,71
0,00
54,87
31,00
8,26
42,44
12,71
22,40
24,99
32,26
40,84

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014

Obszary Natura 2000, jako narzędzia ochrony funkcjonalnej siedlisk i gatunków mających
znaczenie dla całej Wspólnoty, nie stanowią formy ochrony z zasady ograniczającej działalność
i obecność człowieka na ich przestrzeni. Grunty w granicach obszarów Natura 2000 pozostają
w dotychczasowym użytkowaniu. Zasady zagospodarowania, w tym ograniczenia niezbędne dla
ochrony elementów w granicach obszarów Natura 2000 wynikają z planów ochrony/planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Narzędziami ochrony cennych elementów biosfery
w procesie inwestycyjnym są oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
Niekorzystny wpływ na stan ochrony różnorodności biologicznej ma użytkowanie terenu wiążące się z prowadzoną eksploatacją kopalin, zwłaszcza powierzchniową na terenach żyznych siedlisk wilgotnych – jak eksploatacja torfu i kredy jeziornej. Bioróżnorodność osłabia także użytkowanie gruntów rolnych w sposób nie uwzględniający uwarunkowań przyrodniczych, w tym
przekształcanie łąk i pastwisk w grunty rolne, zaorywanie miedz i zasypywanie oczek wodnych.
Ujemnie na bioróżnorodność wpływa użytkowanie wód na cele energetyczne i inne, wiążące się
z funkcjonowaniem przegród na rzekach. W takich przypadkach, brak przepławek utrudnia,
a nawet uniemożliwia migrację ryb i odpowiednio innych organizmów wodnych. W skali całego
regionu na obniżenie stopnia ochrony bioróżnorodności regionu ma wpływ przerwanie ciągłości
korytarzy ekologicznych, przez ich zabudowę, jak również fragmentacja płatów leśnych, spowodowana także zainwestowaniem, w tym budową ciągów komunikacyjnych.
Korzystne dla ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności regionu działania i zmiany w użytkowaniu terenów polegają m.in. na zwiększaniu retencyjności obszarów (przez realizację obiektów małej retencji, w tym stawów) oraz na zalesianiu gruntów rolnych. Należy jednak zauważyć,
że efekty działań związane ze zwiększaniem retencyjności zlewni nie są jeszcze zadawalające.
Stan ochrony jakości powietrza
Ochrona powietrza w świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
w szczególności przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub
co najmniej na tych poziomach,
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2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
Odnotowane na terenie województwa pomorskiego przekroczenia dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu były podstawą do opracowania programów naprawczych79.
W latach 2009 – 2012 obowiązywały programy ochrony powietrza dla strefy kartuskokościerskiej, kwidzyńsko-tczewskiej, pucko-wejherowskiej, miasta Słupsk i aglomeracji
trójmiejskiej80. Natomiast od roku 2013 na terenie województwa pomorskiego obowiązują:
 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, przyjęty uchwałą nr 753/XXXV/13
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku,
 Program ochrony powietrza dla strefy trójmiejskiej, przyjęty uchwałą nr 754/XXXV/13
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku.
W programach sformułowano zestaw zadań inwestycyjnych i organizacyjnych oraz wskazano
kierunki działań i zaleceń, których realizacja ma na celu osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub
docelowych substancji w powietrzu. Realizowane w latach 2009-2012 działania w ramach programów ochrony powietrza nie spowodowały istotnej poprawy jego jakości.
Ochrona środowiska przed hałasem
Ochrona przed hałasem w świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się
programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu
do dopuszczalnego. Odnotowane na terenie województwa pomorskiego przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku były podstawą do opracowania programów
naprawczych. W latach 2009 – 2012 obowiązywały:
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańsk przyjęty uchwałą
Nr XLIV/1253/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
programu ochrony środowiska przed hałasem,
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdynia przyjętego uchwałą
Nr XXXII/662/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia
programu ochrony środowiska przed hałasem,
 Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2010-2013 z perspektywą na lata
następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż
odcinków dróg krajowych i ekspresowych o numerach: 91, 6, S6, 7, 20, 21, 22, 25, 55, których
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami

Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska wynika, że dla stref w których stwierdzono przekroczenia
poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej
substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu istnieje obowiązek przygotowania programu ochrony powietrza (POP) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
80 Były to programy przyjęte uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego: Programy ochrony powietrza dla strefy kartuskokościerskiej (Uchwała Nr 833/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku ), Program ochrony powietrza dla strefy kwidzyńskotczewskiej (Uchwała Nr 832/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku), Program ochrony powietrza dla strefy pucko-wejherowskiej,
(Uchwała Nr 831/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku), Program ochrony powietrza dla strefy miasto Słupsk (Uchwała Nr
830/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku), Program ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej, (Uchwała Nr
1203/XLIX/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku)
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hałasu LDWN i LN, określone uchwałą nr 1183/XLVIII/10 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. (DZ. URZ. z 2010.r. Nr 137, poz. 2658),
 Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2010-2013 z perspektywą na lata
następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż
odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływania
akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN określone uchwałą
nr 1182/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz.
2010 Nr 131, poz. 2534).
W programach wskazano działania inwestycyjne i bezinwestycyjne dla przywrócenia poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych dla poszczególnych grup hałasu. Realizowane działania
w ramach przyjętych programów nie przyniosły jednak istotnej poprawy w zakresie klimatu akustycznego. „Wyciszenie” uzyskiwane przez wprowadzenie nowocześniejszych środków transportu, modernizację torowisk i nawierzchni drogowych, wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrów miast itp. niwelowane jest przez wzrost ilości poruszających się pojazdów.
Zgodnie z delegacją ustawową (art. 116 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r.), ze
względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków akustycznych na terenach
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada powiatu, w drodze uchwały, może
ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów, na
określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących. Na
użytkowanych rekreacyjnie akwenach wodnych województwa pomorskiego ustanowiono takie
ograniczenia. W latach 2009 – 2012 strefami ciszy objęto m.in. na jeziorach: Kamień, Marchowo
i Wysoka (gm. Szemud), Orle (gm. Wejherowo), Salino (gm. Gniewino), Choczewskie (gm.
Choczewo), Głębokie (gm. Kartuzy i Żukowo), Dymno (gm. Koczała) i na kanale rzeki Redy od
jeziora Orle do jazu cementowni w Wejherowie.
W latach 2009 – 2012 w zakresie hałasu obowiązywały trzy obszary ograniczonego użytkowania:
 wokół lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, którego granicę stanowi obwiednia izofony 50
dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej. Obszar wprowadzono Rozporządzeniem
Nr 8/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2002 r. (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 49 z dnia 29 lipca 2002 r.),
 wokół lotniska wojskowego w Królewie Malborskim (gm. Stare Pole), którego granicę stanowi
obwiednia izolinii ekspozycyjnego poziomu dźwięku 83 dB. Obszar wprowadzono Rozporządzeniem Nr 9/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2003 r., zmienionym Rozporządzeniem Nr 4/2004 z dnia 16 marca 2004 r.,
 dla trasy komunikacyjnej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Starogard Gdański –
Gdynia z drogą powiatową nr 10212 Miszewo – Gdańsk oraz z drogą powiatową nr 10211
Przodkowo – Leźno o zasięgu 89 m od osi jezdni drogi krajowej. Obszar wprowadzono
Uchwałą Nr XXXV/246/02 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 października 2002 r.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu środowiska poprzez:
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych
poziomów, gdy nie są one dotrzymane.
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Dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku od 2005, w
ramach państwowego monitoringu środowiska, dokonuje oceny poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku. W roku 2012 tak jak w latach poprzednich w żadnym
punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wielkości pól
elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi. W związku z powyższym nie
prowadzono działań naprawczych.
Ochrona brzegu morskiego
Brzeg morski w granicach województwa podlega ochronie w pasie nadbrzeżnym, który składa się
z pasa technicznego obejmującego strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza
i lądu81 i pasa ochronnego obejmującego obszar, w którym działalność człowieka wywiera
bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego. Od roku 2004 realizowany jest wieloletni
„Program ochrony brzegów morskich” (wykaz odcinków brzegu morskiego oraz zadań planowanych w ramach wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich” zawiera tabela IV w załącznikach do opracowania).
3.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich
kształtowania
W ramach oceny stanu zachowania walorów krajobrazowych uwzględnia się stopień nasilenia
procesów wpływających na przekształcenia krajobrazu, poprzez analizę natężenia destrukcyjnej
dla krajobrazu działalności człowieka (np. stopnia urbanizacji i uprzemysłowienia stanowiących
czynniki zmieniające oryginalne cechy krajobrazu). O zachowaniu walorów krajobrazowych decyduje występowanie: makro- i mikroprzestrzennych elementów krajobrazu oraz harmonijność
układów przyrodniczo-kulturowych (jeśli sposób kulturowego zagospodarowania przestrzeni
nawiązuje do warunków przyrodniczych w szczególności rzeźby terenu). (Studium ochrony krajobrazu …, 2005 i Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego ….., 2007). Ochrona prawna
walorów krajobrazowych realizowana jest m.in. w oparciu o przedstawiony wcześniej system
przyrodniczych obszarów chronionych (na mocy Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.) oraz
w oparciu o obszary prawnej ochrony walorów historyczno-kulturowych – np. w postaci parku
kulturowego lub pomnika historii (na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 2003 r. – t.j. z dnia 10 września 2014 r.). Niezależnie od ustanowionych prawnych form ochrony krajobrazu jego ocena może być prowadzona w odniesieniu do wybranych komponentów lub
całościowo – w sposób zintegrowany. Na obszarze województwa pomorskiego dotychczas zachowało się wiele obszarów o wysokiej klasie walorów krajobrazowych, nie objętych dotychczas
prawną ochroną.
Przedstawiona poniżej zintegrowana ocena wartości krajobrazowych województwa uwzględnia
stan zachowania makro- i mikroprzestrzennych elementów krajobrazu. W odniesieniu do jednostek fizycznogeograficznych (przyrodniczych) przedstawia się ona następująco:
 Obszary o najwyżej ocenionym krajobrazie:
Żuławy Malborskie (południowa i centralna część Żuław Wiślanych), część Pojezierza Iławskiego
położona w trójkącie Sztum – Stary Dzierzgoń – Prabuty, południowa część Pojezierza Kaszubskiego położoną pomiędzy Kościerzyną a Tczewem, północno-zachodnia część Wysoczyzny
Żarnowieckiej, północno-wschodnia i południowa część Pojezierza Starogardzkiego oraz mniejsze fragmenty: Wysoczyzny Polanowskiej, Pradoliny Łeby i Pobrzeża Kaszubskiego;
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 Obszary o wysoko ocenionym krajobrazie:
Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Pojezierze Bytowskie, centralna, północna i zachodnia
część Pojezierza Kaszubskiego, Mierzeja Helska, Żuławy Gdańskie (północno-zachodnia część
Żuław Wiślanych), Zalew Wiślany, Dolina Kwidzyńska, większość obszaru Pojezierzy: Starogardzkiego i Iławskiego, zachodnia i wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego (w obrębie województwa pomorskiego). Poza nimi, większe kompleksy krajobrazów o wysokiej wartości występują w częściach Wybrzeża Słowińskiego (szczególnie w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego), Wysoczyzn: Żarnowieckiej i Polanowskiej oraz Borów Tucholskich (część południowowschodnia);
 Obszary o średnich wartościach krajobrazowych:
Większe fragmenty: Równiny Charzykowskiej, Doliny Gwdy, Borów Tucholskich, Pojezierza
Krajeńskiego, Wysoczyzny Polanowskiej, Pobrzeża Kaszubskiego, Mierzei Wiślanej, Żuław Elbląskich (w części leżącej w granicach województwa pomorskiego), wschodniej części Wybrzeża
Słowińskiego (pomiędzy Łebą a Jastrzębią Górą), wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego;
 Obszary o najniżej ocenionym krajobrazie:
Suburbanizująca się strefa podmiejska miast aglomeracji trójmiejskiej, strefa pomiędzy Rumią
a Wejherowem, pas nadmorski w rejonie Karwi – Ostrowa – Jastrzębiej Góry i Jastarni, pas Jantar – Stegna – Junoszyno oraz strefa między Pszczółkami a Tczewem.
W układzie administracyjnym, najbardziej wartościowe krajobrazy występują w powiatach:
malborskim, sztumskim (gmina Mikołajki Pomorskie, częściowo Stary Dzierzgoń i Sztum),
tczewskim (gmina Subkowy, częściowo Pelplin i Tczew), gdańskim (gmina Trąbki Wielkie, częściowo Pszczółki i Pruszcz Gdański), wejherowskim (częściowo gmina Choczewo, Gniewino
i Łęczyce), lęborskim (częściowo gminy Wicko i Cewice), kościerskim (gmina Nowa Karczma,
częściowo gmina Kościerzyna, Liniewo i Dziemiany). Poza wymienionymi jednostkami administracyjnymi bardzo wysoką wartość krajobrazu stwierdzono w przeważających częściach gmin:
Smętowo Graniczne, Prabuty, Kwidzyn, Nowy Dwór Gdański, Puck, Somonino, Dębnica Kaszubska, Kępice.
Wysoka wartość zasobów krajobrazowych charakteryzuje znaczne części następujących powiatów: słupskiego (z wyjątkiem miasta Słupska), bytowskiego (gminy: Miastko, Kołczygłowy, Tuchomie, Bytów i Parchowo), kartuskiego (gminy: Sierakowice, Chmielno, Kartuzy, Somonino,
częściowo Stężyca), gdańskiego (gminy: Przywidz, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, częściowo Pruszcz
Gdański), kwidzyńskiego (większość obszaru), tczewskiego (częściowo gminy Morzeszczyn,
Gniew i Tczew) i starogardzkiego – część wschodnia (gminy: Skarszewy, Bobowo, Skórcz, Starogard, Osiek). Krajobraz o wysokiej wartości występuje też w większej części gmin: Luzino, Nowa
Wieś Lęborska, Czarne, Liniewo, Stara Kiszewa, Jastarnia, Hel, Stegna, Krynica Morska.
Umiarkowaną wartością zasobów krajobrazowych cechują się powiaty: człuchowski (z wyjątkiem
gminy Czarne), chojnicki (poza południową częścią gminy Chojnice), pucki (gmina Kosakowo
i częściowo gminy: Władysławowo, Krokowa oraz Puck), nowodworski – część wschodnia (część
gmin: Stegna, Sztutowo, Nowy Dwór Gdański), kościerski – część zachodnia (gminy Lipusz,
Karsin, częściowo Dziemiany i Kościerzyna), starogardzki – część zachodnia (gminy Kaliska,
Czarna Woda, Osieczna, częściowo Zblewo i Lubichowo), a także części gmin: Czarna Dąbrówka, Trzebielino, Lipnica, Studzienice, Żukowo i Linia oraz miast: Gdańska, Gdyni, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Kościerzyny.
Najniższymi zasobami krajobrazowymi cechują się: zachodnia część Gdańska, północna część
Gdyni i Rumi, wschodnia część gminy Szemud oraz fragmenty gminy Wejherowo.
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Cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego kształtują wartości wizualno-estetyczne walorów krajobrazowych regionu.
Poniżej wskazuje się metody i działania, które pozwolą zachować, kształtować bądź przywrócić, wartości krajobrazowe oraz umożliwią zminimalizowanie stopnia ich degradacji pomimo oddziaływania różnorodnych czynników degradacyjnych:
 zakaz lub zdecydowane ograniczenie wprowadzania wysokościowych elementów – dominant technicznych (np. linii przesyłowych wysokiego napięcia, masztów telefonii komórkowej i siłowni wiatrowych);
 konieczność wykonania szczegółowego studium krajobrazowego dla nowych elementów
wysokościowych i kubaturowych o dużej skali;
 zachowanie i tworzenie ciągów alejowych dróg lokalnych, jak również uczytelnienie lokalnych wnętrz krajobrazowych i ich powiązań drogami alejowymi;
 zachowanie ekspozycji zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych jako dominant krajobrazowych we wnętrzach krajobrazowych;
 sporządzanie studium krajobrazowego: dla wnętrza krajobrazowego, pod kątem ochrony
istniejących wartości wizualnych krajobrazu oraz dla punktu widokowego, pod kątem
ochrony istniejącej ekspozycji krajobrazu z tego miejsca;
 ochrona ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania obiektów zabytkowych czy panoram
historycznych zespołów ruralistycznych;
 utrzymanie zwartości wizualnej w krajobrazie historycznych jednostek osadniczych;
 zachowanie i rewitalizacja śladów osadniczych osadnictwa rozproszonego i specyfiki historycznego typu rozplanowania jednostek osadniczych; w tym tradycyjnej skali i formy
podziałów geodezyjnych;
 zakaz lub silne ograniczenie rozpraszania miejsc lokalizacji zespołów nowej zabudowy
i stosowania dowolnych form architektonicznych w nowej zabudowie;
 ochrona, zachowanie i kontynuowanie historyczno-regionalnej skali zabudowy wiejskich
jednostek osadniczych;
 zachowanie i wprowadzanie zieleni śródpolnej w otwartym krajobrazie rolniczym;
 zachowanie bądź wprowadzenie drobnych elementów naturalnych (takich jak: enklawy,
korytarze ekologiczne) oraz zieleni publicznej wewnątrz nowych jednostek osadniczych.
Obok wyżej wymienionych działań w zakresie ochrony i kształtowania walorów krajobrazowych możliwości ochrony prawnej wynikają także z ustawy o ochronie przyrody 82: parki narodowe (chroniące całość przyrody, w tym krajobraz), wybrane rezerwaty przyrody (dla których
głównym przedmiotem ochrony jest krajobraz), parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami83: parki kulturowe, wpisy obszarowe do rejestru zabytków układów urbanistycznych
(miejskich) i ruralistycznych (wiejskich). Ponadto szczególnym sposobem ochrony krajobrazu jest
wyznaczenie strefy ochrony ekspozycji krajobrazowej i powiązań widokowych, które można uregulować np. wpisami do dokumentów planistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkiego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również planów ochrony parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów
przyrody.
82
83

Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
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3.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z
cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi
Użytkowanie gruntów rolnych w regionie pomorskim na ogół jest zgodne z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Występują jednak rozbieżność między realizowanym profilem
produkcji rolnej a naturalnymi możliwościami i predyspozycjami terenu określonymi w rolniczej
regionalizacji, w szczególności na obszarze Żuław. Rozbieżności te wiążą się z zamianą trwałych
użytków zielonych na pola uprawne, bez względu na obiektywne warunki glebowe.
Dobór roślin uprawnych, posiadających określone wymagania klimatyczno-glebowe, dostosowany jest z reguły do specyfiki panujących na danym obszarze województwa uwarunkowań przyrodniczo-glebowych, natomiast zróżnicowanie gatunków tych roślin podyktowane jest względami
rynkowymi.
Zalesienia na ogół są realizowane na gruntach marginalnych z uwzględnieniem kurczącego się
potencjału gruntów dla rolnictwa. Dobór gatunkowy drzewostanów leśnych nie zawsze zgodny
jest z naturalnym potencjałem siedliska leśnego.
W konflikcie z przyrodniczymi uwarunkowaniami często pozostaje energetyczne wykorzystanie wód w regionie. Wiąże się bowiem z ograniczeniem, a nawet uniemożliwieniem migracji organizmów wodnych, zwłaszcza ryb. Elektrownie wodne w większości nie są wyposażone w przepławki, podobnie jak znaczna część mniejszych piętrzących obiektów hydrotechnicznych.
W ostatnich latach zbudowano kilka przepławek, w tym na rzece Łebie przy Młynie Zamkowym
w Lęborku, na rzece Wieprzy przy elektrowni wodnej w Biesowicach. Wymagane są dalsze działania w zakresie przywracania ciągłości morfologicznej rzek.
Funkcję korytarzy ekologicznych zakłóca albo uniemożliwia ich zabudowa oraz przebieg ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg o największym nasileniu ruchu.
Zabudowana jest część terenów znajdujących się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Użytkowanie i zagospodarowanie obszarów najbardziej atrakcyjnych turystycznie, w tym strefy
nadmorskiej (zwłaszcza Mierzei Wiślanej, Helskiej i pasa pobrzeża nad otwartym morzem na
zachód od Półwyspu Helskiego, po rejon Białogóry) oraz Pojezierza Kaszubskiego (m.in. w rejonie jezior Raduńskich), bardzo często nie uwzględnia specyficznych cech uwarunkowań przyrodniczych tych obszarów. Konflikt funkcji użytkowej i przyrodniczej w takich przypadkach jest
spowodowany nadkoncentracją zainwestowania, zabudową terenów wrażliwych i podatnych na
degradację (w tym stoków o dużym nachyleniu, obszarów przyklifowych, terenów mokradłowych, łąk nadmorskich i nadzalewowych, torfowisk, lasów), przekraczaniem chłonności terenu.
3.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku
Na obszarze województw pomorskiego istotne zmiany w środowisku wiążą się z postępującą
urbanizacją i rozwojem systemów infrastruktury. Rozwój osadnictwa i realizacja inwestycji oznacza zmiany w pokryciu i użytkowaniu terenu.
Duże zróżnicowanie cech przestrzeni województwa oraz uwarunkowania społecznogospodarcze i prowadzona polityka przestrzenna powodują, że rodzaj, natężenie i zasięg zachodzących przeobrażeń w regionie są nierównomierne. Przeobrażenia te zachodzą głównie na skutek działania dwóch przeciwstawnych sił – z jednej strony dynamizującej te zmiany tendencji do
urbanizacji i związanego z nią rozwoju niezbędnej infrastruktury, z drugiej zaś - hamujących działań ochronnych, wynikających z polityki ekologicznej i przestrzennej państwa (ochrona gruntów
rolnych i leśnych, ustanawianie oraz ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zalesianie gruntów
nieprzydatnych rolniczo, rekultywacja gruntów zdegradowanych itp.).
177

Analiza zmian, jakie zaszły w latach 2009-2012 w powierzchni użytków gruntowych wykazała:
 spadek powierzchni użytków rolnych – z 933.158 ha do 922.613, tj. o 10.545 ha (o 1,13%), co
spowodowało spadek ich udziału w strukturze z 50,96% do 50,39%;
 przyrost powierzchni lasów - z 676.165 ha do 681.014, tj. o 4.849 ha (o 0,72%) powodujący
wzrost wskaźnika lesistości województwa z 36,93% do 37,19%;
 dość znaczący przyrost powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych – z 89.200 ha
do 94 734 ha, tj. o 5 534 ha (o 6,20%), w tym powierzchni terenów mieszkaniowych o 2.436
ha (o 14,39%), terenów przemysłowych o 534 ha (o 10,42%), terenów komunikacyjnych
o 1 464 ha (o 2,92%), w tym dróg o 1.299 ha (o 3,00%), terenów kolejowych o 106 ha
(o 1,70%); w grupie tej natomiast nastąpił spadek powierzchni innych terenów zabudowanych
o 1.070 ha (o 16,06%), terenów rekreacyjno-wypoczynkowych o 116 ha (3,17%) i użytków
kopalnych o 61 ha (7,61%);
 spadek powierzchni użytków ekologicznych – z 1.871 ha do 1.856 ha, tj. o 15 ha (o 0,80%);
 spadek powierzchni nieużytków – z 42.313 ha do 41.649 ha, tj. o 664 ha (1,57%) i terenów
różnych – z 7.068 ha do 6.760 ha, tj. o 308 ha (4,36%).
Obserwuje się dalszy proces ubywania użytków rolnych z przestrzeni województwa (Ryc. 43.).
W ostatnich latach proces ten uległ nasileniu – średnioroczne tempo ubywania użytków rolnych
w latach 2009-2012 wynosiło 2,6 tys. ha/rok, podczas gdy w latach 2005-2009 – 2,4 tys. ha/rok).
W grupie użytków rolnych obszarowo najwięcej ubyło gruntów ornych (6,6 tys. ha), jednakże
najwyższą, dynamikę spadku odnotowano w powierzchni sadów (spadek o 7,95%), rowów (spadek o 4,76%) oraz gruntów rolnych zabudowanych (spadek o 4,25%).
W aspekcie zmian zachodzących w środowisku pozytywna tendencja polega na przyhamowaniu tempa ubywania trwałych użytków zielonych (spadek o 2,60%), choć nadal jest stosunkowo
wysokie (szybsze niż średnio w kraju). Szczególnie niepokojące zjawisko obserwowane jest na
Żuławach, gdzie występuje duża rozbieżność między realizowanym profilem produkcji rolnej
a naturalnymi możliwościami i predyspozycjami terenu określonymi w rolniczej regionalizacji
Żuław. Zaorywanie trwałych użytków zielonych i ich zamiana na pola uprawne miała miejsce na
szczególnie dużą skalę w latach 30. XX wieku i po roku 1945, kiedy to Żuławom wyznaczono
rolę „fabryki zboża” (Czyż 2001). Zaorywanie łąk odbywało się bez względu na obiektywne uwarunkowania glebowe. Wysoka jakość gleb wciąż skłania wielu producentów rolnych do zaorywania łąk w celu przeznaczenia ich pod uprawy roślin wysokotowarowych. Na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat obserwuje się pogłębianie wadliwej struktury użytków rolnych (nadmiar gruntów
ornych w stosunku do powierzchni łąk i pastwisk).
Pozytywna dla środowiska zmiana polega na powiększaniu się powierzchni terenów zajętych
pod stawy. W okresie 2009-2012 odnotowano przyrost powierzchni stawów blisko dwukrotny
(o 47,84%, tj. 222 ha).
Zjawisko ubywania gruntów rolnych jest w dużym stopniu zróżnicowane przestrzennie i najbardziej uwidoczniło się w powiatach grodzkich i w miastach, co związane jest z obowiązującymi
od 1 stycznia 2009 roku ułatwieniami w zajmowaniu pod zabudowę użytków rolnych położonych
w granicach administracyjnych miast84.

