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Streszczenie 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ S.A.) planuje budowę 
głębokowodnego terminala kontenerowego w pobliżu Świnoujścia, co może mieć również wpływ na 
środowisko i ochronę przyrody w Niemczech. W związku z tym klienci zlecili firmie BioConsult 
Schuchardt & Scholle przeprowadzenie ekspertyzy, w której na podstawie dostępnych informacji 
oceniono charakter i dotkliwość możliwych oddziaływań ekologicznych na stan ekologiczny 
środowiska morskiego. 

Informacje na temat projektu terminalu dostępne były jedynie na stronie internetowej ZMPSiŚ S.A, 
które zebraliśmy jako podstawę do oceny oddziaływań ekologicznych i uzupełniliśmy o 
prawdopodobne założenia. Można przyjąć tezę, że dalsze planowanie techniczne doprowadzi do 
zmian wymiaru i układu inwestycji. 

Terminal kontenerowy ma umożliwiać jednoczesną obsługę dwóch jednostek 400-metrowych i 

jednej 200-metrowej, a tym samym zapewnić obsługę największych statków, jakie mogą obecnie 
pływać po Morzu Bałtyckim. Maksymalna zdolność przeładunkowa terminalu ma wynosić 2,0 mln 
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) rocznie. 

Planowana jest budowa i eksploatacja terminalu (długość od strony wody ok. 1.450 m; szerokość 
ok. 480 m; powierzchnia ok. 77 ha), budowa falochronu (długość ok. 1.900 m; szerokość 30-60 m; 

powierzchnia ok. 9 ha), pogłębionego okrągłego basenu obrotowego (średnica ok. 760 m) oraz 
pogłębionych torów podejściowych (długość ok. 3.500 m; szerokość ok. 240 - 490 m)1. 

Powierzchnia obrotnicy i torów podejściowych wynosi 153 ha. Zakładamy, że trzeba będzie 
pogłębić praktycznie cały obszar portu, a więc kolejne ok. 56 ha, czyli łącznie prawdopodobnie ok. 
210 ha. Zakłada się, że objętość wymagana do pogłębiania produkcyjnego wyniesie około 20 mln 
m³ urobku. Dla zachowania stałych parametrów roboczych portu wymagane będą cykliczne 
konserwacyjne prace pogłębiające. Dla zabezpieczenia obszaru budowy terminalu przewidziano 
odgraniczenie za pomocą ścianek Larsena o łącznej długości 3900 m. Przewidywana ilość 
wypełnienia pomiędzy ściankami to ok.  5,7 mln m³ urobku.  

W analizie oddziaływań rozróżnia się obszar bezpośredniego oddziaływania projektu i rozszerzony 
obszar oddziaływania. Pierwszy z nich obejmuje obszar, który zostanie trwale zmieniony 

bezpośrednio lub pośrednio przez działania budowlane (terminal, falochron, prace pogłębiające). 
Wokół struktur budowlanych wyznaczono 2,5 kilometrowy bufor bezpośredniego obszaru zaburzeń 
(głównie dla awifauny); tak zdefiniowany bezpośredni obszar projektu wynosi 33,5 km² w strefie 
morskiej. Rozszerzony obszar oddziaływania obejmuje powierzchnie, na którą największy wpływ 
będzie mieć przewidywane w projekcie zwiększenie natężenia ruchu statków na morzu 
przybrzeżnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE), a także miejsca składowania materiału 
pochodzącego z prac pogłębiających. 

                                                
1 Nieco inne informacje są obecnie dostępne z ZMPSiŚ S.A., które wskazują na tendencję 
zwiększonego oddziaływania 
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W oparciu o opis projektu przedstawiony powyżej oraz opis obecnej sytuacji ekologicznej (na 
podstawie istniejących dokumentów i wiarygodnych założeń), prawdopodobne oddziaływania 
można podsumować następująco: 

Perspektywa oceny oddziaływania na środowisko  

Oddziaływania na różnorodność biologiczną: Budowa i eksploatacja planowanego terminalu 

kontenerowego doprowadzi do znacznego pogorszenia sytuacji ekologicznej w bezpośrednim 
obszarze projektu (ok. 33,5 km² w strefie morskiej). W związku z budową terminalu LNG z jego 
długim falochronem w 2011 roku, obszar na wschód od ujścia Świny został już znacząco dotknięty; 
niektóre z tych oddziaływań zostaną teraz rozszerzone i zintensyfikowane dalej na wschód.  

Istniejące wielkopowierzchniowe siedliska bentosu i ich fauna zostaną trwale zniszczone wskutek 
nadmiernej zabudowy, prac pogłębiających, stałej konserwacji, wprowadzania zanieczyszczeń i 
zmniejszonej wymiany wód. W bezpośrednim obszarze projektu i w obrębie SOOS "Ostoja na 
Zatoce Pomorskiej" (PLH990002), wystąpią wielkoskalowe i intensywne zakłócenia, które 
doprowadzą do całkowitej utraty siedlisk w środowisku wodnym na większym obszarze.  

Bezpośredni obszar projektu w znacznym stopniu utraci swoje obecne funkcje nie tylko dla 

makrozoobentosu, ale także dla fauny ryb; dotyczy to także gatunków ryb wędrownych 
chronionych na podstawie Załącznika II lub IV Dyrektywy Siedliskowej (wymiar znaczenia tego 
obszaru dla ichtiofauny jest na tym etapie trudny do oszacowania). Znacznie zostanie ograniczony 

swobodny dostęp i możliwość odnalezienia ujściowego odcinka Świny, niezbędnego do wejścia na 
tarliska. Dostęp do ujścia rzeki będzie ograniczony w trakcie prac budowlanych i prawdopodobnie 

w mniejszym stopniu na stałe po zakończeniu budowy. W bezpośrednim obszarze projektu nastąpi 
znaczny spadek, a w niektórych miejscach dojdzie do całkowitej utraty walorów siedliskowych 
istotnych dla awifauny. Obecnie obszar ten oprócz miejsc lęgowych ma szczególne znaczenie dla 
ptaków wodnych, wodno-błotnych i ptaków drapieżnych jako korytarz migracyjny, miejsca żerowisk 
i odpoczynku. W bezpośrednim obszarze projektu wbijanie ścianek Larsena podczas budowy 
stanowi ogromny czynnik zakłócający, zwłaszcza dla ssaków morskich, takich jak morświny, które 
sporadycznie pojawiają się w bezpośrednim obszarze projektu. W zależności od wielkości ładunku 
statków oraz wrażliwości gatunków, których niekorzystny wpływ dotyczy, promień oddziaływania 
może wynosić wiele kilometrów. 

W rozszerzonym obszarze oddziaływania przewiduje się, że składowanie urobku z prac 
pogłębiających spowoduje tymczasowe pogorszenie stanu zespołów i siedlisk bentosowych na 
około ponad 1.000 ha; Dodatkowo późniejsze składowanie materiału z konserwacyjnych prac 
pogłębiających spowoduje trwałe pogorszenie stanu na części obszarów. Pomimo istniejących 
zanieczyszczeń, możliwy wzrost natężenia ruchu żeglugowego o 50% w rejonie podejścia 
północnego spowoduje silny spadek funkcji ekologicznej tych obszarów w strefie pasów zakłóceń o 
różnej szerokości, które są specyficzne dla każdego gatunku (do 2,5 km z każdej strony), w 

szczególności dla morświna  oraz awifauny; duże części powierzchni znajdują się również w obrębie 
ich obszarów chronionych.  

Oddziaływania na ląd, glebę, wodę, powietrze i klimat: Zaburzona zostanie naturalna 

dynamika osadów; na wschód od terminalu spodziewana jest znaczna akumulacja osadów z 

przesunięciem linii brzegowej. W dłuższej perspektywie czasowej możliwe są jednak również 
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deficyty osadów spowodowane zmianami klimatycznymi. Ze względu na nadmierną zabudowę 
terminala i falochronu, na dużych obszarach trwale utracone zostaną wydmy, obszary plaż i 
przedpola; w pogłębionych i utrzymywanych obszarach trwale zmieni się struktura osadów. 

Jakość powietrza na bezpośrednim obszarze projektu i w jego otoczeniu zostanie trwale 
pogorszona przez emisję spalin, pomimo podjętych już środków mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza przez żeglugę. Jakość wody pogorszy się również z powodu 
zanieczyszczeń pochodzących z działalności portowej i żeglugowej oraz zmniejszonej wymiany 
wód. W rozszerzonym obszarze oddziaływania jakość wody może ulec pogorszeniu na skutek 
zrzutu wody z mycia płuczek. 

Ze względu na wzrost ruchu statków wzrasta ryzyko wypadków mających konsekwencje dla 
środowiska. 

Wpływ na krajobraz: Ze względu na swoje wymiary i położenie na wybrzeżu zewnętrznym 
planowany port będzie miał widoczny z daleka wpływ na krajobraz. Ze względu na jasne 
oświetlenie, zaburzenia dalszego zasięgu występują również nocą. Obiekty zlokalizowane są w 
pobliżu obszaru przeznaczonego w morskich planach zagospodarowania przestrzennego m.in. na 
kąpieliska, sporty wodne i rekreację. 

Wniosek: Ogólnie rzecz biorąc, bezpośredni obszar projektu będzie miał znaczący wpływ na dobra 
chronione w postaci różnorodności biologicznej, gleby, wody i powietrza w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

Perspektywa dyrektywy siedliskowej SOO i dyrektywy ptasiej OSO 

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie dostępnych informacji (wczesny etap planowania; ograniczone 
dane i informacje) można założyć, że projekt doprowadzi do znacznego pogorszenia stanu jednego 
lub więcej obszarów morskich Natura 2000 w Polsce, jak również w Niemczech, w ich składnikach 
istotnych dla celów ochrony. Jeśli chodzi o ochronę gatunków, skutki trwałego zakłócenia 
wynikające ze znacznego wzrostu ruchu statków są szczególnie istotne w odniesieniu do ssaków 
morskich i ptaków (wpływ na lądowe obszary chronione nie został tu bardziej szczegółowo 
uwzględniony; w tym przypadku można również założyć pogorszenie jakości). 

Niektórych oddziaływań związanych z budową można prawdopodobnie uniknąć lub ograniczyć za 
pomocą odpowiednich środków.  
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1. Zadanie i procedura 

ZMPSiŚ S.A zaprasza do składania ofert na budowę głębokowodnego portu kontenerowego w 
okolicach Świnoujścia. Poszukiwany jest prywatny inwestor do budowy i eksploatacji tego portu. 

Port ten może mieć wpływ na europejskie obszary chronione w samej Polsce, ale także w 
Niemczech. Informacje na temat charakteru i zakresu tych zakłóceń nie zostały jeszcze 
przekazane; władze polskie poinformowały stronę niemiecką o projekcie w październiku 2021 r., 
ale nie widziały powodu do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ). 

W związku z tym klienci zlecili firmie BioConsult Schuchardt & Scholle wykonanie ekspertyzy 
oceniającej charakter i dotkliwość potencjalnych oddziaływań ekologicznych na sytuację 
ekologiczną środowiska morskiego.   

W ramach badania nie zbierano danych bezpośrednio w terenie lecz opierano się o istniejące 
opracowania naukowe. Na podstawie dokumentów (w języku angielskim lub niemieckim) 
dostarczonych przez strony zlecające, ekspertyza szacuje możliwe oddziaływania na sytuację 
ekologiczną głównie w kategoriach jakościowych. Ponadto przeszukiwana jest przede wszystkim 
niemiecko i anglojęzyczna literatura naukowa, a wybrane pozycje polskojęzyczne są konsultowane 
z naukowcami polskimi. 

Jednakże dostępne nam informacje zarówno o projekcie, jak i o aktualnej sytuacji ekologicznej są 
bardzo ograniczone. W związku z tym wynik może być jedynie przybliżonym przeglądem 

prawdopodobnych zakłóceń, który w żaden sposób nie uwzględnia wszystkich wymogów i 

kryteriów dla SOOS lub oceny oddziaływania na środowisko. Nie uwzględniono oddziaływań w 
obszarze lądowym, ale uwzględniono zakłócenia w części morskiej spowodowane nasilającym się 
ruchem statków sięgającym na północ od Rugii. Skutki innych projektów, takich jak planowana 
rozbudowa Odry, są rozpatrywane w aspekcie skutków skumulowanych, w miarę dostępności 
informacji. 

Ocena prawdopodobnych oddziaływań przeprowadzana jest głównie z punktu widzenia programu 
Natura 2000 (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko). 
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2. Główne dane projektu 

Aby odróżnić granice bezpośredniego obszaru projektu i rozszerzonego obszaru oddziaływania 
zobacz rozdz. 3. 

2.1 Bezpośredni obszar projektu 

ZMPSiŚ S.A. ogłosił przetarg na budowę i eksploatację terminalu kontenerowego w Świnoujściu; 
koszty budowy (bez nadbudowy i połączeń transportu lądowego) szacowane są na 0,5 - 0,6 mld 

euro. Przetarg był kilkakrotnie przedłużany i obecnie trwa do 28.02.2022 r. (2021 tys. tb). 
Wizualizacja została przedstawiona na Ilustracja 2.  

Dysponowaliśmy jedynie informacjami na temat projektu terminalu ze strony internetowej ZMPSiŚ 
S.A, które zebraliśmy poniżej jako podstawę do oceny oddziaływań ekologicznych i uzupełniliśmy o 
prawdopodobne założenia. Można założyć, że dalsze planowanie techniczne doprowadzi do 
dalszych zmian wymiaru i układu inwestycji. Przegląd przedstawiono na Ilustr. 3. 

Terminal kontenerowy powinien być w stanie obsługiwać jednocześnie dwie jednostki 400-metrowe 

i jedną 200-metrową oraz być w stanie obsłużyć największe statki, jakie mogą obecnie pływać po 
Morzu Bałtyckim. Maksymalna zdolność przeładunkowa terminalu ma wynosić 2,0 mln TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit) rocznie. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa i eksploatacja terminalu (długość od strony wody ok. 
1.450 m; szerokość ok. 480 m; powierzchnia ok. 77 ha²)2, budowa falochronu (długość ok. 1.900 
m; szerokość 30-60 m; powierzchnia ok. 9 ha), pogłębionego okrągłego basenu obrotowego 
(średnica ok. 760 m) oraz pogłębionych torów podejściowych (długość ok. 3.500 m; szerokość ok. 
240 - 490 m). Powierzchnia obrotnicy i torów podejściowych wynosi 153 ha. Zakładamy, że trzeba 
będzie pogłębić praktycznie cały obszar portu, a więc kolejne ok. 56 ha, czyli łącznie 
prawdopodobnie ok. 210 ha powierzchni. 

Obecne głębokości wody wzrastają od 0 m przy brzegu do ok. 8 m w rejonie falochronu. W celu 

oszacowania prawdopodobnej ilości prac pogłębiających wymaganych do stworzenia niezbędnych 
głębokości wody, zakładamy szacunkową średnią głębokość wody wynoszącą 6 m w sytuacji 
obecnej. Z pułapu średniej głębokości 6 m należałoby pogłębić: tory podejściowe i obrotnicę do 17 
m głębokości;a pozostałą część powierzchni portu średnio do 12 m. Wynika z tego, że pogłębienie 
w obszarze dojazdowym i obrotowym wyniesie ok. 16,8 mln m³, a w pozostałych obszarach 
kolejne 3,3 mln m³, czyli łącznie ok. 20 mln m³ urobku.  

                                                
2 Te i następne informacje uzyskaliśmy dzięki digitalizacji rysunku w systemie informacji 
geograficznej w załączniku. ZMPSiŚ S.A. udostępnia obecnie nieco inne informacje wskazujące 
raczej na większe oddzia ływanie inwestycji niż w naszych założeniach. 
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Zakładamy, że teren terminalu zostanie ograniczony pionowymi ściankami Larsena (o łącznej 
długości ok. 3.900 m) i wypełniony ok. 5,7 mln m³ odpowiedniego piasku do zakładanej wysokości 
ok. 3,5 m n.p.m. (założenie: dno morskie w tym miejscu średnio 4 m poniżej poziomu morza). 

Możliwe jest, że urobek z prac pogłębiających nadaje się do wypełnienia obszaru terminalu; w 
przeciwnym razie odpowiedni materiał musiałby zostać wydobyty z morza przybrzeżnego (ok. 5,7 
mln m3). 

Można założyć, że po zakończeniu inwestycji niezbędne będzie wykonywanie cyklicznych, 
konserwacyjnych prac pogłębieniowych, ponieważ osady będą nadal dostarczane przez transport 
równoległy do wybrzeża; w tym przypadku jest niemożliwe oszacowanie częstotliwości konserwacji 
oraz ilości wydobywanych osadów. 

[Hier klicken und Abbildung einfügen] 

Ilustracja 1: keine 

 

 

Ilustracja 2: Wizualizacja planowanego terminalu kontenerowego. 
Źródło: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,24823476,port-chce-zbudowac-w-swinoujsciu-wielki-terminal-
kontenerowy.html?disableRedirects=true 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,24823476,port-chce-zbudowac-w-swinoujsciu-wielki-terminal-kontenerowy.html?disableRedirects=true
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,24823476,port-chce-zbudowac-w-swinoujsciu-wielki-terminal-kontenerowy.html?disableRedirects=true
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Ilustr. 3: Przegląd głównych elementów konstrukcyjnych projektu. Źródła danych - zobacz legendę na rysunku. 

W części lądowej terminalu na niezbędną infrastrukturę (drogi dojazdowe, parkingi, magazyny, tory 
kolejowe) potrzebne będzie prawdopodobnie co najmniej 100 ha (zgodnie z mapą, na podstawie 
której dokonaliśmy obliczenia powierzchni (zobacz mapa w Załącznik), jest to ok. 60 ha). Terminal 

będzie od strony lądu połączony z drogą S3 i linią kolejową 401, która będzie musiała zostać 
zmodernizowana. 

2.2 Rozszerzony obszar oddziaływania 

Miejsca wydobycia i refulacji piasku 

Refulat z prac pogłębiających, o ile nie może zostać wykorzystany do napłukania terenu terminalu, 
zostanie przetransportowany na pola refulacyjne w morzu przybrzeżnym lub wykorzystany do 
napływu plaży w celu kontroli erozji (łącznie 15 lub 20 mln m³). W dalszej części (najgorszy 
przypadek) zakładamy, że urobek denny zostanie przetransportowany na składowiska odpadów 
przemysłowych. Przy założeniu, że podłoże składowisk zostanie podniesione o 2 m, składowanie 20 

mln m³ wymagałoby powierzchni 1.000 ha. 

Możliwe, że trzeba będzie zbudować dodatkowe miejsca do cumowania; na ten temat brak 
informacji.  
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Wzrost ruchu statków 

Połączenie od strony morza do toru wodnego w Świnoujściu znajduje się około 2,2 km/ 1,2 nm od 
brzegu. Obecna głębokość toru wodnego wynosi tam 14 m. W związku z budową i eksploatacją 
projektu nastąpi znaczny wzrost wykorzystania żeglugi zarówno w obszarze projektu, jak i na 
szlakach żeglugowych.   

Przegląd aktualnego wykorzystania żeglugi przedstawiono na Ilustr. 4, na której znajduje się "mapa 
natężenia ruchu" opracowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). Usługa 
EMSA wizualizuje schematy ruchu statków w określonym obszarze morskim. Metoda została 
udokumentowana w www.emsa.europa.eu/related-projects/tdms/download/5752/3097/23.html. 

