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O NINIEJSZYM DOKUMENCIE 

Kontekst niniejszego dokumentu  

Niniejszy dokument stanowi aktualizację wytycznych Komisji z 2011 r. dotyczących energetyki wiatrowej i sieci 

Natura 2000 zgodnie z planem działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki1. Uznano, że konieczna jest 

aktualizacja wytycznych, ponieważ od czasu ich pierwszego wydania nastąpił znaczny rozwój polityki 

i prawodawstwa UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i technologii związanej z energią wiatrową 

(zwłaszcza na morzu). Wraz z tymi zmianami znacznie poszerzyła się również wiedza na temat wpływu energii 

wiatrowej na różnorodność biologiczną, a także rozwinęły się dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania temu 

wpływowi. W związku z dalszym zdecydowanym rozwojem energii wiatrowej w kontekście przeciwdziałania 

zmianie klimatu z jednej strony i nasilaniem się procesów wywierających wpływ na różnorodność biologiczną 

z drugiej strony, konieczne są wytyczne oparte na najnowszych spostrzeżeniach i dobrych praktykach 

w zakresie godzenia odpowiednich celów i założeń polityki.  

W przyjętej w 2009 r. dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii2 wyznaczono wiążący cel, aby 

do 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej wynosił 20 %. W 2018 r. 

Parlament Europejski i Rada przyjęły zmienioną dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii3, w której 

określono wiążący cel, aby do 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie UE wynosił co 

najmniej 32 %, w tym klauzulę przeglądową do 2023 r. umożliwiającą zwiększenie tej wartości. Energia 

wiatrowa ma największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej (UE) i oczekuje 

się, że taki stan utrzyma się w nadchodzących dziesięcioleciach. W 2018 r., przy mocy zainstalowanej 

wynoszącej 170 GW na lądzie i 19 GW na morzu, energia wiatrowa odpowiadała za 18,4 % całkowitej 

zdolności wytwórczej energii elektrycznej w UE4. Ponieważ do 2030 r. wytwarzanie energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych może potencjalnie osiągnąć 50 % całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE, energia 

wiatrowa (zarówno lądowa, jak i morska) może stanowić 21 % całkowitej produkcji energii elektrycznej5.  

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu6. 

Zaktualizowano w nim zobowiązanie Komisji do rozwiązania problemów związanych z klimatem 

i środowiskiem naturalnym, najważniejszego zadania, jakie stoi przed obecnym pokoleniem, i stanowi on 

integralną część opracowanej przez Komisję strategii mającej na celu wdrożenie do 2030 r. celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ. Jest to nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE 

w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zrównoważonej, zasobooszczędnej 

i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto 

i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Już 

w Zielonym Ładzie przedstawiono jasną wizję tego, w jaki sposób do 2050 r. osiągnąć neutralność 

klimatyczną, i tego, w jaki sposób dalej obniżać emisyjność systemu energetycznego, aby w 2030 i 2050 r. 

osiągnąć cele w zakresie klimatu. Podkreślono zasadniczą rolę, jaką w osiąganiu tych celów odgrywają 

odnawialne źródła energii, w szczególności produkcja energii wiatrowej na obszarach morskich.  

W Europejskim Zielonym Ładzie szczególną wagę przywiązano również do różnorodności biologicznej, która 

jest coraz bardziej zagrożona. Komisja Europejska przyjęła również niedawno komunikat w sprawie unijnej 

strategii na rzecz bioróżnorodności 20307, którego celem jest, aby do 2030 r. europejska różnorodność 

biologiczna weszła na ścieżkę regeneracji z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Strategia ta obejmuje 

zobowiązania i działania, które należy zrealizować do 2030 r., w tym utworzenie większej sieci obszarów 

chronionych na lądzie i na morzu w całej UE, w oparciu o istniejące obszary Natura 2000, ze ścisłą ochroną 

obszarów o bardzo dużej różnorodności biologicznej i wartości klimatycznej, plan odbudowy zasobów 

przyrodniczych, zestaw środków umożliwiających niezbędną zmianę transformacyjną, a także środki mające 

na celu sprostanie globalnemu wyzwaniu, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej. W sprawozdaniu 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1599122122721&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.POL&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics [Energia wiatrowa w Europie w 2018 r. Tendencje i statystyki] 
(WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union [Perspektywy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych dla Unii 
Europejskiej], Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1599122122721&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.POL&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 

Ekosystemów (IPBES) dotyczącym globalnej oceny różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych8 

przedstawiono również niepokojący obraz stanu różnorodności biologicznej i poszczególne procesy 

wywierające na nią wpływ.  

Powszechnie uznaje się, że zmiana klimatu jest głównym czynnikiem powodującym utratę różnorodności 

biologicznej. Wzrost temperatur na świecie powoduje degradację ekosystemów na lądzie i w morzu, 

a w konsekwencji utratę różnorodności biologicznej. Energia wiatrowa pomaga zachować różnorodność 

biologiczną poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwracając społeczeństwu znacznie więcej 

energii, niż zużywa w ciągu swojego cyklu życia. Do wytwarzania energii elektrycznej nie zużywa wody, 

a podczas pracy nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby ani wody. Źle zlokalizowane lub źle 

zaprojektowane farmy wiatrowe mogą jednak stanowić zagrożenie dla wrażliwych gatunków i siedlisk, w tym 

gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej.  

Cel i charakter niniejszego dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób najlepiej 

zapewnić zgodność inwestycji sektora energetyki wiatrowej z dyrektywami ptasią i siedliskową.  

Zakres niniejszego dokumentu obejmuje: 

• przepisy dotyczące ochrony obszaru na podstawie art. 6 dyrektywy siedliskowej; w związku z tym 

wytyczne obejmują wszystkie siedliska i gatunki, które kwalifikują się do wyznaczenia w ramach 

obszaru Natura 2000, tj.  

• siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wymienione w załączniku I do dyrektywy 

siedliskowej; 

• gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wymienione w załączniku II do dyrektywy 

siedliskowej; 

• dzikie ptactwo wymienione w załączniku I do dyrektywy ptasiej; 

• regularnie występujące migrujące gatunki dzikiego ptactwa niewymienione w załączniku I do dyrektywy 

ptasiej;  

• przepisy dotyczące ochrony gatunków na podstawie art. 12 i 13 dyrektywy siedliskowej oraz 

odpowiadające im przepisy art. 5 dyrektywy ptasiej. Odnoszą się one zarówno do gatunków ściśle 

chronionych na podstawie załącznika IV do dyrektywy siedliskowej, jak i do wszystkich gatunków 

dzikiego ptactwa objętych dyrektywą ptasią. 

 

W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na inwestycjach sektora energetyki wiatrowej dokonywanych 

przed rozpoczęciem budowy, na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury wytwarzającej energię 

elektryczną lub rozbudowy źródła energii. Powiązana infrastruktura przesyłowa jest objęta innymi wytycznymi 

Komisji Europejskiej9.  