84

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2008.237.1657 ze zm.
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Ryc. 43. Zmiany w powierzchni użytków rolnych w latach 2009-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2010, 2011, 2012, 2013. GUS

Na zmiany w użytkowaniu gruntów, oprócz presji czynników zewnętrznych związanych
z urbanizacją, duży wpływ mają również wewnętrzne uwarunkowania rolnictwa. Najwolniej proces ubywania gruntów rolnych postępuje w powiatach charakteryzujących się dużą koncentracją
towarowej produkcji rolniczej: malborskim, sztumskim, nowodworskim (Ryc. 44).

Ryc. 44. Zmiany w powierzchni geodezyjnej użytków rolnych w powiatach w latach 2009-2012 - ubytek powierzchni
użytków rolnych w %.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnych wykazów gruntów dla powiatów województwa pomorskiego wg stanu
na dzień 1.01.2013 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Ubytek przestrzeni rolniczej jest spowodowany również zalesieniami realizowanymi na najsłabszych gruntach rolnych.
Pozytywna zmiana w środowisku wiąże się z rosnącą z każdym rokiem powierzchnią lasów,
przy czym w okresie 2009-2012 tempo zalesień gruntów porolnych, w porównaniu z czteroleciem
2005-2009 wyraźnie osłabło (z ok. 1,7 tys. ha/rok do ok. 1,2 tys. ha/rok). Wzrost udziału powierzchni lasów odnotowano we wszystkich powiatach województwa, z wyjątkiem powiatu
grodzkiego Słupsk, gdzie dokonano znacznych wyłączeń z użytkowania leśnego gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy miasta (Ryc. 45, 46).
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Ryc. 45. Zmiany w powierzchni lasów w latach 2009-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2010, 2011, 2012, 2013. GUS

Ryc. 46. Zmiany w powierzchni geodezyjnej lasów w powiatach w latach 2009-2012 - przyrost powierzchni lasów w %.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geodezyjnych wykazów gruntów dla powiatów województwa pomorskiego wg stanu
na dzień 1.01.2013 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Zmiany zachodzące w użytkowaniu powierzchni gruntów leśnych obejmują dwa kierunki działań – przeznaczanie gruntów leśnych na cele nieleśne oraz zalesianie gruntów nieleśnych. Przeznaczanie gruntów leśnych na cele nieleśne związane jest przede wszystkim z ich zajmowaniem
na cele eksploatacji użytków kopalnych, cele komunikacyjne i budowlane – głównie pod rozwój
budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego. W okresie 2009-2012, z obszarów gruntów leśnych województwa, wyłączono z produkcji leśnej na cele nieleśne 115,4 ha, przy czym wielkość
wyłączanych powierzchni w kolejnych latach wykazuje tendencję wzrostową85. Jednocześnie tylko
w 2012 r., na obszarze całego województwa, w obowiązujących w gminach Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zapisano konieczność zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na cele nieleśne dla 1 638 ha (w roku 2009 było to 1 322 ha). Jednocześnie, w obowiązujących w 2012 r. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
wskazano łącznie powierzchnię, dla której zmieniono przeznaczenie z gruntów leśnych na cele
nieleśne, w wielkości 1 184 ha.
85

Roczniki Leśnictwo, 2010, 2011, 2012, 2013
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W latach 2009 – 2012 na terenie województwa pomorskiego zalesiono ogółem 1 291 ha powierzchni, w tym: 340 ha gruntów publicznych i 951 ha gruntów prywatnych. Rozmiar tych zalesień w poszczególnych latach obrazuje Ryc. 47. Zauważa się znaczący spadek tempa zalesień po
roku 2010, co przełożyło się na ogólnie niższe wyniki w porównaniu z okresem poprzednim –
w latach 2009-2012 powierzchnia zalesień wyniosła niespełna 44% powierzchni zalesionej w latach 2005-2008 (wg WUS w Gdańsku). Jest to przede wszystkim efektem wprowadzenia dla rolników dopłat bezpośrednich, uzależnionych od wielkości obszaru gruntów użytkowanych pod
uprawy (w unijnym systemie Wspólnej Polityki Rolnej) i odstąpienia od planowanych wcześniej
zalesień gruntów rolnych. Na obszarze województwa realizowany jest Krajowy program zwiększania lesistości. Jednak poziom wykonanych zalesień w latach 2005 – 2012 wyniósł zaledwie
21,5% powierzchni planowanej do zalesienia w tym programie, w okresie 2001-2020. Istnieje
mała szansa, aby przy obecnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych i finansowych program ten został wykonany.

Ryc. 47. Powierzchnia zalesień w województwie pomorskim w latach 2009 – 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczników Województwo Pomorskie 2010, 2011, 2012, 2013 WUS Gdańsk.

Na terenie województwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 20042006 i PROW 2007-2013) – działania „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, zalesiane są
grunty rolne nieprzydatne rolniczo (na tzw. marginalnych gruntach rolnych). W omawianym
okresie największą powierzchnię gruntów marginalnych zalesiono w powiatach: słupskim, bytowskim, gdańskim, sztumskim i lęborskim. Zalesienia w tych 5 powiatach stanowiły blisko 78%
zalesień porolnych ogółem w województwie (Ryc. 46) Przyrost udziału powierzchni leśnej zanotowano na obszarach 82 gmin, nie wykazano istotnych zmian lesistości w przypadku 26 gmin,
natomiast spadek udziału lasów uwidocznił się w 15 gminach.
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Ryc. 48. Powierzchnia zalesień gruntów rolnych w latach 2009 – 2012 według powiatów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczników Województwo Pomorskie 2010, 2011, 2012, 2013 WUS Gdańsk.

W okresie 2009-2012 nastąpił gwałtowny przyrost powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych - średnio o 1,4 tys. ha /rok (w latach 2005-2009 - o 0,7 tys. ha/rok). Najwyższą
dynamikę wzrostu tych terenów odnotowano w powiatach: tczewskim, wejherowskim i chojnickim - powyżej 10% (o czym głównie zadecydował przyrost tych terenów w: Tczewie, Wejherowie
i Chojnicach - po ok. 6%),, zaś spośród powiatów grodzkich - w Gdańsku (7%), Gdyni i Słupsku
(po 4%), najniższą zaś w powiatach ziemskich: bytowskim, człuchowskim i malborskim (poniżej
2%). Nie odnotowano przyrostu udziału gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Sopocie
i w powiecie sztumskim (Ryc. 49)
Dynamiczny przyrost powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych następuje
szczególnie w granicach i otoczeniu powiatów grodzkich oraz większych miast. Na terenach wiejskich utrzymuje się tendencja do zmniejszania się powierzchni siedlisk rolniczych i terenów byłej
zabudowy pgr na rzecz terenów mieszkaniowych i przemysłowo-usługowych.
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Ryc. 49. Zmiany w powierzchni geodezyjnej gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w powiatach w latach 20092012. Przyrost powierzchni w %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie geodezyjnych wykazów gruntów dla powiatów województwa pomorskiego wg stanu
na dzień 1.01.2013 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Na obszarze województwa pomorskiego przybywa gruntów zdewastowanych i zdegradowanych. Analiza danych z lat 2009-2012 (tabela 50) wskazuje, że powierzchnia tych gruntów z każdym rokiem rośnie. Niepokojącym procesem jest sukcesywny przyrost powierzchni gruntów
zdewastowanych.
Tabela 51. Grunty zdewastowane i zdegradowane w woj. pomorskim w latach 2009-2012
Grunty zdewastowane i zdegradowane
Zrekultywowane
zdewastowa- zdegradow tym: na cele
na cele
Rok
ogółem
ogółem
ne
wane
rolnicze
leśne
2009
2 784
2 298
486
58
50
4
2010
2 924
2 374
550
43
29
14
2011
2 952
2 411
541
86
44
37
2012
3 050
2 455
605
74
31
41
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2010, 2011, 2012, 2013. GUS

Zagospodarowane
3
10
0
0

Zmiany zachodzące w środowisku przejawiają się likwidacją i ubożeniem siedlisk oraz zmianami w występowaniu gatunków. Wpływ na te procesy mają czynniki zmieniające się na przestrzeni wielu lat. Od lat 50-tych do końca 80-tych dużą rolę odgrywała działalność rolnicza związana z melioracjami osuszającymi, chemizacją rolnictwa i eutrofizacją środowiska oraz rozwój
miast, w latach 90-tych eutrofizacja siedlisk postępowała oraz przybyło terenów zabudowanych
i komunikacyjnych. Ostatnie 10 lat to najbardziej intensywny w historii regionu rozwój terenów
komunikacji i duży wzrost powierzchni terenów zabudowanych – szczególnie w obszarach podmiejskich (tj. rozwój tzw. suburbiów), skutkujący zmniejszeniem się powierzchni i zubożeniem
zbiorowisk leśnych oraz defragmentacją siedlisk i przerwaniem ciągłości korytarzy ekologicznych,
skutkującym utrudnieniem albo uniemożliwieniem migracji gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
W zakresie negatywnych zjawisk obserwowanych w środowisku na przestrzeni wieloleci, polegających na ascenzji i ingresji wód zasolonych, lokalnie zaobserwowano w ostatnim okresie
pozytywne zmiany, w tym związane z ograniczeniem poboru wód na ujęciach - poprawiła się
sytuacja w Gdańsku gdzie zaobserwowano wysłodzenie wód w rejonie Martwej Wisły i ujęcia
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Czarny Dwór. Trudno ocenić, na ile zaobserwowana zmiana dotycząca jakości ujmowanych wód
w rejonie Gdańska będzie trwała.
W zakresie stanu jakościowego jezior w okresie 2009-2012 uwidoczniły się pozytywne zmiany,
polegające na poprawie stanu ekologicznego, ogólnego albo w zakresie wskaźników chemicznych
niektórych akwenów (Jasień Północny i Południowy, Mausz Duży, Węgorzyno, Łebsko Sumińskie, Charzykowskie, Głębokie). Nastąpiły jednak również zmiany negatywne, związane z pogorszeniem stanu ekologicznego jezior (jezioro Raduńskie Dolne i Godziszewskie).
Pozytywne zmiany dla środowiska, zwłaszcza wodnego i gleb, wiążą się z rozbudową systemów oczyszczania ścieków oraz działaniami realizowanymi w zakresie gospodarki odpadami.
Zagadnienia związane z gospodarką ściekową i gospodarka odpadami omówione w podrozdziale.3.4.
3.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia
Jakość wód powierzchniowych
Wody płynące
Z badań przeprowadzonych w latach 2011-2012 w ramach monitoringu diagnostycznego86
wód płynących w granicach województwa pomorskiego wynika porównywalny, najczęściej dobry
stan/potencjał ekologiczny większości przebadanych wód oraz duża zgodność wyników badań
biologicznych i fizykochemicznych, w tym substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego. W roku 2011, wody 14-tu spośród 18, tj. 77,8% monitorowanych jednolitych części
wód charakteryzowały się stanem/potencjałem ekologicznym dobrym i powyżej dobrego, a pozostałe 4 jcw (22,2%) prezentowały stan/potencjał umiarkowany. W roku 2012, gdy ocena po raz
pierwszy uwzględniała rozszerzoną listę elementów biologicznych, stan/potencjał dobry i powyżej dobrego stwierdzono dla 12-tu spośród 17, tj. 70,6 % jednolitych części wód, natomiast dla
pozostałych - stan/potencjał umiarkowany (3 jcw, tj.17,6%);) i słaby (2 jcw, tj. 11,8%);)87. Słabą
kondycję wykazywały wody Płutnicy i Czarnej Wody w odcinku ujściowym. Obniżona kondycja,
przesądzająca o niekorzystnym stanie/potencjale ekologicznym wynikała przede wszystkim
z oceny elementów biologicznych i w mniejszym zakresie z oceny fizykochemicznej, dotyczącej
koncentracji fosforanów. W roku 2011 r. wody rzeki Kaczej w Gdyni i Liwy w Piekle pod względem stanu chemicznego zostały sklasyfikowane poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny wszystkich wód objętych monitoringiem diagnostycznym w 2012 r. był dobry.
Zróżnicowaną kondycję wód płynących stwierdzono w ramach monitoringu operacyjnego88.
W roku 2011 ocena stanu/potencjału ekologicznego, przeprowadzona dla 20 spośród 34-ech jcw
objętych tym monitoringiem, wykazała dominację stanu ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego (14 jcw, tj. 70% ocenionych jcw) i mniejszy udział wód o stanie/potencjale umiarkowanym
(6 jcw , tj. 30%). W roku 2012, gdy oceniono większą grupę jcw, wystąpiła większa rozbieżność
w zakresie stanu/potencjału ekologicznego wód płynących objętych badaniami i zaznaczył się
większy udział wód poniżej stanu dobrego. Z ogółu 43 ocenionych, 21 jednolitych części wód
wykazało stan/potencjał dobry i powyżej dobrego (48,8% ogółu jcw), pozostałe 22 jcw (51,2%)
Monitoring diagnostyczny jest prowadzony w celu dostarczenia informacji dla uzupełnienia i zatwierdzenia procedury oceny
oddziaływań, sprawnego i skutecznego zaprojektowania przyszłych programów monitoringu, oceny długoterminowych zmian
w warunkach naturalnych oraz oceny długoterminowych zmian wynikających z szeroko rozumianej działalności człowieka.
87 W 2008 roku pośród przebadanych wód płynących przewagę stanowiły rzeki o umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym
- 57,7% jcw, udział wód o dobrym stanie/potencjale ekologicznym wynosił 34,6% jcw. Stwierdzono wody o słabym - Wisła
i złym stanie/potencjale ekologicznym - Młynówki Malborskiej poniżej Jeziora Dąbrówka.
88 Monitoring operacyjny jest prowadzony w celu ustalenia stanu tych części wód, które na podstawie oceny oddziaływań lub
monitoringu diagnostycznego zostały określone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz
w celu oceny wszelkich zmian stanu tych części wód wynikających z podjętych programów działań.
86

184

oznaczało się stanem/potencjałem odpowiednio mniej korzystnym, tj. umiarkowanym - 14 jcw
(32,6%), słabym – 2 jcw (4,6%), złym – 6 jcw (14,0%), przy czym dla większości (35 jcw) ocenę
stanu determinowała klasa elementów biologicznych. Zły stan/potencjał ekologiczny w 2012 r.
prezentowały w ramach monitoringu operacyjnego wody Strzyży, Kanału Ściekowego, Martwej
Wisły (do Strzyży) oraz dolnych odcinków Małej Wierzycy, Wierzycy i Liwy. Najmniej korzystnym stanem chemicznym (poniżej dobrego) charakteryzowały się Wody Martwej Wisły do Strzyży, Liwy od wypływu z jez. Liwieniec po ujście oraz Kaczej w Gdyni (w przypadku Liwy oraz
Kaczej potwierdziła się niekorzystna ocena stanu chemicznego z 2011 roku).
Ogólna ocena stanu wód płynących została dokonana w roku 2012 dla 51 spośród 62 monitorowanych jednolitych części wód, w ramach monitoringu obszarów chronionych. Z oceny
uwzględniającej wymogi dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1-6
ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne89, wynika dobry stan ogólny tylko 17, tj. 33,4% jednolitych części wód, pozostałe 34 jcw (66,6%) charakteryzowały się złym stanem ogólnym. Wymóg
spełniania dodatkowych celów środowiskowych przez jcw płynące na obszarach chronionych, spowodował zmianę klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego dla kilku spośród 62 przebadanych jcw.
Dobrym stanem/potencjałem ekologicznym w obszarach chronionych charakteryzowało się 28 jcw
(45,2%), umiarkowanym - 23 jcw (37,1%), słabym - 5 jcw (8,1%), złym - 6 jcw (9,7%).
W zakresie eutrofizacji komunalnej, analiza z roku 2012 wykazała niewielki jej wpływ na wody
rzeczne w regionie. Znaczący udział eutrofizacji komunalnej, przejawiający się głównie zawartością fosforanów, zaobserwowano dla 7 jcw (17,9%), a brak eutroficznego charakteru wód płynących stwierdzono w obrębie 32 jcw (82,1%)90. Wymogów dla obszaru chronionego w zakresie wiążącym się z wrażliwością na eutrofizacją komunalną nie spełniały: Chrząstawa do dopływu z Borkowa, Glaźna, Płutnica,
Liwa od wypływu z jez. Liwieniec, Mała Słupia z jez. Klasztorne Duże i Białe, Niechwaszcz od Parzenicy do ujścia i Wierzyca do Małej Wierzycy od wypływu z jez. Zagnanie do Wietcisy.
W ramach monitoringu badawczego - intensywnego w 2012 r. uzyskano informacje o stanie
wód wpływających do Bałtyku, w szczególności Wisły (od Wdy do ujścia) oraz Redy (od Bolszewki do ujścia), dla których stwierdzono odpowiednio słaby i umiarkowany potencjał ekologiczny, a jednocześnie dobry stan chemiczny.
Poniżej przedstawiono mapy (ryc. 51 - 54) obrazujące stan jakościowy jcw płynących, oceniony w ramach badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach latach 2010-2012, na podstawie zbiorczych zestawień zamieszczonych w Raporcie o stanie …(2013).

Na terenie województwa pomorskiego, z obszarów wymienionych w art. 113 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 18.07.2011 r. Prawo
wodne, monitoringowi podlegały: a) obszary jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b) obszarów przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym; c) jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; d) obszarów wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
90 Brak możliwości obiektywnego porównania ze stanem z 2008 r. Raport za rok 2008 podaje ocenę za okres 2004-2007 dla 160
punktów kontrolnych łącznie w obrębie 94 jcw. Eutrofizację stwierdzono dla 46% punktów pomiarowych bez odniesienia do
ilości jcw objętych eutrofizacją.
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Ryc. 51. Stan/potencjał ekologiczny JCW płynących badanych w latach 2010-2012 (monitoring diagnostyczny,
operacyjny i badawczy)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ
WIOŚ, Gdańsk 2013

Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego wód płynących wskazują m.in. na najczęściej
dobrą kondycję ekologiczna większych rzek przymorskich (Słupi, Łupawy, Łeby). Zły
stan/potencjał ekologiczny wykazują w szczególności odcinki rzek we wschodniej części województw, w tym Wierzycy, Liwy, Martwej Wisły.
Ocena biologiczna na ogół koreluje ze oceną stanu/potencjału ekologicznego wód. Część
wód płynących wyróżnia się nawet bardzo dobrą klasą elementów biologicznych.
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Ryc. 52. Klasa elementów biologicznych JCW płynących badanych w latach 2010-2012 (monitoring diagnostyczny, operacyjny i
badawczy)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ
WIOŚ, Gdańsk 2013

Stan chemiczny większości przebadanych rzek był dobry, tylko w odniesieniu do kilku JCW
płynących (Liwy, Martwej Wisły, Kaczej) stwierdzono stan zły.

Ryc. 53. Stan chemiczny JCW płynących badanych w latach 2010-2012 (monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ
WIOŚ, Gdańsk 2013

Najmniej korzystnie wypadły rzeki w ocenie ogólnej, w której uwzględniono wymogi dla obszarów chronionych. Na tle wszystkich ocenionych rzek pozytywnie wyróżnia się np. rzeka Słupia
(stan JCW płynących w środkowym i dolnym biegu, poza niewielkim fragmentem ujściowym w
mieście Ustka, dobry).