Podstawą są dane AIS. EMSA przetwarza dane AIS w taki sposób, że trasy są rekonstruowane z 
pozycji poszczególnych statków i rzutowane na siatkę obejmującą całą UE w określonych  
przedziałach czasowych. 

 

Ilustr. 4: Wielkoskalowy przegląd intensywności wykorzystania szlaków żeglownych przez statki w rozszerzonym 
obszarze oddziaływania. 
Źródła danych - zobacz legenda na rysunku. 

Przyjmując pełną moc przewozową (patrz szacunkowe założenia w załączniku) zgrubne 
oszacowanie możliwego dodatkowego ruchu wykazuje niemalże 50 % wzrost ruchu statków, 

zwłaszcza dużych jednostek na morzu przed Świnoujściem. 

http://www.emsa.europa.eu/related-projects/tdms/download/5752/3097/23.html
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2.3 Wskazówki dotyczące potencjalnie kumulatywnego 
projektowania 

Około dziesięć lat temu na wschód od podejścia do Świny został zbudowany Terminal LNG. Ze 
względu na bardzo duży falachron i rozległe prace pogłębiające doszło do negatywnych 
oddziaływań (Polskie LNG et al. 2010) po części podobnych do tych jak prognozowane w związku z 
budową portu kontenerowego. 

Ponad to do końca 2022 roku ma zostać rozbudowane istniejące połączenie z portem w Szczecinie 
poprzez Kanał Szczecin-Świnoujście. Kanał, wraz z Basenem Kaszubskim i Kanałem Dębickim, ma 
zostać pogłębiony z 10,5 m do 12,5 m na odcinku ok. 68 km. Dzięki temu do portu w Szczecinie 
będą mogły wpływać statki klasy wielkości Handymax o nośności do 50.000 ton. W ten sposób 

ułatwiony zostanie dalszy transport ładunków przez Odrę 
(https://www.port.szczecin.pl/en/news/swinoujscie-container-terminal-in-a-heart-of-universal-hub/ 
oraz https://www.port.szczecin.pl/en/ news/winoujcie-deepwater-container-terminal-in-the-center-

of-transport-corridor/). Oczekuje się, że spowoduje to dodatkowy wzrost ruchu statków w 
rozszerzonym obszarze oddziaływania. 

Polski rząd dąży do rozbudowy szlaku żeglownego Odry, która do tej pory nie była prawie 
zagospodarowana. Jest to główny cel promowania żeglugi śródlądowej i ochrony 
przeciwpowodziowej poprzez budowę i remonty ostróg brzegowych i hydrotechnicznych budowli 
kierujących. W związku z powyższym należy spodziewać się pogorszenia stanu chronionych siedlisk 
zagrożonych gatunków zwierząt i roślin Odry (IGB [Instytut Ekologii Aquenów i Rybołóstwa 
Środlądowego im. Leibnitz] 2020). Może to również przyczynić się do dalszego wzrostu natężenia 
ruchu statków w rozszerzonym obszarze oddziaływania. 

https://www.port.szczecin.pl/en/news/swinoujscie-container-terminal-in-a-heart-of-universal-hub/
https://www.port.szczecin.pl/en/%20news/winoujcie-deepwater-container-terminal-in-the-center-of-transport-corridor/
https://www.port.szczecin.pl/en/%20news/winoujcie-deepwater-container-terminal-in-the-center-of-transport-corridor/
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3. Istotne czynniki oddziałujące i obszar oddziaływania  

Czynniki oddziałujące  

W celu oceny spodziewanych skutków planowanego terminalu kontenerowego na środowisko, 
przeprowadza się ocenę potencjalnych oddziaływań na różne przedmioty ochrony wymienione w 
ustawie o OOŚ. Wprowadza się rozróżnienie między oddziaływaniami związanymi z budową, 
instalacją i eksploatacją. Wyróżnia się następujące komponenty projektu mogące negatywnie 
wpływać na środowisko: 

- Sondowanie i usuwanie starej amunicji przed rozpoczęciem budowy 

- Rozgraniczenie obszaru terminalu ścianką Larsena 

- Montaż ścianki Larsena metodą wbijania impulsowego 

- Budowa falochronu z twardej substancji 

- Pogłębianie dostępu do terminalu od strony morza i obrotnicy 

- Przeładunek urobku dennego na miejsca składowania w morzu przybrzeżnym 

- Napłukanie obszaru terminalu piaskiem 

- Wydobycie materiału do napłukania terminalu na morzu terytorialnym (jeżeli materiał z prac 
pogłębiających nie jest odpowiedni) 

- Budowa infrastruktury i suprastruktury na terenie terminalu 

- Eksploatacja terminalu, w tym pogłębianie konserwacyjne i ruch statków. 

Potencjalne czynniki wpływu specyficzne dla projektu pokazuje stół 1. 
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stół 1: Przegląd czynników wpływu oraz przyczynowych elementów projektu. 

Czynniki wpływu i przyczynowych elementów projektu (w klamerkach) Czas oddziaływania 
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Zajęcie terenu - zabudowa (teren terminalu, falochron) X X X 

Usuwanie/przetransportowanie osadów (inwestycyjne i konserwacyjne prace 
pogłębiające i składowanie urobku dennego) 

X  X 

Zajęcie terenu na prace pogłębiające i składowanie urobku (dojścia, miejsca do 
zawracania, cumowania, wydobycia i składowania urobku w morzu 
przybrzeżnym) 

X X X 

Wzrost stężenia zawieszonych osadów spowodowany relokacją osadów X  X 

Wprowadzanie zanieczyszczeń płynnych/ stałych (prace ogólnobudowlane i 
portowe) Uwalnianie zanieczyszczeń podczas przemieszczania urobku dennego 

X  X 

Eintrag von Luftschadstoffen (prace ogólnobudowlane i portowe) X  X 

Visuelle Effekte/Beunruhigung, Raumaufhellung (prace ogólnobudowlane i 
portowe) 

X  X 

Zmiana struktury przestrzeni powietrznej (terminal, statki) X X X 

Imisje hałasu (wbijanie ścianek Larsena, działalność portowa) X  X 

Wstrząsy/wibracje (wbijanie ścianek Larsena) X   

Ryzyko fal uderzeniowych (usuwanie amunicji) X   

Wzrost ryzyka poważnych awarii   X 

 

Obszar oddziaływania 

Rozróżniamy bezpośredni obszar oddziaływania projektu i rozszerzony obszar oddziaływania. 
Bezpośredni obszar oddziaływania projektu obejmuje powierzchnię, która zostanie trwale 
zmieniona, bezpośrednio lub pośrednio, przez budowle hydrotechniczne (terminal, falochron, 
pogłębianie). Poza strukturami hydrotechnicznymi, zakłada się 2,5 km obszaru zaburzeń (głównie 
dla awifauny) (zobacz Ilustr. 5); tak zdefiniowany bezpośredni obszar projektu ma powierzchnię 
33,5 km² w obszarze morskim. Rozszerzony obszar oddziaływania obejmuje powierzchnie, na które 
wpłynie przede wszystkim zwiększenie ruchu statków na morzu przybrzeżnym i w WSE 
przewidziane w projekcie. Dla celów delimitacji przyjęto trasy obecnie wykorzystywane przez ruch 
żeglugowy do/ze Szczecina i Świnoujścia (zobacz Ilustr. 4) oraz obszar zakłóceń o szerokości 2,5 
km po obu stronach (szczególnie istotny dla awifauny) (zobacz Ilustr. 10). Ponadto rozszerzony 

obszar oddziaływania obejmuje przewidywane niezbędne miejsca składowania urobku dennego z 
prac pogłębiających (lokalizacja nieznana). 
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Ilustr. 5: Odgraniczenie bezpośredniego obszaru projektu w strefie morskiej i morskich obszarach Natura 2000. 
Źródła danych - zobacz legenda na rysunku. 
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4. Przegląd obszarów chronionych Natura 2000 

Obszary chronione Natura 2000 znajdujące się w rozszerzonym obszarze oddziaływania w Zatoce 
Pomorskiej i potencjalnie dotknięte oddziaływaniem (w tym obszary lądowe nieuwzględnione w 
niniejszym opracowaniu) wymieniono w stół 2. stół 3 przedstawia przegląd celów ochrony tych 
terenów, nie roszcząc sobie prawa do kompletności. 

stół 2: Przegląd potencjalnie dotkniętych obszarów chronionych Natura 2000 (dla lokalizacji zobacz Ilustr. 10). 

Obszar ochrony wg dyrektywy SOO UE  wg dyrektywy Ochrony 
Ptaków UE 

PLH320019 Wolin i Uznam X  

PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej X  

PLB990003 Zatoka Pomorska  X 

PLB320002 Delta Świny    X 

DE1652301 Zatoka Pomorska z Ławicą Odrzańską X  

DE1249301 Zachodnia Ławica Rønne X  

DE1251301 Ławica Orla x  

DE1552401 Zatoka Pomorska
3
  X 

DE1649401 Zachodnia Zatoka Pomorska  X 

DE1749302 Ławica u wejścia do Zatoki 
Greifswaldzkiej (Boddenrandschwelle) i części 
Zatoki Pomorskiej 

x  

DE1747301 Zatoka Greifswaldzka, część 
Strelasund i północny kraniec wyspy Uznam 

x  

DE1747402 Zatoka Greifswaldzka i południowa 
cieśnina Strelasund 

 X 

DE1447302 Jasmund x  

DK00VA261 Ławice Orla i Rønne x  

                                                
3 Rozporządzenie o obszarach chronionych dla obszaru ochrony Zatoka Pomorska-Zachodnia - Ławica Rønne 
nie ma zastosowania do obszaru północnego podejścia. 
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stół 3: Przegląd celów ochrony potencjalnie dotkniętych obszarów Natura 2000 (niewyczerpujący wykaz). W sprawie 
lokalizacji obszarów ochronnych zobacz Ilustr. 10). 

Obszar ochrony Cele ochrony  

PLH320019 Wolin i Uznam Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony, m.in. w 
odniesieniu do chronionych dóbr wymienionych w standardowym 
arkuszu danych jak estuarium, płetwal, ciosa, minóg rzeczny, minóg 
morski, szarytka morska, morświn, wydra i mały omułek rzeczny (Unio 

crassus) 

PLH990002 Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony, m.in. w 
odniesieniu do chronionych dóbr wymienionych w standardowym 
arkuszu danych jak rafy piaszczyste, parposz, minóg morski, szarytka 
morska i morświn 

PLB990003 Zatoka Pomorska Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony, m.in. w 
odniesieniu do chronionych dóbr wymienionych w standardowym 
arkuszu danych jak różne gatunki alk, grążyc, traczy, nurów i 
perkozowych 

PLB320002 Delta Świny   Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony, m.in. w 
odniesieniu do chronionych dóbr wymienionych w standardowym 
arkuszu danych (58 gatunków ptaków) 

DE1652301 Zatoka Pomorska z 
Ławicą Odrzańską 

Utrzymanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony w odniesieniu 
do bioróżnorodności, siedlisk przyrodniczych ławic piaszczystych, 
łączności siedlisk bentosowych, szarytki morskiej, parposza i jesiotra 
ostronosego (rekolonizacja)  

DE1249301 Zachodnia Ławica 
Rønne 

Utrzymanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony w odniesieniu 
do bioróżnorodności, siedlisk przyrodniczych raf, łączności siedlisk 
bentosowych, morświna 

DE1251301 Ławica Orla Utrzymanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony w odniesieniu 
do bioróżnorodności, siedlisk przyrodniczych ławic piaszczystych i raf, 
makrofitów, łączności siedlisk bentosowych, morświna i szarytki 
morskiej 

DE1552401 Zatoka Pomorska Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony w odniesieniu 
do szczególnie chronionych gatunków ptaków morskich łącznie z 
obszarami ich odpoczynku, zimowania, żerowania i pierzenia.  

DE1649401 Zachodnia Zatoka 
Pomorska 

Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony jako m.i. 
ważnego transnarodowego migracyjnego obszaru odpoczynku, 
zimowania i przelotów nurów i perkozowych oraz kaczek morskich. 

DE1749302 Ławica u wejścia do 
Zatoki Greifswaldzkiej 
(Boddenrandschwelle) i części 
Zatoki Pomorskiej 

Utrzymanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony w odniesieniu 
do siedlisk przyrodniczych ławic piaszczystych i raf, ogólne cele 
ochrony dla morświna, foki pospolitej i szarej, minoga rzecznego i 
parposza.  

DE1747301 Zatoka Greifswaldzka, 
część Strelasund i północny kraniec 
wyspy Uznam 

Utrzymanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony w odniesieniu 
do siedlisk przyrodniczych ławic piaszczystych i raf, estuarii, 
płaskowyżów pływowych, lagun, zatok morskich i rafy oraz gatunków 
boleni, minoga rzecznego, szarytki morskiej, wydry.  

DE1747402 Zatoka Greifswaldzka i 
południowa cieśnina Strelasund 

Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony, np. jako 
obszaru odpoczynku i rozmnażania dla różnych gatunków ptaków 

DE1447302 Jasmund Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony, m.in. w 
odniesieniu do chronionych dóbr jak szarytka morska i rafy. 

DK00VA261 Ławice Orla i Rønne Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony w odniesieniu 
do chronionych dóbr wymienionych w standardowym arkuszu danych - 
morświn, rafy i ławice piaszczyste 
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5. Charakterystyka obecnej sytuacji ekologicznej 

5.1 Hydrodynamika i morfodynamika oraz osady 

Wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego dominuje recesja brzegu. Wyjątkiem jest tzw. Brama 
Świny, odsłonięta na północy i ukształtowana w formie piaszczystego wybrzeża, szeroka na ok. 18 
km nizinna strefa pomiędzy plejstoceńskimi wysoczyznami na wyspie Uznam na zachodzie i wyspą 
Wolin na wschodzie (Ilustr. 6). Akumulacja osadów dominuje tu od ok. 6.600 lat (Reimann et al. 
2011). Ze swoim charakterystycznym krajobrazem wydmowym, jest to jedno z największych 
holoceńskich nagromadzeń na południowym wybrzeżu Bałtyku (Hoffmann & Lampe 2010). 
Położone przed wydmami plaże są również uznawane za najszersze na całym polskim wybrzeżu 
Bałtyku (Dudzińska-Novak 2017). W samej Bramie Świny, szerokość plaży jest większa na zachód 

od wejścia do portu niż na wschód od niego (Ilustr. 7). Nachylenie plaży jest mniejsze na szerszych 
plażach i wynosi 1 - 3° niż na węższych, gdzie wynosi 3 - 7°.  

Jednak te potężne nagromadzenia piasku w postaci plaży i wydm nie tworzyły się równomiernie na  
przełomie czasu. Na przykład, jeżeli spojrzymy na niedawną przeszłość (1930 - 1951), to w tym 
okresie przesunięcie podnóża wydmy w kierunku morza wynosiło lokalnie do 180 m (8,18 m/rok); 
w okresie 1996 - 2012 maksymalne wartości zmniejszyły się do zaledwie 60 m (3,53 m/rok). 
(Dudzińska-Novak 2017) 

 

Ilustr. 6: Położenie odsłoniętej od północy Bramy Świny z zaznaczonym położeniem plejstoceńskiej wysoczyzny (kolor żółty) na 
wyspach Uznam i Wolin, centralnie położonym ujściem Świny oraz batymetrią na przedpolu wybrzeża (z Deng et al. 2014). 
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Osad odpowiedzialny za przesunięcie linii brzegowej w kierunku morza nie pochodzi z dna 
morskiego, lecz jest dostarczany głównie przez recesję przybrzeżną stromych brzegów 
zbudowanych głównie z osadów piaszczystych (osady pylaste z plejstocenu, wypiętrzone wydmy z 
holocenu) oraz osadów z transportu wzdłuż wybrzeża. Proces transportu osadów odbywa się 
zarówno z wybrzeża wyspy Uznam na SE (Schwarzer et al. 2003), jak i z wybrzeża Wolina na SW 
(Ilustr. 7). Dodatkowo do strefy przybrzeżnej drobnoziarniste osady dostarczane są również przez 
rzekę Odrę (Leipe et al. 1998). Obecnie nie ma żadnych elementów ochrony wybrzeża, z wyjątkiem 
4 ostróg brzegowych zbudowanych w 1935 r. na Wolinie między km 411,58 - 411,73 (lokalizacja 
zobacz Ilustr. 7). Na wyspie Uznam istnieją ostrogi brzegowe w północno-zachodniej części 
Heringsdorfu oraz kolejna w rejonie molo; dalej na SE od Ahlbecku w kierunku ujścia Świny. 
Oprócz wyżej wymienionych nie ma innych budowli hydrotechnicznych wpływających na transport 
osadów wzdłuż wybrzeża. 

 

Ilustr. 7: Parametry geomorfologiczne: nachylenie plaży (beach slope), średnia szerokość plaży (mean beach width), 
wysokość linii podstawy wydmy (Dune Base Line) i geograficzne ułożenie linii brzegowej (coast orientation) dla Bramy 
Świny. Czarne strzałki w obszarze morza wskazują główne kierunki transportu osadów. Linie przerywane na obszarze 
lądu reprezentują różne kierunki stromości wielu pasm wydm (z Dudzińska-Novak 2017). 

Schwarzer et al. (2003) przedstawiają rozwój wyspy Uznam z jej obszarami erozji i akumulacji w 
ciągu ostatnich 300 lat. Dudzińska-Novak (2017) oceniła serie zdjęć lotniczych Bramy Świny dla 4 
okresów 1938 - 1951, 1951 - 1973, 1973 - 1996 i 1996 - 2012. Zgodnie z nimi najwyraźniejsze 
akumulacje osadów mają miejsce od kilometra 419,75 na wschodzie do kilometra 428 na 
zachodzie. Obszar ten jest najbardziej dynamiczny pod względem przemieszczania się osadów. 
Zdjęcia lotnicze z Google Earth z okresu 1985 - 04/2021 również wykazują akumulację osadów po 
zachodniej stronie wejścia do portu, jak również po stronie wschodniej. Nawet po wybudowanym 
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w 2013 roku falochronie wschodnim u wejścia do portu w Świnoujściu, który rozciąga się na 
długości prawie 1,8 km w głąb morza, akumulacje nie ustają. Są one dowodem na to, że osady są 
nadal transportowane z obu stron wejścia do portu w kierunku ujścia Świny.   

Podczas gdy pływy o zasięgu zaledwie 6 cm nie mają większego wpływu na osady i morfodynamikę 
w strefie przybrzeżnej, maksymalna różnica poziomów wody wywołana wiatrem wynosi do 3,30 m 
(+366 cm dla najniższej wody niskiej (Sztobryn et al. 2009) i +696 cm dla najwyższej wody 
wysokiej - poziom odniesienia: NN +5,00 m (Wiśniewski et al. 2009). Dane te odzwierciedlają 
jednak maksymalne wartości poszczególnych zdarzeń, które nie następują bezpośrednio po sobie 
na przełomie czasu. Jednak to prądy wywołane falowaniem i wiatrem, zwłaszcza podczas 
sztormowych warunków pogodowych z podwyższonym poziomem wody (zobacz także Ilustr. 8), 
przesuwają linię wody i strefę największej konwersji energii w kierunku lądu i w znacznym stopniu 

determinują transport osadów (Furmańczyk et al. 2012). Podczas niskich stanów wody, główna 
konwersja energii jest przesunięta w kierunku morza do strefy rafy piaskowej. W tym kontekście 
dla Morza Bałtyckiego istotne jest, że w porównaniu z wybrzeżem zdominowanym przez pływy 
morskie, gdzie najwyższe poziomy wody występują tylko w szczytowej fazie przypływów, czas 
utrzymywania się wysokich poziomów wody może trwać kilka dni. W ostatnich dziesięcioleciach 
wzrosła liczba tych podwyższonych poziomów wody podczas zjawisk sztormowych (Ilustr. 8). 