Niniejsze wytyczne sektorowe stanowią część szerszego kontekstu wytycznych opublikowanych przez 

Komisję Europejską w celu ułatwienia wdrażania dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Dokument ten nie zastępuje 

istniejących ogólnych interpretacyjnych i metodycznych wytycznych Komisji dotyczących przepisów art. 6 

dyrektywy siedliskowej10. Zamiast tego dąży się w nim do wyjaśnienia konkretnych aspektów tych przepisów 

i umieszczenia ich w szczególności w kontekście inwestycji sektora farm wiatrowych. Niniejsze wytyczne 

najlepiej jest zatem czytać w połączeniu z obiema dyrektywami i odpowiednimi wytycznymi Komisji11. Ponadto 

niniejsze wytyczne opierają się na ogólniejszych zasadach, na których opiera się polityka UE w dziedzinie 

środowiska i inwestycji sektora energetyki wiatrowej (np. zasada wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych o niskim ryzyku ekologicznym zawarta w art. 15 ust. 7 zmienionej dyrektywy w sprawie 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
9 Infrastruktura przesyłu energii i prawodawstwo UE w dziedzinie ochrony przyrody (Komisja Europejska, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 W szczególności wytyczne dotyczące art. 6 dyrektywy siedliskowej, wytyczne metodyczne dotyczące art. 6 ust. 3 i 4 
(dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) oraz 
wytyczne dotyczące ochrony gatunków (dostępne pod adresem 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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odnawialnych źródeł energii). Celem jest zapewnienie wytycznych dotyczących ram udzielania zezwoleń 

i planowania zgodnie z art. 15–17 zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

W niniejszym dokumencie w badaniach sytuacyjnych nawiązano do wielu przykładów dobrych praktyk 

(przegląd można znaleźć w dodatku A). Ich celem jest przedstawienie rzeczywistych przykładów skutecznego 

i inteligentnego podejścia do kwestii wpływu przy ocenie proponowanych inwestycji i wydawaniu zezwoleń na 

ich przeprowadzenie. Ze względu na specyficzny dla danego miejsca charakter interakcji między inwestycjami 

sektora energetyki wiatrowej a chronionymi w UE siedliskami i gatunkami te dobre praktyki nie mają charakteru 

nakazowego, lecz mają stanowić ramy lub inspirację dla opracowywania rozwiązań indywidualnie dla każdego 

przypadku. 

Niniejszy dokument nie jest aktem prawnym; nie wprowadza nowych przepisów, ale zawiera wskazówki 

dotyczące stosowania istniejących przepisów. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 

upoważniony do interpretowania prawa UE w wiążący sposób.  

Wytyczne te są przeznaczone przede wszystkim dla wykonawców, konsultantów i właściwych organów. Mogą 

również zainteresować organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony, które działają w sektorze 

energetyki wiatrowej. Dokument powstał po konsultacjach z organami państw członkowskich, organizacjami 

pozarządowymi (NGO) i zainteresowanymi stronami z sektora energetyki wiatrowej, które udzieliły cennych 

informacji zwrotnych na temat poszczególnych projektów. 

Niniejszy dokument został przygotowany z pomocą Arcadis Belgium nv/sa i NIRAS Consulting Ltd. 

Struktura niniejszego dokumentu 

Dokument składa się z dziewięciu rozdziałów: 

• Rozdział 1: przegląd kontekstu polityki UE pod kątem energii ze źródeł odnawialnych, w tym przegląd 

aktualnego stanu wiedzy na temat energii wiatrowej w UE i oczekiwanych tendencji. 

• Rozdział 2: przegląd przepisów prawnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej mających znaczenie dla inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania zezwoleń na 

podstawie art. 6 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do wszelkich planów lub przedsięwzięć, które mogą 

w istotny sposób oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz na wymogi dotyczące siedlisk i gatunków 

chronionych w UE w szerszej perspektywie. 

• Rozdział 3: ogólne wytyczne dla wykonawców, podmiotów i organów odpowiedzialnych za planowanie 

i udzielanie zezwoleń w dziedzinie energii wiatrowej, dotyczące kluczowych zagadnień i związanych z nimi 

dobrych praktyk. Kluczowe zagadnienia obejmują określanie znaczenia prawdopodobnego oddziaływania  

i wytyczanie zakresu stosowania, ustalanie poziomu odniesienia informacji, rozwiązywanie problemu 

niepewności, skumulowanego oddziaływania i konsultacji z zainteresowanymi stronami.  

• Rozdział 4: omówiono w nim znaczenie planowania strategicznego i opisano metody wsparcia, takie jak 

mapowanie występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie i wielofunkcyjne 

wykorzystywanie terenów. 

• Rozdział 5: dotyczy celu zrównoważonego rozwoju nr 15 („Życie na lądzie”), zawiera szczegółowe opisy 

typowych rodzajów wpływu lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz sposobu oceniania 

znaczenia prawdopodobnego oddziaływania w odniesieniu do kluczowych grup receptorów, takich jak 

ptaki, nietoperze i siedliska lądowe. Przedstawiono w nim przegląd podejść opartych na dobrych 

praktykach i badań sytuacyjnych związanych z wdrażaniem środków mających na celu uniknięcie lub 

ograniczenie znaczących skutków.  

• Rozdział 6: dotyczy celu zrównoważonego rozwoju nr 14 („Życie pod wodą”), zawiera szczegółowe opisy 

typowych rodzajów wpływu morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz sposobów oceniania 

znaczenia w odniesieniu do kluczowych grup receptorów, takich jak ptaki morskie, ssaki morskie i siedliska 

morskie. Przedstawiono w nim przegląd podejść opartych na dobrych praktykach i badań sytuacyjnych 

związanych z wdrażaniem środków mających na celu uniknięcie lub ograniczenie znaczących skutków. 

• Rozdział 7: dobre praktyki w zakresie monitorowania i zarządzania adaptacyjnego. 

• Rozdział 8: bibliografia. 

• Rozdział 9: dodatki. 
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1 ENERGIA WIATROWA W EUROPIE 

1.1 Wprowadzenie 

Unia Europejska (UE) wyznaczyła ambitne cele w zakresie dekarbonizacji gospodarek państw członkowskich 

poprzez szereg działań, w tym dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). W dyrektywie 2009/28/WE 

w sprawie odnawialnych źródeł energii12 określono ogólną politykę w zakresie wytwarzania i promowania 

energii ze źródeł odnawialnych. Zawiera ona wymóg, aby do 2020 r. udział produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych w UE osiągnął 20 %. Przyjmując pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”13 

w 2018 i 2019 r., Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia do 2030 r. udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE na poziomie co najmniej 32 %, uwzględniając przepisy 

dotyczące ewentualnej korekty w górę. Na 2020 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do realizacji 

konkretnych krajowych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjętych w krajowych planach 

działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wspieranych szeregiem powiązanych polityk 

i instrumentów prawnych. Z danych Eurostatu wynika, że UE jako całość jest na dobrej drodze do osiągnięcia 

celu na 2020 r. wynoszącego 20 %, przy czym udział odnawialnych źródeł energii różni się znacznie 

w poszczególnych państwach członkowskich, od ponad 30 % w Finlandii, Szwecji i na Łotwie do poniżej 5 % 

na Malcie, w Luksemburgu i Niderlandach14. 

Chociaż w całej Europie poczyniono znaczne postępy w zakresie rozwijania energii ze źródeł odnawialnych, 

a produkcja energii odnawialnej na lądzie jest stosunkowo dobrze ugruntowana, w przypadku coraz większej 

liczby technologii energetycznych w sektorze morskim odnotowuje się znaczny wzrost i stają się one 

centralnym elementem nowych ram politycznych i prawnych. Aby zapewnić ich zrównoważony rozwój 

w Europie, UE przyjęła dyrektywę 2014/89/UE w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich15, 

której celem jest stworzenie wspólnych ram ograniczania konfliktów między sektorami, tworzenia synergii, 

zachęcenia do inwestycji i współpracy transgranicznej oraz ochrony środowiska. Cele dyrektywy są zgodne 

ze środkami ochrony określonymi w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE16 oraz 

w ramowej dyrektywie wodnej 2000/60/WE17.  