Ryc. 54. Stan JCW płynących badanych w latach 2010-2012 (monitoring obszarów chronionych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ
WIOŚ, Gdańsk 2013

Jeziora
Spośród 44 przebadanych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w latach
2010-2012 jezior, 22 (50%) wykazało się bardzo dobrym i dobrym stanem ekologicznym i były to
głównie jeziora stratyfikowane (tzn. cechujące się stratyfikacją termiczną). Bardzo dobrym stanem
ekologicznym charakteryzowało się 7 jezior (15,9%): Trzebielsk, Choczewskie, Boruja Duża,
Kiedrowickie, Kosobudno, Ostrowite, Mausz Duży. Dobry stan ekologiczny stwierdzono w 15
jcw jeziornych (34,1%). 18 jezior (40,9%) prezentowało umiarkowany stan ekologiczny,
2 (4,55%) słaby i 2 (4,55%) zły. 7 jezior zostało zaklasyfikowanych do umiarkowanych z uwagi na
ponadnormatywne wartości wskaźników fizykochemicznych, głównie azotu i fosforu ogólnego
oraz złe warunki tlenowe. O słabym i złym stanie jezior decydowała niska klasa elementów biologicznych. (Ryc. 55).
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Ryc. 55. Ocena stanu ekologicznego, chemicznego i ogólnego JCW jezior badanych w latach 2010-2012
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ WIOŚ, Gdańsk 2013

Pod względem stanu ogólnego, będącego wypadkową stanu ekologicznego i stanu chemicznego, sklasyfikowano 33 jeziora monitorowane w okresie 2010-2012. Dobry stan ogólny stwierdzono wobec 10 jcw jeziornych (30,3%). Stan pozostałych 23 jcw jeziornych (69,7%) oceniono jako
zły, głównie ze względu na niekorzystny, bo poniżej dobrego, stan ekologiczny. W jednym przypadku o złym stanie ogólnym przesądził niekorzystny stan chemiczny, wynikający z przekroczenia normy w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (jezioro Kucki).
37 jcw jeziornych zostało w latach 2010-2012 objętych monitoringiem obszarów chronionych.
W ramach tego monitoringu wykazano, że szczególne wymagania dotyczące obszarów chronionych spełniła tylko część jezior, tj. 11 (61,1%) spośród 18 jezior znajdujących na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 4 (44,,4%) wśród 9 jezior na obszarach chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych oraz 18 (48,6%) z 37 jezior
położonych na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. (Ryc. 56).
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Ryc. 56. Ocena spełnienia wymagań dla obszaru chronionego JCW jezior badanych w latach 2010-2012
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ WIOŚ, Gdańsk 2013

Przy porównaniu wyników oceny stanu ekologicznego jezior w latach 2005-2008 i w analizowanym okresie, potwierdza się stabilny, bardzo dobry stan ekologiczny jeziora Ostrowitego
i umiarkowany jez. Skotawsko Wielkie. Stwierdza się również poprawę stanu ekologicznego jezior
Jasień Północny i Południowy (z umiarkowanego na dobry, a w latach 2010 i 2011 nawet bardzo
dobry w przypadku Jasienia Północnego), Mausz Duży (z dobrego na bardzo dobry) oraz Węgorzyno i Łebsko (ze słabego na umiarkowany).
W zakresie stanu chemicznego, poprawiła się jakość wód jeziora Sumińskiego oraz Jasienia Północnego i Południowego, Dla 3 jezior: Charzykowskie, Głębokie i Łebsko, ocenianych w ramach
monitoringu operacyjnego, stwierdzono poprawę wskaźnika w zakresie dopuszczalnego poziomu
rtęci. Pod względem stanu ogólnego poprawa dotyczyła jezior Jasień Północny i Południowy. Potwierdził się zły stan jezior: Węgorzyno, Sumińskie, Skotawsko Wielkie i Łebsko. W okresie badawczym 2009-2012 niekorzystna zmiana w zakresie stanu ekologicznego (z dobrego na umiarkowany)
i ogólnego (z dobrego na zły) dotyczyła jezior Raduńskie Dolne i Godziszewskie.
Niespełnienie norm środowiskowych przez jcw jeziorne było rezultatem wieloletnich zaniedbań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Obniżona kondycja jezior wynikała z presji turystycznej, wiążącej się z nie zawsze legalną zabudową nad jeziorami, nieprawidłowej gospodarki
rybackiej, intensywnej gospodarki rolnej powodującej spływy obszarowe zanieczyszczeń z terenów rolnych, w tym nadmiernie nawożonych pól i nieracjonalnej gospodarki wodnej skutkującej
zmianą stosunków wodnych w zlewniach jeziornych. Poza tym wiele jezior pozbawionych jest
ekotonów brzegowych, otaczających zbiornik wodny od strony lądowej pasem szuwarów, krzewów i zadrzewień, pełniących funkcję filtracyjno-depozycyjną i ograniczających dopływ substancji eutrofizujących i zanieczyszczających do wód jeziora.
Ograniczanie zagrożeń
Niezbędna jest zgodna z wymogami ochrony środowiska gospodarka w zlewniach jezior.
Szczególnie istotne jest zrównoważone wykorzystanie zbiorników na potrzeby turystyki i rekreacji.
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Wody przejściowe i przybrzeżne
Monitoring umożliwiający klasyfikację wód przejściowych i przybrzeżnych został zapoczątkowany w roku 200891. Z przeprowadzonych do końca 2012 roku badań monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, obejmujących łącznie 4 jcw przejściowych oraz 6 jcw przybrzeżnych, wynika
ich bardzo niekorzystny stan ogólny, oceniony jako zły.
W zakresie kondycji ekologicznej, jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych w latach
2010-2012 wykazywały się stanem ekologicznym od złego po umiarkowany, w tym stan ekologiczny jednolitych części wód przybrzeżnych oceniono jako zły i słaby. W zdecydowanej większości
wszystkich przebadanych wód stwierdzono podwyższony poziom substancji biogenicznych, powyżej stanu dopuszczalnego. Niekorzystne były wskazania chlorofilu „a”, często dyskredytujące pozytywną ocenę w zakresie ichtiofauny i makrobezkręgowców bentosowych (Ryc. 57)..

Ryc. 57. Ocena stanu ekologicznego i chemicznego JCW powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych badanych w latach 2010-2012
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ WIOŚ, Gdańsk 2013

Badane w latach 2010-2012 wody przejściowe i przybrzeżne nie spełniały również wymagań
ustalonych dla obszarów chronionych. Korzystniej, przedstawiał się stan chemiczny, oceniony
jako dobry, przy czym ocena dotyczyła tylko 1 jcw przejściowej - Zatoki Puckiej Wewnętrznej
i 3 jcw przybrzeżnych: Rowy - Jarosławiec - Wschód, Jastrzębia Góra - Rowy i Półwysep Hel.
Z oceny dokonanej w trzech kolejnych latach 2009-2011 wynika nieustabilizowany stan ekologiczny wód Zatoki Puckiej Zewnętrznej (2009 - umiarkowany, 2010 - słaby, 2011 - umiarkowany)
i Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej (2009 - umiarkowany, 2010 - zły, 2011 -słaby). (Ryc. 58).

W roku 2008 dokonano jedynie wstępnej klasyfikacji jakości wód w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz stanu
ekologicznego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych.
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Ryc. 58. Ocen stanu JCW powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych badanych w latach 2010-2012 oraz
ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 roku, IOŚ WIOŚ, Gdańsk 2013

Na stan jakościowy wód Morza Bałtyckiego negatywnie oddziałuje odprowadzanie ścieków
komunalnych i przemysłowych, zawierających ładunki metali ciężkich, zanieczyszczeń chemicznych i ropopochodnych, spływ za pośrednictwem rzek chemicznych substancji wykorzystywanych w rolnictwie, skażenie substancjami ropopochodnymi (wypadki morskie, usuwanie do wód
wszelkich odpadów olejowych powstających podczas pracy statków oraz z ich mycia, czy obecność szkodliwych substancji na dnie), niewłaściwe składowanie odpadów oraz wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych w wyniku depozycji mokrej (opad) i suchej. Na środowisko akwenu bałtyckiego niekorzystnie wpływa przemysł chemiczny, celulozowo-papierniczy, hutniczy oraz sektor energetyczny oparty na spalaniu rodzimych zasobów węgla brunatnego i kamiennego. Na
koncentrację zanieczyszczeń narażona jest szczególnie Zatoka Gdańska. Oddzielony od Zatoki
Gdańskiej Mierzeją Wiślaną akwen Zalewu Wiślanego poddany jest z kolei intensywnym procesom zamulania.
Wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia z tych źródeł
Na obszarze województwa pomorskiego, za wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu
ze źródeł rolniczych uznane zostały następujące wody powierzchniowe92:
1) rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie tczewskim,
2) rzeki Janki na terenie gmin wiejskich: Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim oraz gmin
wiejskich: Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim,
3) dopływu spod Piaseczna na terenie gminy wiejskiej Gniew w powiecie tczewskim,
4) rzeki Młynówka Malborska i jeziora Dąbrówka na terenie gmin wiejskich: Stary Targ i Sztum
w powiecie sztumskim.
Jednocześnie w rejonie Dolnej Wisły wyznaczone zostały 3 obszary o łącznej powierzchni 383,2
km², z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do ww. wód należy ograniczyć93:
Rozporządzenie Nr 1/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym
Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 - poz. 2180), zmienione Rozporządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora
RZGW w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012 r.
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1) OSN w zlewni rzeki Drybok (66,86 km2 - powiat tczewski, gminy: Subkowy (obręby: Radostowo, Subkowy), Pelplin (obręby: Gręblin, Rajkowy, Rudno),
2) OSN w zlewniach rzek Janka i dopływu spod Piaseczna (255,27 km2 - powiat starogardzki,
gminy: Bobowo (obręb Grabowo), Skórcz (obręby: Barłożno, Mirotki, Miryce, Ryzowie,
Wielbrandowo, Wyb. Wielbrandowskie), Smętowo Graniczne (obręby: Fraca, Kopytkowo,
Kościelna Jania, Leśna Jania, Rynkówka); powiat tczewski, gminy: Gniew (obręby: Jeleń, Tymawa, Nicponia, Piaseczno, Kursztyn, Gogolewo,
3) OSN w zlewni rzeki Młynówka Malborska (61,09 km2) - powiat sztumski, gminy: Stary Targ
(obręby: Jurkowice, Kalwa, Kątki, Stary Targ), Sztum (obręby: Koślinka, Pietrzwałd).
W celu zapobieżenia pogorszeniu stanu wód oraz poprawy stanu wód, w których pogorszenie już
nastąpiło przyjęto i jest realizowany Program działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych na terenie województw pomorskiego94. Program będzie realizowany przez 4 lata począwszy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 1
listopada 2012 r.
Wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
Stan wód w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na ogół odpowiada
wymaganiom sanitarnym. Wyjątkowo ocena jakości wody wypada niekorzystnie pod względem
mikrobiologicznym (w 2012 r. w kąpielisku morskim Łeba C i kąpielisku śródlądowym na rzece
Nogat w Malborku, w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na jez. Gowidlińskim w Gowidlinie).
Częściej, wody nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym z powodu zakwitu sinic - taki stan został stwierdzony w 2012 r. w 3 kąpieliskach w Gdańsku (Molo Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno,
Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeżno) oraz w jez. Szczytno w „Rzewnicy”, a także w miejscach
wykorzystywanych do kąpieli w jez. Wdzydze. Obłęże, Kłodno i Kałębie (2 miejsca) oraz
w Gdańsku (Kliper Jelitkowo) („Stan sanitarny ….”, PPIS Gdańsk).
Jakość wód podziemnych, obszary deficytowe
Badania monitoringowe prowadzone dla wód podziemnych woj. pomorskiego przez WIOŚ
POIŚ w Gdańsku w okresie 2009-2012, potwierdziły ich zróżnicowaną jakość, stwierdzoną w latach
poprzednich. W 2012 r., spośród 52 przebadanych przez WIOŚ PIOŚ punktowo wód, dobrą jakością,
w zakresie klas czystości I-III, charakteryzowało się łącznie 94%. Stan słaby stwierdzono w przypadku
6% wód. W obrębie wód słabych nie wystąpiły wody złe, t.j. V klasy. W analizowanym wieloleciu
zaznaczył się trend do utrzymania dobrej kondycji wód podziemnych pod względem ich stanu
chemicznego (ponad 90% wód), a jednocześnie chwiejny wzrost udziału wód w I klasie czystości.
W okresie 2009-2012 do grupy punktów badawczych o niezadowalającej i złej jakości kwalifikowały się niektóre ujęcia miejskie w Kwidzynie (ujęcie Sportowa), Malborku (wodociąg miejski),
Sztumie, Gdańsku (Czarny Dwór, Krakowiec), Rumi i Redzie (ujęcie Kazimierz), ujęcie wiejskie
w Strzebielinie oraz wody mierzejowe w Rowach. Wyniki dla tych ujęć przełożyły się na słabą
jakość wód podziemnych stwierdzoną przez WIOŚ PIOŚ w granicach jednostek bilansowych
JCWPd: nr 12 (Słowiński Park Narodowy), 13 (zlewnia Piaśnicy, Redy, Raduni i Motławy), 15
(Żuławy Gdańskie z tarasem nadmorskim) oraz 32 (zlewnia Liwy). 95
j.w.
Rozporządzenie Nr 6/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenie województwa pomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z dnia 17 października 2012r. – poz. 3243).
95 J. Fac-Beneda, I. Chlos, Ekspertyza dot. charakterystyki i uwarunkowań hydrograficznych rozwoju województwa pomorskiego
dla potrzeb dokumentu opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Gdańsk 2013
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W ramach monitoringu krajowego prowadzonego przez PIG w latach 2011-2012, wody
o najmniej korzystnym stanie jakościowym tj. V klasy, stwierdzono w miejscowości Trutnowy
(gm. Cedry Wielkie), Jantar (gmina Stegna), Rąbka, (gmina Łeba), Gać (gmina Główczyce), Lisowe Malborskie (gmina Lichnowy) Lubieszynek (gmina Karczma) i w Gdańsku (otwór
PL01G013_003; V, ze względu na Mo).
Przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa geogenicznego pochodzenia wskaźników, stan chemiczny wszystkich JCWPd, w podziale na 172 JCWPd, z jednym wyjątkiem, dotyczącym JCWPd 17
obejmującym Mierzeję Wiślaną, oceniono w ramach monitoringu krajowego jako dobry. W przypadku JCWPd 17 stan chemiczny wód oceniono jako słaby. 96 Z kolei w podziale na 161 JCWPd, poza
Mierzeją Wiślaną, do wód słabym stanie chemicznym zaliczono również JCWPd 36 (jednostka fragmentarycznie w granicach województwa, na południowo-wschodnim skraju powiatu człuchowskiego), ze względu na przekroczenia wartości progowej NO3 w punktach monitoringu chemicznego
o numerach 1276 i 2192 poza województwem pomorskim.
Na obniżoną jakość wód podziemnych w rejonie północnych Żuław ma wpływ naturalna
ascenzja wód słonych, a jakość wód w strefie nadmorskiej jest uzależniona od stopnia ingresji
wód morskich. Zjawiska te mogą być spotęgowane w przypadku nadmiernej eksploatacji ujęć.
Zjawisko ingresji dotyczy w szczególności rejonu Łeby, Rowów, a także Gdańska, choć
w ostatnich latach w Gdańsku sytuacja się poprawiła - zaobserwowano wysłodzenie wód w rejonie Martwej Wisły i ujęcia Czarny Dwór. Proces ascenzji naturalnie zachodzi tylko na Żuławach
Wiślanych, w innych rejonach, w tym w Ustce, Słupsku, Machowinku, okolicach jeziora Gardno,
Łebsko i Żarnowieckiego, spowodowany został niewłaściwym gospodarowaniem zasobami wód
podziemnych. Duża intensywność poboru wód spowodowała w przeszłości negatywne procesy
(leje depresyjne) nie tylko na skalę lokalną (Lębork, Wejherowo), ale i regionalną (Gdańsk, Sopot,
Słupsk). Od kilku lat zjawisko ascenzji jest ograniczane, w wyniku zmniejszenia się poboru wód
podziemnych na ujęciach wód.
Przyczyny pogarszania się jakości wód podziemnych wiążą się z oddziaływaniami antropogenicznymi, powodującymi przenikanie do warstw wodonośnych substancji obcych, pochodzących
z odcieków, odpadów, surowców, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin oraz emisji pyłowo-gazowych.
Obecność potencjalnych ognisk zanieczyszczeń w rejonie aglomeracji trójmiejskiej od Wejherowa do Tczewa, po strefę nadmorską i po północną i wschodnią część Żuław, wiąże się z funkcjonowaniem portów i stoczni w Gdyni i Gdańsku, składowaniem pyłów, popiołów i żużli paleniskowych pochodzących z przedsiębiorstw energetycznych, funkcjonowaniem zakładów przemysłu chemicznego (Fosfory, Siarkopol, Rafineria Gdańska), magazynowaniem paliw, odpadów
przemysłowych i oczyszczaniem ścieków. Niekorzystne działanie czynników antropogenicznych
niosły także inne, duże skupiska ludności i zwartej zabudowy, koncentrujące się w pobliżu ośrodków miejskich Słupska, Chojnic, Stargardu Gdańskiego, Malborka i Kwidzyna. Do obszarów
zagrożonych zanieczyszczeniem wód podziemnych zaliczały się także obszary intensywnych zabiegów agrarnych i dużych ferm, zwłaszcza tuczu trzody chlewnej.
W analizowanym okresie na terenie województwa nie stwierdzono nadmiernego obciążenia
wód podziemnych związkami azotu pochodzących z sektora rolniczego. Wytypowano natomiast
obszary, szczególnie narażone na presję ze strony zanieczyszczeń azotanami, gdzie aktualnie stężenia osiągają wartości wyznaczone dla klasy zadowalającej. Należą tu: ujęcie miejskie Osowa
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http://mjwp.gios.gov.pl/mapa
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w Chwaszczynie, obszar Ośrodka Hodowli Zarodowej w Bobrownikach oraz powierzchnia
przemysłowej uprawy ziemniaków w rejonie Damno-Bobrowniki.97
W 2012 r. po raz pierwszy przeprowadzono zintegrowany monitoring wód podziemnych Gdańska i Sopotu, w wyniku którego stwierdzono dobry stan chemiczny wód i brak zanieczyszczeń
pochodzenia antropogenicznego w obrębie większości ujęć komunalnych (I i II klasa jakości),
przede wszystkim wysoczyznowych Gdańska oraz ujęć eksploatujących wody miocenu i oligocenu. Jakość wód na ujęciach kredowego piętra wodonośnego była bardziej zróżnicowana, zwłaszcza w zakresie stężenia fluorków powodującego miejscami, w tym na Wyspie Sobieszewskiej,
obniżenie jakości wód do IV, a nawet do V klasy.
Podwyższone koncentracje niektórych związków chemicznych, wskazujące na niekorzystne
działanie czynników antropogenicznych wystąpiły w punktach badawczych w rejonie Czarnego
Dworu, Zaspy i Lipiec. Wyjątkowo wysokie stężenia związków chemicznych degradujących jakość wód podziemnych stwierdzono w rejonie skrzyżowania ulic Bora-Komorowskiego i Beniowskiego w dzielnicy Gdańsk-Przymorze.
W roku 2012 w Gdańsku nie zaobserwowano zagrożenia ingresją wód słonych do warstw wodonośnych. Stwierdzono natomiast lokalnie podwyższone zawartości chlorków, świadczące
o obecności zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego w strefie nadmorskiej, w obrębie
ujęć płytkiego wody poziomu plejstoceńskiego. 98
Wśród Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, najbardziej narażone na zagrożenia typu antropogenicznego, związane z intensywnym zainwestowaniem rejonu Trójmiasta z otoczeniem są
dwa: GZWP 112 „Żuławy Gdańskie” i GZWP 110 „Pradolina Kaszubska i rzeka Reda” (na nich są
usytuowane ujęcia regionu gdańskiego - Redy, Rumi Gdyni, Sopotu i Gdańska)
Z kolei zagrożenie antropogeniczne pochodzenia rolniczego, związane zwłaszcza z intensywną
uprawą roślin w gminach Główczyce i Damnica, dotyczy wód podziemnych występujących w obrębie i w obszarach zasilania GZWP 115 „Zbiornik Międzymorenowy Łupawa” oraz GZWP 107
„Pradolina rzeki Łeby”.
Obszary deficytowe
Na obszarze woj. pomorskiego zidentyfikowano 3 obszary deficytowe (Hydrogeologia , 2007)99:
 Rejon Żuław Wiślanych w obrębie gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo
wraz z obszarami miejskimi Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdańskiego. Wielkość dostępnych zasobów wód podziemnych jest znacznie ograniczona z uwagi na złą jakość wód. Obszary wymienionych gmin zaopatrywane są w wodę z ujęcia Letniki za pomocą Centralnego Wodociągu Żuławskiego.
 Rejon Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) w obrębie miasta Łeby, gminy Wicko
i Smołdzino. Dostępność zasobów ogranicza zła jakość wód podziemnych oraz nakaz ochrony ekosystemów wodnych i lądowych SPN. Zaopatrzenie w wodę podziemną tego rejonu realizowane jest przez wykorzystanie ujęcia wiejskiego w Smołdzinie i Żelazie.
 Mierzeja Helska – dostępne zasoby wód podziemnych mogą zapewnić jedynie pokrycie bieżących potrzeb miasta Hel. Brak istotnych rezerw umożliwiających rozwój miasta. Pozostała
część mierzei korzysta z ujęć Władysławowa.

J. Fac-Beneda, I. Chlos, Ekspertyza ….
http://www.giwk.pl
99 Hydrogeologia Regionalna Polski, PIG 2007, http://www.mos.gov.pl/kategoria/314_hydrogeologia_regionalna_polski/
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Do obszarów deficytowych można zaliczyć również miasto Słupsk, gdzie wielkość zasobów
wód podziemnych ograniczają strefy wód zasolonych, które przenikają z głębokiego podłoża.
Niedobory wód miasto uzupełnia z ujęcia w Głobinie.
W związku z zakładanym w przyszłości dynamicznym rozwojem Gdańska i regionu należy liczyć się z wystąpieniem ograniczeń w zaopatrzeniu Gdańska w wodę podziemną. W celu zapewnienia pokrycia zapotrzebowania należy rozpatrzyć możliwość zwiększenia poboru wód podziemnych z ujęć poza granicami miasta.
Ograniczanie zagrożeń
W celu ograniczenia zagrożeń odnoszących się do wód podziemnych i stosownie powierzchniowych, istotna jest realizacja następujących zasad i działań w ramach poszczególnych gałęzi gospodarki:
Rolnictwo i hodowla
 racjonalizacja nawożenia użytków rolnych oraz wykorzystania środków ochrony roślin,
 budowa właściwych systemów utylizacji ścieków i odpadów produkcyjnych,
 budowa obiektów i zabezpieczeń eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ hodowli oraz umożliwiających racjonalne wykorzystanie nawozów organicznych na użytkach rolnych;
 racjonalizacja systemów rolniczego wykorzystania odcieków;
 racjonalne kształtowanie elementów krajobrazu rolniczego (w tym zakładanie, utrzymanie
zadrzewień śródpolnych) oraz systemów melioracyjnych i urządzeń gospodarki wodnej (w tym
zatrzymanie wód z systemów melioracyjnych w ramach małej retencji i ich wykorzystanie do
nawodnień),
 właściwe zabezpieczenie studni kopanych i wierconych oraz likwidowanie studni nieużytkowanych,
 szersze upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Przemysł
 właściwa utylizacja i zagospodarowanie odpadów,
 ścieki przemysłowe powinny być właściwie oczyszczone przed ich wprowadzeniem do odbiornika.
Gospodarka komunalna
 racjonalizacja poboru wód podziemnych, sztuczne wzbogacanie zasobów, oszczędzanie wody itp.
 budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych (indywidualne systemy oczyszczania ścieków
nie powinny być stosowane na szeroką skalę, szczególnie w obrębie obszarów zasilania ujęć
i użytkowych zbiorników wód podziemnych),
 priorytetowe traktowanie inwestycji w zakresie ochrony wód podziemnych na tych obszarach,
gdzie jest to najistotniejsze z punktu widzenia ochrony ujęć i użytkowych poziomów wodonośnych (np. w obrębie GZWP),
 działania w zakresie ograniczania ilości składowanych odpadów (selektywna zbiórka, gospodarcze wykorzystanie – odzysk odpadów),
 lokalizacja składowisk odpadów w oparciu o kryteria hydrogeologiczne oraz stosowanie właściwych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia składowisk w trakcie eksploatacji i po jej zakończeniu,
 stosowanie właściwych systemów gromadzenia i utylizacji osadów odciekowych z oczyszczalni
ścieków (gromadzenie osadów na uszczelnionym podłożu, gospodarcze wykorzystanie osadów lub ich utylizacja na właściwie zabezpieczonym składowisku).
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Komunikacja i transport
 budowa zbiorników retencyjno-podczyszczających z uwzględnieniem potrzeby ich uszczelnienia odpowiednio do potrzeb ochrony poziomów użytkowych wód podziemnych,
 zbieranie spływów opadowych z dróg i poboczy i odprowadzanie ich poza strefę ochronną
i/lub skuteczne oczyszczanie,
 eliminowanie składowania środków zimowego utrzymania dróg na nieuszczelnionym podłożu.
Niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych zapewniających ochronę zasobów wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości – chodzi tutaj zwłaszcza o objęcie formalną
ochroną Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
Jakość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Na podstawie danych przeanalizowanych do 2012 roku ocenia się, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach w woj. pomorskim, uległa znacznej poprawie (Ryc. 59). Na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi istotny
wpływ miały realizowane inwestycje w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody (SUW).
Liczba ludności spożywającej wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym zmniejszyła
się z 25,9% w roku 2009 do 2,32% w roku 2012 - zarówno na wsi jak i w miastach100 regionu.
Wymogi sanitarne nie były spełnione głównie z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza,
manganu, podwyższoną mętność oraz zawartość jonu amonowego. W układzie przestrzennym
największa liczba ludności zaopatrywana w wodę nie odpowiadającą wymaganiom sanitarnym
znajdowała się na terenie powiatów: słupskiego (7,1 tys.), tczewskiego (6,8 tys.), kwidzyńskiego
(4,5 tys.), starogardzkiego (4,5 tys.) i człuchowskiego (4,2 tys.). Poza niespełnieniem norm sanitarnych w części wodociągów występowało ponadnormatywne przekroczenie stężenia fluorków
lub fosforanów.