 

Ilustr. 8: Liczba powodzi pomierzonych na wodowskazie w Świnoujściu w latach 1946 - 2012 odpowiadających 
stopniowi ostrzegawczemu (560 cm) lub alarmowemu (580 cm) (z Dudzińska-Novak 2017). Wzrost liczby tych zdarzeń w 
ostatnich dziesięcioleciach jest wyraźnie widoczny. 

Oprócz fal i prądów morskich, to właśnie wahania poziomu morza przyczyniają się do kształtowania 
linii brzegowej. Dla okresu od 1811 do 2000 roku Rosentau et al. (2007) określili średni względny 
wzrost poziomu morza o 1,1 mm/rok dla obszaru Bramy Świny. Dla bardziej aktualnego okresu 
1908-2007, Richter et al. (2012) uzyskują średni względny wzrost poziomu morza w tym regionie o 

około 1,2 - 1,3 mm/rok. Ten wzrost poziomu morza, który jak dotąd jest dość niski w porównaniu z 
innymi regionami morskimi, ma stosunkowo niewielki wpływ na kształtowanie strefy przybrzeżnej i 
wybrzeża od wydm nadmorskich w kierunku morza aż poza obszar rafy piaskowej (Zhang et al. 

2017).  

Morski obszar przybrzeżny u wybrzeży Niziny Świny charakteryzuje się niewielkim gradientem 
morfologicznym i typowymi dla takich obszarów osadami o dużej skali, głównie drobno- i 

średniopiaszczystymi. Przed plażą, po obu stronach wejścia do portu, w odległości do 500 m od 
brzegu, znajdują się 2, lokalnie nawet 3 równoległe do brzegu rafy piaskowe (Dudzińska-Novak 

2017), przy czym rafa zewnętrzna nie zawsze jest ciągła. Te piaszczyste rafy są ruchome, 
przemieszczają się w kierunku morza w sztormowych miesiącach zimowych i w kierunku lądu w 
spokojniejszych miesiącach letnich - zjawisko to można zaobserwować na całym świecie, w 
zasadzie na wszystkich piaszczystych wybrzeżach z wystarczającą ilością osadów. Schwarzer 
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(2003) ilustruje to zjawisko przykładem z południowo-zachodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego. W 
obszarze przy Świnoujściu izobata 5 m osiągana jest w odległości 400-1.000 m od brzegu. Izobata 
10 m znajduje się na obszarze wschodnim w odległości 1.000 – 1.400 m od brzegu, na obszarze 

zachodnim znajduje się około 2.000 m od brzegu. Wejście do portu o głębokości 14 m przełamuje 
tę naturalną konfigurację dna morskiego. 

Dudzińska-Novak (2017) na podstawie serii zdjęć lotniczych z lat 1938-2012 zaobserwowała 
największe zmiany morfologiczne w rejonie ujścia Świny na obszarze przybrzeżnym o długości 9 
km (Km 419 - 428, zobacz Ilustr. 7) przypisując te zmiany ingerencji w dynamikę wybrzeża poprzez 
działania z zakresu inżynierii wodnej. Zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie wielkość zmian 
wyraźnie maleje.  

Mimo że wiatry z kierunków zachodnich dominują pod względem siły wiatru i częstości ich 
występowania (Zhang et al. 2017), obszary eksponowane na NE ulegają większym zmianom 
morfologicznym niż te eksponowane na NW. Jest to związane z faktem, że wysokości stanów wody 
są niższe dla wiatrów z kierunków zachodnich niż z kierunków wschodnich. Co więcej, Zhang et al. 
(2017) pokazują, że okresy większych zmian brzegowych w okresach 1938 - 1951 i 1996 - 2012 są 
sprzężone z wyższym tempem podnoszenia się poziomu morza. Należy tu również wspomnieć, że 
wzrost poziomu morza nie jest liniowy, lecz naprzemiennie występują fazy mniejszego i większego 
wzrostu (Nerem et al. 2010). 

5.2 Rodzaje biotopów i siedlisk 

Oprócz obszarów lądowych planowany obszar portu obejmuje obszar płytkich wód przybrzeżnych o 
głębokości do ok. 8 m. Zgodnie z dostępnymi mapami wielkoskalowymi, bezpośredni obszar 
oddziaływania projektu jest oznaczony jako piasek infralitoralny na poziomie 3 EUNIS (Ilustr. 9). 
Występowanie twardego podłoża i trawy morskiej lub glonów nie zostało w tym miejscu 
udokumentowane i jest mało prawdopodobne, ale nie można wykluczyć występowania takiego 
siedliska. W obszarze projektu nie udokumentowano żadnych typów siedlisk SOO. Dotyczy to 
również sąsiedniego wybrzeża wyspy Uznam, jeśli chodzi o obszar morski znajdujący się przed 
niziną wybrzeża (zobacz https://www.mdi-

de.org/mapapps/resources/apps/mdide_natur_environment/index.html?lang=de). 

Nie posiadamy żadnych informacji na temat typów biotopów bentosowych w bezpośrednim 
obszarze oddziaływania projektu; jednak istnieje prawdopodobieństwo obecności typu biotopu 
charakterystycznego dla sąsiedniej wyspy Uznam, opisanego przez Schiele et al. „AA.J3L9 Baltic 
photic sand dominated by multiple infaunal bivalve species: Cerastoderma spp., Mya arenaria, 
Astarte borealis, Arctica islandica, Macoma balthica“ Ten szeroko rozpowszechniony typ biotopu nie 
jest uwzględniony na odpowiedniej Czerwonej Liście HELCOM (2013), ale jest zgrupowany w 
kategorii "Least Concern". Należy jednak pamiętać, że informacje zawarte w pracy Schiele et al. 

(2015) dotyczą tylko w ograniczonym zakresie obszaru w pobliżu brzegu. 

https://www.mdi-de.org/mapapps/resources/apps/mdide_natur_environment/index.html?lang=de
https://www.mdi-de.org/mapapps/resources/apps/mdide_natur_environment/index.html?lang=de
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Ilustr. 9: Wielkoskalowy przegląd biotopów dennych na poziomie 3 EUNIS i wyznaczonych typów siedlisk SOO. 
Źródła danych - zobacz legenda na rysunku. 

5.3 Ichtiofauna 

Według Polskiego LNG et al. (2010), można założyć, że na bezpośrednim obszarze projektu bytują 
takie gatunki jak węgorz, dorsz, śledź i flądra, a także gatunki limniczne, zwłaszcza szczupak i 
okoń. Według Polskie LNG et al. (2010), sporadycznie obserwowane są również gatunki z 
Załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej takie jak: Parposz (Alosa fallax), Aloza (Alosa alosa), 
Łosoś (Salmon salar), Ciosa (Pelecus cultratus), Minóg morski (Petromyzon marinus), Minóg 
rzeczny (Lampetra fluviatilis), Węgorz (Anguilla anguilla) i Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus) 

(załącznik IV), czemu sprzyjają projekty reintrodukcji (HELCOM/Gessner et al. 2019). Obszar ten 
jest również istotny dla siei miedwiańskiej, która jest chroniona na mocy Załącznika V Dyrektywy 
Siedliskowej (Waterstraat & Wachlin 2012). 

Wszystkie wyżej wymienione gatunki wymienione w Załącznikach II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej 
są rybami wędrownymi, które (z wyjątkiem węgorza) muszą wejść przez Pianę, Świnę lub Dziwną, 
aby odbyć tarło w Zalewie Szczecińskim lub Odrze. Thiel et al. (2008) podają, że parposz miał 
kiedyś bardzo ważne tarliska w Zalewie Szczecińskim. Również gatunki eksploatowane 
komercyjnie, takie jak śledź, przemieszczają się pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zalewem 
Szczecińskim (Witek 2013). 

W obszarze na wschód od szlaku żeglugowego istnieją odpowiednie siedliska dla udanego tarła 
wiosennego i jesiennego populacji śledzia (Rozporządzenie Rady Ministrów 2021). 
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5.4 Awifauna 

5.4.1 Bezpośredni obszar projektu 

Ptaki lęgowe 

Na odcinku plaży Świnoujście – Międzyzdroje w latach 1998-2007 rozmnażało się do czterech par 
sieweczki obrożnej (Kajzer et al. 2010). Gatunek ten był tam również ptakiem lęgowym w 
kolejnych latach (Dominik Marchowski osobisty przekaz). 

Planowany obszar portowy może być zasadniczo odwiedzany również przez ptaki lęgowe z 
najbliższego sąsiedztwa, które wykorzystują ten obszar do żerowania. Według danych z 
obywatelskiego projektu naukowego Ornitho.pl na lata 2012-2021 (www.ornitho.pl, dostęp 
5.10.2021) można spodziewać się, że planowany port znajdzie się w obszarze lęgowym 
kormoranów, mew srebrzystych i rybitw białoczelnych. Mewy srebrzyste mają swoje główne 
rozmieszczenie na Pomorzu w rejonie Świnoujścia – w 2008 roku stwierdzono 319 par lęgowych 
(Kajzer 2012) 

Spośród ptaków lęgowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jedynie mewa srebrzysta może być 
uważana za ptaka, który obecnie wykorzystuje obszar planowanego portu jako miejsce żerowania. 
W przypadku wszystkich innych gatunków ptaków morskich (mewy, rybitwy) jest to bardzo mało 
prawdopodobne ze względu na lokalizację ich kolonii lęgowych (Vökler 2014) lub zakładane wzorce 
przestrzenne ich żerowania. 

Bezpośredni obszar projektu graniczy z unijną ostoją ptasią "Delta Świny" (PLB990003) w obszarze 
wodnym i rozciąga się w jej głąb na lądzie (zobacz Ilustr. 5). Standardowy arkusz danych 
(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLB320002) wymienia 58 gatunków 

ptaków jako ptaki lęgowe i/lub odpoczywające. Wśród nich jest 39 gatunków szczególnie 
chronionych zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej (26 gatunków ptaków lęgowych 
zaznaczono pogrubioną czcionką): nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, bąk zwyczajny, 
bączek zwyczajny, czapla biała, warzęcha zwyczajna, łabędź czarnodzioby (Bewicka), bernikla 
białolica, bielaczek, trzmielojad zwyczajny, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak 
zbożowy, błotniak łąkowy, drzemlik, sokół wędrowny, żuraw, derkacz, kropiatka, siewka 

złota, łęczak, biegus zmienny (podgatunek schinzii), batalion, mewa mała, rybitwa 
wielkodzioba, puchacz, uszatka błotna, lelek zwyczajny, zimorodek, dzięcioł czarny, 
dzięcioł średni, lerka, wodniczka, jarzębatka, muchołówka mała, podróżniczek, 
dzierzba gąsiorek. Wszystkie inne ptaki wędrowne są również chronione na mocy Dyrektywy 
Ptasiej. Informacje na temat przestrzennego rozmieszczenia miejsc postoju tych gatunków ptaków 
w rezerwacie nie są obecnie dostępne i musiałyby zostać zebrane lub spisane w celu dokładniejszej 
oceny możliwych oddziaływań.  

Ptaki odpoczywające 

Ujście Świny, a tym samym obszar planowanego portu i jego najbliższe otoczenie, uważane są za 
jedną z najważniejszych ostoi migrujących i zimujących ptaków wodnych na polskim wybrzeżu 
Bałtyku (Kajzer et al. 2010). Odnotowano tam największe skupiska niektórych gatunków w Polsce 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLB320002
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(edredon, nurogęś, perkoz dwuczuby, kormoran, kamusznik, biegus rdzawy, mewa mała, rybitwa 
rzeczna, rybitwa białoczelna). 

Obszar planowanego portu znajduje się bezpośrednio na zachód od obszaru "Zatoka Pomorska" 
(OSO, kod obszaru PLB990003), który jest szczególnie chroniony na mocy Dyrektywy Ptasiej UE. 
Obszar OSO obejmuje wyłącznie strefę morską i ma powierzchnię 3.091 km². Dlatego też dane 

dotyczące ptaków morskich zawarte w standardowym arkuszu danych 
(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLB990003&release=10) obejmują 
rozległy obszar, na który budowa portu  będzie miała wpływ, ale jego znaczenie nie będzie od razu 
widoczne. Populacje zimowe podane dla całego OSO w standardowym formularzu danych są 
zestawione w stół 4 dla porównania z maksimum liczebności ptaków odpoczywających z okresu 
1998-2007 oraz danymi z Państwowego Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych 2011-2021 dla 

odcinka przybrzeżnego Świnoujście - Międzyzdroje.  

stół 4: Zimowe populacje niektórych ptaków wodnych w OSO "Zatoka Pomorska" (wg standardowego arkusza 
danych) oraz populacje odpoczywające (wszystkie sezony) na odcinku przybrzeżnym Świnoujście - Międzyzdroje w 
latach 1998-2007 (wszystkie sezony, Kajzer et al. 2010) oraz 2011-2021 (połowa stycznia, Dominik Marchowski osobista 
wiadomość wg http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/, 3.11.2021). 

Gatunki ptaków OSO „Zatoka Pomorska 
zima 

Odcinek wybrzeża  
Świnoujście - Międzyzdroje 

Maksimum 1998-2007,  
wszystkie pory roku 

Średnia (maksimum) 
2011-2021,  

połowa stycznia  
Nur rdzawoszyi * 900-1500 19 5 (17) 

Nur czarnoszyi * 1875 60 1 (11) 

Perkozek zwyczajny   0 (2) 

Perkoz rdzawoszyi 200-500 10 0 (1) 

Perkoz dwuczuby 4180 698 257 (547) 

Perkoz rogaty * 100-200 80 1 (3) 

Perkoz zausznik   0 (2) 

Kormoran   502 (1654) 

Czapla siwa   14 (55) 

Łabędź niemy   13 (96) 

Świstun   17 (188) 

Krakwa   3 (16) 

Krzyżówka    217 (917) 

Głowienka zwyczajna   10 (47) 

Czernica   43 (200) 

Ogorzałka zwyczajna   236 (725) 

Edredon   0 (1) 

Lodówka 60 1900 171 (879) 

Markaczka 2000-5000 1001 173 (412) 

Uhla  250 5 3 (8) 

Gągoł   116 (346) 

Bielaczek*   1 (2) 

Szlachar 3000 270 9 (57) 

Nurogęś   59 (160) 

Bielik*   1 (3) 

Łyska zwyczajna   118 (710) 

Czajka zwyczajna   0 (1) 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLB990003&release=10
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Mewa siwa   40 (108 

Mewa srebrzysta   338 (1193) 

Mewa białogłowa   0 (4) 

Mewa siodłata   6 (31) 

Mewa polarna   0 (1) 

Mewa śmieszka   123 (348 

Alka 1500-2500 1  

Nurnik zwyczajny 3975 0  

* Załącznik I DP 

W związku z tym w przypadku niektórych gatunków stwierdzono dość wysokie liczby ptaków 
odpoczywających w porównaniu z całym obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO). Jednocześnie 
widoczne jest, że duże populacje odpoczywające kaczek morskich na Ławicy Odrzańskiej (po 
stronie niemieckiej w OSO Zatoka Pomorska - Ławica Rønne) zalatują na obszar przybrzeżny pod 
Świnoujściem (zobacz także mapy rozmieszczenia w Skov et al. 2011, BfN 2020, ICES 2020). 

Dla niektórych gatunków obszar w pobliżu planowanego obiektu portowego ma szczególne 
znaczenie, co wyjaśniono poniżej. Status gatunku w odniesieniu do Dyrektywy Ptasiej (DP) i 

Czerwonej Księgi dla Europy jest podany poniżej (CKE, BirdLife International 2021).  

Perkoz rogaty (DP Załącznik I i gatunek wędrowny; CKE: Poziom wczesnego ostrzegania). Na 
skraju ważnego w skali międzynarodowej zimowiska w Zatoce Pomorskiej, na odcinku 
przybrzeżnym u wybrzeży Świnoujścia naliczono do 80 osobników perkoza rogatego. Udział w 
populacji biogeograficznej (22.000-31.000 os., Wetlands International 2021) wynosi 0,3-0,4 %. 

Kormoran (DP: Gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). Strefa morska u wybrzeży Uznamu i 
Wolina jest miejscem żerowania tysięcy kormoranów. Rejon Świnoujścia odwiedzany jest 
codziennie podczas przelotu na grzędę. Dla obszaru Ahlbeck - Świnoujście, w trakcie wieczornych 
przelotów w kierunku południowo-wschodnim zgodnie z dostępnymi danymi w dniach: 01.01.2003 
naliczono 5.800 osobników, 05.01.2003 – 6.100 osobników (Müller 2006). Podczas liczeń ptaków 
wodnych w połowie stycznia w 2017 roku stwierdzono  maksymalnie 1.654 osobników (stół 4). 

Ogorzałka zwyczajna (DP: Gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). Okolice Świnoujścia leżą na 
skraju najważniejszego zimowiska w Europie (Marchowski et al. 2020). Znaczące populacje zimowe 
występują na Zalewie Szczecińskim (Skov et al. 2011, Marchowski et al. 2020), ale sporadycznie 

duże populacje notowano także w rejonie planowanego portu (maksimum 3.000 os. 27.01.2002, 
Kajzer et al. 2010). To maksimum grzędowe odpowiada udziałowi w populacji biogeograficznej 
(240.000 - 280.000 osobników, Wetlands International 2021) wynoszącemu 1,1-1,3%. 

Lodówka (DP: Gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożona). Lodówki zwykle nie przebywają w pobliżu 
plaży, więc nie można odnotować ptaków odpoczywających kilka kilometrów od plaży. Choć 
maksymalna liczba 1.900 osobników odnotowana przez Kajzera et al. (2010) dotyczy zaledwie 

0,1% populacji biogeograficznej szacowanej na 1,6 mln ptaków (Wetlands International 2021), 
udział ten może być znacznie wyższy ze względu na odpoczywające lodówki daleko od wybrzeża 
(bardzo dużo odpoczywających osobników występuje na Ławicy Odrzańskiej i rozchodzi się w 
kierunku wybrzeża, Skov et al. 2011, BfN 2020, ICES 2020).  
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Bielaczek (DP: Załącznik I i gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). W związku z ważnymi 
zimowymi miejscami odpoczynku w Zalewie Szczecińskim i wokół Rugii (Skov et al. 2011), 
znaczące agregacje mogą występować również u wybrzeży Świnoujścia. Naliczono tam 
maksymalnie 450 bielaczków, co stanowi 1,1-1,6% populacji biogeograficznej liczącej 28.000-

41.000 osobników (Wetlands International 2021). 