W 2018 r. UE dysponowała mocą zainstalowaną pozwalającą na wytworzenie 160 GW lądowej energii 

wiatrowej i 19 GW morskiej energii wiatrowej. Odpowiadało to 14 % zapotrzebowania na energię elektryczną 

w UE i nadal jest drugą co do wielkości formą wytwarzania energii elektrycznej (Ramka 1-1).  

Ramka 1-1: Łączna moc wytwarzania energii elektrycznej w Unii Europejskiej w latach 2008–2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Źródło: WindEurope, 2019 

1.2 Ramy polityki UE w zakresie promowania energii ze źródeł 
odnawialnych 

Polityka UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych sięga 1997 r., kiedy to Komisja przyjęła białą księgę 

zatytułowaną „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”18. Zalecono w niej podwojenie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii brutto do 2010 r. do poziomu 12 % i stworzono podstawy do 

przyjęcia dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych19. Następnie UE przyjęła dyrektywę 2003/87/WE20, w której wprowadzono unijny system handlu 

przydziałami emisji gazów cieplarnianych i która miała promować obniżenie emisyjności oraz pośrednio 

promować odnawialne źródła energii. 

W grudniu 2008 r. szefowie państw UE zobowiązali się do ustalenia celu na 2020 r. w ramach pakietu 

klimatyczno-energetycznego. W tym kontekście państwa członkowskie zgodziły się zmniejszyć emisje gazów 

cieplarnianych o co najmniej 20 % do 2020 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) oraz zwiększyć 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 20 % końcowego zużycia energii brutto w Europie do 2020 r. 

Aby zrealizować to zobowiązanie w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, UE przyjęła dyrektywę 

2009/28/WE21 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (powszechnie znaną jako 

dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii). W dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii 

ustalono obowiązkowe cele krajowe dla każdego państwa członkowskiego, aby zapewnić osiągnięcie przez 

UE ogólnego celu, jakim jest 20 % energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z dyrektywą każde państwo 

członkowskie ma obowiązek sporządzić jasny plan działania, aby pokazać, w jaki sposób zamierza osiągnąć 

swoje cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W krajowych planach działania w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych przyjętych przez państwa członkowskie22 określono poziom ambicji w sektorach energii 

elektrycznej, ciepłownictwa i transportu, planowane połączenie technologii oraz środki z zakresu polityki 

niezbędne do osiągnięcia celów.  

Na podstawie poziomu ambicji na 2020 r. oraz wniosku Komisji Europejskiej w ramach pakietu „Czysta energia 

dla wszystkich Europejczyków” w 2018 r. UE ustanowiła ramy strategii klimatyczno-energetycznej Unii 

na 2030 r.23 Kluczowe cele na szczeblu UE na 2030 r. obejmują:  

 ograniczenie o co najmniej 40 % emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.);  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
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 co najmniej 32 % zużycia energii ze źródeł odnawialnych, w tym klauzula przeglądowa do 2023 r. 

umożliwiająca zwiększenie tej wartości, wiążąca na poziomie UE, oraz  

 główny cel, jakim jest poprawa efektywności energetycznej na szczeblu UE do co najmniej 32,5 % 

w porównaniu z celem do 2020 r. wynoszącym 20 %.  

Zobowiązania dotyczące energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. zostaną zrealizowane za pomocą 

zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii, którą przyjęto w grudniu 2018 r. 

(RED II)24. Państwa członkowskie są zobowiązane wspólnie zapewnić, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii w 2030 r. wynosił co najmniej 32 %, zapewniając 

wkład w realizację celu na poziomie UE. Wkłady poszczególnych państw członkowskich w realizację celu na 

poziomie UE określono w zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, które obejmują 

podejście polityczne i proponowane połączenie technologii dla każdego państwa członkowskiego w okresie 

do 2030 r. W ramce 1-2 zilustrowano prognozę dotyczącą całkowitej mocy wytwórczej UE do 2050 r. dla 

poszczególnych scenariuszy w ramach długoterminowej strategii Komisji Europejskiej do roku 205025 

w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wynika z niej, że niezależnie od wybranych scenariuszy 

energia wiatrowa i słoneczna są jedynymi źródłami, w przypadku których nastąpi wzrost mocy, natomiast 

pozostałe źródła ulegną stabilizacji albo ich zdolność zmniejszy się. W tej długoterminowej strategii 

przewidziano, że do 2050 r. blisko 85 % energii elektrycznej w UE będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych 

w scenariuszach dotyczących obniżenia emisyjności (73 % w scenariuszu podstawowym, przy czym sama 

energia wiatrowa będzie stanowić do 26 % w 2030 r. i do 56 % w 2050 r. (Komisja Europejska, 2018b)). 

Lądowa energia wiatrowa stanowiłaby blisko trzy czwarte całkowitej mocy wytwarzania energii wiatrowej 

w 2030 r. i jej dwie trzecie w 2050 r. Niektóre zainteresowane strony sugerują, że do 2050 r. nawet 32 % 

energii elektrycznej wytwarzanej z ogniw fotowoltaicznych i wiatru mogłoby pochodzić z gospodarstw 

domowych, spółdzielni, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych26.  

Aby sprostać wymogom neutralnego dla klimatu sektora energetycznego w 2050 r., wskaźnik instalacji 

w sektorze energetyki wiatrowej będzie musiał znacznie wzrosnąć. Zgodnie z długoterminową strategią 

Komisji w przypadku energii wiatrowej moc będzie musiała wzrosnąć z poziomu 180 GW w 2018 r. do 351 

GW w 2030 r., co odpowiada podwojeniu mocy. Przewiduje się, że moc zainstalowana na lądzie wyniesie 263 

GW, a na morzu 88 GW27, czyli niemal pięciokrotnie więcej niż w 2018 r. W zależności od scenariusza 

na 2050 r. moc energii wiatrowej wzrosłaby do wartości między 700 GW w scenariuszu „efektywności 

energetycznej (EE)” a 1 200 GW w scenariuszu „Moc 2X (P2X)”. Przełożenie tego na wymaganą przestrzeń 

dla tych inwestycji daje imponujące rezultaty. W scenariuszu maksymalnym (1,5 TECH), który zakłada 

całkowitą moc na morzu do 450 GW (jedna trzecia), WindEurope oczekuje, że do 2050 r. 85 % mocy zostanie 

zainstalowane na morzach północnych (Atlantyk u wybrzeży Francji, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, 

Morze Północne, Morze Irlandzkie i Morze Bałtyckie) ze względu na dobre zasoby wiatrowe, bliską odległość 

od miejsc zapotrzebowania i efektywność łańcucha dostaw. Odpowiada to około 380 GW z 450 GW. Pozostałe 

70 GW byłoby zlokalizowane na południowych wodach europejskich. Całkowity obszar mórz północnych 

potrzebny do wytworzenia 380 GW morskiej energii wiatrowej wynosiłby 76 000 km2 (zakładając 5 MW/km2), 

czyli obszar nieco mniejszy od wielkości Irlandii. Stanowi to 2,8 % całkowitej powierzchni mórz północnych, 

nie uwzględniając stref wyłączonych. Dokładna lokalizacja będzie zależeć od wielkości i dostępnej przestrzeni 

wyłącznych stref ekonomicznych (w.s.e.) poszczególnych państw członkowskich oraz od różnic w łącznych 

uśrednionych kosztach wytworzenia energii28, w zależności od głębokości morza i zasobów wiatrowych. 