Ryc. 59. Odsetek udziału ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym województwa
pomorskiego w latach 2009 - 20012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku.

Stan sanitario – higieniczny województwa pomorskiego 2012 roku, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Gdańsk 2013.
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Stan aerosanitarny
Ocenę jakości powietrza od roku 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Gdańsku wykonuje dla dwóch stref: Aglomeracji Trójmiejskiej i Strefy Pomorskiej, natomiast
do roku 2009 włącznie, ocena jakości powietrza przeprowadzana była w 9 strefach. Do oceny
zmian w zakresie jakości powietrza wykorzystano głównie dane za lata 2010 – 2012 (dane porównywalne), w których obowiązywał podział na dwie strefy.
W 2012 roku poziom dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 nie
został przekroczony na żadnej spośród 22 stacji pomiarowych. Stwierdzono jednak jego przekroczenia w odniesieniu do normy dobowej. Liczba dni z przekroczeniem normy dobowej była
większa od dopuszczalnej w roku (35 razy) na czterech stacjach: Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie i Lęborku. Biorąc pod uwagę fakt, iż w strefie trójmiejskiej brak było
przekroczeń wykazanych pomiarami automatycznymi, a niewielkie przekroczenia uzyskano tylko
w drodze obliczeń statystycznych, strefę aglomeracji trójmiejskiej ze względu na pył zawieszony
PM10 zaliczono do klasy A, natomiast strefę pomorską sklasyfikowano jako C. W stosunku do
roku 2010 jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 uległa poprawie w strefie aglomeracji trójmiejskiej (z klasy C do klasy A), natomiast w strefie pomorskiej pozostała w klasie C.
Zmniejszyła się liczba stacji (o jedną), na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
wartości w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (Ryc. 60).

Ryc. 60. Klasy stref w województwie pomorskim dla pyłu zawieszonego PM10 uzyskane w wyniku rocznej oceny
jakości powietrza za rok 2012. (określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów dopuszczalnych)
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim za 2012 r. WIOŚ Gdańsk 2013.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości dobowych stężeń PM10, z reguły mają miejsce
w okresie zimowym. Nadal występują przede wszystkim w centralnych dzielnicach miast charakteryzujących się gęsta zabudową, szczególnie w rejonach, gdzie budynki mieszkalne ogrzewane są
indywidualnymi źródłami wytwarzania energii, a ruch samochodowy jest intensywny. Jako kolejne
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źródła wymienić należy oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni
oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
W 2012 r. zawartość pyłu PM2,5 w pyle PM10 mierzona była na 4 stacjach, w tym po raz
pierwszy w Kościerzynie, gdzie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego - 26 µ/m3. Stąd, strefa pomorska po raz pierwszy w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5
została zaliczona do klasy B (ryc. 61).

Ryc. 61. Klasy stref w województwie pomorskim dla pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2012. (określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów dopuszczalnych)
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim za 2012 r. WIOŚ Gdańsk 2013.

W roku 2012 na wszystkich dotychczas funkcjonujących stacjach (9), a także na tych uruchomionych (Malborku, Lęborku i Liniewku Kościerskim), stwierdzono przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)piranu). W związku z powyższym obie strefy zostały zakwalifikowane do
klasy C (podobnie jak w roku 2010) (ryc. 62). Największą wartość średnioroczną benzo(a)piranu
w pyle PM10 odnotowano na stacji pomiarowej w Lęborku – 7,4 ng/m3, najmniejszą w Gdyni
przy ul. Bema – 1,2 ng/m3.
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Ryc. 62. Klasy stref w województwie pomorskim dla benzo(a)pirenu uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości
powietrza za rok 2012. (określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów celów długoterminowych)
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim za 2012 r. WIOŚ Gdańsk 2013.

Wysokie wartości benzo(a)pirenu notowane były w okresie grzewczym (latem poziomy spadały praktycznie do zera). Jego głównym źródłem są przestarzale, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi. Średnia ze średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu w pyle
PM10 w roku 2012 wynosiła 3,3 ng/m3 i w stosunku do roku 2009 nieznacznie spadła (o 0,1
ng/m3).
Stężenie ozonu w powietrzu w 2012 roku mierzono na 10 stacjach pomiarowych, w tym na 4
stacjach po raz pierwszy (Kościerzynie, Liniewku Kościerskim, Lęborku i Malborku). Podobnie
jak w latach poprzednich, poziomy docelowe zostały zachowane na wszystkich stacjach. Nadal
jednak zagrożone są poziomy celów długoterminowych dla ozonu (do osiągnięcia w roku 2020).
W związku z powyższym ze względu na ochronę zdrowia obie strefy zaliczono do klasy D2, natomiast ze względu na ochronę roślin strefę pomorską zaliczono także do klasy D2. Wskaźnik
narażenia ludności w miastach na ozon w regionie na przestrzeni lat 2009 - 2012 charakteryzuje
się brakiem wyraźnej tendencji spadkowej. Należy pamiętać, że na wielkość stężeń ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery, oprócz emisji prekursorów ozonu101, istotny wpływ mają również
warunki meteorologiczne: wysoka temperatura powietrza, duże nasłonecznienie i brak opadów.
W przypadku pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, obie strefy w roku 2012 zakwalifikowano tak jak w latach poprzednich do klasy A. Tylko w roku 2011 stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu dla pomiarów 1-godzinnych w Gdyni na ul. Szafranowej - 234,9 µg/m3 (dopuszczalny poziom 200 µg/m3).
Ograniczanie zagrożeń
Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Ma ono również negatywny wpływ na kondycję ekosysPrekursory ozonu według Dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. oznaczają
substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej, z których niektóre są wymienione w załączniku VI
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temów oraz niszczenie materiałów (np. korozja metali). Ograniczanie zagrożeń związanych
z zanieczyszczeniem powietrza powinno następować przez:
 działania administracyjne: wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleń zintegrowanych dla zakładów przemysłowych,
 działania w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej: rozbudowa centralnych systemów
zaopatrzenia w energię cieplną, likwidowanie kotłowni lokalnych i przyłączanie odbiorców
do sieci ciepłowniczej, zmiana rodzajów nośników energii istniejących źródłach ciepła na
zawierające mniejsza ilość popiołu (np. gaz ziemny); zmniejszenie strat ciepła poprzez wprowadzenie termomodernizacji obiektów,
 działania w zakresie ograniczenia emisji liniowej: rozbudowa, przebudowa ulic i węzłów komunikacyjnych, intensyfikacja okresowego oczyszczania ulic, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, jako alternatywnych form transportu,
 działania w zakresie ograniczania emisji punktowej: instalowanie urządzeń redukujących ilość
emitowanych zanieczyszczeń do powietrza,
 działania zmierzające do ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów produkcyjnych: stosowanie w procesach produkcyjnych środków
technicznych i organizacyjnych ograniczających emisję pyłu
Hałas w środowisku
Hałas komunikacyjny
Wyniki monitoringu hałasu drogowego uzyskane na podstawie pomiarów wykonanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w latach 2009 – 2012 w Rokitnicy,
Roszkowie, Czersku oraz jednodobowych w Redzie, Rumi, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim,
Kwidzynie, Chojnicach, Słupsku, Miastku i Człuchowie, wskazują na znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku w porze dziennej (LAeqD ) w niemal wszystkich punktach pomiarowych. W porze nocnej tylko w czterech punktach pomiarowych
(w Miastku przy ul. Długiej, w Słupsku przy ul. Sobieskiego, w Kwidzynie przy ul. Chopina,
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej) nie stwierdzono przekroczeń, ale notowane
wartości wskaźnika LAegN były bardzo zbliżone do wartości maksymalnie dopuszczalnych.
Z wykonanych map akustycznych102 dla miasta Gdańska i Gdyni wynika, że na ich terenie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu od komunikacji a także od prowadzonej
działalności gospodarczej. Tereny zagrożone hałasem drogowym w Gdańsku położone są przede
wszystkim, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych o stosunkowo dużym natężeniu ruchu,
tj.: Obwodnicy S6, ul. Grunwaldzkiej, Alei Zwycięstwa i Rzeczypospolitej, ulicy Spacerowej, Słowackiego i Kartuskiej, Alei Armii Krajowej i Hallera, Podwala Grodzkiego, ul. Kościuszki, Świętokrzyskiej, Traktu Św. Wojciecha, ul. Jabłoniowej, Polanki, Jaśkowej Doliny, Beethovena.
W Gdańsku narażenie na przekroczenia standardów akustycznych hałasem drogowym stwierdzono dla 1,51% powierzchni miasta oraz 1,71% całkowitej liczby mieszkańców (ok. 7900 mieszkańców). W stosunku do roku 2007 zmniejszeniu uległy o ok. 90 % powierzchnie obszarów narażonych na hałas drogowy przy jednoczesnym zmniejszeniu o ok 90% liczby mieszkańców naraMapy akustyczne, wykonywane są zgodnie z wymogami Dyrektywy Hałasowej, (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu
do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń), w oparciu o wskaźniki długookresowe LDWN oraz LN.
Począwszy od roku 2007 opracowuje się zgodnie z przepisami mapy akustyczne dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej
100 tys., odcinków głównych dróg, którymi przejeżdża ponad 3 mln samochodów rocznie, odcinków głównych linii kolejowych,
po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów na rok. Mapy akustyczne, wskazując aktualny stan klimatu akustycznego i liczbę
ludności eksponowaną na hałas, prezentują pośrednio presję poszczególnych rodzajów źródeł dźwięku.
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żonych na ponadnormatywny hałas. Tak znacząca poprawa wiązała się z obowiązywaniem zmienionych przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów liniowych103.
W Gdyni, tereny zagrożone hałasem drogowym położone są podobnie jak w Gdańsku,
wzdłuż ciągów drogowych o dużym natężeniu ruchu, tj.: Obwodnicy S6 (rejon skrzyżowania z ul.
Morską, dzielnica Chwarzno), ul. Nowowiczlińska (od ul. Anyżowej do ul. Wiczlińskiej), Alei
Zwycięstwa (od ul. Świętopełka do ul. Wielkopolskiej, od ul. Weteranów do ul. Partyzantów),
ul. Wielkopolska (od ul. Inżynierskiej do ul. Olgierda), ul. Morska (od skrzyżowania z ul. Kcyńską
do ul. Chylońskiej II, od ul. Wiejskiej do ul. Warszawskiej), ul. Chwarznieńska (od ul. Rolniczej
do granicy lasu), ul. Śląska (od ul. Morskiej do wiaduktu), ul. płk. Dąbka (od ul. Żółkiewskiego do
ul. Kwiatkowskiego). Nieznaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu (do 5 dB) powodowanego przez ruch pojazdów stwierdzono w śródmieściu Gdyni - ul. Świętojańska i ul. 10
Lutego. Hałas drogowy na terenie Gdyni stanowi problem dla 1,82% ogółu mieszkańców, przy
czym na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu powyżej 5 dB w wyrażonych wskaźnikiem LDWN narażone jest jedynie 0,12% ogółu mieszkańców. Natomiast na długookresowy średni
poziom dźwięku wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (LN), narażone jest 0,32%
ogółu mieszkańców Gdyni, przy czym nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu powyżej 5 dB.104
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odnotowano także na terenie
zabudowy chronionej akustycznie w Słupsku105, położonej wzdłuż dróg krajowych nr 6
(ul. Szczecińska, ul. Tuwima, Plac Dąbrowskiego, ul. Deotymy, ul. Rynek Rybacki, ul. Garncarska,
ul. Gdańska) i nr 21 (ul. Poznańska, ul. Lutosławskiego, ul. Prosta, ul. Zamkowa, ul. Jagiełły,
ul. Jana Pawła II, Plac Zwycięstwa, ul. A. Łajming, ul. Sienkiewicza, ul. Kopernika, ul. Bałtycka,
ul. Portowa) oraz dróg wojewódzkich nr 210 (ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Wiejska) i nr 213
(ul. Sierpinka, ul. Św. Piotra, ul. Kaszubska)106.
Według badań przeprowadzonych na zlecenie GDDKiA w roku 2011 dla obszarów położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych, przekroczenia długookresowego średniego poziomu dźwięku LDWN i LN na terenach podlegających ochronie akustycznej wystąpiły
wzdłuż następujących dróg 107:
 droga krajowej nr 91 (Gdańsk – Czarlin) na 28 odcinkach,
 droga krajowa nr 6 (granica województwa – Gdynia) na 87 odcinkach,
 droga ekspresowa S6 (Gdańsk – Łęgowo) na 15 odcinkach,
 droga krajowa nr 7 (Żukowo – Rzeka Nogat) na 40 odcinkach,
 droga krajowa nr 20 (Miastko – Gdynia) na 214 odcinkach,
 droga krajowa nr 21 (Łosino – Ustka (Przejście 1) na 4 odcinkach,
 droga krajowa nr 22 Człuchów – Malbork (Przejście 3) na 72 odcinkach,
 droga krajowa nr 25 (Człuchów (Przejście)) na 4 odcinkach,
 droga krajowa nr 55 (Malbork (Przejście) – Kwidzyn (Przejście)) na 13 odcinkach.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. 2007r. Nr 120, poz.826) ze zm., wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dopuszczalnych poziomów hałasu dla
obiektów liniowych.
104 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni, Sec-Tec Adam Naguszewski, Gdynia 2012.
105 Mapy akustyczne dla miasta Słupska w roku 2012 wykonano po raz pierwszy.
106 Miasto Słupsk. Wykonanie map akustycznych na terenie miasta Słupska dla wybranych odcinków dróg o natężeniu powyżej 3
mln pojazdów rocznie, Instytut Techniki Górniczej Zakład Wibroakustyki Stosowanej KOMAG, Słupsk 2012.
107 w ramach wykonanych w 2012 roku, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, pomiarów hałasu dla wybranych
odcinków dróg o natężeniu powyżej 3 mln pojazdów rocznie
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Źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie województwa pomorskiego są także linie kolejowe oraz tramwajowe. Tereny zagrożone hałasem kolejowym na terenie Gdańska zlokalizowane są
w obrębie dzielnic: Orunia Dolna, Św. Wojciech, Lipce oraz w mniejszym stopniu Oliwa, Przymorze, Zaspa oraz Wrzeszcz i obejmują głównie pierwszą linię zabudowy mieszkaniowej. Natomiast tereny zagrożone hałasem tramwajowym znajdują się w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, Wita Stwosza, Aleja Hallera, Stryjewskiego, Lenartowicza, Wolności, Mickiewicza – jednakże
ponadnormatywny poziom hałasu, w większości przypadków, nie wykracza poza obszar torowisk. Na terenie Gdańska przekroczenia standardów akustycznych od hałasu kolejowego stwierdzono dla 0,42% powierzchni miasta oraz 0,23% całkowitej liczby mieszkańców. W przypadku
hałasu tramwajowego wartości te wyniosły odpowiednio: 0,17% oraz 0,16%. Dla hałasu kolejowego i tramwajowego nie stwierdzono przekroczeń powyżej 10 dB.
Hałas kolejowy w roku 2012 nie stanowił problemu na terenie Gdyni, albowiem zagrożonych
hałasem mierzonym wskaźnikiem LDWN jest jedynie ok. 150 osób, przy przekroczeniu mieszczącym się w zakresie do 5dB108. Obserwowane zmniejszenie emisji hałasu kolejowego na terenie
Gdyni i Gdańska wynika z realizacji inwestycji polegających na remoncie torowisk w ramach
przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej Warszawa-Gdynia
w granicach województwa pomorskiego, tj. od km 239.900 - 312.120; 0.00 do km 26.00", a także
sukcesywnej wymianie taboru kolejowego na bardziej przyjazny środowisku. Należy podkreślić,
że po zakończeniu tej inwestycji, a także "Rewitalizacji i modernizacji tzw. "Kościerskiego korytarza kolejowego" odcinka Kościerzyna - Gdynia" oraz projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej
w Trójmieście” klimat akustyczny powinien ulec dalszej poprawie.
Przeprowadzone na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku 2011 badania poziomu
hałasu dla obszarów otaczających odcinki linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000
pociągów rocznie, wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w otoczeniu następujących linii kolejowych:
 nr 009 Pruszcz Gdański – Gdańsk Południe (317+123 – 325+848) na 9 odcinkach;
 nr 131 Laskowice Pomorskie – Górki (452+885 – 494+077) na 29 odcinkach;
 nr 202 Gdańsk Główny – Wejherowo (0+378 – 20+992 32+402 – 43+995) na 25 odcinkach;
 nr 260 Zajączkowo Tczewskie – Pruszcz Gdański (0+052 – 13+614) na 12 odcinkach.
Źródłem hałasu na terenie województwa pomorskiego są lotniska wojskowe oraz rozwijający
się transport lotniczy (do portu lotniczego w Gdańsku Rębiechowie), w tym powstające lądowiska. Badania hałasu lotniczego przeprowadzone w roku 2011 wokół Portu Lotniczego Gdańsk
Sp. z o.o., im. Lecha Wałęsy, lotniska wojskowego na terenie jednostki wojskowej nr 1300
Pruszcz Gdański i lotniska wojskowego Królewo Malborskie JW 1128 wykazały przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu:
 w trzech z czterech punktów pomiarowych rozmieszczonych wokół Portu Lotniczego
Gdańsk Sp. z o.o., im. Lecha Wałęsy (ul. Świerkowa 12 w Żukowie, ul. Borowiecka 36 w Baninie
oraz na ul. Zosi 21 w Gdańsk); tereny zagrożone hałasem lotniczym na terenie Gdańska zajmują
stosunkowo małe obszary, a wielkość przekroczeń nie przekracza wartości błędu mapy akustycznej (<2.5 dB), są to okolice ulicy Sąsiedzkiej w dzielnicy Matarnia,
 na jednym z trzech punktów pomiarowych rozmieszczonych wokół lotniska wojskowego na
terenie jednostki wojskowej nr 1300 Pruszcz Gdański..
W roku 2007, w trakcie którego nastąpiła zmiana przepisów wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska polegająca
na zwiększeniu dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów liniowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007r.), 3,5% (8,7 tys.) mieszkańców Gdyni narażonych było na hałas, wyrażony wskaźnikiem LDWN.
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Przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu nie stwierdzono na terenach objętych ochroną
akustyczną wokół lotniska wojskowego Królewo Malborskie.
Hałas przemysłowy
Prowadzone w ostatnich latach działania administracyjno – prawne jak i techniczne przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia hałasem przemysłowym. W roku 2012 tylko 20% zbadanych
zakładów przekraczało dopuszczalne poziomy dźwięku, w tym 10% zakładów do 5 dB, 4% zakładów 5-10 dB i 6% zakładów ponad 10 dB. W porze dziennej najbardziej hałaśliwe były zakłady z przemysłu drzewnego, produkcji kruszywa, natomiast w porze nocnej obserwuje się uciążliwość branży usługowej (wentylacje i klimatyzacje) tak jak w latach poprzednich.
Zwiększona uciążliwość akustyczna wiąże się ze wzrostem w ostatnich latach ilości obiektów
o charakterze usługowym i handlowym (markety, stacje benzynowe, działalność rozrywkowa,
rzemieślnicza, chałupnicza, warsztaty itp.). Coraz więcej tego typu usług powstaje w pobliżu zabudowy chronionej (mieszkalnej). W takiej sytuacji nawet stosunkowo niewielkie poziomy hałasu
emitowanego ze źródła potrafią powodować wysoką uciążliwość dla mieszkańców. Coraz powszechniejszym źródłem hałasu na terenach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jest hałas powodowany używaniem sprzętu motorowodnego na akwenach wodnych.
Ograniczanie zagrożeń
Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych powodujących trudne
do oszacowania straty w dobrostanie człowieka. Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. U małych dzieci
hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, wywołuje płacz. Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia, hałasy słyszalne
można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących grup:
 poniżej 35 dB – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy
wymagającej skupienia;
 35–70 dB – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek;
 70–85 dB – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe dla
zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu;
 85–130 dB – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość
mowy nawet z odległości 50 cm;
 powyżej 130 dB – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia109.
Zmniejszenia poziomu hałasu można dokonać poprzez ograniczenie samej emisji ze źródła
np. stosując nowe rozwiązania techniczne lub nowe technologie. W przypadku hałasu komunikacyjnego wysiłek jest skierowany na wyciszenie pojazdu poprzez zmniejszenie hałasu pracy silnika
i całego układu napędowego oraz na opracowanie odpowiednich powierzchni bieżników opon.
Prowadzone są również prace badawcze nad odpowiednimi właściwościami warstw wierzchnich
dróg, które zredukują hałas jaki powstaje podczas jazdy samochodu po nawierzchni drogi. Skala
redukcji hałasu przy odpowiednio dobranych nawierzchniach zawiera się w przedziale poniżej
1 dB do 3 dB, chociaż są prace, w których pokazuje się redukcję rzędu 7-10 dB.