Nurogęś (DP: Gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). Duże populacje zimowe znane są z Zalewu 
Szczecińskiego i Zatoki Greifswaldzkiej (Skov et al. 2011). W związku z tymi populacjami u 
wybrzeży Świnoujścia nurogęsi są również spotykane. Wybitne maksimum 22.000 osobników w 

dniu 22.01.2006 r. nie tylko stanowi największe dotychczas odnotowane w Polsce skupisko (Kajzer 
et al. 2010), ale dotyczy około jednej dziesiątej (8,5-12,9%) całkowitej populacji biogeograficznej, 
szacowanej na 170.000-260.000 ptaków (Wetlands International 2021). 

Mewa mała (DP: Załącznik I i gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). Morze Bałtyckie u wybrzeży 
wysp Uznam i Wolin jest ważnym obszarem postoju po sezonie lęgowym (sierpień/wrzesień). W 
niektórych latach obserwowano wyjątkowo duże skupiska mew małych, np. 4.000 os. 10.8.1996, 
7.100 os. 27.8.2000 (Schirmeister 2001), 15.000 os. 28.8.2001 (Schirmeister 2002) i 7.400 os. 
9.8.2004 (Schirmeister 2006). Dla odcinka przybrzeżnego Świnoujście - Międzyzdroje, Kajzer et al. 
(2010) podają maksymalną liczebność 4.000 osobników (13.08.2004), co stanowi udział w 
populacji biogeograficznej (96.000-180.000 osobników, Wetlands International 2021) na poziomie 
2,2-4,2%. 

Mewa srebrzysta (DP: Gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). W rejonie Świnoujścia mewy 
srebrzyste są pospolitymi ptakami odpoczywającymi, największe skupisko liczyło 3.000 osobników, 
co odpowiada 0,3% populacji biogeograficznej szacowanej na 860.000 - 1.000.000 ptaków. 

Rybitwa czarna (DP: Załącznik I i gatunek wędrowny; CKE: Niezagrożony). Wśród mew małych u 
wybrzeży Uznamu i Wolina występuje czasem wiele rybitw czarnych, np. 1.900 os. 25.8.2000 
(Schirmeister 2001) i 4.500 os. 28.8.2001 (Schirmeister 2002). Na odcinku przybrzeżnym 
Świnoujście - Międzyzdroje naliczono maksymalnie 500 osobników (Kajzer et al. 2010). Populacja 

biogeograficzna liczy 540.000-1.100.000 osobników (Wetlands International 2021), więc udział w 
ww. odcinku przybrzeżnym wynosi 0,05-0,09%. 

Zgodnie z Konwencją Ramsarską, koncentracje wynoszące 1% lub więcej populacji 
biogeograficznej są uznawane za "znaczące w skali międzynarodowej". Dotyczy to odcinka 
przybrzeżnego Świnoujście - Międzyzdroje dla dwóch gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 
(bielaczek, mewa mała), a także dla ogorzałki zwyczajnej i nurogęsi.  

Migracja ptaków  

Wybrzeże Morza Bałtyckiego w obszarze Uznam/Wolin jest wykorzystywane przez wiele gatunków 
ptaków jako szlak migracyjny podczas wiosennych i jesiennych wędrówek. Wiedza o ilościowym 
występowaniu niektórych gatunków ptaków gromadzona jest od lat 80. XX wieku w tysiącach 
godzin obserwacji prowadzonych przez obserwatorów-ochotników. Dotyczy to zarówno polskiego 

jak i niemieckiego wybrzeża. Ponieważ ptaki podążają wzdłuż linii brzegowej, dane z niemieckiego 
odcinka wybrzeża w pobliżu Bansin i Ahlbeck są również reprezentatywne dla migracji w 
planowanym obszarze portowym.  
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O ile niewiele wiadomo na temat migracji ptaków śpiewających, które częściowo wędrują wzdłuż 
wybrzeża, częściowo przylatują na wybrzeże z Morza Bałtyckiego (jesienią) lub wylatują z wybrzeża 
nad Morze Bałtyckie (wiosną), o tyle dostępne są szczegółowe informacje na temat migracji 
licznych gatunków ptaków wodnych i drapieżnych. 

Dla ptaków wodnych wybrzeże Uznamu i Wolina jest ważnym punktem orientacyjnym, szczególnie 
jesienią, kiedy unikają one przelotu nad lądem podczas wędrówki ze wschodu na zachód. 
Szczególnie przy wiatrach północno-zachodnich wiele ptaków wodnych jest spychanych na 
wybrzeże; w tych warunkach obserwuje się szczególnie dużą liczbę migrantów przelotnych. Poniżej 
przedstawiono przegląd gatunków ptaków wodnych zaobserwowanych po polskiej i niemieckiej 
stronie wybrzeża w stół 5 i stół 6. Z powodu sporadycznych obserwacji dają one jedynie bazę do 
wyobrażenia liczebności gatunku. Szczegółowe analizy danych zebranych po stronie niemieckiej 
przez B. Schirmeistera mogłyby służyć do bardziej szczegółowego zbadania znaczenia szlaku 
migracyjnego na poziomie populacyjnym. 

Omawiany tu odcinek wybrzeża ma szczególne znaczenie jako obszar przelotu świstuna 
zwyczajnego (w trzech dniach najsilniejszej migracji w 2002 r. przeleciało tędy łącznie 23.770 
osobników, Müller 2005), a także innych gatunków kaczek (zobacz stół 5). Planowe obserwacje 

migracji rybitwy czarnej wykazały, że średnio 16.000 osobników rocznie (maksymalnie 47.800 w 
2000 roku) przefruwało przez wybrzeże w pobliżu Ahlbeck, podczas jesiennej migracji w latach 
1985 - 2005 (Sellin & Schirmeister 2007). Wybrzeże Wolina i Uznamu jest również ważną linią 
orientacyjną dla rybitwy rzecznej (Köhler & Neubauer 2015). 

stół 5: Najwyższe sumy osobników obserwowanych w sezonie jesiennej migracji (maksimum z lat 2010-2018) 
różnych gatunków ptaków wodnych wg obserwacji na wybrzeżu w okolicach Świnoujścia (dane Michał Jasiński po 
informacji od Dominika Marchowskiego). Dane tylko dla gatunków z indywidualnymi wartościami całkowitymi >100 

Gatunek ptaków Rok Najwyższa suma migracji jesiennej 

2010-2018 

Kormoran 2017 256 

Gęś zbożowa 2017 278 

Gęś białoczelna 2017 605 

Bernikla białolica* 2016 275 

Świstun 2013 6540 

Krakwa 2017 109 

Cyraneczka zwyczajna 2013 3079 

Krzyżówka  2013 290 

Rożeniec zwyczajny 2013 276 

Płaskonos zwyczajny 2017 154 

Czernica 2016 251 

Ogorzałka zwyczajna 2012 130 

Żuraw* 2017 290 

Czajka zwyczajna 2014 383 

Biegus zmienny 2011 234 

Kulik mniejszy 2012 192 

Kulik wielki 2012 1612 

Mewa mała* 2016 477 

Mewa śmieszka 2014 3176 

Mewa siwa 2016 308 

Mewa srebrzysta 2016 246 
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Mewa trójpalczasta 2012 134 

Rybitwa rzeczna* 2011 166 

Rybitwa czarna* 2013 328 

* Załącznik I DP 

stół 6: Najwyższe sumy osobników obserwowanych jednego dnia w sezonie jesiennej migracji (maksimum z lat 1979 -
2017) różnych gatunków ptaków wodnych według obserwacji na wybrzeżu w pobliżu Bansin/Ahlbeck. Dane tylko dla 
gatunków z indywidualnymi wartościami całkowitymi >100 

Gatunek ptaków Data Ilość Źródło 

Nur rdzawoszyi* 15.10.2003 130 Müller 2006 

Nur czarnoszyi* 20.10.1990 1985 Müller 1992-1993 

Łabędź krzykliwy* 15.10.1999 600 Müller 2001 

Łabędź czarnodzioby ( 
Bewicka)* 

08.10.1990 674 Müller 1992-1993 

Bernikla białolica* 15.10.1999 2200 Müller 2001 

Bernikla obrożna 15.10.2003 3140 Müller 2006 

Świstun zwyczajny 01.10.1995 12500 Müller 1998 

Cyraneczka zwyczajna 15.10.2003 2735 Müller 2006 

Krzyżówka  19.11.2004 4600 Müller 2008 

Rożeniec zwyczajny 11.09.2001 2000 Müller 2004 

Płaskonos zwyczajny 09.09.2007 756 Müller 2011 

Ogorzałka zwyczajna 30.09.1989 15680 Müller 1991 

Edredon zwyczajny 07.09.1988 1480 Müller 1990 

Markaczka zwyczajna 21.10.1990 2085 Müller 1992-1993 

Gągoł 03.11.1997 2088 Müller 1999b 

Bielaczek* 05.12.1996 560 Müller 1999a 

Sieweczka obrożna 24.08.2003 182 Müller 2006 

Szlamnik zwyczajny 05.09.1991 2017 Müller 1994a 

Rybitwa rzeczna* 06.08.1979 4000 Neubauer 1979 

* Załącznik I DP 

Ptaki drapieżne również migrują wzdłuż wybrzeża, ale w przeciwieństwie do ptaków wodnych 
unikają wędrówek nad morzem i dlatego podążają za wskazówkami nad lądem. Ptaki drapieżne 
migrują w obszarze Uznam/Wolin głównie wiosną i zmierzają ze wschodu w kierunku południa. 
Myszołowy stanowią największą część migracji ptaków szponiastych (83 %), a wiosną przez ten 
obszar przelatuje do 6.000 osobników (Schirmeister 2011).  

5.4.2 Rozszerzony obszar oddziaływania 

Północne podejście do portów Świnoujście/Szczecin przebiega w obrębie SOOS "Zatoka Pomorska - 
Ławica Rønne" wzdłuż jego zachodniej granicy. Strefa ta jest również obszarem szczególnie 
chronionym na mocy Dyrektywy Ptasiej UE (OSO "Zatoka Pomorska", kod obszaru DE1552401). 

Dwadzieścia gatunków ptaków występuje w tej części obszaru chronionego jako ptaki 
odpoczywające. Występowanie poszczególnych gatunków zmienia się w zależności od pory roku, 
większość gatunków jest obecna od jesieni do wiosny (stół 7).  
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Obszar ten ma szczególne znaczenie dla kaczek morskich (lodówki, markaczki, uhli zwyczajnej), 

nurów (nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi) i perkozów dwuczubych. Spośród tych gatunków duża 
część zarówno niemieckiej populacji ptaków odpoczywających, jak i populacji biogeograficznej 
odpoczywa, zwłaszcza wiosną i zimą (BfN 2020, stół 8). Dla markaczek i uhli zwyczajnych obszar 

ten jest również ważnym miejscem pierzenia w miesiącach letnich (Sonntag et al. 2004, BfN 2020). 

stół 7: Odpoczywające gatunki ptaków, które występują w SOOS "Zatoka Pomorska - Ławica Rønne" na obszarze 
podejścia północnego w różnych porach roku (H jesień, W zima, F wiosna, S lato) (wg Sonntag et al. 2006, BfN 2020, 
Borkenhagen et al. 2018, 2020). Wskazuje czy dany gatunek jest gatunkiem chronionym w rezerwacie przyrody (BfN 
2020) oraz jak należy oceniać jego wrażliwość na poruszające się statki na podstawie wyznaczonych średnich odległości 
ucieczki (wg Fliessbach et al. 2019). 

Gatunek ptaków Dobro 
chronione w 
rezerwacie 

Zatoka 
Pomorska - 

Ławica 
Rønne 

Występowanie na podejściu 
północnym i obok niego 

Wrażliwość na zakłócenia 
wizualne spowodowane 
ruchem statków (średnia 
odległość ucieczki od statków) 

H W F S 

Edredon zwyczajny nie X x x  średnio           (277 m) 
Lodówka tak X x x  średnia           (389 m) 
Markaczka tak X x x x bardzo wysoka  (1600 m) 

Uhla zwyczajna tak  x x x średnio           (474 m) 
Szlachar nie  x   bardzo wysoka  (1178 m) 

Perkoz dwuczuby nie  x x  średnio           (308 m) 
Perkoz rdzawoszyi  tak  x x  średnio           (221 m) 
Perkoz rogaty* tak X x x  średnio           (343 m) 
Nur rdzawoszyi * tak  x x x wysoka           (750 m) 

Nur czarnoszyi * tak  x x  wysoka           (721 m) 

Nur białodzioby tak     wysoka*                 (?) 

Kormoran nie X x x x średnio           (258 m) 
Alka tak X x x  średnio           (395 m) 
Nurzyk zwyczajny tak X x x  niska              (127 m) 

Nurnik zwyczajny tak  x   średnio           (417 m) 
Mewa mała* nie X x   bardzo niska*          (?) 

Mewa śmieszka nie   x  bardzo niska     (84 m) 

Mewa siodłata nie X x x x bardzo niska     (79 m) 

Mewa srebrzysta nie X x x x niska              (133 m) 

Mewa żółtonoga nie X    niska            (157 m) 

Mewa siwa Tak  X x   niska            (118 m) 

* Załącznik I DP 
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stół 8: Ważne gatunki ptaków odpoczywających w  rezerwacie "Zatoka Pomorska  - Ławica Rønne" z populacjami 
odpoczywającymi obliczonymi na okres 2011-2015 w sezonie o najwyższym występowaniu. Podano również wielkość 
populacji biogeograficznej (Wetlands International 2021) oraz udział ptaków odpoczywających w rezerwacie. 

Gatunek ptaków Pora roku Liczba osobników 
w rezerwacie 

Populacja biogeogra-
ficzna (osob.) 

Udział osob. z 
rezerwatu w   
populacji 
biogeograficznej 

Lodówka zima 145.000 1.600.000 9,1 % 

Markaczka wiosna 230.000 687.000-815.000 28,2-33,5 % 

Uhla zwyczajna wiosna 73.000 220.000-410.000 17,8-33,2 % 

Perkoz dwuczu-
by* 

zima 1.500 22.000-31.000 4,8-6,8 % 

Nur rdzawoszyi* wiosna 1.600 210.000-340.000 0,5-0,8 % 

Nur czarnoszyi * zima 850 390.000-590.000 0,1-0,2 % 

* Załącznik I DP 
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Oprócz miejsca odpoczynku ptaków wodnych w rejonie podejścia północnego w OSO "Zatoka 
Pomorska - Ławica Rønne", istnieje inne, zlokalizowane na zachód od podejścia północnego 
(Sonntag et al. 2006, BfN 2020) które podlega ochronie na mocy Dyrektywy Ptasiej UE. Jest to 

obszar specjalnej ochrony "Zachodnia Zatoka Pomorska " (kod obszaru DE1649401), gdzie zgodnie 

ze standardowym formularzem danych 
(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site= DE1649401) pod względem 
liczebności dominują lodówki, markaczki i uhle zwyczajne. 

5.5 Ssaki morskie 

W przypadku ssaków morskich ważna jest zarówno ochrona siedliska jak i ochrona gatunkowa. 
Oznacza to, że podlegają one ścisłej ochronie zarówno na obszarach chronionych, jak i poza nimi. 
W związku z tym potencjalne oddziaływania w bezpośrednim oraz w rozszerzonym obszarze 
oddziaływania projektu należy uwzględnić nie tylko w obszarach chronionych, na które potencjalnie 
oddziałuje projekt, przedstawionych w stół 3. Ze względu na potencjalne oddziaływanie znacznie 
zwiększonego ruchu statków, rozszerzony obszar oddziaływania dotyczy dużych części Zatoki 
Pomorskiej wzdłuż szlaków żeglugowych na północ i północny wschód. Gatunki ssaków morskich, 
na które potencjalnie może mieć wpływ terminal kontenerowy w Świnoujściu to głównie szarytka 

morska (Halichoerus grypus) i morświn (Phocoena phocoena). W zagrożonej strefie morskiej mogą 
pojawić się sporadycznie foka pospolita (Phoca vitulina) i nerpa obrączkowana (Phoca hispida), 
jednak ze względu na ich naturalne rozmieszczenie powoduje, że regularne korzystanie z tych wód 
wydaje się obecnie zbyt mało prawdopodobne. O ile w całym Morzu Bałtyckim istnieje w przypadku 

foki szarej tylko jedna jednostka zarządzania (HELCOM 2006) to w przypadku samej Zatoki 
Pomorskiej możemy wyróżnić dwie populacje morświna. Populacja w środkowej części Morza 
Bałtyckiego jest zagrożona wyginięciem (HELCOM 2013). Możliwe oddziaływania spowodowane są 
nie tylko budową i eksploatacją samego portu, lecz w szczególności także hałasem i emisją 
zanieczyszczeń, spowodowanych znacznie zwiększonym ruchem statków w rozszerzonym obszarze 
oddziaływania Zatoki Pomorskiej. Obszary ochrony przyrody, na których występują ssaki morskie w 
rejonie Zatoki Pomorskiej, mają szczególne znaczenie jako miejsca schronienia i odpoczynku, a 
także jako siedliska żerowania (zobacz także roz. 4). 

5.5.1 Bezpośredni obszar projektu 

Istnieje tylko kilka udokumentowanych przypadków obserwacji ssaków morskich w bezpośrednim 
obszarze projektu. Foki szare były kilkakrotnie obserwowane w latach 1999-2009 na zewnętrznym 
wybrzeżu Wolina, w Świnie i w Zalewie Szczecińskim, schwytane lub znalezione martwe na plaży 
(Pawliczka 2011). Brakuje danych z późniejszych lat. Ze względu na obecną rekolonizację 
południowego Bałtyku (BfN 2020), to coraz większe wykorzystanie siedlisk przez ten gatunek jest 
bardzo prawdopodobne. Obserwacje morświnów nie są znane z bezpośredniego obszaru projektu, 
ale wykorzystanie tego rejonu przez morświny jest prawdopodobne, ponieważ znajdują się tu 
tarliska m.in. śledzi (tarlaki wiosenne i jesienne) (Rozporządzenie Rady Ministrów 2021), które ze 
względu na szczególnie wysoką zawartość energii w okresie tarła są atrakcyjnym źródłem pokarmu 
podczas sezonowych migracji tarlaków. Tarliska mają szczególne znaczenie dla osobników z 
zagrożonej populacji środkowego Bałtyku. Morświny znane są z podążania za ławicami ryb do rzek 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=%20DE1649401
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(Koschinski 2002, Wenger & Koschinski 2012), więc możliwe, że podążają za śledziami lub rybami 
podczas ich migracji na tarło do Świny lub Zalewu Szczecińskiego. 

5.5.2 Rozszerzony obszar oddziaływania 

Zgodnie ze standardowym arkuszem danych Natura 2000 foka szara, morświn i foka pospolita 
występują w następujących obszarach chronionych w Zatoce Pomorskiej: 

Obszar ochrony Szarytka 
morska  

Morświn  Foka 
pospolita  

PLH320019 Wolin i Uznam x x  

PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej x x  

DE1652301 Zatoka Pomorska z Ławicą 
Odrzańską 

 x  

DE1249301 Zachodnia Ławica Rønne  x  

DE1251301 Ławica Orla x x  

DE1552401 OSO Zatoka Pomorska  x  

DE1749302 Ławica u wejścia do Zatoki 
Greifswaldzkiej (Boddenrandschwelle) i części 
Zatoki Pomorskiej 

x x x 

DE1747301 Zatoka Greifswaldzka, część 
Strelasund i północny kraniec wyspy Uznam 

x x X 

DE1447302 Jasmund x   

DK00VA261 Ławice Orla i Rønne  x  

Foka pospolita ma swoje najbliższe regularne miejsca występowania w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego (np. na duńskim Rödsand i w pobliżu Falsterbo) oraz w szwedzkim Kalmarsund. Nie 
wiadomo, jaki jest zasięg niezależnej i niewielkiej populacji z Kalmarsundu i czy sięga do Zatoki 
Pomorskiej. Podczas migracji foki mogą wpływać do Zatoki Pomorskiej, ale ich regularne 
występowanie w okolicach Świnoujścia jest mało prawdopodobne. Dlatego też gatunek ten nie jest 
tutaj rozpatrywany. 