Ponadto ostateczna alokacja farm wiatrowych będzie również zależała od tego, gdzie występuje 

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl 
26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union [Potencjał obywateli w dziedzinie energii 
w Unii Europejskiej]. http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-
citizens-eu.pdf 
27 Szczegółowa analiza uzupełniająca komunikat Komisji COM (2018) 773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Pojęcie łącznych uśrednionych kosztów wytworzenia energii stosuje się w celu porównania kosztu energii z różnych 
źródeł. Szeroka gama dostępnych technologii produkcji energii, zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i nieodnawialnych, 
jest dość zróżnicowana pod względem zasad fizycznych i działania – system fotowoltaiczny radykalnie różni się od 
elektrowni opalanej biomasą. Łączne uśrednione koszty wytworzenia energii stanowią jednak wspólną podstawę 
porównawczą: Łączne uśrednione koszty wytworzenia energii = całkowity koszt własności (EUR) / produkcja systemu 
przez cały okres jego eksploatacji (kWh). Wszystko, co zwiększa produkcję lub zmniejsza koszty, obniża łączne 
uśrednione koszty wytworzenia energii, natomiast wszystko, co zmniejsza produkcję lub zwiększa koszty, zwiększa 
łączne uśrednione koszty wytworzenia energii. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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zapotrzebowanie na energię. Można się spodziewać, że niektóre kraje z łatwością znajdą przestrzeń do 

alokacji swojej mocy, natomiast inne będą musiały zacząć dokonywać wielofunkcyjnych inwestycji albo przejść 

na droższe inwestycje (obszary o wyższych łącznych uśrednionych kosztach wytworzenia energii). 

Oczywiste jest, że aby osiągnąć cele w zakresie wykorzystania energii wiatrowej w najbardziej efektywny 

sposób, zarówno pod względem kosztów, jak i wykorzystania przestrzeni, kluczowe znaczenie będą miały 

wielofunkcyjne inwestycje oraz współpraca międzynarodowa. Ponadto wymagana jest stopniowa zmiana 

w procesach udzielania zezwoleń, którą należy gruntownie przygotować. Na przykład wdrożenie wymaganej 

infrastruktury sieci energetycznej wiąże się z podobnymi wyzwaniami. Bardzo przydatne, również 

w kontekście postępowania ze skumulowanymi skutkami, mogą być bardziej skoordynowane działania sektora 

energetyki wiatrowej i wykonawców sieci (zob. rozdział 3.4).  

Ramka 1-2 Prognozowane scenariusze dotyczące całkowitej mocy wytwórczej w UE 

 

Źródło: Eurostat (2000, 2015), model PRIMES ze szczegółowej analizy uzupełniającej komunikat Komisji COM (2018) 
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1.3 Tendencje w inwestycjach sektora energetyki wiatrowej 

Zarówno lądowe, jak i morskie inwestycje sektora energetyki wiatrowej są zdominowane przez turbiny 

wiatrowe o poziomej osi obrotu (turbiny wiatrowe HAWT) wyposażone w śmigło z trzema łopatami. Chociaż 

istnieją inne konfiguracje i konstrukcje, takie jak turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu (turbiny wiatrowe 

VAWT) i turbiny bezłopatkowe, nie przewiduje się, że przyczynią się one znacząco do oczekiwanego 

zwiększenia mocy energii wiatrowej w UE (komunikat WindEurope, 2019). Preferowanie turbin wiatrowych 

HAWT wyposażonych w śmigło z trzema łopatami wynika z szeregu zalet, w tym efektywności 

aerodynamicznej (Gardner i in., 2004). 

Zmiany w konstrukcji lądowych i morskich turbin wiatrowych wraz ze zwiększeniem średnicy wirnika 

i wysokości piasty przyniosły wzrost mocy wytwórczych (Ramka 1-3). Moc modeli morskich turbin wiatrowych 

wykorzystywanych w produkcji (lub zamówionych) jest rzędu 9,5 MW (9 500 kW), a średnice ich wirników są 

rzędu 164–167 m (Wind Power Monthly, 2018). Trwają prace nad większymi turbinami o mocy 10 i 12 MW, 

których średnica wirnika przekracza 190 m (Grimwood, 2019). Największe zainstalowane turbiny lądowe 

w Europie mają moc do 8 MW (8 000 kW) i średnicę wirnika do 164 m. Zwiększenie średnicy wirnika 

i wysokości piasty umożliwiło nowym farmom wiatrowym wykorzystanie mocy większych i bardziej stabilnych 

prędkości wiatru. W przypadku lądowych farm wiatrowych pozwoliło to na umiejscowienie turbin na obszarach 

leśnych, na których korona drzewa ma mniejszy wpływ na prędkość wiatru i turbulencje wraz ze zwiększeniem 

wysokości turbiny nad ziemią. 

Ramka 1-3 Tendencje w projektowaniu: średnica wirnika turbiny 
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Źródło: Edenhofer i in., 2011. 

  

Podobnie zmiany w konstrukcji fundamentów pozwoliły na umiejscawianie morskich farm wiatrowych na 

głębszych wodach, gdzie występują wyższe i bardziej stabilne prędkości wiatru (Ramka 1-4). Pojawienie się 

technologii turbin pływających, wraz ze związanymi z tym rozwiązaniem zaletami instalacji w porównaniu 

z tradycyjnymi rodzajami turbin na stałym fundamencie (WindEurope, 2018), prawdopodobnie ułatwi odejście 

od umieszczania turbin na głębszych wodach morskich. W 2019 r. wytwarzanie energii elektrycznej 

z wykorzystaniem pływających morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej odbywało się w trzech 

miejscach w Europie: dwóch w Szkocji (Hywind i Kincardine) i jednym we Francji (Floatgen Demonstrator). 
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Ramka 1-4 Rodzaje fundamentów morskich turbin wiatrowych 

 

Źródło: Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), 2011. 

 

Inwestycje sektora energetyki wiatrowej na skalę komercyjną dostarczają 100 % wytwarzanej przez siebie 

energii do krajowych systemów przesyłowych energii elektrycznej. Z kolei małe (<100 kW) i średnie (100–500 

kW) turbiny wytwarzają energię elektryczną do użytku na miejscu (gospodarstwa domowe, gospodarstwa 

rolne, duże przedsiębiorstwa i małe społeczności), a jej nadwyżkę wprowadzają do krajowych systemów 

przesyłowych energii elektrycznej (RenewableUK, 2014). W odróżnieniu od inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej na skalę komercyjną, które składają się z wielu turbin („farma wiatrowa”), małe i średnie turbiny są 

zazwyczaj instalowane jako pojedyncze jednostki. Chociaż moc wytwórcza małych i średnich turbin może być 

znacznie mniejsza niż elektrowni wiatrowych na skalę komercyjną, liczba jednostek zainstalowanych w UE 

jest bardzo wysoka. Szacuje się, że w 2015 r. w UE było co najmniej 61 43729 turbin o małej mocy (Pitteloud 

i Gsänger, 2017). 

Małe i średnie turbiny mają również tę zaletę, że mogą być umieszczane na obszarach miejskich 

i podmiejskich. Badania nad opracowywaniem i zatwierdzaniem innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy ich 

konkurencyjności, umożliwianiem i ułatwianiem integracji i wdrożenia będą prawdopodobnie kontynuowane30. 

W miarę poprawy rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i społecznych można oczekiwać wzrostu 

liczby zarówno turbin wiatrowych HAWT, jak i turbin wiatrowych VAWT na obszarach miejskich i podmiejskich. 