109

Hałas – dzieci zagrożone głuchotą! Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16 grudnia 2008 r.
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Równocześnie najbardziej skutecznym sposobem jest planowanie głównych ciągów komunikacyjnych w odpowiedniej odległości od terenów chronionych przed hałasem, a w stosunku do
istniejącej zabudowy budowanie obwodnic wyprowadzających ruch pojazdów poza tereny gęstej
zabudowy.
Innym rozwiązaniem jest izolowanie źródła hałasu m. in. poprzez stawianie tłumiących
dźwięki, ekranów lub tuneli i półtuneli akustycznych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Budowane obecnie w nowych technologiach domy mają lepsze wskaźniki izolacji akustycznej. W starych budynkach usytuowanych przy uciążliwych trasach komunikacyjnych wymienia się okna na
nowe, o lepszych właściwościach izolacyjnych.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne obciąża nasze środowisko naturalne, znajduje się wszędzie wokół nas i niestety staje się coraz większym problemem. Każdy z nas jest narażony zarówno na promieniowanie naturalne, które było tutaj od zawsze oraz nienaturalne, które powstaje
wokół urządzeń elektrycznych i jest emitowane na określonych częstotliwościach na poziomie
silniejszym miliony razy.
Promieniowanie elektromagnetyczne uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń w środowisku ogólnie dostępnym dla ludzi, w tym również w miejscach zamieszkiwania.
Spowodowane to jest przede wszystkim dynamicznym rozwojem telefonii bezprzewodowej. Negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego przejawia się tak zwanym efektem termicznym, powodującym zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach),
a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne
źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, a także wpływa na przebieg procesów życiowych. Może ono powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku.
Pracujące w obrębie działania takiego pola osoby są szczególnie podatne, co potwierdzają badania
lekarskie, na "chorobę radiofalową" zwaną także "chorobą mikrofalową".
Do głównych źródeł wytwarzających sztuczne pola elektromagnetyczne, z którym potencjalnie wiąże się możliwość wystąpienia zagrożenia narażenia na szkodliwe dla zdrowia promieniowania, zaliczają się obiekty elektroenergetyczne, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej), elektrownie wiatrowe, obiekty radiokomunikacyjne, czyli stacje
nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz obiekty radiolokacyjne
(wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji).
Obiektami elektroenergetycznymi wytwarzającymi sztuczne pola elektromagnetyczne na terenie województwa pomorskiego są:
 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 400 kV ( Słupsk – Żarnowiec, Gdańsk
Błonia – Żarnowiec, Gdańsk Błonia Olsztyn Mątki, Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo),
 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 220 kV (Gdańsk 1 – Żydowo, Gdańsk 1 –
Jasiniec),
 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV (m.in. Ustka – Pieńkowo, Słupsk
Wierzbięcin – Ustka, Słupsk Wierzbięcin – Sławno, Żydowo – Słupsk, Słupsk – Darżyno –
Lębork - Żarnowiec, Lębork – Wicko – Opalino, Żarnowiec – Władysławowo, Żarnowiec –
Chylonia, Słupsk – Bytów, Bytów - Ostrowite – Miastko – Żydowo, Starogard Gdański - Kościerzyna – Sierakowice, Kościerzyna – Kiełpino, Chojnice – Człuchów – Czarne, Elbląg –
Malbork, Grudziądz - Kwidzyn – Susz, Grudziądz – Kwidzyn – Sztum – Malbork – Elbląg,
Katy Rybackie – Nowy Dwór – Cedry – Pleniewo – Gdańsk Błonia),
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 stacje elektroenergetyczne: Słupsk, Żarnowiec, Gdańsk Błonia i Gdańsk 1.
Kolejne źródła emitujące promieniowanie elektromagnetyczne to 12 telewizyjnych i radiowych
stacji nadawczych oraz 30 stacji radiowych zlokalizowanych w granicach województwa. Największymi z nich są:
 Radiowo-Telewizyjne Centra Nadawcze RTCN (Gdańsk Chwaszczyno, Gdynia Oksywie);
 Radiowo-Telewizyjne Ośrodki Nadawcze RTON (Lębork Skórowo Nowe, Słupsk Bierkowo,
Słupsk Banacha, Gdańsk Jaśkowa Kopa, Gdańsk Komin EC Gdańsk II,);
 Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TON (Gdynia Komin EC, Pruszcz Gdański, Gdynia Budynek Auster, Wejherowo, Człuchów ),
 Radiowa Stacja Nadawcza RSN (Kościerzyna).
Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w województwie pomorskim są nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowych (ponad 1350 instalacji,
pracujących w paśmie 900 MHz oraz 1800 MHz i wyższych częstotliwościach).
Kolejnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego są stacje radiolokacyjne. Tego rodzaju źródła promieniowania występują głównie w pobliżu lotnisk, portów oraz w punktach kontroli obrony powietrznej kraju.
Według wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzonych
od 2005 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w roku 2012 na żadnym z 45-ciu punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wielkości
pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi, a uzyskane wyniki nie odbiegały od
wyników z lat poprzednich. Najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych notowano
w obszarze dużych miast – średnia arytmetyczna wynosiła tam 0,48 V/m, a najwyższą wartość
1,03 V/m zanotowano w Gdańsku Zaspie. W pozostałych miastach województwa średnia z prowadzonych pomiarów wynosiła 0,29 V/m, a w obszarach wiejskich – 0,18 V/m. Są to typowe
wartości, kształtujące się znacznie poniżej obowiązujących norm.
Ograniczanie zagrożeń
Podstawowe znaczenie dla ochrony zdrowia ludzi przed polami elektromagnetycznymi
ma odpowiedni wybór miejsca lokalizacji źródła pola, które należy wybrać w ten sposób, aby
w zasięgu stref ochronnych nie znajdowały się miejsca stałego przebywania ludzi. Możliwe jest
również prowadzenie linii elektroenergetycznych nad terenami leśnymi, bez konieczności wycinki
drzew. Pociąga to jednak za sobą konieczność stosowania wysokich słupów linii. Na trasach przelotów ptaków stosuje się specjalne oznakowania przewodów linii elektroenergetycznych, które
poprawiając widoczność tych przewodów obniżają ryzyko kolizji ptaków z nimi. Ryzyko kolizji
ptaków ze słupami linii jest niewielkie.
Zagrożenie poważną awarią
W 2012 r. na obszarze województwa wystąpiło kilkanaście zdarzeń z udziałem substancji
niebezpiecznych, nie zaliczających się do poważnej awarii wymagających zgłoszenia do
Głównego Inspektora Środowiska, najczęściej związane z wyciekiem substancji ropopochodnych
do wód powierzchniowych i ziemi, w tym w trakcie transportu drogowego i rurociągowego paliw
płynnych, a także z emisją substancji niebezpiecznych do powietrza. Zaistniałe zdarzenia zostały
wcześniej zlokalizowane i nie spowodowały znaczących strat i szkód w środowisku ani zagrożenia
dla znacznej liczby ludzi.
Zwiększone albo duże ryzyko poważnej awarii na terenie woj. pomorskiego w 2012 r. odnosiło
się do 23 zakładów na terenie województwa, w których występują w dużych ilościach substancje
niebezpieczne (Raport o stanie …, 2013). Liczba wymienionych zakładów praktycznie nie zmie206

niała się od kilku lat, następowały jedynie przegrupowania, związane ze zmianą ilości substancji
niebezpiecznych. W 2012 r. grupa dużego ryzyka obejmowała 12 zakładów, w tym: Rafinerię
Grupy Lotos S.A., Zakłady Celulozowo-Papiernicze International Paper sp. z o.o. w Kwidzynie
oraz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogradzie Gdańskim.. W 2013 r. do listy
zakładów dużego ryzyka został dopisany 1 obiekt – Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo prowadzony przez firmę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (tabela 51).
Tabela 51. Zakłady o Dużym Ryzyku w woj. pomorskim
L.p.

Nazwa zakładu

Gmina

Szczegółowa lokalizacja

1.

PERN “Przyjaźń” S.A. Baza w Gdańsku

m. Gdańsk

2.

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

m. Gdańsk

3.

Gaspol S.A. Gdański Terminal LPG

m. Gdańsk

4.

Grupa LOTOS S.A.

m. Gdańsk

5.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Baza Paliw Płynnych nr 21 w Dębogórzu

Kosakowo

ul. Kępna 16
Gdańsk
ul. majora H. Sucharskiego 12
Gdańsk
ul. majora H. Sucharskiego 51
Gdańsk
ul. Elbląska 135
Gdańsk
Dębogórze

6.

GASTEN S.A. Morski Terminal LPG Port
Gdynia

m. Gdynia

7.
8.

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
Zakłady Farmaceutyczne “Polpharma” S.A.

9.

GASTEN S.A. Rozlewnia Gazu Płynnego
w Łubianie
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Baza Paliw Nr 20 Ugoszcz
Polski Gaz S.A., Rozlewnia Gazu Płynnego
Polski Gaz S.A. w Ugoszczy
NEWCO LPG Sp. z o.o. TERMINAL LPG
w Sąpolnie
Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A.
Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo

m. Kwidzyn
m. Starogard
Gdański
Kościerzyna

Nabrzeże Śląskie
ul. Węglowa
Gdańsk
ul. Lotnicza 1 Kwidzyn
Pelplińska 19
Starogard Gdański
Łubiana 60A,

Bytów

Ugoszcz

Bytów

Ugoszcz

Przechlewo

Sąpolno 102a

Kosakowo

ul. Rumska 28
Dębogórze

10.
11.
12.
13.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 roku. Inspekcja Ochrony środowiska Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk 2014

Ograniczanie zagrożeń
Bardzo istotne jest projektowanie, wykonywanie, prowadzeniu oraz likwidowanie zakładów w
sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska.
Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i proceduralnych.
Zagrożenia związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów
Należy zauważyć, że obiekty komunalne, czyli oczyszczalnie ścieków, punkty zlewne ścieków,
składowiska odpadów oraz kompostownie, oprócz swojej pozytywnej roli służącej ochronie środowiska naturalnego, mogą także negatywnie oddziaływać na otoczenie, w tym głównie na ludzi,
zwierzęta i rośliny. Obiekty komunalne stanowią jedno ze źródeł zagrożeń dla człowieka, a ich
wielkość zależy przede wszystkim od ilości i charakteru ścieków oraz odpadów, sposobu ich
oczyszczania i eksploatacji, typu zagospodarowania osadów ściekowych, zastosowanych urządzeń, warunków meteorologicznych, klimatycznych i ukształtowania terenu.
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Oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów wpływają negatywnie na otaczające gleby, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę, a także pośrednio na odległe tereny rolnicze, miejskie i rekreacyjne. Negatywne oddziaływanie ścieków i oczyszczalni na środowisko polega na
potencjalnym skażeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Do gleby mogą przedostawać się liczne patogenne mikroorganizmy, występujące w ściekach oraz jaja helmintów. Odbywa
się to zarówno przez ścieki odprowadzane wprost do ziemi, ścieki wykorzystywane do nawożenia
gleby, składowiska osadów ściekowych, dzikie ptaki i owady żyjące w sąsiedztwie oczyszczalni
i przenoszące mikroorganizmy, jak i przez bioaerozole powstające na terenach oczyszczalni. Zanieczyszczenia te przyczyniają się także do skażenia wód podziemnych, które stanowią wówczas
poważne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Większość ścieków odprowadzana jest do
oczyszczalni, ale ze względu na to, że nie są one dezynfekowane, przyczyniają się także do skażenia wód powierzchniowych. Na terenach oczyszczalni następuje tylko pewna redukcja ilości mikroorganizmów występujących w ściekach. Ponieważ jednak wyjściowe skażenie ścieków surowych
jest bardzo duże, dlatego z oczyszczonymi ściekami trafiają do środowiska olbrzymie ilości bakterii
kałowych, wirusów, grzybów, pierwotniaków i pasożytniczych helmintów. Ścieki zawierają także
liczne substancje chemiczne, które mogą powodować korozję i niszczenie elementów metalowych
lub betonowych.
Ograniczanie zagrożeń
Bardzo istotne jest projektowanie i lokalizowanie obiektów w sposób i w miejscu ograniczającym negatywne skutki dla ludzi i środowiska. Stosować należy najlepsze technologie i utrzymywać obiekty w jak najlepszej sprawności technicznej.
Zagrożenia ze strony gospodarowania rolniczego
Zbyt intensywne lub nieumiejętne gospodarowanie rolnicze może być tu źródłem licznych zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Do najbardziej istotnych należą:
a) zagrożenie gleb i wód degradacją chemiczną, którą powodują:
 nadmierna chemizacja (zanieczyszczenie środowiska biogenami i pozostałościami pestycydów),
 dehumifikacja, (ubywanie z gleby substancji organicznej i próchnicy),
 brak działań w kierunku obniżenia zakwaszenia gleb,
 niszczenie kompleksu sorpcyjnego gleby;
b) zagrożenie gleb i wód degradacją biologiczną w wyniku zmęczenia gleby i jej wyjałowienia
oraz zanieczyszczenia bakteriami chorobotwórczymi i innymi patogenami;
c) zagrożenie gleb degradacją fizyczną – na skutek utraty określonej masy gleby w następstwie
erozji, która zależy także od czynników poza przyrodniczych, w tym głównie od sposobu
użytkowania gruntu i sposobu prowadzenia zabiegów agrotechnicznych.
Chemizacja rolnictwa
Intensywna uprawa roślin, połączona z wysokim nawożeniem mineralnym, stanowi poważne
zagrożenie dla środowiska naturalnego związane ze spływem azotanów i fosforanów z pól do
wód powierzchniowych. W dłuższej perspektywie czasu stosowanie nadmiernej ilości nawozów
mineralnych nie jest obojętne dla jakości gleb i wód podziemnych. Niekorzystne zmiany w glebie,
polegają przede wszystkim na: naruszeniu równowagi jonowej w roztworze glebowym, wzroście
zakwaszenia gleb i zanieczyszczeniu ich substancjami toksycznymi, degradacji struktury gleby,
zakłóceniu równowagi biologicznej w obrębie mikroflory i mikrofauny glebowej itp. Zbyt intensywne i długotrwałe nawożenie mineralne prowadzi do spadku urodzajności gleby oraz zmniejszenia jej aktywności biologicznej oraz spadku efektywności nawożenia.
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Zagrożenie związane z chemizacją rolnictwa w województwie pomorskim, w związku ze stosunkowo wysokim poziomem nawożenia mineralnego (śr. 4-5 miejsce w kraju), jest znaczące. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat zużycie nawozów w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych
oscylowało w woj. pomorskim wokół 130 kg NPK (Rysunek 20.) i było wyższe niż średnio w
kraju o około 10-15% (Ochrona środowiska ... 2006 - 2013).
Najbardziej narażone na zanieczyszczenia są tereny intensywnych upraw polowych, które koncentrują się we wschodniej i północnej części województwa (w szczególności rolnicze tereny Pobrzeża, Żuław i Powiśla). Na tych obszarach, w licznych specjalizujących się w wysokotowarowej
produkcji roślinnej gospodarstwach stosowane są nowoczesne technologie uprawy, charakteryzujące się m.in. bardzo wysokim nawożeniem mineralnym połączonym z intensywnym nawadnianiem (deszczowanie).

Ryc. 63. Zużycie nawozów sztucznych w przeliczeniu na czysty składnik w województwie pomorskim na tle Polski
/kg NPK na 1 ha użytków rolnych/110.
Źródło: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. GUS Warszawa

O istotnym zagrożeniu spowodowanym intensywnym nawożeniem występującym w rejonie
Dolnej Wisły świadczy wyznaczenie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku 3 obszarów o łącznej powierzchni 383,2 km²111: z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do ww. wód należy ograniczyć: OSN w zlewni rzeki Drybok, OSN w zlewniach rzek
Janka i dopływu spod Piaseczna, OSN w zlewni rzeki Młynówka Malborska (więcej informacji w
części podrozdziału poświęconej jakości wód). OSN na terenie województwa pomorskiego
przedstawiono zostały na Mapie 20 załączonej do opracowania.
Skoncentrowany chów i hodowla zwierząt gospodarskich
Hodowla zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie hodowla fermowa o wysokiej koncentracji zwierząt na małym obszarze wiąże się z licznymi zagrożeniami dla środowiska. Jednym z najważniejszych jest produkcja ogromnych ilości gnojowicy i problemy wynikające z jej niewłaściwego zagospodarowania112.Potencjalne zagrożenie ze strony chowu fermowego uzależnione jest od
takich czynników, jak: stopień koncentracji ferm i stanowisk inwentarskich na określonym obszarze, technologia chowu, gatunek zwierzęcia, dyspozycyjny areał gruntów możliwych do nawożenia, odporność środowiska na degradację itp.
Na podstawie wielkości średniego zużycia w województwie nawozów pochodzenia zwierzęcego ogólnie, w skali regionu, ocenia się, że zagrożenie stosowaniem nawozów pochodzenia zwieBrak publikowanych danych za rok 2009/2010.
Obszary szczególnie narażone na terenie województwa pomorskiego zostały uzgodnione przez Wojewodę Pomorskiego
pismem z dnia 20 czerwca 2012r. znak NK.II.0041.8.2012.MM i dnia 29 czerwca 2012r. opublikowane w Dziennikach
Urzędowych Województwa Pomorskiego - poz. 2180.
112 Nawozy naturalne, do których zalicza się odchody zwierzęce w postaci stałej, płynnej i półpłynnej, stosowane w racjonalny
sposób, przyczyniają się do wzrostu plonów oraz korzystnie oddziałują na glebę. Zagrożeniem dla środowiska stają się wówczas,
gdy używane są w nadmiarze, w nieodpowiedniej formie bądź terminie.
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rzęcego nie jest szczególnie wysokie. Zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Jednostkowe zużycie nawozów pochodzenia zwierzęcego w 2002 r., w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, wyniosło w województwie wg GUS:
obornika – 22,1 kg (śr. w Polsce – 30,2), gnojówki – 6,7 kg (śr. w Polsce – 5,8 kg), gnojowicy –
2,9 kg (śr. w Polsce – 1,9 kg). Pod względem jednostkowego zużycia gnojowicy, województwo
pomorskie zajmuje trzecią lokatę w Polsce (za województwami: wielkopolskim i lubuskim). Średnie zużycie w województwie nawozów pochodzenia zwierzęcego w przeliczeniu na NPK i 1 ha
użytków rolnych wynosiło w badanym roku 54,3 kg i było niższe niż średnio kraju (śr. w Polsce 69,7 kg) – tj. ponad trzykrotnie mniej niż stanowi norma.
W świetle obowiązujących obecnie zaostrzonych przepisów dotyczących przechowywania
i nawożenia gnojowicą oraz wobec faktu coraz szerszego wykorzystania płynnych odchodów
zwierzęcych do produkcji biogazu rolniczego można uznać, że zagrożenie dla środowiska ze
strony dużych ferm zostało znacznie zredukowane.
Zakwaszanie gleb przez rolnictwo
Obok czynników naturalnych związanych z genezą gleb źródłem ich zakwaszenia mogą być
także czynniki antropogeniczne, w tym działalność rolnicza. Znaczącym czynnikiem jest zakwaszające działanie niektórych nawozów azotowych i, w mniejszym stopniu, potasowych. Do wzrostu zakwaszenia gleb, szczególnie w warunkach intensywnego nawożenia mineralnego przyczynia
się także zaniechanie lub znaczne ograniczenie nawożenia organicznego oraz wapnowania.
Ograniczanie zagrożenia związanego z zakwaszaniem gleb polega na ich regularnym wapnowaniu. Systematyczne wapnowanie należy do najważniejszych zabiegów przeprowadzanych na
glebach uprawnych kwaśnych i bardzo kwaśnych. Niepokojące jest, że w okresie 2005-2012 jednostkowe zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych w województwie pomorskim
w latach 2005-2012 zmniejszyło się aż o 52% (śr. w kraju o 63%) – Ryc. 64.

Ryc. 64. Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik w województwie pomorskim na tle Polski.
(w kg CaO na 1 ha użytków rolnych).
Źródło: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. GUS Warszawa
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Wg badań Stacji Chemiczno-Rolniczych w Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy, potrzeby wapnowania gleb w województwie pomorskim w 2012 r. oceniono jako113 konieczne – dla 22% użytków rolnych, potrzebne – dla 21% użytków rolnych, wskazane – dla 19%, użytków rolnych,
ograniczone – dla 15% użytków rolnych, zbędne – dla 23%. użytków rolnych.
Zróżnicowanie przestrzenne potrzeb wapnowania użytków rolnych w poszczególnych powiatach jest bardzo duże. Koniecznego, tj. niezwłocznego wapnowania wymagało od 11% użytków
rolnych w powiecie tczewskim do 35% w powiecie kartuskim. Największe potrzeby w zakresie
koniecznego i potrzebnego wapnowania wykazują gleby w powiatach: kartuskim (61%), lęborskim (57%), nowodworskim (56%) i bytowskim (51%).
Monokultury zbożowe
Uprawa wybranych gatunków roślin na tym samym stanowisku przez dłuższy czas (monokultura) prowadzi do tzw. zmęczenia gleby, które polega na jednostronnym wyczerpaniu gleby
ze składników pokarmowych. Towarzyszy mu wzrost liczby chwastów oraz chorób charakterystycznych dla rośliny uprawianej w monokulturze.
Struktura zasiewów w regionie wskazuje na dominację monokultur zbożowych114, która nie
gwarantuje zachowania prawidłowego płodozmianu i w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do
degradacji gleb. Wymaga stosowania intensywnych zabiegów chemizacyjnych (nawożenie mineralne i pestycydy), co stanowi dodatkowe zagrożenie dla środowiska, w tym gleb i wód.
Monokulturowa uprawa zbóż odbywa się kosztem innych roślin, których obecność warunkuje
prawidłowe zmianowanie. Jej konsekwencją są straty, zarówno w gospodarce rolnej, jak również
w środowisku. Ten patologiczny stan można poprawić poprzez działania aktywizujące życie biologiczne gleby, w tym: racjonalny płodozmian połączony z nawożeniem obornikiem, stosowanie
nawozów zielonych i biopreparatów powstałych na bazie szczepów pro biotycznych drobnoustrojów lub ich metabolitów, częstsze ugorowanie oraz ograniczenie środków ochrony roślin.
Zagrożenie gleb utratą glebowej substancji organicznej
Próchnica, stanowiąca substancję organiczną, jest jedną z najbardziej cennych i aktywnych
części gleby. Wywiera pozytywny wpływ na jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne,
decydując o jej zdolnościach produkcyjnych. Dla utrzymania żyzności i urodzajności gleb uprawnych ważne jest zatem zapewnienie przez producentów rolnych zrównoważonego bilansu substancji organicznej.
Bilans substancji organicznej w glebach województwa, sporządzony w oparciu o wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. (Ocena zasobów … 2004), wykazał ogólnie saldo ujemne
świadczące o tym, że dopływ substancji organicznej do gleb był mniejszy niż jej pobór przez
uprawiane rośliny. Od wielu lat w strukturze zasiewów województwa przeważają rośliny wyczerpujące gleby z próchnicy: zboża, rzepak, buraki cukrowe i pastewne, a w niektórych rejonach
ziemniaki oraz warzywa. Coraz mniejszy natomiast jest udział roślin, które mają pozytywny
wpływ na odnowę substancji organicznej – motylkowych i ich mieszanek z trawami, traw
w uprawie polowej oraz roślin strączkowych. Dodatkowym czynnikiem, mającym wpływ na
ujemne saldo bilansu było zmniejszenie nawożenia obornikiem wywołane drastycznym spadkiem
pogłowia. Ubytek próchnicy uwidocznił się szczególnie w powiatach: malborskim, słupskim,
sztumskim, kwidzyńskim, nowodworskim, gdańskim, tczewskim i bytowskim. Tereny te są najbarŹródło: „Dobre praktyki rolnicze stosowane w nawożeniu gruntów rolnych”, Magdalena Jasina, Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza w Gdańsku. Materiały z konferencji Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach
szczególnie narażonych (OSN). Tczew, 6 grudnia 2012 r.
114 Jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego (2010), 71% powierzchni zasiewów w regionie stanowiły zboża, 15%
rośliny przemysłowe, zaledwie niespełna 4% ziemniaki, 8% rośliny pastewne, ok. 3% rośliny pozostałe.
113
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dziej zagrożone degradacją gleby. Jest to następstwo deficytu masy organicznej. Do degradacji substancji organicznej najbardziej przyczyniają się rośliny okopowe, kukurydza i rośliny oleiste. Zużycie
obornika na 1 ha użytków rolnych województwa jest stosunkowo niskie i od wielu lat utrzymuje się
poniżej średniej w kraju. Po roku 2008 obserwuje się sukcesywny spadek jego wykorzystania w rolnictwie.