Morświn  

Morświny występują przez cały rok w wodach pogranicza polsko-niemieckiego (Gallus et al. 2012, 
Benke et al. 2014, ASCOBANS 2020). Ich występowanie jest bardzo zróżnicowane regionalnie i 
sezonowo oraz charakteryzuje się sezonowymi migracjami i lokalnymi koncentracjami. Ze względu 
na swoją fizjologię morświny muszą często pobierać pokarm (Wiśniewska et al. 2016), a wiec ich 
występowanie związane jest z ilościowo i jakościowo wystarczającym występowaniem ofiar, 
zwłaszcza tłustych ryb pokarmowych, takich jak śledź czy szprot (Sveegaard et al. 2012). Z tego 

względu duże znaczenie mają systemy frontowe lub bogate w składniki odżywcze strefy 
upwellingu, takie jak w rejonie Ławicy Odrzanej, Ławicy Rønne i Orla (BfN 2020). Wyniki badań 
opartych na detekcji akustycznej dowodzą przestrzenno-czasowej separacji między populacją 
morświna w środkowej części Morza Bałtyckiego a populacją w Morzu Bełtów (Benke et al. 2014, 
SAMBAH2017). 
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Populacja środkowobałtycka 

Liczebność populacji środkowobałtyckiej podawana jest na poziomie zaledwie 497 osobników (95% 
przedział ufności: 80-1,091) (SAMBAH 2017). Podczas gdy przyjmuje się, że obszar wokół płytkich 
ławic przybrzeżnych na południe od Gotlandii (Ławica Hoburgska, północna i południowa ławica 
Midsjöbanken) jest głównym obszarem lęgowym dla populacji środkowobałtyckiej ze względu na 
zwiększoną częstotliwość wykryć w okresie od maja do października, a Zatoka Pomorska ma 
szczególne znaczenie dla tej populacji w miesiącach zimowych, od listopada do kwietnia 
(ASCOBANS 2016). Ciężarne samice znajdowano według historycznych źródeł również wiosną aż 
do Zatoki Gdańskiej (Koschinski 2002). W miesiącach zimowych koncentracja na południe od 
Gotlandii ulega rozproszeniu, a morświn z tej populacji rozprzestrzenia się na szerszym obszarze 
wzdłuż wybrzeży Polski, Litwy i południowej Łotwy, wzdłuż wybrzeża Szwecji do Morza Alandzkiego 
oraz na obszarach przybrzeżnych WSE fińskiej. Według obecnego stanu wiedzy, Zatoka Pomorska 
jest wykorzystywana przez morświny tej populacji głównie w okresie od listopada do kwietnia, a 

więc po obecności osobników populacji z Morza Bełtów (Gallus et al. 2012, Benke et al. 2014; 
SAMBAH 2017). 

Przedłużające się okresy zimna prowadzą do zwiększenia wykrywalności w zimie, podczas gdy 
okresy zimna krótsze niż 1 miesiąc nie mają wpływu na stopień wykrywalności osobników (Viquerat 
et al. 2015). Sugeruje to, że morświny np. migrują z rejonów, gdzie spodziewane jest tworzenie się 
lodu (Gallus et al. 2012). Zatoka Pomorska pozostaje wolna od lodu nawet w surowe zimy i dlatego 
jest ważnym schronieniem, żerowiskiem i siedliskiem migracyjnym dla populacji morświnów w 
środkowym Bałtyku.  

Populacja Morza Bełtów  

Istnieją również zapisy akustyczne morświnów na wschód od Rugii i na północ od polskiego 
wybrzeża w miesiącach letnich (Benke et al. 2014, ASCOBANS 2020). Przypisuje się je osobnikom z 
populacji zachodniego Morza Bałtyckiego, Morza Bełtów i Kattegatu (populacja Morza Bełtów) 
migrującym na wschód w miesiącach letnich. Potwierdzają to badania akustyczne Gallus et al. 
(2012) oraz Benke et al. (2014), którzy stwierdzili rozłożone w czasie wykorzystanie Zatoki 
Pomorskiej przez populację z Morza Bełtów i populację ze środkowego Bałtyku, szczególnie we 
wschodniej części akwenu. O ile osobniki populacji z Morza Bełtów prawdopodobnie korzystają z 
Zatoki Pomorskiej od lipca do października, to osobniki populacji środkowobałtyckiej są obecne od 
listopada do kwietnia (z maksimami od stycznia do marca). 

Uważa się, że sezonowe migracje populacji z Morza Bełtów silnie podążają za obfitością ofiar 
(Sveegaard et al. 2012), ale obserwowane wzorce migracji nie są w pełni zrozumiałe, zwłaszcza w 
świetle informacji historycznych (Koschinski 2002). Występowanie tej populacji rozciąga się na 
zachód do Morza Bełtów i Kattegat oraz na wschód aż do części wschodniej Bornholmu (Sveegaard 
et al. 2015; ASCOBANS 2016). Z północnego zachodu na południowy wschód obserwuje się 
malejący gradient zagęszczenia (Gilles et al. 2008; Benke et al. 2014). Wielkość populacji Morza 
Bełtów według ostatniego spisu latem 2020 roku wynosi 17.301 morświnów (95% przedział ufności 
= 11 695-25 688), przy średnim zagęszczeniu 0,41 osobnika/km² (95% przedział ufności = 0,28-

0,61) (Unger et al. 2021). 
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Szarytka morska  

W Morzu Bałtyckim stwierdzono, że foki szare wykazują wysoki stopień wierności siedliskom w 
miesiącach letnich, nawet przez kilka lat (Oksanen et al. 2014). Zwierzęta te regularnie powracają 
do określonych miejsc żerowania (McConnell et al. 1999). Jest to typowe dla tego gatunku, który 
jako tzw. central place forager, odbywa długie wędrówki żerowe z centralnego legowiska. 
Odległość żerowisk zależy w Bałtyku od występowania bogatych w energię ryb, takich jak śledź i 
szprot, a w południowym Bałtyku także dorsz i flądra. Im bogatsze są żerowiska, tym większe 
odległości można pokonywać między miejscami legowisk a obszarami żerowania przy ogólnie 
dodatnim bilansie energetycznym. Ze względu na szczególną sytuację hydrologiczną i stosunkowo 
wysoką liczebność ryb na obszarze Ławicy Odrzanej, wynikającą z obecności zboczy i obszarów 
spiętrzenia wód, obszar ten ma duże znaczenie jako siedlisko żerowania (BfN 2020). 

Foki szare spędzają dużo czasu na lądzie, zwłaszcza podczas wychowywania młodych w zimie i w 
okresie zmiany sierści (od maja do czerwca). Podczas "sezonu kąpieliskowego" latem i jesienią 
samce szarytek morskich wyposażone w nadajniki satelitarne regularnie korzystały ze średnio 4,3 
miejsc legowisk w promieniu średnio 120 km. W celu żerowania wielokrotnie odwiedzały wąsko 
zdefiniowane obszary (active core areas), na przykład ujścia rzek lub obszary płytkiej wody. 
Odległości te były mniejsze w Zatoce Fińskiej niż w Zatoce Botnickiej. Osobniki wędrujące w dalsze 
rejony odnotowywano w odległości do około 400 i 800 km od miejsca odłowu (Oksanen et al. 
2014). Foki szare żerują głównie w płytkich wodach poniżej 30 m oraz na zanurzonych stokach i 
rewach w Morzu Bałtyckim (Schwarz et al. 2003; Oksanen et al. 2014), gdzie polują głównie na 
dnie morskim. 

Pojedyncze żywe obserwacje, wyrzucanie na brzeg i przyłów w rybołówstwie odnotowywane są 
wzdłuż całego wybrzeża polskiego, w tym na północnych wybrzeżach Uznamu i Wolina oraz na 
Świnie (Pawliczka 2011). Najbliższe regularnie i coraz częściej wykorzystywane miejsca legowisk w 
rejonie Zatoki Pomorskiej to Stubber w Zatoce Greifswaldzkiej, Ruden i Greifswalder Oie, których 

populacje stale rosną w obecnej fazie rekolonizacji południowego Bałtyku (BfN 2020). Jedyna 
kolonia w Polsce znajduje się dalej na wschód, u ujścia Wisły (Pawliczka 2011). Jeśli chodzi o 
całkowitą populację Morza Bałtyckiego, udział południowej części Bałtyku stale wzrasta od 2007 r., 
głównie z powodu imigracji młodych osobników z północnej części Morza Bałtyckiego. Do tej pory 
porody były jedynie sporadyczne. Ponowne zasiedlenie południowego Bałtyku przez szarytki 
morskie, ponad 100 lat po ich wyginięciu, postępuje ogólnie powoli. Zakłócenia, przyłowy i 
nielegalne zabijanie lub brak niezakłóconych miejsc legowisk są najważniejszymi czynnikami 
uniemożliwiającymi udaną rekolonizację (Galatius et al. 2020). 
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6. Przegląd przewidywanych zakłóceń w ekologii morskiej 

Powierzchnia bezpośredniego obszaru projektu (część morska) wynosi 33,5 km²; nałożenie się z 
odpowiednimi obszarami chronionymi odpowiada 0,6% powierzchni obszaru SOOS PLH990002 

(15,5 km²) i 0,3% powierzchni obszaru ochrony ptaków PLB990003 (9,7 km²). Rejony 
rozszerzonej strefy oddziaływania dla różnych bezpośrednio dotkniętych obszarów Natura 2000 
przedstawiono na Ilustr. 10 i podsumowano w stół 9 i stół 10. 

 

Ilustr. 10: Bezpośredni i rozszerzony obszar oddziaływania z rezerwatami przyrody i route density.  
Źródła danych - zobacz legenda na rysunku. 
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stół 9: Bezpośredni obszar projektu; dotknięte powierzchnie na obszarach Natura 2000 przy założeniu 2500 metrowej 
strefy zakłóceń wokół morskich części inwestycji. 

 Obszar 

Natura 2000 

Sitecode Typ Natura 

2000 

Pow. 

całko-wita 

(km²) 

Dotknię-ta 

pow. (km²) 

Dotknię-ta 

pow. (%) 

Bezpośredni 
obszar projektu 

Ostoja na 
Zatoce 

Pomorskiej 

PLH990002 

 

SCI 

 

2430,5 

 

15,5 

 

0,6 

 

 Zatoka 
Pomorska 

PLB990003 

 

OSO 

 

3090,8 

 

9,7 

 

0,3 

 

 

stół 10: Rozszerzony obszar oddziaływania; dotknięte powierzchnie na obszarach Natura 2000 przy założeniu 2500 
metrowej strefy zakłóceń wokół głównych tras komunikacyjnych. 

 Obszar 

Natura 2000 

Sitecode Typ Natura 

2000 

Pow. 

całko-wita 

(km²) 

Dotknię-ta 

pow. (km²) 

Dotknię-ta 

pow. (%) 

Rozszerzony 

obszar 

oddziaływania 

Zachodnia 
Zatoka 

Pomorska 

DE1649401 

 

OSO 

 

979,4 

 

457,6 

 

46,7 

 

 OSO Zatoka 
Pomorska 

DE1552401 

 

OSO 

 

2004,1 

 

117,8 

 

5,8 

 

 
Zatoka 

Pomorska z 
Ławicą 

Odrzańską 

DE1652301 

 

SCI 

 

1101,1 

 

117,8 

 

10,7 

 

 

Ławica u 
wejścia do 

Zatoki 
Greifswaldzkie

j 
(Boddenrands

chwelle) i 
części Zatoki 
Pomorskiej 

DE1749302 SCI 398,7 147,3 36,9 

 
Jasmund 

DE1447302 

 
SCI morsko-

lądowy 

36,1 

 

7 

 

19,5 

 

 
Ostoja na 

Zatoce 
Pomorskiej 

PLH990002 SCI 2430,5 876,4 36,0 

 Zatoka 
Pomorska 

PLB990003 
 

OSO 3090,8 
 

871,4 
 

28,1 
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6.1 Hydrodynamika i morfodynamika oraz osady 

W bezpośrednim obszarze projektu dynamika hydrologiczna, morfologiczna i osadowa ulegnie 
zmianie głównie wskutek zabudowy (terminal, falochron), znacznego pogłębienia (pogłębianie 
nabrzeży, obrotnicy, obszaru portowego i dróg dojazdowych) oraz transportu urobku 

pochodzącego z prac budowlanych.  

W obszarze projektu terminal i falochron wpłyną przede wszystkim na wywołany wiatrem transport 
osadów równolegle do wybrzeża. Sytuacja obserwowana obecnie na wschód od terminalu LNG 
będzie miała miejsce na wschód od falochronu planowanego terminalu kontenerowego. Należy 
spodziewać się akumulacji osadów w obszarze nawietrznym terminalu, co spowoduje przesunięcie 
linii brzegowej w kierunku morza. Początkowo nie przewiduje się deficytu osadów na wschód od 
nowego nabrzeża. 

Struktura osadów w bezpośrednim obszarze projektu ulegnie znacznej zmianie w wyniku 
pogłębienia i związanej z tym sedymentacji; przewidywane wymagane konserwacyjne prace 
pogłębiające będą wielokrotnie naruszać strukturę osadów; oczekuje się, że wzrośnie udział 
osadów drobnych. 

Falochron nie będzie miał poważnego wpływu na równoległy do linii brzegowej transport osadów. 
Jednak w obrębie podejścia i obrotnicy może dojść do sedymentacji (powstanie zawirowania na 
wynurzonej przeszkodzie w strefie zawietrznej budowli) w kierunku lądu od tej budowli z powodu 
oddziaływania falochronu (dyfrakcja fal na końcach, uspokojenie wody). Skutki planowanego 
falochronu w warunkach sztormowej pogody z północnego wschodu, przy podwyższonych stanach 
wody i silnych falach, przy których falochron jest podmywany, są trudne do oszacowania dla 
obszaru portu. W takich sytuacjach należy jednak spodziewać się zwiększonych prądów od 
falochronu w kierunku lądu. 

Hydrologia: Obszar styku ujścia rzeki z morzem to strefa mieszania się wody słonawej i słodkiej. W 
ujściu Odry nazywane również estuarium Odry, słona woda z Morza Bałtyckiego wciska się do 
niego podczas sztormowych warunków pogodowych z wysokimi pływami na dnie. Ze względu na 
pogłębienie podejścia, ten klin solny może potencjalnie rozprzestrzeniać się dalej w kierunku lądu 
w ujściu rzeki. Z drugiej strony, cała konstrukcja może wpłynąć na mieszanie się wody słonej i 
słodkiej w ujściu Odry. Ponieważ muł znajduje się na granicy między wodą słonawą a słodką, 
konieczne byłyby szeroko zakrojone badania modelujące.  

Urobek denny pochodzący z pogłębiania produkcyjnego (przypuszczalnie ok. 20 mln m³, zobacz 
rozdział 2.2) mógłby (częściowo i jeżeli się nadaje) zostać wykorzystany do wypełnienia terenu 
terminalu, umieszczony na składowiskach lub wykorzystany jako ochrona przed erozją do zasilenia 
plaży. Według Staniszewskiej et al. (2016), około 69% urobku z pogłębiania konserwacyjnego w 
portach i torach wodnych wzdłuż polskiego wybrzeża jest obecnie wykorzystywane do zasilania 
plaż w celu kompensacji erozji (pozostały materiał trafia na składowiska); ww. autorzy uważają, że 
w przyszłości ilość ta powinna ulec zwiększeniu. Należy jednak pamiętać, że ruch żeglugowy i 
przeładunkowy na spodziewaną tu skalę może również prowadzić do większego zanieczyszczenia 

osadów substancjami skażającymi. W takim przypadku składowanie musiałoby być ewentualnie 
poprzedzone odpowiednią obróbką (por. obróbka urobku dennego z portu w Hamburgu).  
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Ponieważ projekt infrastruktury portowej jest budowany na wiele dziesięcioleci, należy również 
wziąć pod uwagę przyszłe zmiany. W omawianym przypadku chodzi głównie o możliwe 
długoterminowe zmiany w charakterystyce transportu osadów w wyniku zmian klimatu. Prognozy 
wzrostu poziomu morza według Grinsted (2015) wskazują na wzrost poziomu morza o około 500 
do 600 mm dla południowo-zachodniego Bałtyku w średnim scenariuszu na XXI wiek (Kelln et 
al.2019). Zhang et al. (2017) zakładają prognozowany wzrost poziomu morza w oparciu o zmiany 
klimatyczne rzędu 7 mm/rok. Wpływ podniesienia się poziomu morza na wybrzeże i transport 
osadów w rozpatrywanym obszarze zależy w dużej mierze od rodzaju i intensywności środków 
ochrony wybrzeża wdrożonych na odcinkach, które mogą być wówczas narażone na erozję. 
Ogólnie rzecz biorąc, podnoszenie się poziomu morza prowadzi do cofania się wybrzeża w głąb 
lądu, co często wiąże się ze stromizną profilu strefy pływów. Zależy to jednak dość istotnie od ilości 
osadów dostarczanych w systemie transportu osadów w strefie przybrzeżnej. Jeśli recesja 
wybrzeża dostarcza tyle osadów do systemu transportu przybrzeżnego, ile jest zużywane przez 
kompensacyjne podnoszenie się poziomu morza, linia brzegowa pozostaje stabilna. W obszarze 
Bramy Świny dostawcami osadów są przyległe strome brzegi na wyspach Wolin i Uznam. 

Bezpośrednio do stromych brzegów przylegają tereny nizinne intensywnie wykorzystywane 
turystycznie z piaszczystymi plażami. W tym przypadku podjęte zostaną próby przeciwdziałania 
recesji wybrzeża poprzez środki ochrony wybrzeża (struktury takie jak otrogi brzegowe, środki 
zastępujące piasek lub kombinacja obu tych elementów) poprzez zatrzymanie większej ilości 
osadów w obszarach problematycznych. Spowodowałoby to, że mniej osadów docierałoby do 
centralnego obszaru Bramy Świny. W tym przypadku również nie można wykluczyć erozji. Jeśli 
jednak ochrona wybrzeża miałaby zostać zrealizowana poprzez sztuczne nawiezienie dodatkowego 
piasku z obszaru przybrzeżnego, takie działania zwiększyłyby również akumulację osadów w 
obszarze planowanej konstrukcji, ponieważ piasek byłby transportowany wzdłuż wybrzeża. 