Nie prowadzono jednak zbyt wielu badań dotyczących wpływu małych turbin na ptaki i nietoperze. Istnieją 

przesłanki wskazujące, że śmiertelność zarówno ptaków, jak i nietoperzy jest spowodowana kolizjami na 

stosunkowo niskich poziomach, w porównaniu z innymi przyczynami śmiertelności spowodowanej 

działalnością człowieka (Minderman i in., 2014). 

Ponadto kolejną ważną tendencją w zakresie energetyki wiatrowej jest wielofunkcyjne wykorzystywanie 

terenów. Kluczem do efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni będzie kolokacja inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej z innymi odnawialnymi źródłami energii, innymi rodzajami działalności gospodarczej, 

a nawet z działaniami na rzecz odtworzenia ekosystemów lub ochrony przyrody (zob. rozdział 1.2). Rozdział 

                                                      

29 Łączna liczba zainstalowanych jednostek w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Szwecji, 
Włoszech, Irlandii, Danii, Austrii i Finlandii. 
30 Zob. na przykład „Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)” [Integracja energii wiatrowej 
w środowisku miejskim] (Komisja Europejska, 2007) i „European SWIP project” [Europejski projekt SWIP] (CIRCE, 
2016). 
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0 zawiera specjalną część poświęconą wielofunkcyjnemu wykorzystaniu terenów, na których prowadzone są 

inwestycje sektora energetyki wiatrowej.  
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2 RAMY POLITYCZNE I PRAWODAWSTWO UE W 
ZAKRESIE PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ 

2.1 Ramy polityczne UE w zakresie różnorodności biologicznej 

W odpowiedzi na globalny strategiczny plan na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–202031 

uzgodniony na dziesiątej Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która odbyła się w Nagoi 

w Japonii, Komisja opracowała, we współpracy z państwami członkowskimi, unijną strategię ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.32 Strategia ta obejmowała szereg celów oraz zestaw 

wykonalnych i opłacalnych środków i działań niezbędnych do ich osiągnięcia. 

W maju 2020 r. Komisja Europejska przyjęła unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 203033, która odnosi 

się do głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej, takich jak niezrównoważona 

eksploatacja gruntów i mórz, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie i inwazyjne 

gatunki obce. Strategia ta stanowi główny element planu odbudowy dla Europy34, którego celem jest pomoc 

w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19, zapoczątkowanie 

odbudowy Europy oraz ochrona i tworzenie miejsc pracy. Jej celem jest również uczynienie z kwestii 

różnorodności biologicznej integralnej części ogólnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego w UE 

i podkreślenie potrzeby posiadania bardziej zrównoważonych źródeł energii odnawialnej w celu 

przeciwdziałania zarówno zmianie klimatu, jak i utracie różnorodności biologicznej.  

W sprawozdaniu Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej 

i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) z 2019 r.35 podkreślono również ponownie pilną potrzebę ochrony 

i odtworzenia ekosystemów. W sprawozdaniu stwierdzono, że tempo globalnych zmian zachodzących 

w przyrodzie w ciągu ostatnich 50 lat jest bezprecedensowe w historii ludzkości i określono w nim kluczowe 

czynniki powodujące utratę różnorodności biologicznej. Zmiana klimatu jest trzecim głównym bezpośrednim 

czynnikiem powodującym utratę różnorodności biologicznej, co ilustruje związek między rozwojem energii ze 

źródeł odnawialnych a ochroną przyrody. Przedstawiony przez Komisję Europejski Zielony Ład36 stanowi ramy 

dla dalszego rozwoju polityki UE w zakresie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej. 

W dodatku B przedstawiono szereg innych międzynarodowych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody, które 

mogą mieć znaczenie dla inwestycji sektora energetyki wiatrowej.  

 

2.2 Dyrektywy ptasia i siedliskowa 

2.2.1 Wprowadzenie 

Dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa są kamieniami węgielnymi unijnej polityki w zakresie ochrony 

przyrody i różnorodności biologicznej. Umożliwiają one wszystkim państwom członkowskim UE współpracę 

na podstawie wspólnych ram prawnych, aby zachować najbardziej zagrożone, podatne na zagrożenia 

i wartościowe gatunki i siedliska Europy w zasięgu ich naturalnego występowania w UE, niezależnie od granic 

politycznych lub administracyjnych. Mają one w równym stopniu zastosowanie do europejskiego terytorium 

lądowego i morskiego w państwach członkowskich. 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/ 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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Ogólnym celem tych dwóch dyrektyw jest zapewnienie utrzymania gatunków i typów siedlisk objętych ochroną 

w ramach tych dyrektyw lub przywrócenie właściwego stanu ochrony w całym ich naturalnym zasięgu na 

terenie UE. Aby osiągnąć ten cel, w dyrektywach określono dwa główne rodzaje środków:  

• wyznaczenie i zachowanie głównych obszarów ochrony typów siedlisk i siedlisk gatunków wymienionych 

odpowiednio w załączniku I i II do dyrektywy siedliskowej oraz siedlisk gatunków ptaków wymienionych 

w załączniku I do dyrektywy ptasiej i ptaków migrujących. Obszary te tworzą ogólnounijną sieć Natura 

2000, która obejmuje obecnie ponad 27 000 obszarów, zarówno na lądzie, jak i na morzu; 

• stworzenie systemu ścisłej ochrony wszystkich europejskich gatunków ptaków i gatunków wymienionych 

w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej. Środki te mają zastosowanie do całego naturalnego zasięgu 

gatunków w UE, tj. zarówno na obszarach chronionych, jak i poza nimi.  

 

2.2.2 Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie nimi 

Ochronę obszarów Natura 2000 i gospodarowanie nimi reguluje art. 6 dyrektywy siedliskowej, który dopuszcza 

dwa rodzaje środków. Pierwszy rodzaj (art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 2) ukierunkowany jest na stałą ochronę 

wszystkich obszarów Natura 2000 i gospodarowanie nimi. Drugi rodzaj (art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4) obejmuje 

ustanowienie procedury oceny i udzielania zezwoleń w odniesieniu do planów lub przedsięwzięć, które mogą 

w istotny sposób negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. 

W art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek:  

• wdrożenia pozytywnych środków ochronnych odpowiadających ekologicznym wymaganiom typów siedlisk 

i gatunków żyjących na tych terenach (art. 6 ust. 1);  

• wdrożenia środków w celu uniknięcia pogorszenia stanu typu siedlisk lub wystąpienia jakiegokolwiek 

istotnego niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary (art. 6 ust. 2). 

 

Aby spełnić pierwszy wymóg, państwa członkowskie muszą ustanowić dla każdego obszaru Natura 2000 jasne 

cele w dziedzinie ochrony oparte na stanie ochrony i wymaganiach ekologicznych występujących na nim 

typów siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Cele w zakresie ochrony 

konkretnego terenu określają pożądany stan gatunków i typów siedlisk na danym terenie, tak aby teren ten 

mógł przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest właściwy stan ochrony tych gatunków i typów 

siedlisk na poziomie krajowym, biogeograficznym lub europejskim. Szczególnie ważne jest, aby wykonawcy 

i podmioty odpowiedzialne za planowanie w dziedzinie energii wiatrowej oraz organy ds. energii wiatrowej byli 

świadomi celów w zakresie ochrony obszaru Natura 2000, ponieważ potencjalne negatywne oddziaływanie 

planu lub przedsięwzięcia będzie musiało zostać ocenione pod kątem tych celów w zakresie ochrony.  