Ryc. 65. Zużycie obornika w przeliczeniu na czysty składnik w województwie pomorskim na tle Polski. (w kg na 1 ha
użytków rolnych).
Źródło: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. GUS Warszawa

Ograniczenie zagrożeń ze strony gospodarowania rolniczego
Wskazane jest szersze upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
4. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku
Na podstawie zidentyfikowanych trendów zachodzących w sposobie użytkowania ziemi przewiduje się dalsze ubywanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w regionie na rzecz urbanizacji
i zalesień. Znaczące powierzchnie gruntów rolnych i leśnych, które uzyskały zgodę na zmianę
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wskazuje na możliwą dalszą ekspansję zabudowy,
zwłaszcza na terenach podmiejskich. W związku z tym spodziewać się można dalszego przyrostu
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, szczególnie w rejonach nasilonych w ostatnich latach
procesów urbanizacyjnych, tj. wokół Trójmiasta i większych miast regionu, gdzie ponadto zagrożone odrolnieniem są gleby rolnicze wysokich klas bonitacyjnych. Na terenach wiejskich prawdopodobnie utrzyma się lub wzrośnie tendencja do zabudowywania zabudową nierolniczą obecnych
siedlisk oraz zabudowy i urbanizacji nowych terenów – szczególnie na obszarach położonych
w atrakcyjnych strefach podmiejskich lub o wysokich walorach przyrodniczo-rekreacyjnych,
w tym w strefie nadmorskiej i na pojezierzach.
Tempo zalesień w ostatnich latach osłabło i trend ten może utrzymać się w następnych latach.
Ubytek powierzchni leśnych może nastąpić lokalnie w związku z kontynuacją rozwoju i przebudowy sieci dróg lub wydobyciem kopalin. Odzyskiwanie terenów zdegradowanych w wyniku rekultywacji jest obecnie w skali województwa niewielkie, więc powiększanie tym sposobem powierzchni biologicznie czynnej nie będzie miało większego znaczenia.
Dotychczasowy sposób uprawy roli, w tym dominacja monokultur zbożowych i niskie nawożenie organiczne może w przyszłości doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości gleb i spadku ich urodzajności. Utrzymywanie na obecnym poziomie pogłowia zwierząt gospodarskich,
w tym bydła nie gwarantuje dostatecznej ilości obornika odbudowującego próchnicę glebową
i podtrzymującego biologiczną aktywność gleb.
Brak systematycznego i dostatecznego wapnowanie gruntów uprawianych rolniczo będzie
prowadził do utrwalenia się stanu wysokiego zakwaszenie większości gleb rolnych województwa.
Nie korygowana kwasowość gleb powoduje wypłukiwanie znajdującego się w glebie wapnia
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i innych składników pokarmowych w głąb gleby, co w istotnym stopniu pogarsza warunki glebowe i ogranicza dobór roślin uprawnych. Utrzymujący się ubytek substancji organicznej prowadzi
do spadku produkcyjnych funkcji gleb, a także do zmniejszenia ich roli środowiskowej, polegającej na magazynowaniu wody i składników mineralnych oraz sekwestracji (wiązaniu) dwutlenku
węgla z atmosfery, przyczyniającej się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Dostateczny poziom próchnicy w glebach zmniejsza zagrożenie powodziowe, zaś jej zdolności buforowe i sorpcyjne przeciwdziałają nadmiernemu zakwaszeniu gleby a także stabilizują zanieczyszczenia gleby
środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi.
Spadek pogłowia bydła przyczynił się do zaniechania gospodarczego wykorzystania znacznych
powierzchni trwałych użytków zielonych, co sprzyja ich degradacji. Odwrócenie niekorzystnego
trendu związanego z zaprzestaniem rolniczego użytkowania łąk i pastwisk na wielu obszarach
może nastąpić, m.in. w związku ze spodziewanym rozwojem energetyki odnawialnej. Rozwój
energetyki odnawialnej na obszarze województwa umożliwi wykorzystanie istniejących nadwyżek
siana jako biomasy energetycznej.
Inwestycje w zakresie budownictwa, w tym w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej,
wiążą się, obecnie i w przyszłości, z zapotrzebowaniem na kruszywa, co oznacza dalsze ich poszukiwanie, dokumentowanie i eksploatację i w rezultacie przekształcenia rzeźby, użytkowania
terenu i krajobrazu. W związku z wydanymi koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, potencjalnie może być uruchomione wydobycie gazu
łupkowego z udokumentowanych złóż na obszarze województwa pomorskiego. Potencjalne
skutki tej eksploatacji wiążą się z potrzebą rozpoznania i monitorowania zagrożeń, w tym dla wód
podziemnych i gruntowych. Eksploatacja z zastosowaniem procesu szczelinowania oznacza
zwiększone zapotrzebowanie na wodę.
Obecnie prowadzone inwestycje w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej i gospodarki
odpadami skutkować będą dalszym ograniczeniem skali zagrożeń związanych z dopływem
zanieczyszczeń do wód i gleb. Kontynuacja działań w tym zakresie przyczyni się do osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu ogólnego wód płynących, jezior oraz wód
przybrzeżnych (w tym Zalewu Wiślanego).
W przypadku jezior, pomimo uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewniach, poprawa
ich stanu, może okazać się niezadowalająca, zwłaszcza w przypadku zbiorników
bezodpływowych. Przewiduje się powolną poprawę stanu czystości wód Bałtyku i jego zatok. Dla
tego akwenu istotny jest bowiem proces uwalniania się zanieczyszczeń zakumulowanych
w osadach dennych oraz wpływ ładunków zanieczyszczeń dopływających z wodami Wisły
(transportowanych z jej środkowego i górnego biegu).
Turystyczne obciążenie strefy nadmorskiej w przyszłości wiązać się może z ujawnieniem się
albo pogłębieniem deficytu wód podziemnych dobrej jakości, zwłaszcza w sezonie letnim.
Z kolei, dalsza turystyczna „eksploatacja” jezior i ich otoczenia w przypadku źle zorganizowanej
gospodarki ściekowej spowodowałaby poważne zagrożenie dla tych zbiorników, związane
z wystąpieniem albo nasileniem procesów ich eutrofizacji i degradacji.
W związku z podjętymi programowymi działaniami115, spodziewać się można ograniczenia zagrożeń dla wód uznanych w regionie wodnym dolnej Wisły za wrażliwe na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych. Są to wody rzeki Drybok (w gminie Subkowy i Pelplin),
Janki (w gminie Morzeszczyn, Gniew, Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne), dopływu spod
Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych na
terenie województw pomorskiego, realizowany przez 4 lata począwszy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 1 listopada 2012 r.
115
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Piaseczna (w gminie Gniew), Młynówki Malborskiej i jeziora Dąbrówka (w gminie Stary Targ
i Sztum).
Przekraczane będą dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu, zwłaszcza w pobliżu
głównych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez gęsto zaludnione obszary, głównie
w miastach. Emitowane z silników spalinowych zanieczyszczenia, głównie tlenek węgla, tlenki
azotu i węglowodory, wpływają na pogorszenie jakości powietrza, oddziaływując na zdrowie ludzi
i elementy środowiska bezpośrednio, ale także uczestnicząc w tzw. reakcjach fotochemicznych,
które przyczyniają się do zwiększenia stężeń ozonu i innych fotoutleniaczy w warstwie troposferycznej atmosfery. Korzystna tendencja polegająca na ograniczeniu zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych pochodzących z sektora energetycznego pojawiła się w związku z inwestycjami
w zakresie energetyki odnawialnej oraz prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi.
Przewiduje się dalszy wzrost zagrożenia hałasem drogowym spowodowany przyrostem liczby
samochodów oraz wprowadzaniem hałasu komunikacyjnego na tereny dotychczas „ciche”. Spadać powinna uciążliwość hałasu kolejowego, ze względu na prowadzoną przebudowę linii kolejowych i zastosowanie bardziej przyjaznych środowisku akustycznemu szyn (bezstykowe, maty
antywibracyjne). W przypadku hałasu przemysłowego prognozuje się utrzymuje tendencji malejącej, w wyniku prowadzonych działań administracyjno – prawnych i technicznych.
Poważnym źródłem hałasu pozostanie Lotnisko Gdańsk w Rębiechowie, a także lotniska wojskowe (Malbork, Siemirowice, Babie Doły, Pruszcz Gdański). Ze względu na zagospodarowanie
terenu w Babich Dołach umożliwiające ewentualne funkcjonowanie w przyszłości lotniska Gdynia Kosakowo, wzrost poziomu hałasu spowodowanego ruchem lotniczym potencjalnie może
wystąpić w rejonie Gdyni (w mieście i otoczeniu, w tym na akwenie Zatoki Puckiej).
Szereg konsekwencji dla regionu wystąpić może w związku z prognozowanym globalnym
ociepleniem klimatu. Przykładowo, szczególnie istotne mogą się okazać:
 zmiany w ilości i strukturze opadów atmosferycznych, a w ich konsekwencji zmiany stosunków wodnych, zmniejszenie zasobów wodnych, nasilenie zjawisk ekstremalnych takich jak susze i powodzie,
 zwiększona presja i zagrożenia dla środowiska w rejonach atrakcyjnych turystycznie, w związku z przedłużeniem sezonu i podniesieniem się temperatury wody w kąpieliskach – dotyczy
zwłaszcza Wybrzeża Bałtyku,
 zmiany w zapotrzebowaniu na surowce energetyczne i w poziomie emisji zanieczyszczeń
związanych z sektorem energetycznym (trudne do oszacowania, przez zwiększone zużycie
energii przez systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne z jednej strony, a z drugiej zredukowane
zapotrzebowanie na energię do ogrzania pomieszczeń),
 zwiększenie się częstotliwości bardzo silnych wiatrów i obciążeń konstrukcji budowlanych
śniegiem,
 podniesienie się poziomu morza, wzmożone falowanie, zwiększenie liczby, siły i czasu trwania sztormów oraz wzrost nieregularności ich występowania, powodujące przyspieszone tempo erozji brzegów morskich, katastrofalne rozmywanie wydm nadbrzeżnych oraz zwiększenie częstotliwości i zasięgu powodzi podmorskich,
 zmiany siedliskowe i w zakresie bioróżnorodności regionu,
 zmiany warunków dla wegetacji roślin i bytowania zwierząt, istotne zarówno dla środowiska
naturalnego jak i dla gospodarki rolnej.
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5. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
/wskazanie obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze/
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa należy uwzględnić obszary cenne pod
względem przyrodniczym, funkcjonujące w ramach systemu obszarów chronionych województwa pomorskiego. Należy do nich obszar o wybitnych wartościach przyrodniczych – Słowiński
Park Narodowy. SPN stanowi najbardziej unikatowy przyrodniczy obszar wśród wszystkich wielkoobszarowych obszarów chronionych w regionie. Park funkcjonuje w międzynarodowej sieci
obszarów chronionych takich jak: HELCOM BSPA, Światowy Rezerwat Przyrody, obszar wodno-błotny Ramsar. W sieci Światowych Rezerwatów Przyrody znajduje się także położony w krainie Park Narodowy Borów Tucholskich. Obszary parków narodowych, w których ochronie
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe, należy uwzględnić w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej województwa jako pełniące przede wszystkim funkcje przyrodnicze. Bardzo znacząca jest rola naukowa, społeczna, kulturowa i edukacyjna tych obszarów.
Obszarami, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze, odpowiednio do
celu ochrony, są rezerwaty przyrody. W województwie pomorskim jest stosunkowo duża liczba
obiektów tej rangi (131 według aktualnego stanu). Rezerwaty przyrody w regionie pomorskim
stanowią obszary w stanie naturalnym lub mało zmienionym, które wyróżniają się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty
przyrody należy uwzględnić w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa jako ważne
(liczące się w skali krajowej, a nawet europejskiej), miejsca ochrony ekosystemów, ostoi i siedlisk
przyrodniczych, a także siedlisk roślin, zwierząt i grzybów oraz tworów i składników przyrody
nieożywionej.
Do przyrodniczo cennych obszarów w regionie zaliczają się parki krajobrazowe. W granicach
województwa rangę parków krajobrazowych posiada 7 wielkopowierzchniowych obszarów wyróżniających się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi. Są to obszary rozmieszczone na Wybrzeżu i głównie w części pojeziernej województwa: Nadmorski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, Trójmiejski Park
Krajobrazowy, Kaszubski Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park
Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Ponadto w województwie ochronie w randze
parku krajobrazowego podlegają 2 przyległe do granicy województwa obszary, stanowiące fragmenty Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.
Bardzo istotne w ramach kształtowania struktury przestrzennej województwa jest uwzględnienie parków krajobrazowych jako obszarów predysponowanych do równoważenie funkcji przyrodniczej i funkcji gospodarczych. Gospodarcze funkcje w parku krajobrazowym gwarantowane
są ustawowo przez zapis, że grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Obszary chronione
w randze parku krajobrazowego powinny wyróżniać się w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
województwa jako obszary zrównoważonego rozwoju, kształtowane i zagospodarowane w sposób zapewniający jak najlepsze, ekologiczne warunki życia ludzi.
W zakresie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa pomorskiego
istotne jest uwzględnienie przyrodniczych uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu. Liczba tych obszarów w województwie pomorskim jest znacząca –
wynosi 43. Obszary chronionego krajobrazu koncentrują się, są najbardziej rozległe i tworzą dość
spójną sieć z parkami krajobrazowymi w środkowym pasie województwa. Ich funkcja ochronna
wiąże się z potrzebą zachowania wyróżniającego się krajobrazu i zróżnicowanych ekosystemów,
wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypo215

czynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W wielu obszarach chronionego krajobrazu (ich częściach) zachodzi konieczność godzenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz funkcją korytarzy.
Nie wszystkie obszary chronionego krajobrazu w obowiązujących obecnie granicach wypełniają przesłanki ustawowe. Jednocześnie, poza siecią obszarów chronionych znajduje się wiele obszarów pełniących funkcję korytarzy ekologicznych. Zatem, możliwe są zmiany w przestrzennym
rozkładzie obszarów chronionego krajobrazu, zwłaszcza w kierunku większego uwzględnienia w
ich granicach korytarzy ekologicznych.
Do obszarów pełniących lokalnie istotną rolę przyrodniczą, które jednocześnie wzmacniają
strukturę przyrodniczą regionu zaliczają się użytki ekologiczne, licznie występujące na obszarze
województwa. Użytki ekologiczne stanowią zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zaliczają się do nich naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Obszarami ochrony przyrody ukierunkowanej na przyrodę nieożywioną są stanowiska dokumentacyjne. W województwie pomorskim jest ich tylko 7. Przyrodnicze, poznawcze i edukacyjne
znaczenie tych obiektów o niewielkim zasięgu przestrzennym wybiegać może poza skalę lokalną
(np. w przypadku stanowiska „Klif Oksywski”).
Obok wcześniej wymienionych, kolejnym elementem o istotnej funkcji przyrodniczej są zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (15 w granicach regionu). Wymagają one ochrony i uwzględnienia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa jako obszary reprezentujące cenne
fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego i tym samym wymagające zachowania szczególnych walorów widokowych lub estetycznych.
W ramach kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej niezbędne jest odpowiednie
uwzględnienie sieci Natura 2000. Za obszary Natura 2000 uznano tereny najistotniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych
siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy.
Wśród obszarów Natura 2000 funkcjonujących w granicach województwa pomorskiego są zarówno obszary specjalnej ochrony ptaków, jak i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, projektowane jako specjalne obszary ochrony siedlisk. Położenie terenu w granicach obszaru Natura
2000 nie wyklucza realizacji funkcji gospodarczych, w tym turystycznych. Zakaz (z wyjątkami
podyktowanymi koniecznymi wymogami nadrzędnego interesu publicznego), dotyczy działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na
cele ochrony obszaru Natura 2000.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa, obok systemu obszarów chronionych,
należy uwzględnić elementy sieci ekologicznej, w postaci układu płatów i korytarzy ekologicznych. Koncepcję sieci ekologicznej opartą na płatach i korytarzach ekologicznych przedstawiono
w Studium korytarzy ekologicznym sporządzonym w 2014 r. Ukazuje ją Mapa 15 załączona do
opracowania.
Wyznaczone płaty i korytarze ekologiczne, stanowią elementy przestrzeni gwarantujące utrzymanie możliwości wymiany i istnienia puli genetycznej, liczebności osobników i gatunków
i w konsekwencji zachowania różnorodności biologicznej środowiska. Utrzymanie i wzmocnienie
bioróżnorodności obszaru województwa warunkowane jest spójnością sieci ekologicznej, wiążącą
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się z potrzebą zachowania albo wzmocnienia przestrzennej ciągłości układu składającego się
z płatów i korytarzy ekologicznych.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej należy uwzględnić szczególną rolę korytarzy ekologicznych, jako obszarów umożliwiających migrację gatunków, a jednocześnie pasm gwarantujących przestrzenną łączność pomiędzy płatami ekologicznymi. Szczególna rola korytarzy ekologicznych wiąże się również z zapewnieniem powiązań między obszarami chronionymi ustanowionymi na obszarze województwa, w tym pomiędzy obszarami Natura 2000, co jest bardzo
istotne z punktu widzenia spójności tej europejskiej sieci.
Przestrzeń województwa powinna być kształtowana w sposób umożliwiający zachowanie albo
wzmocnienie funkcji łącznikowej korytarzy ekologicznych, przez odpowiednie planowanie funkcji i elementów zagospodarowania (chodzi zwłaszcza o dobór lokalizacji, wielkość inwestycji oraz
stosowane rozwiązania techniczne). Dla ochrony bioróżnorodności regionu bardzo istotne jest
unikanie fragmentacji zwartych kompleksów leśnych w obrębie wyznaczonych płatów ekologicznych.
Do podstawowych elementów struktury przestrzennej regionu, bardzo istotnych ze względu
na pełnioną funkcję przyrodniczą, zaliczają się lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Lasy
regionu florystycznie stanowią zróżnicowane zbiorowiska łęgów, olsów, borów, dąbrów, grądów
i buczyn. Funkcja przyrodnicza lasów realizowana jest poprzez ochronę zasobów biosfery,
wodnych i glebowych – w tym w postaci prawnych form ochrony przyrody i lasów ochronnych.
Jak już w opracowaniu podkreślano, według danych z roku 2012 z ogólnej powierzchni leśnej
województwa 18% znajdowało się w granicach przyrodniczych obszarów chronionych.
Jednocześnie 184041 ha stanowiły lasy ochronne w różnych kategoriach ochronności, stanowiąc
ok. 10% powierzchni pomorskich lasów.
Obszarami pełniącymi funkcje przyrodnicze są także naturalne i półnaturalne trwałe użytki
zielone wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. Są to obszary zróżnicowane florystycznie,
stanowiące ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym często gatunków rzadkich i prawnie
chronionych. Ich utrzymanie i prawidłowe zagospodarowanie zapobiega mineralizacji i stratom
węgla organicznego (C-org) na skutek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych – dwutlenku
węgla i metanu.
6. Ocena przydatności środowiska dla różnych rodzajów użytkowania i form
zagospodarowania obszaru
Przydatność środowiska do użytkowania rolniczego
Kierując się stopniem przydatności do użytkowani rolniczego, w granicach województwa
można wyodrębnić pięć obszarów o zmiennych warunkach naturalnych produkcji rolnej i ich
znaczeniu dla utrzymania i opłacalności gospodarki rolnej.
Największą przydatnością do użytkowania rolniczego, ze względu na najkorzystniejsze w regionie warunki glebowe charakteryzuje się obszar obejmujący rejon Żuław Wiślanych, Doliny
Kwidzyńskiej i wschodniej części Pojezierza Starogardzkiego. Użytkowanie rolnicze w rejonie
Żuław Wiślanych i Doliny Kwidzyńskiej wiąże się z potrzebą ciągłego technicznego podtrzymywania stanu warunków wodnych w systemie polderów. Drugim obszarem o relatywnie korzystnych warunkach dla rolnictwa jest Pobrzeże Bałtyku o dużym udziale dobrych gleb ornych oraz
znacznych powierzchniach trwałych użytków zielonych sprzyjających hodowli a także korzystnym agroklimacie kształtowanym pod wpływem morza. Trzeci i czwarty obszar o warunkach
nieco gorszych niż na obszarze drugim to mniejsze obszary o zbliżonych, dość korzystnych wa217