6.2 Rodzaje biotopów i siedlisk 

Bezpośredni obszar projektu charakteryzuje się wielkoskalowymi typami biotopów; typy biotopów o 
szczególnym znaczeniu, takie jak łąki trawy morskiej lub rafy, prawdopodobnie nie występują lub 
występują jedynie na niewielką skalę. Istniejące typy biotopów w bezpośrednim obszarze projektu 
zostaną zabudowane na powierzchni ok. 86 ha przez terminal i falochron; biotopy bentosowe 
zostaną zniszczone na powierzchni ok. 210 ha przez prace pogłębiające i trwale naruszone przez 
niezbędne pogłębianie konserwacyjne. Utrudnia to również ich funkcjonowanie jako siedlisk tarła i 
rozrodu ryb.  

Typy siedlisk SOOS przypuszczalnie nie występują w bezpośrednim obszarze projektu i dlatego nie 
oczekuje się, że będą dotknięte. 

W rozszerzonym obszarze oddziaływania, urobek z prac pogłębiających, o ile nie może zostać 
wykorzystany do napłukania powierzchni terminalu, zostanie przeniesiony na miejsca składowania 
w morzu przybrzeżnym (łącznie 15 lub 20 mln m³). W ramach morskiego planowania 
przestrzennego wyznaczono miejsca składowania na wschód od toru wodnego oraz obszar 
przeznaczony do zasilenia strefy piaskowej w obrębie SOOS i rezerwatu ptaków (obszar 
POM.11.Pw). Przypuszczalnie konieczne jest wyznaczenie dalszych terenów składowiskowych. 
Zakładając wyniesienie podłoża składowisk o 2 m, składowanie ok. 20 mln m³ wymagałoby 
powierzchni ok. 1.000 ha, na której (jak również w jej sąsiedztwie) nastąpiłoby czasowe 
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utrudnienie kolonizacji bentosu. Jeśli zatapianie jest działaniem jednorazowym, to można założyć 
utratę wartości na 2-10 lat w zależności od biotopu, którego dotyczy. Ponieważ w porcie i torach 
dojazdowych konieczne będą okresowe prace pogłębiające, można założyć, że na niektórych 
obszarach składowisk wystąpią trwałe zakłócenia. 

6.3 Ichtiofauna 

Bezpośredni obszar objęty projektem zostanie pozbawiony istotnych funkcji dla ryb już podczas 
budowy przez hałas wywołany zwielokrotnionym ruchem statków oraz podczas wbijania pali, 

zwiększonym falowaniem niszczącym tarliska, zmętnieniem wód (powodującym niszczenie tarlisk 
oraz nadmierną śmiertelność ikry a także wykluwających się z ikry larw ryb wskutek pogłębiania 
toru wodnego i nabrzeża oraz napłukania obszaru terminalu). Po zakończeniu inwestycji, wskutek 
budowy i oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i budowlanych oraz ich wpływu na hydrologię 
i morfologię dużego obszaru dna, niektóre istniejące do tej pory, istotne funkcje zanikną na stałe 
(zwłaszcza utrata obszaru dogodnego do bytowania, żerowania i do rozrodu, zubożenie fauny 
dennej, także tej, będącej pokarmem ryb bytujących przy dnie, pogorszenie warunków 
pokarmowych, siedliskowych oraz jakości wody, hałas powodowany przez zwiększony ruch 
statków, konserwacyjne prace czerpalne - pogłębiające). Można założyć, że liczba i liczebność 
gatunków ulegnie zmniejszeniu. Jednakże, w zależności od materiału i konstrukcji, falochron może 
mieć pewien efekt kompensujący utratę tarlisk przez śledzie i ewentualnie inne gatunki. Jednak 
twarde podłoże na taką skalę, jeśli będzie zbudowane z niewłaściwego materiału [toksycznego dla 

żywych organizmów] będzie nie na miejscu. Mimo wszystko jednak, opinia dla rybołówstwa może 
nie być tak negatywna jak ocena ochrony przyrody. Zgodnie z planowaniem przestrzennym 
obszarów morskich, strefa ta ma szczególne znaczenie jako obszar tarła i wylęgu oraz matecznika 

dla komercyjnych gatunków ryb (zwłaszcza śledzia).  

Dla gatunków z Załączników II i IV Dyrektywy Siedliskowej, sporadycznie występujących na tym 
obszarze wg Polskie LNG i in. parposz (Alosa fallax), aloza (Alosa alosa), łosoś (Salmon salar), 
ciosa (Pelecus cultratus), minóg morski (Petromyzon marinus), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) 
węgorz (Anguilla anguilla), jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus)) oraz wg Załącznika V 
chroniona sieja miedwiańska  (Waterstraat & Wachlin 2012), obszar projektu ma szczególne 
znaczenie, ponieważ wszystkie wymienione gatunki są rybami wędrownymi, które muszą wpłynąć 
do Świny, aby odbyć tarło w Zalewie Szczecińskim lub w Odrze (z wyjątkiem węgorza, który z kolei 

wypływa tym szlakiem migracyjnym). Możliwe jest ograniczenie swobodnej dotychczas migracji ryb 

przez cieśninę Świny, między Zalewem Szczecińskim a Zatoką Pomorską, w celach żerowiskowych 
czy zimowania, zwłaszcza ze względu na spodziewany silny i prawdopodobnie długotrwały hałas 
związany z wbijaniem ścianek Larsena w terminalu (odległość ujście - terminal ok. 2 km). 

Jednakże, istniejący falochron terminalu LNG prawdopodobnie ma tutaj efekt odciążający, 
ponieważ zmniejsza propagację dźwięku w kierunku ujścia. Zakres pogorszenia jakości dźwięku 
można oszacować jedynie na podstawie konkretnego planowania, modelowania propagacji dźwięku 
i rozważenia możliwych środków zmniejszających hałas. Obecnie nie można wykluczyć istotnego 
pogorszenia tej ważnej funkcji ekologicznej.  

W rozszerzonym obszarze oddziaływania, zakłócenia dla fauny ryb (a zwłaszcza gatunków 
wrażliwych na dźwięk) nasilą się, wskutek znacznego wzrostu ruchu statków w pobliżu tras 
żeglugowych - można założyć, że ryby te będą unikać tego rejonu. 
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6.4 Awifauna 

6.4.1 Bezpośredni obszar projektu 

Ptaki lęgowe 

Bezpośredni obszar projektu rozciąga się na unijną ostoję ptasią "Delta Świny" (PLB990003) w 
strefach wodnych i lądowych (zobacz. Ilustr. 5). W rezultacie rejon zajęty lub naruszony, jak 
również zakłócenia wizualne i akustyczne, których należy się spodziewać podczas budowy i 
eksploatacji projektu, będą miały znaczący wpływ na ptaki lęgowe obszaru chronionego. 
Standardowy formularz danych wymienia 26 lęgowych gatunków ptaków dla OSO, które są 
szczególnie chronione zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej (zobacz akapit 5.4.1). Dokładny 
zasięg nie może być jeszcze oceniony, ponieważ standardowy formularz danych nie wskazuje 
lokalizacji gniazd ptaków lęgowych, a zatem bliskość ich do obszaru projektu jest nieznana. 

Obszar bezpośrednio dotknięty przez rozbudowę portu na odcinku plaży Świnoujście - Międzyzdroje 
zostałby utracony jako miejsce lęgowe dla sieweczki obrożnej. Na podstawie obserwacji z ostatnich 
dwóch dekad dotyczy to jedynie sieweczki obrożnej, której sukces lęgowy jest już niski ze względu 
na turystykę plażową (Dominik Marchowski wiadomość osobista). Zgodnie ze zdjęciami lotniczymi, 
część obszaru chronionego przylegająca do terenu projektu zawiera wyłącznie siedliska leśne, tak 
więc nie można wykluczyć utraty wartości przez następujące lęgowe gatunki ptaków: Trzmielojad, 
kania ruda, bielik, żuraw, puchacz, lelek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, jarzębatka, 
muchołówka mała, dzierzba gąsiorek. 

W przypadku ptaków lęgowych z szerszego otoczenia nie można zakładać prawie żadnych 
negatywnych skutków, ponieważ wyżej wymienione gatunki działają w dużym zasięgu i mogą 
znaleźć w swojej strefie działania inne obszary o tym samym typie siedliska (plaża, wody 
przybrzeżne).  

Ptaki odpoczywające 

Ptaki żyjące lub gniazdujące w bezpośrednim obszarze projektu będą odpędzane w wyniku 
zaburzeń wizualnych i emisji dźwięku zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji portu, w różnym 
stopniu w zależności od ich gatunku. Ponadto na niektóre gatunki negatywny wpływ będą mieć 
zaburzenia siedlisk dennych spowodowane pracami pogłębiającymi (prace budowlane i 
konserwacyjne). Wiąże się to przede wszystkim z oddziaływaniami na akweny i dno morskie, które 
oddziaływują na poszukiwanie pożywienia przez ptaki. Prace pogłębiające będą trwale wpływać na 
faunę denną w obszarze projektu, a budowa terminalu trwale ją zniszczy.  Oznacza to, że 
zabudowany obszar zostanie trwale utracony jako miejsce żerowania ptaków bentofagicznych 
(różnych gatunków kaczek morskich). Podobnie jest z rybożernymi gatunkami ptaków (perkozowe, 
nury, kormorany, mewy, rybitwy), gdyż nadmierna zabudowa wpływa również na akwen. 

W planowanym basenie portowym należy założyć degradację siedlisk, przynajmniej w odniesieniu 

do ptaków bentofagicznych, ponieważ prace pogłębiające i prądy wodne utrudniają lub 
uniemożliwiają odbudowę fauny bentosowej. Może to mieć również wpływ na ptaki rybożerne, a 
ich poszukiwanie pożywienia będzie dodatkowo utrudnione przez zakładany wzrost zmętnienia 
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wody. Takie smugi zmętnienia mogą wykraczać daleko poza faktyczny obszar budowy lub rejon 
kolejnych prac pogłębiających. Zmętnienie wody (tu w kontekście eutrofizacji) jest wymienione 
jako czynnik ryzyka w Planie Zarządzania na lata 2014-2034 dla OSO "Zatoka Pomorska". 

Ponadto należy się spodziewać, że zakłócenia wizualne i ciągły hałas powodowany przez statki, 
dźwigi, inny ruch komunikacyjny i oświetlenie, wynikające z budowy i eksploatacji portu, będą 
prowadzić do pogorszenia samopoczucia odpoczywających ptaków lub unikania co najmniej 
bezpośredniego obszaru inwestycji. 

Oprócz utraty siedlisk w samym porcie zakłócenia powodowane przez poruszające się statki 
wystąpią także w obszarze położonym bezpośrednio przed nim. Dotyczy to w szczególności 
gatunków: kaczka lodówka, markaczka zwyczajna, nur rdzawoszyi i czarnoszyi, które z reguły nie 
wypoczywają bezpośrednio na wybrzeżu. Więcej szczegółów na temat wrażliwości tych gatunków 
na ruch statków podano w rozdziale 6.4.2. (zobacz także stół 7). Już w Planie Zarządzania na lata 
2014-2034 dla OSO "Zatoka Pomorska" wskazuje się na straty siedlisk dla różnych ptaków 
wodnych w wyniku unikania przez nie ruchu żeglugowego. 

Zarówno w obszarze przed terminalem, jak i portowym istnieje ryzyko przedostania się ropy 
naftowej do wody. Jest to już zaznaczone w Planie Zarządzania na lata 2014-2034 dla OSO "Zatoka 

Pomorska". Szczególnie kaczki morskie i nury są bardzo podatne na skażenie ropą naftową w 
zanieczyszczonej ropą wodzie. Upierzenie sklejone ropą traci swój efekt izolacyjny i oprócz 
połknięcia ropy podczas czyszczenia upierzenia, może prowadzić do śmierci dotkniętych nią ptaków 
(Reineking & Vauk 1982). Należy również wziąć pod uwagę zakłócenia powodowane przez śmieci, 
które są celowo wrzucane do wody lub dostają się tam przypadkowo, jako potencjalne zagrożenie 
ptaków, które mogą połykać cząstki śmieci lub zaplątać się w ich części (Kühn & van Franeker 
2020). 

Migracje ptaków 

Pod względem migracji ptaków planowany obiekt portowy należy traktować jako potencjalną 
barierę, którą należy omijać w małym lub dużym zakresie, w zależności od wrażliwości danego 
gatunku. Szczególnie w przypadku ptaków migrujących nocą, oświetlenie obiektów stwarza ryzyko 
przyciągnięcia ich, a następnie (śmiertelnego) zderzenia. Ponadto, nocne przyciąganie światła 
może prowadzić do lądowania ptaków wędrownych w oświetlonym terenie, gdzie mogą one zostać 
potrącone przez ruch portowy - podobnie jak w opisanych sytuacjach na mostach (Nilsson & Green 

2002). 

6.4.2 Rozszerzony obszar oddziaływania 

W rozszerzonym obszarze oddziaływania nastąpi znaczny wzrost obecnego ruchu statków na już 
wykorzystywanych trasach. Intensywność wykorzystania obecnych tras w rozszerzonym obszarze 
oddziaływania przedstawiono na Ilustr. 4. Wzrost o 50% wydaje się możliwy (zobacz roz. 2.2). 

W konfrontacji z poruszającymi się statkami, odpoczywające ptaki morskie zwykle podejmują lot, 
ale niekiedy także nurkują aby uciec (Bellebaum et al. 2006, Schwemmer et al. 2011, Fliessbach et 
al. 2019). Zakłada się, że decydującym czynnikiem oddziaływania są zakłócenia wizualne. Nie 
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można jednak wykluczyć, że w efekcie zakłóceń zaangażowany jest również ciągły dźwięk 
nadwodny (BfN 2020).  

Istnieją znaczne różnice między gatunkami pod względem odległości ucieczki od poruszających się 
statków. Podczas gdy niektóre gatunki mew mają średnie odległości ucieczki poniżej 100 m i tym 
samym wykazują bardzo niską wrażliwość, bardzo wysoką wrażliwość wykazano dla szlachara i 
markaczki zwyczajnej (średnia odległość ucieczki odpowiednio 1.178 m i 1.600 m) (stół 7). 

Oznacza to, że statek przepływający przez skupisko markaczki zwyczajnej powoduje powstanie 
korytarza zaburzeń o średniej długości 3.200 m, dla nura rdzawoszyjnego byłoby to odpowiednio 
1.500 m (wg Bellebaum et al. (2006) nawet 2.000 m). Maksymalne odległości ucieczki są nawet 
znacznie większe i wynosiły do 3.200 m (markaczka zwyczajna), 2.000 m (uhla zwyczajna, 
szlachar, nur czarnoszyi) i 1.700 m (nur rdzawoszyi) w badaniach Fliessbach´a et al. (2019). 

Strefy naruszone przez statki są ponownie odwiedzane przez ptaki dopiero po pewnym czasie. 
Według badań przeprowadzonych na Zatoce Pomorskiej, edredon zwyczajny wracał na takie 
obszary w ciągu jednej godziny, lodówki w ciągu dwóch godzin, natomiast rozproszone markaczki i 
uhle zwyczajne wracały na takie rejony dopiero po trzech godzinach w proporcjach odpowiednio 
13% i 66% (Schwemmer et al. 2011). Wynika z tego, że czym częstsze są rejsy statków, tym 
mniejszy obszar może być wykorzystywany przez te ptaki. W badaniu przeprowadzonym przez 
Kube & Skov (1996) ptaki wyraźnie unikały północnego podejścia, które jest silnie uczęszczane 
przez statki.  

Opisane zakłócenia mają energetyczne konsekwencje dla ptaków. Z jednej strony wzrasta zużycie 
energii z powodu energochłonnego lotu w czasie ucieczki, a z drugiej strony tracony jest czas, 
który mógłby być przeznaczony na żerowanie. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że przez unikanie 

statków ptaki zazwyczaj skazane są na poszukiwanie pokarmu na obszarach mniej zasobnych w 
pokarm.  

W związku z koincydencją dużych populacji odpoczywających i ich średniej do bardzo wysokiej 
wrażliwości, można założyć istotny efekt zakłócający zwiększonego ruchu żeglugowego w rejonie 
podejścia północnego, a tym samym również w obrębie unijnych ostoi ptaków "Zatoka Pomorska" i 
"Zatoka Zachodniopomorska" dla takich gatunków jak  lodówka, uhla zwyczajna, markaczka, nur 
rdzawoszyi i nur czarnoszyi. 

Poza zakłócaniem spokoju, statki stwarzają ryzyko uwalniania ropy naftowej, z którym ptaki mogą 
się zetknąć, co może powodować oblepienie ich piór i w efekcie śmierć (Reineking & Vauk 1982). 

6.5 Ssaki morskie 

Zakłócanie spokoju ssaków morskich może wynikać z różnych czynników oddziaływania: 

Dźwięk podwodny 

Dźwięki podwodne dzielą się na impulsowe i ciągłe, które mogą mieć różny wpływ na ssaki 
morskie. Źródła impulsowego dźwięku są przede wszystkim eksplozje, wbijania impulsowe lub 
urządzenia hydroakustyczne, takie jak echosondy osadowe, echosondy wielowiązkowe, sonary 
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boczne lub lotnicze armaty sejsmiczne (airguns). Dźwięk ciągły pochodzi głównie ze statków i łodzi, 
pogłębiarek ssących i ich rur płuczących itp. 

Głośne, impulsowe źródła dźwięku mogą spowodować poważne obrażenia i uszkodzenia słuchu u 
ssaków morskich. Ponadto prowadzą one do płoszenia i zmian zachowania lub zaburzeń w bilansie 
energetycznym poszczególnych gatunków. W przeciwieństwie do dźwięku ciągłego, maskowanie 
(nakładanie się) biologicznie istotnych sygnałów w małych odległościach jest mniej 
problematyczne, ponieważ mogą one być słyszalne w przerwach między impulsami. Wrażliwość 
ssaków morskich na dźwięk impulsowy zależy m.in. od poziomu ciśnienia akustycznego, narastania 
sygnału, czasu trwania impulsu, liczby i częstotliwości powtórzeń, widma częstotliwości oraz 
dźwięku tła. Skala nasilenia efektów generalnie maleje wraz z odległością od źródła dźwięku, która 
wpływa na poziom i nachylenie krzywej sygnału dźwiękowego (BfN 2020).  

Ciągły dźwięk zasadniczo zagłusza istotne z punktu widzenia biologii gatunku sygnały na przykład 
niskoczęstotliwościowe dźwięki komunikacji szarytek morskich lub ryb drapieżnych. W zależności od 
poziomu dźwięku, częstotliwości, krzywej słyszenia charakterystycznej dla danego gatunku oraz 

odległości od źródła dźwięku lub poszczególnych osobników od siebie, przestrzeń komunikacyjna 
może być znacznie ograniczona.  U szarytki morskiej dźwięki komunikacyjne o częstotliwości od 
100 Hz do 3 kHz związane są z godami i rozrodem, ale występują także poza sezonem godowym 
(BfN 2020). Ponadto wiadomo, że foki emitują sygnały dźwiękowe poprzez uderzanie płetwami o 
taflę wody (Hocking et al. 2020). Ponadto możliwe jest, że ssaki morskie poprzez prądy lub 
wibracje są zdolne wykryć obecność rybackich sieci skrzelowych. Zagłuszanie tych dźwięków 
mogłoby zatem zwiększyć ryzyko przyłowu. Ciągłe emisje hałasu mogą być chroniczne, jak ciągły 
hałas tła w dużej skali, lub ostre, np. gdy przepływają statki. Te ostatnie mogą wywoływać silnie 
wyraziste zmiany behawioralne, co wykazano np. u morświnów i fok (Wiśniewska et al. 
2018,Mikkelsen et al. 2019). Częste lub długotrwałe zakłócenia mogą wpływać na kondycję 
osobników, ale także na populację, np. poprzez zmniejszenie zachowań łowieckich. Przykładowo, 

ze względu na swoją fizjologię, morświny muszą niemal stale jeść wystarczającą ilość pokarmu 
bardzo dobrej jakości (Wiśniewska et al. 2016). Niewystarczające zaopatrzenie w energię prowadzi 
do zmniejszenia sukcesu reprodukcyjnego (IJsseldijk et al. 2021). Przewlekła, ciągła ekspozycja na 
dźwięk może prowadzić do stresu, który może mieć również negatywny wpływ na kondycję 
zwierząt (BfN 2020). 