W dyrektywie siedliskowej zachęca się organy odpowiedzialne za ochronę przyrody do sporządzania planów 

gospodarowania siecią Natura 2000 w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Chociaż 

plany te nie są obowiązkowe, mogą być bardzo użytecznym źródłem informacji na temat gatunków i typów 

siedlisk, dla których wyznaczono obszar, celów w zakresie ochrony obszaru oraz, w stosownych przypadkach, 

związku z innymi rodzajami użytkowania gruntów na danym obszarze. Przedstawia się w nich również 

praktyczne środki ochrony potrzebne do osiągnięcia celów w zakresie ochrony danego obszaru. 

2.2.3 Etapowe podejście do inwestycji sektora farm wiatrowych 
potencjalnie wpływających na obszary Natura 2000 

 Informacje zawarte w tym rozdziale opierają się głównie na:  

• wytycznych Komisji Europejskiej „Zarządzanie obszarami Natura 2000. Przepisy art. 6 dyrektywy 

siedliskowej 92/43/EWG”;  

• wytycznych Komisji Europejskiej „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary 

Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 

92/43/EWG”. 
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Wytyczne te37 zawierają przydatne wyjaśnienia dotyczące wykładni i stosowania przepisów. 

 

Dyrektywa siedliskowa nie wyklucza a priori inwestycji sektora farm wiatrowych na obszarach Natura 2000 lub 

w ich sąsiedztwie. Kwestie te należy oceniać indywidualnie dla każdego przypadku. W art. 6 ust. 3 i 4 (zob. 

Ramka 2-1) określono etapową procedurę oceny i udzielania zezwoleń, którą należy stosować przy 

rozpatrywaniu planów lub przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na co najmniej jeden obszar Natura 2000. 

Procedura ta ma zastosowanie nie tylko do planów lub przedsięwzięć na obszarze Natura 2000, ale także do 

planów poza tym obszarem, które mogą potencjalnie w istotny sposób oddziaływać na obszar. Podczas 

procedury udzielania zezwoleń dotyczących planu lub przedsięwzięcia właściwe organy krajowe muszą 

zapewnić prawidłowe przeprowadzenie oceny istotnego oddziaływania planów lub przedsięwzięć w zakresie 

energii wiatrowej. Procedura ta obejmuje trzy główne etapy:  

• etap pierwszy: wstępna kontrola. Pierwsza część procedury obejmuje wstępną ocenę („wstępną 

kontrolę”) w celu ustalenia, po pierwsze, czy plan lub przedsięwzięcie są bezpośrednio związane 

z zarządzaniem danym obszarem Natura 2000 lub niezbędne do tego zarządzania, a po drugie, jeśli tak 

nie jest, czy istnieje prawdopodobieństwo (w sensie niewykluczenia), że mogą one w istotny sposób 

oddziaływać na dany obszar; 

• etap drugi: odpowiednia ocena. Celem drugiej części procedury jest dokonanie odpowiedniej oceny 

skutków dla danego terenu z punktu widzenia celów w zakresie ochrony tego terenu. W ramach tej oceny 

należy określić, czy można stwierdzić, że przedsięwzięcie lub plan nie wpłynie negatywnie na integralność 

obszaru Natura 2000, oddzielnie lub w połączeniu z innymi przedsięwzięciami lub planami, biorąc pod 

uwagę możliwe środki łagodzące; 

• etap trzeci: odstępstwo od art. 6 ust. 3 pod pewnymi warunkami. Trzeci etap procedury, określony 

w art. 6 ust. 4, stosuje się, gdy pomimo negatywnej oceny nie jest proponowane odrzucenie planu lub 

przedsięwzięcia, lecz jego dalsza ocena. W tym przypadku w art. 6 ust. 4 zezwala się na odstępstwa od 

art. 6 ust. 3 pod pewnymi warunkami, które obejmują wykazany brak rozwiązań alternatywnych oraz 

istnienie nadrzędnego interesu publicznego przemawiających za realizacją przedsięwzięcia. Wymaga to 

przyjęcia odpowiednich środków kompensujących mających zapewnić ogólną spójność sieci Natura 2000. 

 

Na każdy etap procedury ma wpływ poprzedni etap. W związku z tym, aby prawidłowo stosować art. 6 ust. 3 

i 4, konieczne jest przeprowadzenie etapów we właściwej kolejności. Na wykresie 2-1 przedstawiono 

uproszczony schemat tej procedury. 

Ramka 2-1 Art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 

Art. 6 ust. 3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 

terenu, ale które może  

na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 

podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 

wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe  

władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on 

niekorzystnie 

na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.  

 

Art. 6 ust. 4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub 

przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego 

interesu publicznego, w tym interesów  

mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne 

do zapewnienia  

ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje 

Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu 

priorytetowym, jedyne względy, na które  

można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych 

skutków o podstawowym znaczeniu dla 

                                                      

37 Dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających 

z nadrzędnego interesu publicznego. 
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Wykres 2-1 Schemat procedury na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 (w oparciu o przewodnik metodyczny Komisji Europejskiej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Czy plan lub przedsięwzięcie (PP) są bezpośrednio związane 
z zarządzaniem danym terenem do celów ochrony przyrody 

lub niezbędne do tego zarządzania? 

Nie Tak 

Tak 

Czy PP może mieć znaczący wpływ 
na teren? 

Należy ocenić skutki z punktu widzenia 
założeń ochrony danego terenu 

Należy ocenić skutki skumulowane i skutki w 
połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami  

Czy można stwierdzić, że PP nie wpłynie 
niekorzystnie na integralność terenu? 

Czy negatywne skutki można usunąć np. 
poprzez środki łagodzące?  

Nie 

Odpowiednia ocena  

Czy na terenie obszaru występują siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym?  

TAK 

Nie 

Należy ponownie 

opracować plan 

lub 

przedsięwzięcie 

Czy istnieją rozwiązania alternatywne?  

Tak 

Nie 

Tak 

 Wstępna kontrola 

Odstępstwo: art. 6 ust. 4  

Nie Tak 

Czy istnieją powody o charakterze zasadniczym 

wynikające z nadrzędnego interesu publicznego?  

Czy istnieją względy związane ze zdrowiem ludzkim, 

bezpieczeństwem lub ważnymi korzyściami dla środowiska?  

 

Nie 

Można udzielić 
pozwolenia  

Nie można udzielić pozwolenia 

Nie można udzielić 
pozwolenia 

Można udzielić pozwolenia 
pod warunkiem 

zastosowania odpowiednich 
środków kompensujących 

Można udzielić pozwolenia ze 
względu na inne powody o 
charakterze zasadniczym 

wynikające z nadrzędnego interesu 
publicznego po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji. Należy 

Tak Tak 

Nie 

Nie 
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2.2.3.1 Wstępna kontrola  

Na tym etapie bada się prawdopodobieństwo istotnego oddziaływania przedsięwzięcia lub planu, 

oddzielnie albo w połączeniu z innymi przedsięwzięciami lub planami, na obszar Natura 2000. Jeżeli istnieje 

możliwość, że mogą one w istotny sposób oddziaływać na ten obszar, niezbędna będzie odpowiednia ocena 

zgodnie z art. 6 ust. 3. 

Wstępna kontrola jest etapem wstępnej oceny. Zazwyczaj opiera się ona na najlepszych dostępnych 

informacjach lub opinii ekspertów, a nie wymaga gromadzenia nowych, szczegółowych dowodów. Jeżeli nie 

istnieją wystarczające informacje lub nie są one łatwo dostępne przed podjęciem decyzji, można wystąpić 

o dalsze informacje, a w niektórych przypadkach przydatne mogą być wizyty w terenie.  