runkach dla rolnictwa. Położone są w pd.-wsch. i pd.-zach. części województwa na częściach
pojezierzy Iławskiego i Krajeńskiego.
W stosunku do wymienionych czterech, wyraźnie gorsze warunki dla rozwoju rolnictwa panują na pozostałym obszarze pojeziernym województwa - stref krawędziowych i wysoczyznowych
pojezierzy Bytowskiego i Kaszubskiego, zachodniej części Pojezierza Starogardzkiego i Wysoczyzny Polanowskiej oraz na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej i Borów Tucholskich.
Na obszarach tych dominują słabe gleby o niskiej przydatności rolniczej. Charakteryzuje się także
dużymi spadkami terenu oraz znacznie surowszymi warunkami klimatycznymi, powodującymi
skrócenie okresu wegetacyjnego. Warunki te sprawiają, że opłacalność towarowej produkcji rolnej
jest tam niska.
Przydatność środowiska do użytkowania leśnego
Na obszarze województwa pomorskiego występuje istotne zróżnicowanie siedliskowe, wykazujące generalnie zmienność pasową z północy w kierunku południowym i południowozachodnim. Najczęściej prezentowane siedliska to: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany
świeży i las świeży. Przewaga wymienionych siedlisk oznacza możliwość rozwoju odpowiadających im zbiorowisk leśnych, od tych z przewagą sosny, po zbiorowiska mieszane i z dominacją
dębu oraz buka zwyczajnego. Siedliska w obrębie wysoczyzn morenowych umożliwiają wykształcenie się kilku zespołów buczyn, łącznie z czystą buczyną niżową typu „pomorskiego”, o drzewostanie typowo bukowym i uboższą, kwaśną buczyną niżową.
Użytkowanie leśne dotyczy także siedlisk olsowych, żyznych i bardzo żyznych, powstających
w warunkach utrudnionego odpływu nadmiaru wód w glebie – wiążą się z nimi zbiorowiska lasów bagiennych, z panującym gatunkiem olszą czarną. Z kolei siedliska okresowo zalewane lub
podtapiane, o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej w ciągu roku, szczególnie w dużych
dolinach rzecznych, umożliwiają kształtowanie się zbiorowisk łęgowych, w tym wierzbowych
i topolowych. W pasie nadmorskim, warunki siedliskowe decydują o obecności boru bażynowego
- unikatowego, gdyż występuje tylko w obszarze wybrzeża i stanowi końcowe stadium sukcesji
roślinności na wydmach nadmorskich.
Zalesienia
W użytkowaniu leśnym pozostaje ponad 1/3 powierzchni województwa pomorskiego. Tak
znaczący udział lasów nie oznacza braku możliwości rozszerzenia użytkowania leśnego na kolejne
tereny. Do zalesień powinny być przeznaczane grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej
i nieużytkowane rolniczo. Ze względów środowiskowych, przydatne będą zalesienia w strefach
wododziałowych, źródliskowych, w zlewniach jeziornych, na stromych zboczach i urwiskach,
także w obrębie lotnych piasków i wydm piaszczystych. Bardzo pożądane są także w obrębie sieci
ekologicznej, na którą składają się płaty i korytarze ekologiczne.
Zalesieniami powinny być obejmowane grunty zdewastowane i zdegradowane Zalesienia są
pożądanym, z punktu widzenia zwiększania bioróżnorodności, kierunkiem rekultywacji terenów
po eksploatacji kopalin.
Zalesienia mogą poprawić warunki użytkowania lasów, przez wyrównanie linii brzegowej lasu,
łączenia i nadawania zwartego kształtu, w przypadku enklaw i małych kompleksów leśnych. Przy
zalesieniach ważne jest ukształtowania stref ekotonowych. Należy uwzględniać specyfikę obszaru
i np. ograniczyć lub wykluczyć zalesienia w obrębie cennych nieleśnych siedlisk „naturowych”,
albo na terenach istniejących albo już przeznaczonych do lokalizacji elektrowni wiatrowych i w
ich bezpośrednim sąsiedztwie, gdyż lasy zwiększyłyby atrakcyjność terenu dla ptaków i nietoperzy. Użytkowanie leśne nie zawsze musi wiązać się z urządzaniem lasów gospodarczych. Pożąda218

ne jest z punktu widzenia środowiska, zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo, podejmowanie działań w zakresie inicjowania i wspierania sukcesji naturalnej lasów i zadrzewień.
Przy zalesieniach istotna jest ocena warunków siedliskowych pod kątem przydatności do
ukształtowania odpowiedniego zbiorowiska leśnego poprzez odpowiedni dobór gatunków drzew.
Przydatność środowiska do użytkowania i zagospodarowania terenów na cele turystyczne
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe regionu pomorskiego stwarzają możliwości użytkowania i zagospodarowania przestrzeni województwa na cele turystyczne. Największą przydatnością do użytkowania i zagospodarowania do rekreacji i wypoczynku cechują się obszary położone w miejscach o harmonijnym krajobrazie, korzystnych warunkach bioklimatycznych, związane z występowaniem wód powierzchniowych oraz kompleksów leśnych.
Z waloryzacji przedstawionej w opracowaniu „Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki
w województwie pomorskim”116, wynika, że wiodące znaczenie przyrodniczo-turystyczne mają:
 rejony nadmorskie:
Rejon Słowiński (zwłaszcza ze względu na unikalne, nadmorskie struktury wydmowe, jeziora
przybrzeżne, Słowiński Park Narodowy należący do sieci rezerwatów biosfery UNESCO, walory
bioklimatyczne – w rejonie funkcjonuje uzdrowisko statutowe Ustka)
Rejon Pucko-Helski (walory przyrodnicze i krajobrazowe Półwyspu Helskiego, strefy brzegowej
Pobrzeża Kaszubskiego i Małej Zatoki Puckiej, Nadmorski Park Krajobrazowy, walory bioklimatyczne).
Rejon Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego (wydmowa strefa nadmorska, akwen Zalewu, duże
walory krajobrazu przyrodniczego w skali regionalnej, walory bioklimatyczne, Park Krajobrazowy
„Mierzeja Wiślana”).
 rejony pojezierne
Rejon Bytowski (zróżnicowane ukształtowania terenu, duża jeziorność, mozaika użytkowania
terenu, szlaki wodne Słupi i Brdy, duże walory krajobrazu przyrodniczego, część Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, OChK).
Rejon Kartusko-Kościerski (bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu, w tym zespół najwyższych wzniesień morenowych na Niżu Europejskim, duża jeziorność, mozaika użytkowania terenu, szlaki wodne Raduni i Wierzycy, bardzo duże walory krajobrazu przyrodniczego, Kaszubski
Park Krajobrazowy, OChK).
 rejony pojezierno-borowieckie
Rejon Wdzydzki (zwłaszcza ze względu na dużą lesistość i jeziorność, unikalny zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jezior Wdzydzkich, rzekę Wdę stanowiącą szlak wodny, Wdzydzki Park Krajobrazowy, OChK).
Rejon Zaborski (duża lesistość i jeziorność, unikalny zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jezior
Charzykowskiego i Karsińskiego, szlak wodny Brdy, Park Narodowy „Bory Tucholskie” , Światowy rezerwat biosfery UNESCO bory Tucholskie, Zaborski Park Krajobrazowy, unikalne zabytki architektoniczne, OChK).
Rejon Wdecki (duża lesistość i jeziorność, szlak wodny Wdy, lokalnie duże walory krajobrazu
przyrodniczego, OChK).
Obok rejonów wiodących, wyróżniono również następujące rejony o znaczeniu przyrodniczoturystycznym uzupełniającym:

„Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim” red. M. Waganos; rozdział 3. Walory przyrodnicze
i kulturowe oraz ich dostępność funkcjonalna – 3.1, 3.7 opr. przez dr hab. M. Przewoźniaka
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 rejon nadmorski - Trójmiejski (strefa brzegowa morza w sąsiedztwie terenów zainwestowania
miejskiego, walory bioklimatyczne - w rejonie funkcjonuje uzdrowisko statutowe Sopot).
 rejon Pobrzeża - Żarnowiecki (znaczna lesistość, zespoły jezior, walory krajobrazu przyrodniczego w skali regionalnej, OChK).
 rejony pojezierne:
Rejon Kępic i środkowej Słupi (duża lesistość, szlaki wodne Słupi, częściowo Park Krajobrazowy Dolina Słupi).
Rejon Północnokaszubski (zalesiona strefa krawędziowa wysoczyzny, Trójmiejski Park Krajobrazowy).
Rejon Przywidzki (znaczna lesistość, zespoły jezior, OChK).
Rejon Starogardzki (zespoły jezior, Wierzyca stanowiąca szlak wodny, OChK).
Rejon Krajeński (znaczna lesistość, zespoły jezior, Brda stanowiąca szlak wodny, OChK).
Rejon Iławski (znaczna lesistość, zespoły jezior, OChK).
 rejony borowieckie:
Rejon Zachodnioborowiecki (bardzo duża lesistość, szlak wodny Brdy, OChK).
Rejon Borowiecki centralny – Czerski (duża lesistość, szlak wodny Brdy, częściowo Tucholski
Park Krajobrazowy, OChK).
 rejony dolinne:
Rejon Nadwiślański (Wisła, znaczna lesistość stref zboczowych, duże walory krajobrazu przyrodniczego, OChK).
Do sieci rejonów przyrodniczo-turystycznych proponuje się dodać:
Rejon Żuław Wiślanych, jako rejon perspektywiczny (obszar wyjątkowy ze względu na uwarunkowania hydrograficzne, ekosystemy i krajobraz żuławski, obejmujący Deltę Wisły, unikatowy
ze względu na dziedzictwo kulturowe, a perspektywiczny ze względu na zagospodarowanie szlaków wodnych, w tym Nogatu, Szkarpawy, Świętej – Tugi w ramach projektu Pętli Żuławskiej,
zintegrowanych z innymi szlakami turystycznymi).
Opisaną rejonizację turystyczno-przyrodniczą przedstawiono na Mapie 17. załączonej do
opracowania.
Przydatność strefy nadmorskiej do użytkowania turystycznego podlega ograniczeniu w związku z jej małą, naturalną chłonnością turystyczną (plaże, mało odporne obszary wydmowe, trudno
dostępne odcinki brzegu klifowego). Duże obciążenie turystyczne obszarów nadmorskich wynikające z ich atrakcyjności turystycznej musi być neutralizowane, przez odpowiednie ich zagospodarowanie. Rejony nadmorskie wymagają największego nasycenia infrastrukturą turystyczną,
umożliwiającą „skanalizowanie” ruchu turystycznego.
Dużą przydatność do użytkowania turystycznego posiadają tereny w obrębie wysoczyznowych
obszarów pojeziernych (rejony pojezierne). W tych rejonach dużej i umiarkowanej atrakcyjności
odpowiada, zróżnicowana lokalnie (ze względu na typy zbiorowisk roślinnych, nachylenie terenu
i odporność systemów jeziornych), generalnie w skali jednak duża chłonność. Rejony pojezierne,
w porównaniu z nadmorskimi, w mniejszym stopniu wymagają nasycenia infrastrukturą turystyczną. Z kolei na pojezierzach równin sandrowych (rejony borowieckie) dużej i umiarkowanej
atrakcyjności odpowiada umiarkowana chłonność. Limitują ją zbiorowiska leśne wykształcone na
ubogich siedliskach oraz mniejsza niż w strefie wysoczyznowej, tolerancja systemów jeziornych.
Rejony borowiackie predysponowane są do utrzymywania umiarkowanego obciążenia turystycznego przy równie umiarkowanym zagospodarowaniu.
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Przydatność Rejonu Żuław Wiślanych do użytkowania turystycznego, wiążąca się przede
wszystkim z zagospodarowaniem szlaków wodnych, jest ograniczona ze względu na występujące
zagrożenie powodziowe.
Na obszarze województwa pomorskiego bogata sieć hydrograficzna decyduje o dużej przydatności środowiska do użytkowania na cele turystyki wodnej. W szczególności, do zagospodarowania turystycznego predysponowane są liczne rzeki i kanały, jako szlaki kajakowe.
Przydatność środowiska do użytkowania terenu w zakresie wydobycia kopalin ze złóż
Zasoby środowiska województwa pomorskiego umożliwiają przeznaczenie i wykorzystanie
wielu terenów na cele wydobycia kopalin ze złóż.117 Możliwości użytkowania terenu w zakresie
wydobycia kopalin wiążą się z rozmieszczeniem udokumentowanych złóż na obszarze województwa. Analiza tego rozmieszczenia wskazuje, ze potencjalnie największą przydatnością w zakresie
możliwości sytuowania zakładów górniczych i eksploatacji złóż wyróżnia się północna, środkowa
i południowo-wschodnia część województwa. Należy jednak dodać, że wydobycie kopalin ze złóż
na wielu terenach jest wykluczone, ze względu na położenie w granicach ustanowionych obszarów ochrony przyrody.
Stosunkowo najszersze możliwości eksploatacji dotyczą złóż kruszywa naturalnego, wykorzystywanego na potrzeby drogownictwa i budownictwa. Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego
obecnie odbywa się m.in. w gminach: Skarszewy, Stężyca, Kościerzyna (gm.), Linia, Łęczyca, Krokowa, Luzino, Sadlinki, Nowa Wieś Lęborska, Puck, Przodkowo, Żukowo, Gniew i Kwidzyn (gm.).
Przemysł materiałów budowlanych oparty o eksploatację surowców ilastych i piasków kwarcowych posiada szansę rozwoju w gminach: Gdańsk, Gniew, Kwidzyn, Puck, Studzienice, Ustka
oraz na pograniczu Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej.
Środowisko regionu cechuje się także przydatnością w zakresie wydobycia kredy jeziornej i piszącej oraz torfu ze złóż (złoża kredy jeziornej i piszącej w powiatach: bytowskim, człuchowskim,
kartuskim, kościerskim, lęborskim, gdańskim, słupskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim
i wejherowskim oraz torfu w powiatach: bytowskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, gdańskim, słupskim, sztumskim i wejherowskim). Z uwagi na przyrodnicze położenie oraz
aspekt ekologiczny, decyzje w zakresie umożliwienia oraz warunków eksploatacji tych surowców
z udokumentowanych złóż muszą być poprzedzone wnikliwą analizą i odpowiednią procedurą
(w przypadkach wymaganych ustawą) w zakresie wpływu na środowisko oraz obszary Natura
2000118.
Możliwości górniczego użytkowania terenu związanego z wydobyciem ropy naftowej i gazu
ziemnego wynikają z występowania niewielkich złóż tych surowców zlokalizowanych w gminie
Krokowa. Wydobycie surowców energetycznych – ropy i gazu, na szerszą skalę wiąże się z zasobami złóż (w tym eksploatowanych), znajdujących się na Bałtyku. Z kolei, o przydatności terenów do eksploatacji gazu łupkowego w granicach województwa pomorskiego zdecydują wyniki
prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, prowadzonych generalnie w północnej i środkowej
części województwa. Udzielenie koncesji na eksploatację gazu z łupków wiązać się będzie z koniecznością zidentyfikowania różnego rodzaju uwarunkowań, w tym przede wszystkim analizy
W granicach województwa, według stanu na koniec 2012 r. były eksploatowanych łącznie 163 złoża kopalin. Najczęściej i
najliczniej eksploatowane są złoża kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) – 142. Ponadto eksploatowane są złoża: torfów (4),
surowców ilastych ceramiki budowlanej (3), ropy naftowej i gazu ziemnego (lądowe - po 3 dla każdego z surowców, morskie – po
2), surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego (1), piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i cegły
wapienno-piaskowej (1) oraz wód leczniczych zmineralizowanych (1).
118 Do końca roku 2012 nie prowadzono eksploatacji kredy jeziornej i piszącej, natomiast torf eksploatowany był w obrębie
dużego złoża Krakulice-Gać (pogranicze gmin Główczyce i Wicko) oraz kilku mniejszych: Witanowo II (gm. Kołczygłowy),
Kaplica-Połęczyno (gm. Somonino), Roszczyce II (gm. Wicko).
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ryzyka środowiskowego oraz określenia uwarunkowań przestrzennych w obrębie obszaru i ternu
górniczego.
Zasoby środowiska umożliwiają wykorzystanie terenu na potrzeby wydobycia surowców leczniczych. Predysponowane są w tym zakresie tereny udokumentowanych złóż: na pograniczu miasta i gminy Ustka (borowiny i wody lecznicze zmineralizowane), w Sopocie (wody lecznicze zmineralizowane), Krynicy Morskiej (wody termalne oraz wody lecznicze zmineralizowane) i na Helu
(wody lecznicze zmineralizowane).
Przydatność środowiska dla rozwoju energetyki wiatrowej
Ze względu na znaczące zasoby energii wiatru, oszacowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwie pomorskim panują wybitnie korzystne, bardzo korzystne
i korzystne warunki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Najbardziej uprzywilejowany w tym
względzie jest pas o szerokości kilku kilometrów położony wzdłuż wybrzeża od Darłowa po
Władysławowo i Hel. Wartość zasobów energii wiatru liczonej dla wysokości 30 m nad poziomem gruntu (n.p.g.) w terenie otwartym przekracza w tym pasie 1500 kWh/m2/rok. Zasoby
energii wiatru maleją wraz ze wzrostem odległości od morza i na zapleczu wyżej omówionej strefy od południa, w pasie o szerokości do kilkunastu kilometrów, obejmującym północną część
Równiny Sławieńskiej, Wysoczyznę Damnicką, Wysoczyznę Żarnowiecką, Pobrzeże Kaszubskie,
Mierzeję Wiślaną a także północną część Żuław Wiślanych, szacowane są na 1000-1500
kWh/m2/rok. Pozostała część obszaru województwa znajduje się strefie, w której zasoby wiatru
oszacowano na 750-1000 kWh/m2/rok.
Za kryterium opłacalności funkcjonowania elektrowni wiatrowych uznaje się tereny, na których energia użyteczna wiatru na wysokości 50 m nad poziomem gruntu w terenie o klasie szorstkości 0-1 (grunty rolne) wynosi min. 200 kWh/m2/rok, a prędkość wiatru na tej wysokości przekracza 5 m/s. Po wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji o warunkach wiatrowych na terenie województwa stwierdza się, że kryteria takie występują nawet na 96% użytków rolnych.
Praktycznie, przydatność wielu terenów do rozwoju energetyki wiatrowej, pomimo znaczących
zasobów energetycznych wiatru, jest w granicach województwa ograniczona, ze względu na potrzebę ochrony cennych elementów przyrody i krajobrazu.
Z prawa powszechnego – ustawy o ochronie przyrody - wynika, że lokalizacja elektrowni wiatrowych jest wykluczona w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody. Z kolei przepisy prawa miejscowego – uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, istotnie ograniczają możliwość lokalizacji elektrowni
wiatrowych w parkach krajobrazowych i w obrębie obszarów chronionego krajobrazu.
W odniesieniu do obszarów Natura 2000 o braku bądź możliwości wykorzystania terenu pod
lokalizację farm wiatrowych przesądzają oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000. Ze względu na znaczenie dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych
siedlisk przyrodniczych, mających najistotniejsze znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych
Europy, obszary Natura 2000 zasadniczo powinny być pomijane przy lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Istotne znaczenie jako czynnik ograniczający lokalizację elektrowni wiatrowych mają pozostałe
małoobszarowe lub punktowe formy ochrony przyrody, tj. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody – wszystkie powinny być wyłączone z lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu na ich znaczenie ekologiczne i krajobrazowe.
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Z przedstawionych uwarunkowań wynika, że lokalizowanie elektrowni wiatrowych w granicach terenów objętych formami ochrony przyrody na obszarze województwa formalnie jest wykluczone albo w dużym stopniu ograniczone.
Ograniczenia w zakresie możliwości użytkowania terenów na potrzeby energetyki wiatrowej
wynikają z przebiegu i układu korytarzy ekologicznych. W korytarzach ekologicznych odbywa się
migracja zwierząt (w tym ptaków, nietoperzy), na które elektrownie wiatrowe oddziaływają negatywnie. Istotny jest też aspekt związany z przerwaniem bądź osłabieniem powiązań oraz spójności sieci ekologicznej. Z przedstawionych uwarunkowań funkcjonalnych wynika, że w korytarzach
ekologicznych elektrownie wiatrowe nie powinny być lokalizowane.
Z lokalizacji elektrowni wiatrowych wyłączyć należy według M. Gromadzkiego (Gromadzki
i Przewoźniak, 2002) ostoje ptaków rangi europejskiej i krajowej, a także główne lądowe szlaki
wędrówki ptaków: wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku oraz wzdłuż doliny Wisły.
Do ostoi ptaków rangi europejskiej i krajowej oraz głównych lądowych szlaków wędrówki
ptaków w obszarze województwa pomorskiego autor zaliczył:
 Zalew Wiślany – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca Zalew Wiślany – lustro wody
i przybrzeżny pas szuwarów,
 Ujście Wisły – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca stożek ujściowy Wisły Przekopu
w jego części lądowej i morskiej, otaczające stożek wodny Zatoki Gdańskiej i przyujściowy
odcinek Wisły – od morza do Przegaliny, wraz z międzywalem,
 Dolina Dolnej Wisły – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca koryto i międzywale
Wisły, na odcinku od Przegaliny do Zbiornika Włocławskiego. Obszar ważny dla ptaków
przez cały rok. Ważne zimowisko ptaków wodnych, szlak przelotu ptaków wodnych i lądowych,
 Zatoka Pucka – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca wody Zatoki Puckiej, Ryf Mew,
wody Zatoki Gdańskiej – na wschód od linii łączącej wierzchołek Półwyspu Helskiego z ujściem Wisły Śmiałej oraz przybrzeżne łąki solniskowe zatoki, zarówno na Półwyspie Helskim
jak i na stałym lądzie,
 Bielawskie Błota – ostoja ptaków rangi krajowej, obejmująca pozostałość torfowiska wysokiego Bielawskich Błot,
 Słowiński Park Narodowy – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca wody i obszary
lądowe w granicach Słowińskiego Parku Narodowego,
 Dolina Słupi – ostoja ptaków rangi europejskiej, obejmująca obszary lądowe i wodne w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
 Jeziora Raduńskie – ostoja ptaków rangi krajowej, obejmująca obszar Jezior Raduńskich,
 Koszalińsko-Słupski Pas Nadmorski – ostoja ptaków rangi krajowej, obejmująca pas przymorski, ciągnący się od Ustki do Koszalina,
 Mierzeja Wiślana – szlak masowej wędrówki ptaków.
Za niewskazane do lokalizowania elektrowni wiatrowych należy uznać także:
 tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych, ruralistycznych i zamkowych, parkowo-pałacowych
i parkowo-dworskich,
 tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania,
 obszary zabudowy chronionej akustycznie,
 pasy techniczny i ochronny brzegów morskich,
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 tereny stref ochronnych infrastruktury technicznej.
Przydatne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych są użytki rolne położone poza wyżej wymienionymi obszarami i terenami. (Mapa 21 w załącznikach do opracowania)
7. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych dla obszaru województwa
7.1. Przydatność obszarów dla rozwoju funkcji użytkowych
Geograficzne położenie, walory i zasoby środowiska województwa pomorskiego współdecydują o przydatności terenów dla rozwoju funkcji użytkowych.
Funkcja turystyczna, w tym uzdrowiskowa
Strefa nadmorska posiada największy potencjał rekreacyjno-turystyczny. Wyróżnia się w jej
przebiegu rejony: Słowiński, Pucko-Helski (łącznie z akwenem Zatoki) oraz Mierzei Wiślanej
i Zalewu Wiślanego, jako wiodące dla rozwoju funkcji turystycznej. Jednocześnie są to obszary
wymagające ochrony, zwłaszcza przez przestrzeganie odpowiednich zasad zagospodarowania
i warunków zabudowy. W strefie nadmorskiej szczególnie istotne jest urządzanie i korzystanie
z sieci szlaków turystycznych, zwłaszcza pieszych, rowerowych, kanalizujących ruch turystyczny.
Ze względu na walory klimatu oraz istniejące i możliwe do udokumentowania złoża surowców
leczniczych (wody zmineralizowane, borowiny), strefa nadmorska predysponowana jest również
do rozwoju funkcji uzdrowiskowej.
Istotne walory przyrodniczo-turystyczne posiada nie tylko pas nadmorski, ale i przeważająca
część obszaru pojeziernego. W strefie pojeziernej największą przydatnością do rozwoju funkcji
turystycznej wykazują się rejony pojezierne wysoczyznowe - Bytowski, Kartusko-Kościerski
i borowiackie - Wdzydzki, Zaborski oraz Wdecki. Wymienione rejony obejmują tereny wyróżniające się dużą lesistością oraz występowaniem jezior. Z uwagi na dużą podatność części akwenów
jeziornych na degradację, rozwój turystyki w obrębie zlewni jeziornych powinien być powiązany
z porządkowaniem i rozwojem infrastruktury sanitarnej. Perspektywiczne znaczenie, zwłaszcza
dla rozwoju turystyki wodnej oraz innych form turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, ma obszar Żuław Wiślanych.
Region, ze względu na bogatą sieć wód powierzchniowych, w tym płynących, posiada duże
predyspozycje do rozwoju turystyki wodnej i nadwodnej. Obok żeglarstwa na morzu i jeziorach,
możliwy jest rozwój infrastruktury i korzystanie ze szlaków wodnych w obrębie Pętli Żuławskiej
oraz poza Pętlą - na wielu rzekach Pomorza (szlaki kajakowe), zintegrowanych z innymi szlakami
turystycznymi. Walory turystyczne wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych
i infrastrukturalnych umożliwiają rozwój w regionie turystyki krajoznawczej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki i rekreacji pieszej, rowerowej, konnej, wodnej i nadwodnej, narciarstwa biegowego i zjazdowego, lotniczej (szybowcowej, paralotniarstwa) oraz turystyki samochodowej. Na bazie
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, zbudować można szereg
atrakcyjnych szlaków tematycznych w regionie.
Gospodarka morska
Z nadmorskim położeniem wiąże się rozwój gospodarki morskiej (porty i przystanie, transport
morski, turystyka morska, przemysł stoczniowy, gospodarka rybacka). Obszary nadmorskie
i akwen Bałtyku predysponowane są do zrównoważonego rozwoju funkcji rybackiej (baza rybacka w przystaniach i portach, połowy na Bałtyku, przetwórstwo ryb).
Rybactwo śródlądowe
Rozwój funkcji rybackiej w części śródlądowej umożliwia bogata sieć jezior w regionie. Największą przydatnością dla rybactwa jeziornego wyróżniają się obszary charakteryzujące się największą jeziornością, tj. część Pojezierza Kaszubskiego oraz Bytowskiego. Zrównoważona go224