Dźwięk przenoszony przez powietrze 

Najbardziej wrażliwe na emisję dźwięków przenoszonych przez powietrze są foki. Emisja hałasu 
przenoszonego przez powietrze powoduje zakłócenia, które mogą prowadzić do przesiedleń i 
zmniejszenia wykorzystania siedlisk. Podczas budowy farmy wiatrowej zmniejszyła się liczba foki 
pospolitej na pobliskiej ławicy piaszczystej (Edrénet al. 2010), co sugeruje wystarczającą 
wrażliwość gatunkową, nawet jeżeli nie można z pewnością przypisać przemieszczenia się 
osobników wyłącznie hałasowi przenoszonemu przez powietrze. Różne inne czynniki mogą 
prawdopodobnie wpłynąć na efekt kumulacyjny. 

Zakłócenia wizualne  

Wśród ssaków morskich zakłócenia wizualne dotyczą przypuszczalnie tylko fok, ponieważ w 
przeciwieństwie do morświnów wynurzają one głowy z wody. Na lądzie foki, często niepokojone 



Terminal kontenerowy w Świnoujściu strona 46 

16 lutego 2022 BIOCONSULT Schuchardt & Scholle 

przez zakłócenia wizualne (np. obecność ludzi), ratują się ucieczką do wody, a w skrajnych 
przypadkach opuszczają i tracą w ten sposób siedliska, stanowiące ich miejsce odpoczynku i 
bytowania. 

Zmiany fizyczne siedlisk, utrata biotopów 

Wymagania siedliskowe morświnów oraz fok w środowisku wodnym charakteryzują się przede 

wszystkim wystarczającą jakościowo i ilościowo dostępnością ryb pokarmowych. Antropogeniczne 
użytkowanie może prowadzić do osłabienia struktury i funkcji siedlisk w odniesieniu do systemów 
morskich. Zakłócenia na dużą skalę lub długotrwałe powodują, że użyteczność siedliska nie jest w 
pełni gwarantowana i habitat nie może częściowo lub całkowicie spełniać swoich funkcji dla fok lub 
morświnów (BfN 2020). Wywołane mechanicznie fizyczne zmiany cech siedlisk, takie jak 
zabudowa, zniszczenie rzeźby terenu, degradacja osadów, zmiana układu osadów i wynikające z 
tego smugi zmętnienia, prowadzą do pogorszenia habitatu. jeżeli wpłyną negatywnie na siedliska 
ryb.  

Smugi zmętnienia pogarszają warunki przeżycia tarła ryb i mogą uszkadzać skrzela ryb 
pelagicznych oraz wydajność oddychania, a także aparaty filtracyjne organizmów bentosowych 
(BfN 2020). Zmniejszona obfitość ryb stanowi degradację siedliska dla ssaków morskich ze względu 
na mniejszą dostępność pożywienia. Zabudowa odcinka przybrzeżnego uniemożliwia jego 

wykorzystanie jako legowisko dla fok. 

Kolizje 

Morświny są narażone na kolizje z szybko poruszającymi się statkami. Mogą zostać zranione lub 
zabite przez śruby napędowe statków lub tępe uderzenia. Często diagnozuje się "ostry uraz 
fizyczny o nieznanej przyczynie", który stwierdzono u 6% badanych przypadków śmiertelnych 
znalezionych na wybrzeżu holenderskim (BfN 2020). W niektórych przypadkach kolizja jest 
poprzedzona uszkodzeniem słuchu (np. w wyniku eksplozji), które stanowi przyczynę kolizji 
(Siebert et al. 2022). Szczególnie zagrożone są cielęta morświnów ze względu na ich powolną 
prędkość pływania i dłuższy czas przebywania przy powierzchni. U fok udokumentowano również 
przypadki tępych urazów i ran zadanych śmigłem okrętowym (BfN 2020). 

Wprowadzanie odpadów 

Wykazano ogólną wrażliwość ssaków morskich, zwłaszcza na duże pływające kawałki śmieci, 
często wykonane z tworzyw sztucznych, które mogą połknąć lub w które mogą się zaplątać, co 
prowadzi do obrażeń i śmierci. Śmieci morskie z czasem rozpadają się na mikroplastik i dostają się 
do łańcucha pokarmowego. Przylegające substancje toksyczne są połykane i akumulowane (BfN 
2020). 

Wprowadzanie zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenia mogą być zasadniczo pobierane przez wszystkie organizmy morskie za 
pośrednictwem łańcucha pokarmowego (poprzez absorpcję substancji rozpuszczonych lub filtrację 
substancji stałych i transfer troficzny) i akumulować się za pośrednictwem łańcucha pokarmowego 
(np. lipofilne substancje organiczne, metale ciężkie). Substancje szkodliwe występują w 
najwyższych stężeniach u ssaków morskich z powodu ich pozycji w piramidzie pokarmowej. 
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Wycieki ropy naftowej mogą powodować ostre uszkodzenia skóry i oczu, a także sklejać futro fok. 
Ropa może zostać połknięta lub przedostać się do dróg oddechowych. Składniki lotne mogą być 
wchłaniane do krwi wraz z oddechem. W szczególności ropa może mieć silny negatywny wpływ na 
zdrowie, zwłaszcza gdy węglowodory zmagazynowane w tkance tłuszczowej są ponownie 
uwalniane podczas zwiększonego zapotrzebowania na energię. Oprócz ostrego uszkodzenia płuc 
przez ropę naftową u wielorybów i delfinów opisano przewlekłe uszkodzenia płuc i wpływ na układ 
odpornościowy (BfN 2020).  

Wprowadzanie neobiotów i patogenów 

O ile ewentualne konsekwencje wprowadzenia obcych gatunków zwierząt dla morświna, foki czy 
szarytki morskiej były do tej pory co najwyżej pośrednie, wpływając ewentualnie na dostępność 
pokarmu, o tyle patogeny pochodzące z niedostatecznie oczyszczonych ścieków ze statków mogą 
mieć skutki bezpośrednie. Tak zwane zarazki odzwierzęce pokonują przy tym barierę gatunkową. 
Dotychczas u ssaków morskich wykryto różne zarazki chorobotwórcze dla człowieka oraz 
pierwotniaki. Wprowadzone zarazki chorobotwórcze i pasożyty mogą mieć bezpośredni wpływ na 
kondycję ssaków morskich, a nawet doprowadzić do ich śmierci (BfN 2020).  

6.5.1 Bezpośredni obszar projektu 

Niekorzystne skutki na etapie budowy są zasadniczo ograniczone do bezpośredniego obszaru 
projektu i jego najbliższego otoczenia. Wyjątkiem są wybuchy amunicji, gdzie fale uderzeniowe i 
dźwiękowe rozchodzą się na duże odległości i mogą powodować poważne obrażenia. Podczas 
przygotowawczych prac badawczych, usuwania amunicji i budowy portu kontenerowego należy 
spodziewać się niekorzystnych skutków, w szczególności w postaci hałasu (hałas impulsowy 

powodowany przez wbijanie pali i ścianki Larsena, ciągły hałas powodowany przez pojazdy 
budowlane i rury płuczące), zakłóceń wizualnych (obecność pojazdów budowlanych, emisja 
światła), fizycznej utraty lub degradacji siedliska w wyniku zabudowy i przemieszczania się osadów. 
Ponadto do morza mogą przedostawać się odpady budowlane, materiały pomocnicze i 
eksploatacyjne. Nie można wykluczyć bardziej intensywnego uwalniania zanieczyszczeń podczas 
pogłębiania starszych osadów, które mogą zawierać jeszcze wyższe stężenia substancji 
szkodliwych. 

Ze względu na dotkliwość potencjalnych, negatywnych skutków oraz duży zasięg oddziaływania na 
ssaki morskie, uwzględnimy analizę prawdopodobieństwa wystąpienia eksplozji podwodnych. Przed 
rozpoczęciem prac budowlanych należy zbadać i w razie wykrycia usunąć ładunki wybuchowe. 
Zwykle dokonuje tego Polska Marynarka Wojenna poprzez wysadzenia. Polskie urzędy sceptycznie 
odnoszą się do stosowania kurtyn bąbelkowych i wg naszej wiedzy ta metoda ograniczania emisji 
jeszcze nigdy nie była zastosowana w akwenach polskich. Obecność starej amunicji na obszarze 
objętym projektem jest bardzo prawdopodobna. Krótka kwerenda historyczna (Uwe Wichert, 
wiadomość osobista) ujawniła następujące wydarzenia w pobliżu projektu, które dzisiaj wskazują 
na obecność niewybuchów i niewypałów na obszarze projektu:  

 Zaminowanie trasy przymusowej oznaczonej jako Droga nr 1 z Rugii do Świnoujścia przez 
pola minowe British Royal Air Force  
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 Bombardowanie Świnoujścia przeprowadzone z kierunku północno-zachodniego przez 8. 

Amerikaniską Air Force z udziałem 200 samolotów 12 marca 1945 r. Zrzucono bomby o 
łącznej masie ładunku 1.609 t. Bombardowano również statki na morzu. 

 Nalot dywizjonu 617 brytyjskiej Royal Air Force polegający na zrzuceniu 16 bomb Tallboy o 
masie 5 ton każda w dniu 16 kwietnia 1945 r. (jedna z nich została wysadzona w powietrze 
12 października 2020 r.). Zatopienie krążownika Lützow w Świnie/Kaiserfahrt. Atak nastąpił 
z kierunku południowego z odejściem nad Morze Bałtyckie. 

 Nieznany los amunicji z depozytu [niem.] artylerii morskiej na wschodniej stronie kanału w 
Świnoujściu (na wysokości promu pasażerskiego). Do 2009 roku odnaleziono wiele 
zasypanych min. Nie można wykluczyć składowiska min m.i. RMA (duże miny gruntowe) w 
pobliżu wybrzeża Morza Bałtyckiego.   

W fazie eksploatacji szczególnie istotną rolę odgrywa ciągła emisja hałasu. W żegludze i w porcie, 
prace regularne mogą powodować stopniowe zanieczyszczanie różnymi substancjami szkodliwymi 
albo awarie mogą prowadzić do uwolnienia większych ilości substancji zanieczyszczających. 
Wprowadzenie patogenów oraz odpady lub uwalnianie neozoa są zjawiskami towarzyszącymi, które 
również nasilają się wraz ze wzrostem natężenia ruchu żeglugowego. Fizyczne zmiany w siedlisku 
powodowane są składowaniem urobku w wyniku prac pogłębiających i późniejszych regularnych 
pogłębień konserwacyjnych. Zakłócenia wizualne dla fok powodowane są obecnością i ruchem 
statków oraz oświetleniem obiektów portowych.  

Bezpośredni obszar projektu znajduje się w strefie, gdzie szarytki morskie były wielokrotnie 
obserwowane (Pawliczka 2011). Ze względu na trwającą obecnie rekolonizację południowego 
Morza Bałtyckiego przez szarytkę morską z północnego i wschodniego Bałtyku, należy spodziewać 
się zwiększonego wykorzystania siedlisk (BfN 2020). Morświny prawdopodobnie występują tam 
również podążając za ławicami ryb w trakcie żerowania. Z powodu rzadkości tego gatunku w 
Zatoce Pomorskiej nie udokumentowano obserwacji w bezpośrednim obszarze projektu. Jednak 
obecność morświnów w okolicy, potwierdzona obserwacjami, monitoringiem akustycznym i 

przyłowem, sugeruje, że korzystają również z obszaru objętego projektem. Największe ryzyko dla 
ssaków morskich wiąże się z wybuchami, który mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć 
w odległości ponad 10 km (von Benda-Beckmann et al. 2015). 

Fizyczne zmiany siedlisk i utrata biotopów w wyniku zabudowy, pogłębiania i składowania urobku 
mogą pośrednio wpływać na tarliska i strefy wylęgu gatunków ryb eksploatowanych komercyjnie, 
takich jak śledź (Rozporządzenie Rady Ministrów 2021), a tym samym zmniejszać dostępność 
pożywienia w perspektywie długoterminowej. W bezpośrednim obszarze projektu zabudowanie 
plaży i obszarów przybrzeżnych ma znaczenie dla fok, ponieważ nie mogą one już być przez nie 
wykorzystywane jako legowisko. Jednakże, ze względu na bliskość terminalu LNG i turystyczne 
wykorzystanie plaży pomiędzy Świnoujściem i Międzyzdrojami, przyszłe lokalizowanie regularnych 
legowisk dla fok w tym miejscu jest mało prawdopodobne, nawet jeżeli będzie kontynuowana 

rekolonizacja. 

Pozostałe wymienione mechanizmy oddziaływania występują na małą skalę i dlatego 
prawdopodobnie nie stanowią poważnego wpływu na ssaki morskie. 
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6.5.2 Rozszerzony obszar oddziaływania   

Ze względu na przewidywany znaczny wzrost natężenia ruchu statków, rozszerzony obszar 
oddziaływania obejmuje Zatokę Pomorską, która ze swoimi  płytkim dnem, zboczami i głębokimi 
rowami ma duże znaczenie dla migracji, jako strefa odosobnienia i odpoczynku oraz jako żerowisko 
morświnów (zwłaszcza dla zagrożonej populacji części środkowej Morza Bałtyckiego) (BfN 2020). 
Możliwe wysadzanie amunicji w związku z budową terminalu (zobacz rozdział 6.5.1) stanowi 
zagrożenie dla szarytek morskich i morświnów na poziomie indywidualnym oraz dla populacji 
morświnów w środkowej części Morza Bałtyckiego na poziomie populacyjnym. 

Podwodne emisje dźwięku mają duże znaczenie dla oddziaływania na ssaki morskie. Kontenerowce 
należą do najgłośniejszych statków, odpowiadając za 28% ciągłej emisji dźwięku na Morzu 
Bałtyckim (Jalkanen et al. 2021). Zatoka Pomorska była do tej pory stosunkowo mało narażona na 
wpływ hałasu statków (HELCOM 2018, BfN 2020). Wysokie zanieczyszczenie dźwiękiem prowadzi 
do maskowania biologicznie istotnych dla gatunku sygnałów i zakłóceń, które mogą wpływać na 
bilans aktywności i zaburzać równowagę energetyczną. Jest to szczególnie groźne dla morświnów, 
gdyż gatunek ten wymaga stałego żerowania. 

Ponadto, na etapie eksploatacji terminalu, w rozszerzonym obszarze oddziaływania mogą 
występować dalsze oddziaływania. Dodatkowy ruch kontenerowców wiąże się z zrzutami odpadów 
do morza. Mogą one wynikać z regularnych eksploatacji lub awarii (np. wypadnięcie kontenerów za 
burtę). Zrzuty odpadów uważa się zatem za niepożądany efekt uboczny żeglugi, który ma wpływ 

na wszystkie składniki ekosystemu. W żegludze regularne eksploatacje mogą powodować 
stopniowe zanieczyszczenie różnymi substancjami szkodliwymi. Należą do nich ropa naftowa, 
metale ciężkie lub trwałe zanieczyszczenia organiczne. Zwłaszcza szczególne znaczenie ma 

wprowadzenia zanieczyszczonej wody z mycia płuczek - powszechna i zgodna z prawem praktyka 

(CE Delft 2015). Ponadto w przypadku katastrofy statku lub wypadnięcia kontenerów za burtę 
może dojść do natychmiastowego uwolnienia bardzo dużych ilości zanieczyszczeń (oprócz ropy 
naftowej także wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substancji znajdujących się w obrocie 
handlowym). Wzrost natężenia ruchu zwiększa również ryzyko wypadków (roz. 6.6). 

6.6 Awarie 

Wzrost liczby przeładunków, a co za tym idzie również liczby statków, który ma nastąpić poprzez 
budowę terminalu kontenerowego i inne działania (m.i. rozbudowę Odry), doprowadzi do wzrostu 
ryzyka wypadków, które musi zostać ocenione w ramach specjalnej analizy ryzyka i zależy również 

od rozbudowy dodatkowych środków zarządzania ruchem i bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem 
ryzyka awarii i wypadków wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń o konsekwencjach 
środowiskowych, którym należy za wszelką cenę zapobiegać, zwłaszcza na ekologicznie wrażliwym 
morzu przybrzeżnym jakim jest Bałtyk.   
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7. Ocena prawdopodobnych skutków i wniosek 

Analiza prawdopodobnych oddziaływań dokonywana jest głównie z punktu widzenia ocen 
oddziaływania na środowisko (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 

grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne) oraz Natura 2000 (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Istotna jest również 
dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.). Ponadto należy przestrzegać Konwencji Espoo o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. Należy jeszcze 
raz podkreślić, że niniejsza ekspertyza nie może i nie ma stanowić raportu środowiskowego zgodnie 
z dyrektywą OOŚ ani studium zgodności z założeniami dla SOOS, lecz (bez solidnej bazy danych) 

jest jedynie wstępnym oszacowaniem na podstawie bardzo wczesnej fazy koncepcyjnej projektu. 

Uproszczona ilustracja w załączniku pokazuje obszary, na które projekt terminalu kontenerowego w 
Świnoujściu może mieć wpływ.  

7.1 Dyrektywa OOŚ 

Z punktu widzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, wyniki można ocenić następująco: 

Wpływ na bioróżnorodność 

Budowa i eksploatacja planowanego terminalu kontenerowego doprowadzą do znacznego 
pogorszenia sytuacji ekologicznej w bezpośrednim obszarze projektu (ok. 33,5 km² w strefie 
morskiej). W związku z budową terminalu LNG z długim falochronem w 2011 roku, obszar na 

wschód od ujścia Świny został już znacząco zmieniony; część tego wpływu zostanie teraz 
rozszerzona i zintensyfikowana dalej na wschód.  

Istniejące wielkopowierzchniowe siedliska bentosu i ich fauna zostaną trwale zniszczone wskutek 

zabudowy, pogłębiania, stałej konserwacji (roboty czerpalne), wprowadzania zanieczyszczeń i 
zmniejszonej wymiany wód. W bezpośrednim obszarze projektu i w obrębie SOOS "Ostoja na 
Zatoce Pomorskiej" (PLH990002), wystąpią wielkoskalowe i intensywne zakłócenia, które 
doprowadzą do całkowitej utraty siedlisk na większej przestrzeni w środowisku wodnym. 
Szczególnie w przypadku makrozoobentosu i ichtiofauny siedliska zostaną utracone na dużą skalę, 
a dalsze habitaty zostaną częściowo zdegradowane przez działania związane z projektem.  