Wstępną kontrolę należy przeprowadzić na wczesnym etapie, tj. przed ustaleniem wszystkich szczegółów 

planu lub zanim rozpocznie się przygotowywanie przedsięwzięcia, ale gdy znane są jego lokalizacja i ogólny 

charakter. Istnieje kilka korzyści przeprowadzania wstępnej kontroli na wczesnym etapie: 

• może zmniejszyć ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów w późniejszym okresie, przy rozpatrywaniu 

wniosków o wydanie zezwolenia na inwestycję;  

• pozwala na wczesne konsultacje między organizatorami przedsięwzięcia, właściwymi organami i innymi 

zainteresowanymi stronami posiadającymi odpowiednie dane/wiedzę fachową umożliwiającą 

udostępnianie najlepszych informacji pomocnych w ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia znaczących 

skutków; 

• pozwala twórcy planu lub przedsięwzięcia na rozważenie na wczesnym etapie wymaganych kolejnych 

kroków, bez poświęcania znacznych nakładów czasu i pieniędzy; 

• umożliwia podmiotowi kierującemu planem lub przedsięwzięciem identyfikację i przewidywanie 

potencjalnych zagrożeń, zarówno dla obszarów Natura 2000, jak i dla samego planu/przedsięwzięcia, na 

przykład poprzez wybór alternatywnej lokalizacji lub projektu planu/przedsięwzięcia w celu uniknięcia lub 

ograniczenia potencjalnego oddziaływania lub poprzez niezwłoczne gromadzenie danych w celu 

przeprowadzenia oceny.  

 

Ocena wstępnej kontroli może różnić się dla poszczególnych planów i przedsięwzięć w zależności od skali 

danej inwestycji i jej prawdopodobnego oddziaływania. Może składać się z czterech etapów.  

Ustalenie, czy przedsięwzięcie lub plan są bezpośrednio związane lub konieczne do 

zagospodarowania obszaru Natura 2000. 

Opisanie przedsięwzięcia lub planu i jego czynników wpływu. 

Określenie, które obszary Natura 2000 (o ile takie istnieją) mogą być dotknięte, biorąc pod uwagę 

potencjalne oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia, oddzielnie albo w połączeniu z innymi planami 

lub przedsięwzięciami. 

Przeprowadzenie oceny, czy można wykluczyć prawdopodobne znaczące skutki dla obszaru Natura 

2000. 

W Ramka 2-2 wskazano plany i przedsięwzięcia w zakresie energii wiatrowej, które mają zostać poddane 

wstępnej kontroli.  

Ramka 2-2 Inwestycje sektora energetyki wiatrowej, które mają zostać poddane wstępnej kontroli 

• Przygotowany przez instytucje rządowe lub samorządowe plan lub program zagospodarowania przestrzennego, który 

będzie miał wpływ na decyzje dotyczące inwestycji w przedsięwzięcia sektora energetyki wiatrowej 

• Budowa, eksploatacja i konserwacja nowego przedsięwzięcia sektora energetyki wiatrowej 

• Likwidacja istniejącego przedsięwzięcia sektora energetyki wiatrowej  

• Modernizacja istniejących turbin wiatrowych lub przedłużenie okresu eksploatacji istniejącego przedsięwzięcia sektora 

energetyki wiatrowej (w przypadku gdy nie dokonano oceny skutków ekologicznych tego przedłużenia) 
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• Rozbudowa źródła energii poprzez zainstalowanie nowych turbin na istniejących lub nowych fundamentach w ramach 

istniejącej inwestycji sektora energetyki wiatrowej [zgodnie z art. 2 pkt 10 zmienionej dyrektywy w sprawie 

odnawialnych źródeł energii (2018/2001)]38 

 

Określenie, na które obszary Natura 2000 może oddziaływać plan zagospodarowania przestrzennego dla 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej lub przedsięwzięcie sektora energetyki wiatrowej, wymaga zbadania 

wszystkich aspektów przedsięwzięcia lub planu mogących potencjalnie oddziaływać na jakiekolwiek obszary 

Natura 2000 znajdujące się na obszarze, na który przedsięwzięcie/plan wywiera wpływ, biorąc pod uwagę 

cechy (gatunki, typy siedlisk), dla których wyznaczono te obszary. Działania te powinny obejmować: 

• wszelkie obszary Natura 2000, które geograficznie pokrywają się z jakimikolwiek obszarami realizacji 

działań lub aspektów planu lub przedsięwzięcia na którymkolwiek z jego etapów lub sąsiadują z nimi; 

• wszelkie obszary Natura 2000 w obrębie prawdopodobnej strefy wpływu planu lub przedsięwzięcia. 

Obszary Natura 2000 znajdujące się w otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia lub planu (lub w pewnej 

odległości), na które działania lub aspekty przedsięwzięcia mogą mieć pośredni wpływ. Typowymi 

przykładami związanymi z inwestycjami sektora energetyki wiatrowej są budowa i obecność dróg 

dojazdowych lub odwadnianie terenów podmokłych lub torfowisk w celu budowy turbin; 

• obszary Natura 2000 w otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia lub planu (lub w pewnej odległości), 

na których występuje fauna, która może przenieść się na obszar realizacji przedsięwzięcia, a następnie 

wyginąć lub doświadczyć innego wpływu (np. utraty miejsc żerowania lub zasięgu występowania);  

• obszary Natura 2000, na których łączność lub ciągłość ekologiczną przedsięwzięcie może mieć wpływ.  

 

Odległość od obszaru realizacji przedsięwzięcia lub obszaru objętego planem, na którym należy uwzględnić 

obszary Natura 2000, będzie zależeć od cech planu lub przedsięwzięcia oraz odległości, na jaką można 

spodziewać się jego oddziaływania. Niektóre przedsięwzięcia lub plany, które nie mają bezpośredniego 

wpływu na obszary Natura 2000, mogą nadal istotnie oddziaływać, jeśli powodują efekt bariery lub 

uniemożliwiają ekologiczne powiązania. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku morskich farm wiatrowych, 

które mogą potencjalnie powodować efekt bariery dla żerujących lub migrujących ptaków morskich, nawet jeśli 

farmy wiatrowe znajdują się w dużej odległości od obszarów Natura 2000 wyznaczonych do celów ochrony 

tych ptaków morskich.  

Ocena, czy plan lub przedsięwzięcie może w istotny sposób oddziaływać na obszar, będzie miała skutki 

praktyczne i prawne. Plany i przedsięwzięcia, w przypadku których prawdopodobieństwo znaczących skutków 

uznaje się za niewielkie, mogą być rozpatrywane bez odniesienia do kolejnych etapów z art. 6 ust. 3. Właściwe 

organy krajowe muszą jednak uzasadnić i odnotować powody, dla których wyciągnięto taki wniosek.  

Jeżeli jednak przedsięwzięcie lub plan może w istotny sposób oddziaływać na dany teren, konieczne 

będzie przeprowadzenie odpowiedniej oceny.  

W przypadku wątpliwości, tj. jeśli na podstawie obiektywnych informacji nie można wykluczyć, że 

przedsięwzięcie lub plan mogłyby w istotny sposób oddziaływać na jeden lub większą liczbę obszarów Natura 

2000, oddzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, plan lub przedsięwzięcie należy 

poddać odpowiedniej ocenie.  