spodarka rybacka, odpowiadającą wymogom ochrony przyrody, może być prowadzona na Zalewie Wiślanym i jeziorach przymorskich.
Dla chowu i hodowli ryb, łącznie z produkcją narybku wykorzystywanego dla zarybiania powierzchniowych wód śródlądowych., przydatne są obszary charakteryzujące się dużymi zasobami
wodnymi, zwłaszcza wód płynących. Poza Wisłą, rzekami o największych zasobach wodnych w
regionie (wyrażonych średnim rocznym przepływem rzecznym) są Słupia, Łeba, także Wieprza,
Wda, Wierzyca i Łupawa. Dla rozwoju wędkarstwa amatorskiego przydatne są zwłaszcza rzeki
Przymorza (Słupia, Łeba, Łupawa, Wieprza, Reda), atrakcyjne ze względu na występowanie troci
i łososia.
Funkcja gospodarcza lasu
Duże możliwości rozwijania funkcji leśnej wiążą się ze znaczącym udziałem lasów w ogólnej
powierzchni województwa (ponad 37%, drugie miejsce po użytkach rolnych). Rozmieszczenie
przestrzenne lasów wskazuje na dużą ich przydatność do pełnienia funkcji gospodarczych w zachodniej i środkowej części województwa. Do rozwoju gospodarki leśnej predysponowane są
obszary, na których dominują grunty leśne – w obrębie Borów Tucholskich, Lasów KępickoBytowskich, Sianowsko-Miasteckich, Szczecinecko-Koczalskich, Mirachowskich, OliwskoDarżlubskich, Wierzchucińskich i Lęborskich. Z obecnością dużych kompleksów leśnych wiąże
się możliwość rozwoju przetwórstwa drzewnego.
Ze względów środowiskowych, przydatność do funkcji gospodarczych jest ograniczona na ok.
10% powierzchni leśnych, w związku z występowaniem lasów ochronnych. Obniżona przydatność do funkcji gospodarczych (na korzyść funkcji ochronnej), dotyczy lasów w wąskim paśmie
ciągnącym się wzdłuż brzegu Bałtyku.
Gospodarka rolna
Duże przestrzenne zróżnicowanie warunków glebowych na obszarze województwa, od bardzo
dobrych do wybitnie niekorzystnych, sprawia, że istnieją tu zarówno obszary o wysokich predyspozycjach dla rozwoju funkcji rolnej, jak też takie, na których produkcja ta powinna być zaniechana ze względów przyrodniczych i ekonomicznych.
Obszarami o najwyższej przydatności dla rolnictwa są tereny położone w obrębie Żuław Wiślanych, Doliny Kwidzyńskiej i sąsiadujących z nimi części Pojezierzy Starogardzkiego i Iławskiego (Rejon rolniczy Żuław i Powiśla). Panują tu najkorzystniejsze w regionie warunki do wysokotowarowej uprawy roślin żywnościowych o najwyższych (w warunkach Polski) wymaganiach klimatyczno – glebowych, takich jak: pszenica, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe a także owoce i warzywa. Duży potencjał trwałych użytków zielonych na Żuławach
i w Dolinie Kwidzyńskiej stwarza szczególnie korzystne warunki dla hodowli bydła, zaś na Pojezierzu Starogardzkim panują bardzo dobre warunki paszowe dla hodowli trzody chlewnej. Wysoka produktywność rolnicza obszaru stwarza tu duże możliwości rozwoju przetwórstwa rolnospożywczego.
Niższy, ale także znaczący potencjał rozwojowy dla funkcji rolnej, posiadają tereny rolnicze
położone w pasie północnym oraz na Pojezierzu Krajeńskim i pozostałej części Pojezierza Iławskiego (Rejony rolnicze Słupsko-Żarnowiecki, Kwidzyńsko-Prabucki i Chojnicko-Człuchowski).
Występują tu korzystne warunki do towarowej uprawy: rzepaku, jęczmienia, pszenicy, ziemniaków oraz, z uwagi na korzystne warunki termiczne w części południowej – także buraków cukrowych, tytoniu, warzyw gruntowych i upraw sadowniczych. Duże zasoby naturalnych trwałych
użytków zielonych w pasie północnym stwarzają szczególnie sprzyjające warunki dla hodowli
bydła. Z uwagi na wysoką produktywność w wymienionych rejonach panują korzystne warunki
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do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji biopaliw z biomasy rolniczej, w tym
biogazu rolniczego z ferm trzody chlewnej w rejonie Chojnicko Człuchowskim.
Tereny rolnicze położone na pozostałej części województwa, tj. w obrębie Pojezierzy:
Kaszubskiego, Bytowskiego i zachodniej części Starogardzkiego oraz Wysoczyzny Polanowskiej,
Równiny Charzykowskiej i Borów Tucholskich, posiadają znacznie niższą przydatność dla
rozwoju funkcji rolnej. Uwarunkowania przyrodniczo-glebowe umożliwiają tu uprawę mniej
wymagających roślin rolniczych - m.in. żyta, owsa, ziemniaków oraz wielu roślin pastewnych. Na
większości obszaru występują sprzyjające warunki do hodowli owiec a w niektórych rejonach –
bydła (w rejonie Trzebielińskim, Wejherowsko-Miasteckim i Tucholsko-Koczalskim) oraz trzody
(w rejonie Żukowsko-Kościerskim i Tucholsko-Koczalskim). Uwarunkowania przyrodnicze
sprzyjają tu także rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz związanego z nim drobnego lokalnego
przetwórstwa rolno-spożywczego. Możliwa jest tu także uprawa mniej wymagających roślin
energetycznych i opartego na nim przetwórstwa OZE. W strefie tej występują największe
potrzeby związane z wyłączaniem z produkcji i zalesianiem najsłabszych gruntów rolnych.
W związku z wysokimi walorami rekreacyjnymi, funkcja rolnicza na wskazanych obszarach może
być uzupełniana działalnością agroturystyczną.
Funkcja polegająca na wydobyciu kopalin
W paśmie nadmorskim występują złoża kopalin o istotnym znaczeniu dla gospodarki, objęte
własnością górniczą (ropa naftowa, gaz ziemny, sól kamienna i sole magnezowe, bursztyn).
Obecność złóż ważnych dla gospodarki, także na morzu (ropa naftowa, gaz ziemny), umożliwia
rozwój funkcji górniczej. Istotne, także w aspekcie rozwoju funkcji uzdrowiskowej, jest występowanie złóż surowców leczniczych w strefie nadmorskiej - torfów leczniczych (dotychczas udokumentowanych tylko w Ustce) oraz wód mineralizowanych (udokumentowanych w Ustce, Sopocie, także w Krynicy Morskiej i na Półwyspie Helskim).
Funkcja związana z wydobyciem kopalin ma szanse rozwoju także w części środkowej oraz
południowo-wschodniej województwa, ze względu na koncentrację złóż we wskazanych fragmentach regionu. Strefa nagromadzenia złóż, głównie kruszywa naturalnego, obejmuje często
rejony atrakcyjne turystycznie (pojezierne wysoczyznowe i borowiackie, według przedstawione w
opracowaniu turystycznej waloryzacji). Na tych obszarach niezbędna jest minimalizacja skutków
eksploatacji kopalin, łącznie z podejmowaniem decyzji o zaniechaniu wydobycia, jeśli wiąże się to
z utratą walorów turystycznych (zwłaszcza związanych z krajobrazem) i uniemożliwieniem rozwoju funkcji turystycznej. Istotne jest także pogodzenie funkcji polegającej na wydobyciu kopalin
z funkcją osadniczą.
W związku z prowadzonymi pracami poszukiwawczymi, niewykluczone, że w perspektywie
kilku lat możliwe będzie wydobycie gazu z formacji łupkowych. Określenie miejsc i warunków
eksploatacji udokumentowanych złóż wiąże się z koniecznością zidentyfikowania różnego rodzaju uwarunkowań, w tym przede wszystkim analizy ryzyka środowiskowego.
Funkcja mieszkaniowa
Dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przydatne są tereny stanowiące rezerwy istniejące w obrębie obszarów już zurbanizowanych. Należy ograniczyć rozwój zabudowy, dla której nie ma
możliwości podłączenia do publicznych sieci technicznych, w tym kanalizacji sanitarnej.
Funkcja przemysłowa
Nowe obiekty przemysłowe powinny być sytuowane przede wszystkim na terenach już zurbanizowanych, z wykorzystaniem terenów dawnych obiektów produkcyjnych. Funkcja przemysłowa z zasady nie powinna być rozwijana na obszarach o najwyższych wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, pełniących funkcję korytarzy ekologicznych, obejmują226

cych gleby najbardziej przydatne dla rolnictwa oraz na tych, na których mogą stanowić zagrożenie
dla stanu środowiska i zdrowia ludzi.
Funkcje w zakresie energetyki odnawialnej
Województwom pomorskie wykazuje się dużą przydatnością do rozwoju energetyki
odnawialnej. Wyjątkowo dobre, zwłaszcza w strefie nadmorskiej, są warunki wiatrowe dla
rozwoju energetyki wiatrowej. Korzystne, w skali kraju warunki nasłonecznienia, zwłaszcza
w rejonie słupskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim oraz lęborskim, umożliwiają rozwój
instalacji wykorzystujących energię z promieniowania słonecznego. Zasoby wód
powierzchniowych, zwłaszcza wód płynących w regionie, wpływają na możliwość ich
wykorzystania do celów energetycznych. Już obecnie istniejące elektrownie wodne wykorzystują
do produkcji energii wodnej potencjał rzek, w tym Raduni, Wierzycy, Słupi, Łupawy, Wieprzy,
Okalicy, Skotawy, Studnicy i Nogatu, a także zasób wodny jeziora Żarnowieckiego. Warunkiem
dalszej działalności istniejących obiektów oraz ewentualnej lokalizacji nowych elektrowni
wodnych powinno być zapewnienie ciągłości morfologicznej rzek, przez umożliwienie migracji
organizmów wodnych, zwłaszcza ryb.
Rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o surowce rolnicze możliwy jest na tych obszarach,
które w mniejszym stopniu predysponowane są do produkcji roślin żywicielskich oraz w rejonach
koncentracji dużych ferm hodowlanych. Takie usytuowanie wiąże się z możliwością
zagospodarowania odchodów zwierzęcych - uciążliwych, ze względu na powstające ilości a przez
to ograniczenie zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego.
Przy korzystnych predyspozycjach naturalnych, bariery do rozwoju energetyki odnawialnej
mogą się pojawić ze względu na status ochronny, funkcje ekologiczne obszarów, potrzebę
ochrony bioróżnorodności i krajobrazu oraz szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.
7.2. Tereny, których użytkowanie i zagospodarowanie, powinno być podporządkowane
potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej /ze względu na cechy zasobów środowiska i ich rolę
w strukturze przyrodniczej obszaru/
Do terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności
biologicznej zaliczają się:
1) Obszary objęte siecią ekologiczną, w formie płatów i korytarzy.
Użytkowanie i zagospodarowanie terenów w obrębie płatów ekologicznych wiąże się z potrzebą ochrony cennych siedlisk, kompleksów leśnych przed defragmentacją. Użytkowanie
i zagospodarowanie terenów w korytarzach ekologicznych odbywać się powinno z zachowaniem funkcji korytarzy, jako obszarów umożliwiających migrację gatunków (jest to podstawa
do zachowania różnorodności biologicznej) oraz wzmacniających cały system obszarów
chronionych. Wzmocnienie następuje przez zapewnienie łączności pomiędzy obszarami
chronionymi, w tym w formie obszarów Natura 2000 – w tym zakresie istnieje pozytywny
wpływ korytarzy ekologicznych na spójność sieci Natura 2000.
Bardzo ważne jest rozpoznanie, wskazanie i propagowanie układu korytarzy jako podstawowego, obok prawnej ochrony przyrody, warunku zachowania istnienia środowiska przyrodniczego, opartego na spójności przestrzennej i różnorodności biologicznej. Ochrona korytarzy ekologicznych, wiążąca się z potrzebą przestrzegania odpowiednich zasad użytkowania
i zagospodarowania terenów pełniących tą funkcję, może zostać formalnie wzmocniona,
przez włączenie korytarzy w system obszarów chronionych. Największą szansę na zwiększe227
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nie udziału korytarzy ekologicznych w granicach form ochrony przyrody wiązać należy
z ewentualną weryfikacją sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.
Obszary funkcjonujące w systemie obszarów chronionych.
W systemie obszarów chronionych województwa pomorskiego funkcjonują 2 parki
narodowe (SPN i PN Bory Tucholskie – obydwa parki także w europejskiej sieci obszarów
Natura 2000 i międzynarodowej sieciach rezerwatów biosfery, SPN także jako ostoja
Ramsar), 131 rezerwatów przyrody, 9 parków krajobrazowych, w tym 2 położone częściowo
w granicach województwa, 43 obszary chronionego krajobrazu, 15 zespołów przyrodniczokrajobrazowych, 7 stanowisk dokumentacyjnych, liczne użytki ekologiczne oraz obszary
Natura 2000. Niezbędne jest dostosowanie zasad zagospodarowania i użytkowania do
potrzeb ochrony wynikającej z wartości przyrodniczej i krajobrazowej obszarów. Nie
wykluczona jest weryfikacja w niezbędnym zakresie granic obszarów, w szczególności
obszarów chronionego krajobrazu oraz wzbogacenie systemu o nowe obszary.
Obszary leśne
Lasy, obok wysokiej bioróżnorodności, wyróżniają się istotną rolę w kształtowaniu struktur
ekologicznych przestrzeni przyrodniczej. Elementami tych struktur są płaty i korytarze ekologiczne. W celu ochrony powierzchni lasów należy stosować zasadę minimalizowania zmian
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W ramach użytkowania i zagospodarowanie
lasów ważne jest odtwarzanie zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów w celu uzyskania zgodności z siedliskiem potencjalnym, zachowanie enklaw roślinności nieleśnej, cieków,
zbiorników wodnych, mokradeł, torfowisk i wydm. Wzbogacanie różnorodności biologicznej
lasów może nastąpić przez wprowadzanie odpowiednich dla typu lasu gatunków roślin i zwierząt, pozostawianie martwego drewna, ochronę starych i dziuplastych drzew, kształtowanie
stref przejściowych - ekotonów. Ważnym kierunkiem działań są zalesienia.
Obszary nieleśne
Tereny o charakterze półnaturalnym użytkowanych jako łąki, pastwiska, tereny zadrzewione
i zakrzewione, cieki i naturalne zbiorniki wodne, tereny podmokłe, w tym torfowiska i bagna
oraz mokradła okresowe.
Gleby cenne przyrodniczo
Gleby wytworzone z materii organicznej w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, mające
duży wpływu na regulację stosunków wodnych: mułowe, torfowe, murszowe i murszowate,
wymagające ograniczenia przeznaczenia na cele nie rolnicze i nieleśne

7.3. Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska lub
występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których
ograniczenia te występują
1) Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu występują w granicach obszarów objętych formami ochrony przyrody ustanowionych
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, łącznie, z obszarami Natura 2000 obejmujących
łącznie ok. 2/5 powierzchni województwa. Z mocy ustawy, największym reżimem ochronnym charakteryzują się parki narodowe oraz rezerwaty przyrody. Odmienny charakter niż pozostałe form ochrony przyrody maja obszary Natura 2000 –. ograniczenia w tych obszarach
wynikają z występowania i potrzeb ochrony zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla
ochrony różnorodności przyrodniczej kontynentu europejskiego.
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2) Grunty rolne, zwłaszcza w rejonach wysokotowarowych upraw rolnych, wymagają ochrony
przed nadmierną chemizacją – obowiązuje ustawowy obowiązek stosowania nawozów w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.
3) Ograniczenia w zakresie funkcji produkcyjnej lasów związane są w szczególności z potrzebą
ochrony wód, gleb, walorów rekreacyjnych w granicach i w otoczeniu dużych miast, drzewostanów nasiennych lub ostoi zwierząt i stanowisk roślin podlegających ochronie gatunkowej,
a także walorów uzdrowiskowych. Funkcje ochronne w opisanym zakresie pełnią lasy
ochronne.
4) Ochronie podlegają złoża kopalin udokumentowane w regionie. Ochrona złóż kopalin powinna polegać na racjonalnym wykorzystaniu ich zasobów dla zaspokojenia aktualnych potrzeb, a także na uzasadnionym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń. Decyzje w zakresie
eksploatacji złóż kopalin powinny być podejmowane ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w tym na krajobraz - zwłaszcza w atrakcyjnych turystycznie rejonach pojeziernych i nadmorskich oraz w rejonach osiedleńczych.
5) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikają z potrzeb ochrony zasobów wodnych
ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Na obszarze województwa zwiększony reżim
ochronny obowiązuje we wszystkich ustanowionych strefach ochrony bezpośredniej ujęć
wody oraz strefach pośredniej ochrony ujęć: „Reda” (Mościckie Błota, Kazimierzewo, gm.
Kosakowo), „Straszyn” (Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo), „Osowa” (Chwaszczyno
w gm. Żukowo), „Bitwy pod Płowcami” (Sopot), „Lipce” (Gdańsk, Pruszcz Gdański),
„Czarny Dwór i Zaspa” (Gdańsk), „Dolina Radości „(Gdańsk), „Pręgowo” (gm. Kolbudy)
i „Kościerzyna” (Kościerzyna).
6) Wysoki reżim zagospodarowania, związany z uporządkowaną gospodarką ściekową i gospodarką odpadami, wymagany jest w zlewniach jezior, szczególnie gdy jeziora charakteryzują się
bardzo dużą i dużą podatnością na degradację (kategoria III i N.O.N.).
7) Wody rzeki Drybok, Janki, dopływu spod Piaseczna, Młynówki Malborskiej oraz jeziora Dąbrówka w regionie wodnym Dolnej Wisły zostały uznane za wrażliwe na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych. Na obszarach w zlewniach wymienionych cieków realizowane są programy mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
8) Szczególny reżim zagospodarowania, uwzględniający skalę zagrożenia dla jakości wód podziemnych, odnosi się do obszarów, w rejonie których zlokalizowane są Główne Zbiorniki
Wód Podziemnych najbardziej narażone na dopływ zanieczyszczeń. Należą GZWP Nr 110
„Pradolina Kaszubska i Rzeka Reda” i GZWP Nr 112 „Żuławy Gdańskie” w obrębie aglomeracji trójmiejskiej (ze względu na słabą izolację od powierzchni oraz liczne źródła zagrożeń), a także GZWP Nr 203 „Dolina Letniki” na Żuławach, GZWP Nr 107 „Pradolina rzeki
Łeby” i GZWP Nr 115 „Łupawa” w zachodniej część województwa (dla którego zagrożenie
dotyczy terenów wysoko nawożonych intensywnych upraw rolnych). Obszary ochronne
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nie zostały dotychczas usankcjonowane prawnie.
9) Ograniczenia w zagospodarowaniu (w tym zasadniczo ustawowy zakaz budowy obiektów
budowlanych), dotyczą obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
10) Zagospodarowanie terenów położonych w pasie nadmorskim nierozerwalnie wiąże się z potrzebą uwzględnienia naturalnych procesów i zjawisk zachodzących na styku lądu i morza
oraz zapobiegania ich negatywnym skutkom. Szczególny reżim zagospodarowania i użytkowania dotyczy terenów położonych w pasie technicznym i odpowiednio w pasie ochronnym,
wspólnie tworzących pas nadbrzeżny. Warunki zagospodarowania w pasie nadmorskim defi229

niują także przepisy obowiązujące w granicach przyrodniczych obszarów chronionych, obejmujących znaczne powierzchnie terenów nadmorskich (1 park narodowy, 15 rezerwatów
przyrody, 2 parki krajobrazowe, 4 obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000
– w tym na wodach przybrzeżnych).
11) Zagrożenia dla krajobrazu, bioróżnorodności, wód, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
dotyczą zwłaszcza otoczenia większych miast oraz najbardziej atrakcyjnych terenów turystycznych regionu i wynikają z suburbanizacji i rozpraszania się zabudowy. Dla wymienionych
obszarów należy podejmować działania mające na celu zahamowanie niekorzystnych z punktu widzenia środowiska procesów związanych z niepożądaną i nadmierną urbanizacją.
12) Ograniczenia związane z możliwością wystąpienia uciążliwości i zagrożeń środowiska występują w otoczeniu cmentarzy, urządzeń i sieci gazowych (w strefach kontrolowanych), odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110kV lub wyższym, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych (w tzw. strefach bezpieczeństwa o szerokości od 12 do 20 m).
13) Ograniczenia w zagospodarowaniu występują w utworzonych obszarach ograniczonego użytkowania:
 wokół lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, którego granicę stanowi obwiednia izofony
50 dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej. Obszar wprowadzono Rozporządzeniem
Nr 8/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2002 r. (opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 49 z dnia 29 lipca 2002 r.),
 wokół lotniska wojskowego w Królewie Malborskim (gm. Stare Pole), którego granicę stanowi obwiednia izolinii ekspozycyjnego poziomu dźwięku 83 dB. Obszar wprowadzono
Rozporządzeniem Nr 9/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2003 r., zmienionym
Rozporządzeniem Nr 4/2004 z dnia 16 marca 2004 r.,
 dla trasy komunikacyjnej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Starogard Gdański –
Gdynia z drogą powiatową nr 10212 Miszewo – Gdańsk oraz z drogą powiatową nr 10211
Przodkowo – Leźno o zasięgu 89 m od osi jezdni drogi krajowej. Obszar wprowadzono
Uchwałą Nr XXXV/246/02 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 października 2002 r.
 dla oczyszczalni ścieków w Lęborku o zasięgu 240 m od granicy działek, na których położona jest oczyszczalnia. Obszar wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego
Nr XXI/134/2000 z dnia 1 grudnia 2000 r.
14) Szczególny reżim użytkowania, związany z ograniczeniem używania jednostek pływających,
dotyczy jezior objętych strefą ciszy.
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