Bezpośredni obszar projektu w znacznym stopniu utraci swoje obecne funkcje dla ichtiofauny; 
dotyczy to również gatunków ryb chronionych na podstawie Załącznika II i IV Dyrektywy 
Siedliskowej. Dostępność ujścia Świny, która jest niezbędna do stałej możliwości przemieszczania 
się na akweny żerowiskowe i bytowe oraz tarłowe, będzie ograniczona podczas budowy i 
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prawdopodobnie w mniejszym stopniu również na stałe. Znaczenie terenu jako siedliska dla 
awifauny znacznie maleje w bezpośrednim obszarze projektu; strefa ta ma obecnie szczególne 
znaczenie dla ptaków odpoczywających i jako korytarz migracyjny, zwłaszcza dla ptaków wodnych, 
lecz także dla ptaków drapieżnych. W bezpośrednim obszarze projektu wbijanie ścianek Larsena 
stanowi ogromny czynnik zakłócający, zwłaszcza dla ssaków morskich, takich jak foki i morświny, 
który prawdopodobnie w bezpośrednim obszarze projektu rzadko występuje. Możliwe eksplozje 
przed rozpoczęciem prac budowlanych mogą zranić lub zabić kręgowce, takie jak ssaki morskie, 

ryby i ptaki nurkujące. W zależności od wielkości ładunku wybuchowego i wrażliwości 
występujących gatunków, promień uderzenia może wynosić wiele kilometrów. 

W rozszerzonym obszarze oddziaływania oczekuje się, że składowanie urobku z prac 
pogłębiających spowoduje tymczasowe zaburzenia zespołów i siedlisk bentosowych na ok. 1.000 
ha; składowanie urobku z pogłębiania konserwacyjnego sprawi, że w niektórych strefach 
zaburzenia te będą trwałe. Obszary rozrodcze śledzi (tarło wiosenne i jesienne) ulegną zniszczeniu, 
co może mieć długoterminowy wpływ na rybołówstwo, dostępność pokarmu ryb drapieżnych, 
ssaków morskich i niektórych gatunków ptaków morskich. Wzmożony ruch żeglowny spowoduje 
obniżenie funkcji ekologicznej dla awifauny i ssaków morskich, a zwłaszcza dla morświna w rejonie 
korytarzy zakłóceń. Pomimo już istniejącego obciążenia wstępnego, zakłócenia znacznie wzrosną i 
mogą doprowadzić do wyparcia wrażliwych gatunków. 

Oddziaływanie na grunty, glebę, wodę, powietrze i klimat 

Naturalna dynamika osadów ulegnie dalszemu zaburzeniu; na wschód od terminalu. Należy 
spodziewać się znacznej akumulacji osadów wraz z przesunięciem linii brzegowej; w perspektywie 
długoterminowej możliwe jest jednak również wystąpienie deficytu osadów w związku ze zmianami 

klimatycznymi. Ze względu na zabudowę terminalem i falochronem trwale utracone zostaną 
wydmy, tereny plaż i strefy pływów. W pogłębionych i konserwowanych obszarach na stałe zmieni 
się struktura osadów. 

Pomimo podjętych już środków mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przez 
żeglugę jakość powietrza na bezpośrednim obszarze projektu i w jego otoczeniu zostanie trwale 
pogorszona przez emisje spalin. Jakość wody pogorszy się również z powodu zanieczyszczeń 
pochodzących z działalności portowej i żeglugowej oraz zmniejszonej wymiany wód. W 
rozszerzonym obszarze oddziaływania wlew wody z mycia płuczek może wpłynąć na jakość wody. 

Ryzyko wystąpienia katastrof z konsekwencjami dla środowiska wzrasta ze względu na zwiększony 
ruch statków. 

Wpływ na krajobraz 

Ze względu na swoje wymiary i położenie na zewnętrznym wybrzeżu, planowany port będzie miał 
widoczny z daleka wpływ na krajobraz. Ze względu na jasne oświetlenie, znaczne oddziaływanie 
występuje również w nocy. Obiekty te znajdują się w sąsiedztwie obszaru przeznaczonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego morza m.i. na kąpieliska, sporty wodne i rekreację. 
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Konkluzja 

Ogółem bezpośredni obszar przedsięwzięcia będzie miał znaczny wpływ na dobra chronione w 
postaci bioróżnorodności, powierzchni, gleby, wody i powietrza w rozumieniu Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

7.2 Dyrektywy Siedliskowa i Ochrony Ptaków  

Aby osiągnąć swoje cele, Dyrektywa Siedliskowa formułuje dwa główne instrumenty: Sieć 
obszarów chronionych NATURA 2000 oraz przepisy dotyczące ochrony gatunków. Przepisy 
dotyczące ochrony gatunków mają zastosowanie na całym terytorium państwa członkowskiego w 
odniesieniu do wszystkich dziko żyjacych gatunków ptaków i innych organizmów z Załącznika IV 
Dyrektywy Siedliskowej, które dotyczą ich ochrony fizycznej, miejsc rozmnażania i odpoczynku. 
Zakaz zabijania, zakaz niepokojenia oraz uszkadzania miejsc rozmnażania i odpoczynku są 
szczególnie istotne dla ochrony gatunków. Oba instrumenty wzajemnie się uzupełniają i wspólnie 
mają na celu ustanowienie lub zapewnienie korzystnego stanu ochrony dla wszystkich gatunków i 
siedlisk będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty. Oba rozporządzenia dopuszczają 
wyjątki pod pewnymi wymogami.   

Z punktu widzenia Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wyniki można ocenić następująco: 

Obszerne narażenie obszarów Natura 2000 

Działania budowlane odbędą się w obrębie SOO "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002) i w 
bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ptaków "Delta Świny" (PLB990003) (zakres zaburzeń 
bezpośredniego obszaru projektu rozciąga się na rezerwat ptaków). Powierzchnia bezpośredniego 
obszaru projektu wraz z buforem zakłóceń w strefie morskiej wynosi 33,5 km²; nałożenie się 
bezpośredniego obszaru projektu z odpowiednimi rezerwatami odpowiada 0,6% powierzchni 
obszaru SOO PLH990002 (15,5 km²) i 0,3% powierzchni rezerwatu ptaków PLB990003 (9,7 km²) 

(zobacz stół 9). 

W rozszerzonym obszarze oddziaływania wzrost natężenia ruchu statków prowadzi do zwiększenia 
na bardzo dużą skalę istniejących zakłóceń, przede wszytkim w odniesieniu do awifauny. Obszary 

Natura 2000 najbardziej dotkniętę w stosunku do ich całkowitej powierzchni to są: OSO Zatoka 
Pomorska Zachodnia (46,7% całkowitej powierzchni), SCI Greifswalder Boddenrandschwelle i część 
Zatoki Pomorskiej (36,9% całkowitej powierzchni), SCI Ostoja na Zatoce Pomorskiej (36,0% 
całkowitej powierzchni) oraz OSO Zatoka Pomorska (28,1% całkowitej powierzchni). 

Typy siedlisk SOOS 

Typy siedlisk dyrektywy przypuszczalnie nie występują w bezpośrednim obszarze projektu i dlatego 
nie będą podlegały bezpośrednio negatywnemu wpływowi. Dotyczy to jednak tylko omówionych w 
analizie morskich typów siedliskowych. Należy jednak przyjąć, że oddziaływania będą istotne 
również dla obszaru lądowego. 
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Gatunki ryb Załącznika II Dyrektywy SOOS 

Bezpośredni obszar projektu w znacznym stopniu utraci swoje obecne funkcje dla ichtiofauny; 
dotyczy to również gatunków ryb wędrownych chronionych na mocy Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, takich jak parposz i minóg morski. Dostęp do ujścia Świny, który jest niezbędny do 
wejścia na wody tarłowe, będzie prawdopodobnie ograniczony podczas budowy i być może na 
stałe. Jest to przede wszystkim istotne dla jesiotra ostronosego, który jest szczególnie chroniony na 

podstawie Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto przewidywana konieczność usunięcia 
niewybuchów przed rozpoczęciem budowy stwarza zwiększone ryzyko okaleczeń lub śmierci 
organizmów w wyniku neutralizacji poprzez wysadzanie w morzu. Nie można wykluczyć istotności 
tych oddziaływań w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej. 

Ptaki 

Bezpośredni obszar projektu rozciąga się wraz z swoja strefą zaburzeń na ostoję ptaków UE 
PLB320002 "Delta Świny"; wschodnia krawędź terminalu przebiega bezpośrednio wzdłuż granicy 
ostoi ptaków. Sąsiadujące siedliska w OSO mogą stracić wartość jako obszary lęgowe dla ptaków z 
powodu spodziewanych zakłóceń wizualnych i akustycznych podczas budowy i eksploatacji 
planowanego obiektu portowego. Ujście Świny, a tym samym obszar planowanego portu i jego 
najbliższe otoczenie, uważane są za jedną z najważniejszych ostoi migrujących i zimujących 
ptaków wodnych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Bezpośredni obszar projektu (33,5 km² wraz z 
zakładanym obszarem zakłóceń) w dużej mierze utraci swoją funkcję wypoczynkową w wyniku 
realizacji projektu.  

W rozszerzonym obszarze oddziaływania, z uwagi na kumulację dużych lub bardzo dużych 
populacji ptaków odpoczywających (>1% populacji) o średniej lub bardzo dużej wrażliwości na 
zakłócenia wizualne ze strony statków, należy przewidywać znaczący efekt zakłócający od silnie 
wzrastającego natężenia ruchu żeglugowego - szczególnie w obszarze podejścia północnego, a tym 
samym w obrębie unijnych ostoi ptasich "Zatoka Pomorska" i "Zatoka Zachodniopomorska". 
Dotyczy to takich gatunków ptaków jak: lodówka, markaczka zwyczajna, markaczka aksamitna, nur 

rdzawoszyi i nur czarnoszyi. Dodatkowo w przypadku usuwania niewybuchów, które 
prawdopodobnie będzie wymagane przed rozpoczęciem budowy, powstaje zwiększone ryzyko 
obrażeń lub śmierci gatunków nurkujących, jeżeli usuwanie niewybuchów odbywa się poprzez 
wysadzanie na miejscu (Koschinski 2011, Danil & St. Leger 2011). 

Pod względem ochrony gatunkowej wszystkie gatunki ptaków wymienione w roz. 5.4 są chronione 
na mocy Dyrektywy Ptasiej; niektóre z gatunków są wymienione w załączniku I, dla których 
obowiązują specjalne wymogi ochrony. W przypadku wymienionych gatunków ptaków nie można 
wykluczyć, zarówno w bezpośrednim obszarze przedsięwzięcia, jak i w rozszerzonym obszarze 
oddziaływania, że nastąpi znaczące pogorszenie stanu siedlisk tych gatunków lub gatunków w 
odniesieniu do art. 4 i 5 Dyrektywy Ptasiej.  

Ssaki morskie 

Bezpośredni obszar projektu nie ma obecnie szczególnego znaczenia dla ssaków morskich. Jednak 
na podstawie udokumentowanych przypadkach stwierdzeń szarytki morskiej, czy morświna istnieje 
prawdopodobieństwo sporadycznego występowania gatunków w tym obszarze. Poza bezpośrednią 
utratą siedlisk spowodowaną budową portu i jego użytkowaniem, zagrożenie dla gatunków ssaków 
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stanowi usuwanie i neutralizacja niewybuchów, poprzez wykonanie detonacji w miejscu 

znalezienia. Będzie to prawdopodobnie konieczne przed rozpoczęciem budowy. Nie można 
wykluczyć zagrożenia dla szarytek morskich i morświnów na poziomie osobniczym oraz dla 
populacji morświnów ze środkowego Bałtyku dodatkowo na poziomie populacyjnym (ze względu na 
bardzo małą liczebność populacji). W rozszerzonym obszarze oddziaływania, planowany znaczny 
wzrost natężenia ruchu statków, zwłaszcza dużych i szybko poruszających się kontenerowców, 

spowoduje znaczny dodatkowy hałas wzdłuż szlaków żeglugowych. Szlaki żeglowne przechodzą 
bezpośrednio przez obszary objęte Dyrektywą Siedliskową: Zatoka Greifswaldzka i część Zatoki 
Pomorskiej (DE1749302), Ławica Zachodnia (DE1249301), Zatoka Pomorska z Ławicą Odrzańską 
(DE1652301) lub Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002), Wpływ żeglugi oddziałuje również na 
kilka innych obszarów objętych Dyrektywą Siedliskową takich jak Jasmund (DE1447302), 
powodując zanieczyszczenie hałasem (zobacz Ilustr. 10;stół 10 dotycząca wielkości obszarów 
dotkniętych). Poza obszarami chronionymi gatunki ssaków morskich są również narażone na 
dodatkowe zakłócenie hałasem. Zwłaszcza ze względu na wrażliwość skrajnie małej populacji 
wschodniej morświnów na zakłócenia powodowane hałasem przez statki możliwe są znaczące 
pokrzywdzenia. W przypadku foki szarej maskowanie dźwięków komunikacyjnych tego gatunku 
przez hałas statków o niskiej częstotliwości również wiąże się z przypuszczalnym silnym 
ograniczeniem zasięgu komunikowania. Bez modelowania rozprzestrzeniania dźwięku nie można 
oszacować na jaką część siedliska wpłyną te ograniczenia funkcjonalne. 

W przypadku morświna (który jest szczególnie chroniony zgodnie z Załącznikiem IV Dyrektywy 
Siedliskowej, a szczególnie w stosunku do zagrożonej populacji środkowej części Morza 
Bałtyckiego) uszkodzenie, niepokojenie lub zabicie osobników w wyniku oddziaływania wbijania pali 
i ciągłego hałasu (nasilenie żeglugi), jak również ewentualnych detonacje amunicji na obszarze 
budowy, stanowią naruszenie prawa ochrony gatunków. Zatem środki ochrony przed hałasem oraz 
unikanie i łagodzenie skutków, wymagają szczególnej uwagi w procedurze pozwolenia. Ogólnie nie 
można wykluczyć istotnych skutków negatywnych, a w szczególności dla morświna. 

Wniosek 

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie dostępnych informacji (wczesny etap planowania; ograniczone 
dane i informacje) można założyć, że projekt doprowadzi do znacznego pogorszenia stanu jednego 

lub więcej morskich obszarów Natura 2000 w Polsce i w Niemczech w ich komponentach istotnych 
dla celów ochrony. Jeśli chodzi o ochronę gatunków, skutki trwałego zakłócenia wynikające ze 
znacznego wzrostu ruchu statków są szczególnie istotne w odniesieniu do ssaków morskich i 

ptaków (wpływ na lądowe obszary chronione nie został tu wyraźnie uwzględniony; w tym 
przypadku można również założyć pogorszenie). 

Niektórych oddziaływań związanych z budową można prawdopodobnie uniknąć lub ograniczyć 
poprzez zastosowanie odpowiednich środków.  

7.3 Dyrektywa Ramowa ds. Strategii Morskiej 

W celu uzupełnienia należy wspomnieć, że projekt miałby negatywny wpływ na wdrażanie 
Dyrektywy Ramowej ds. Strategii Morskiej (MSFD) w Niemczech (ewentualne konsekwencje dla 
wdrażania MSFD w Polsce nie są tutaj rozważane). Niemcy zobowiązały się w ramach celu 
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środowiskowego 3.1 MSFD do zapewnienia zwierzętom morskim wystarczającej ilości stref 
schronienia i odpoczynku. Jest to poparte nowym, wspólnym działaniem federalnym i krajowym, 
mającym na celu stworzenie takich ostoi i obszarów odpoczynku w celu ochrony przed 
zakłóceniami antropogenicznymi (Działanie 3-03; Program Działań MSFD). Rezerwat Zatoka 
Pomorska-Ławica Rønne jest obecnie jeszcze stosunkowo mało dotknięty hałasem podwodnym w 
strefie niemieckiej więc ma duże znaczenie w kontekście środków MSFD, zwłaszcza dla ssaków 
morskich, które są uważane za szczególnie wrażliwe na dźwięk, przede wszystkim morświn (por. 
HELCOM 2019). To samo dotyczy kaczek morskich i nurów, które są wrażliwe na zakłócenia 
wizualne i w tym obszarze przyrodniczo chronionym osiągają najwyższe indywidualne zagęszczenia 
w części niemieckiej Morza Bałtyckiego. Znaczne zwiększenie natężenia ruchu statków na tym 
obszarze byłoby sprzeczne z wdrożeniem projektu i obowiązkowym osiągnięciem tego celu 
środowiskowego. Skumulowane oddziaływania zarówno rozbudowy Odry, jak i terminalu 
kontenerowego zniweczyłyby obecne wysiłki zmierzające do utworzenia w tym miejscu ostoi i 
obszaru odpoczynku. Porównywalnej alternatywy dla tej strefy brakuje w części niemieckiej Morza 
Bałtyckiego. 
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Załącznik 

Baza mapowa do szacowania obszarów objętych projektem 

 

Baza przeprowadzonej przez nas digitalizacji i szacowania powierzchni. Źródło: Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (2019): „Plan rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście S.A. do roku 2030. Szczecin“ 
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Szacunkowe dodatkowe natężenie ruchu w związku z nowym CT Świnoujście  

Założenia:  

Maksymalne wykorzystanie mocy przeładunkowej CTŚ: 2.000.000 TEU/rok 

Statki rozładowują za każdym razem 50% swojego pełnego ładunku 

Klasy statków z:  

https://transportgeography.org/contents/chapter5/maritime-transportation/evolution-
containerships-classes/ 

 

Obliczenia 

500.000 TEU (25% maksymalnego wykorzystania CTŚ) będą pokryte przez klasę „Triple-E“ (400m 
długości; pojemność  ok. 19.000 TEU; największa klasa na Bałtyku): 

Rachunek: 500.000 / 9.500 = 53 dojazdów = 106 rejsów 

------------------------------------------------------------------------------------- 

500.000 TEU (25% maksymalnego wykorzystania CTŚ) będą pokryte przez „VLCS“ (Very Large 
Containership) (do 400m długości; pojemność ok. 14.000 TEU): 

Rachunek: 500.000 / 7.000 = 71 dojazdów  = 142 rejsów 

------------------------------------------------------------------------------------- 

500.000 TEU (25% maksymalnego wykorzystania CTŚ) będą pokryte przez klasę „Panamax Max“ 
(290m długości; pojemność  ok. 4.000 TEU): 

Rachunek: 500.000 / 2.000 = 250 dojazdów  = 500 rejsów 

------------------------------------------------------------------------------------- 

500.000 TEU (25% maksymalnego wykorzystania CTŚ) będą pokryte przez kontenerowce o ok.  
200 m długości (pojemność  ok. 1.500 TEU): 

Rachunek: 500.000 / 750 = 666 dojazdów  = 1.333 rejsów 

Łączny wzrost o 2.081 rejsów. Bezpośrednio przed ujściem terminalu LNG (komórka przecinana 
zarówno przez ruch Świnoujście jak i LNG) Route Density wynosi 3 889. W tym punkcie 2 081 
dodatkowych rejsów odpowiada wzrostowi o 53,5%. 

https://transportgeography.org/contents/chapter5/maritime-transportation/evolution-containerships-classes/
https://transportgeography.org/contents/chapter5/maritime-transportation/evolution-containerships-classes/
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Uproszczona ilustracja przestrzeni, na które prawdopodobnie będzie miał wpływ 
projekt CT Świnoujście 

W legendzie wymieniono główne aktywa, których to dotyczy. Dalsze informacje w tekście 
opracowania. 

 