2.2.3.2 Odpowiednia ocena 

Celem odpowiedniej oceny jest ocena skutków planu lub przedsięwzięcia w świetle założeń ochrony danego 

terenu, oddzielnie albo w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. Wnioski powinny umożliwić 

właściwym władzom stwierdzenie, czy plan lub przedsięwzięcie wpłynie niekorzystnie na integralność danego 

terenu. Dlatego też odpowiednia ocena koncentruje się w szczególności na gatunkach lub siedliskach, dla 

których wyznaczono obszar Natura 2000. 

                                                      

38 „Rozbudowa źródła energii oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub 
częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu wymiany mocy lub w celach zwiększenia efektywności lub 
mocy instalacji”. 
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Odpowiednia ocena może być skoordynowana z innymi ocenami oddziaływania na środowisko, a mianowicie 

z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ) w przypadku przedsięwzięć oraz ze strategiczną oceną 

oddziaływania na środowisko (SOOŚ) w przypadku planów i programów (zob. pkt 2.3), lub może być do takich 

ocen włączona.  

Podobnie jak w przypadku procesu OOŚ i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, odpowiednia 

ocena zwykle wymaga od twórcy przedsięwzięcia lub planu przedstawienia właściwemu organowi informacji 

w formie sprawozdania z oceny. Jeżeli w ramach odpowiedniej oceny ustalone zostanie potencjalne 

negatywne oddziaływanie albo nie można wykluczyć takiego oddziaływania, ocena obejmuje również 

propozycję środków łagodzących to ustalone oddziaływanie.  

Do obowiązków właściwego organu należy wyciąganie wniosków dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia 

lub planu na integralność obszaru Natura 2000.  

Proces oceny obejmuje gromadzenie i ocenę informacji od wielu zainteresowanych stron, w tym krajowych, 

regionalnych i lokalnych organów ochrony przyrody, oraz odpowiednich NGO. Ocena planu lub 

przedsięwzięcia musi bezwzględnie opierać się na dobrej jakości, obiektywnych informacjach i wiarygodnych 

danych, w przypadku których wykorzystuje się odpowiednią i solidną metodykę naukową. Właściwy organ 

może następnie wykorzystać informacje przedłożone przez twórcę przedsięwzięcia lub planu jako podstawę 

do konsultacji z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami. Właściwy 

organ może również zażądać dodatkowych informacji w celu zapewnienia, aby ocena końcowa była możliwie 

najbardziej kompleksowa i obiektywna. Procedura ta powinna obejmować informowanie społeczeństwa 

i umożliwianie jego udziału. 

Przeprowadzenie odpowiedniej oceny obejmuje następujące etapy: 

gromadzenie informacji dotyczących planu lub przedsięwzięcia oraz odnośnych obszarów Natura 2000; 

ocenę skutków planu lub przedsięwzięcia w świetle założeń ochrony danego terenu; 

ustalenie, czy plan lub przedsięwzięcie może niekorzystnie oddziaływać na integralność terenu; 

rozważenie środków łagodzących (w tym monitorowania). 

Etapy te mogą wymagać wielokrotnej realizacji, przy czym niektóre z nich należy powtórzyć w odpowiedzi na 

wyniki innych etapów. 

W ramach oceny należy określić, zgodnie z najlepszą wiedzą naukową w tej dziedzinie, wszystkie aspekty 

planu lub przedsięwzięcia, mogące osobno albo w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami 

oddziaływać na cele w zakresie ochrony terenu. Aby zapewnić możliwie najdokładniejsze dane szacunkowe, 

ocena oddziaływania musi opierać się na obiektywnych i w miarę możliwości wymiernych kryteriach. W ocenie 

należy również jasno określić podstawy tych przewidywań i odnotować je w odpowiednim sprawozdaniu 

z oceny.  

Należy uwzględnić w niej możliwy wpływ całego przedmiotowego przedsięwzięcia lub planu, w tym wszystkie 

działania wchodzące w skład jego poszczególnych etapów (przygotowania, budowy, eksploatacji i, 

w stosownych przypadkach, likwidacji). Wymaga to określenia i rozróżnienia w zależności od rodzaju wpływu, 

w tym oddziaływania bezpośredniego i pośredniego, czasowego lub stałego, krótko- i długoterminowego oraz 

skumulowanego. Odpowiednia ocena obejmuje zbadanie wszystkich aspektów planu lub przedsięwzięcia, 

które mogą w istotny sposób oddziaływać na obszar Natura 2000 na etapie wstępnej kontroli. W tym 

kontekście każdy aspekt planu lub przedsięwzięcia powinien być kolejno zbadany, a potencjalne skutki tych 

aspektów należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do każdego gatunku lub typu siedliska, w związku z którymi 

wyznaczono obszar. Następnie, aby określić oddziaływania między cechami, w ramach oceny należy zbadać 

oddziaływanie poszczególnych cech planu lub przedsięwzięcia jako całości, a także w odniesieniu do siebie 

nawzajem.  

Ocena przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej musi zawierać pełne, dokładne 

i ostateczne ustalenia i wnioski, zgodnie z najlepszą wiedzą naukową w tej dziedzinie. Powinna ona pozwolić 

wyeliminować wszystkie uzasadnione wątpliwości naukowe dotyczące oddziaływania prac proponowanych na 

danym chronionym obszarze (zob. dodatek C zawierający podejścia oparte na dobrych praktykach, które mają 

rozwiać typowe wątpliwości napotykane przy ocenie inwestycji sektora energetyki wiatrowej). Wnioski 

z odpowiedniej oceny muszą wyraźnie odnosić się do integralności terenu. Jeżeli z oceny wynika, że wystąpią 
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niekorzystne skutki dla integralności terenu, należy wyjaśnić, w odniesieniu do których aspektów, po 

zastosowaniu środków łagodzących, mogą wystąpić pozostałe niekorzystne skutki. Będzie to istotne, jeśli do 

planu lub przedsięwzięcia stosuje się proces przyznawania odstępstw na podstawie art. 6 ust. 4.  

Uznaje się, że po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny najlepszą praktyką jest sporządzenie sprawozdania, 

w którym:  

przedsięwzięcie lub plan opisano w sposób wystarczająco szczegółowy, aby członkowie społeczeństwa 

mogli zrozumieć jego charakter, skalę i cele; 

opisano podstawowe warunki obszaru Natura 2000;  

określono niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000;  

wyjaśniono, w jaki sposób można uniknąć tego oddziaływania lub dostatecznie je ograniczyć poprzez 

środki łagodzące;  

określono ramy czasowe i ustalono mechanizmy, za pośrednictwem których środki łagodzące będą 

zapewnione, wdrożone i monitorowane.  

Wynik odpowiedniej oceny i wnioski ze sprawozdania powinny być częścią procedury udzielania zezwoleń lub 

każdej innej decyzji podjętej w sprawie danego planu lub przedsięwzięcia. 

Zatwierdzenie planu lub przedsięwzięcia należy do właściwych organów, które biorą pod uwagę wnioski 

zawarte w odpowiedniej ocenie skutków planu lub przedsięwzięcia dla danego obszaru Natura 2000. Organy 

mogą podjąć decyzję dopiero po upewnieniu się, że plan lub przedsięwzięcie nie wpłyną niekorzystnie na 

integralność terenu. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia nie ma racjonalnych 

wątpliwości co do braku wystąpienia takich skutków. Jeżeli nadal istnieją wątpliwości co do braku 

niekorzystnego wpływu na integralność obszaru w związku z rozważanym planem lub przedsięwzięciem, 

właściwy organ musi odrzucić wniosek o udzielenie zezwolenia. 

2.2.3.3 Odstępstwa na podstawie art. 6 ust. 4 

Właściwe organy mogą zatwierdzać plany lub przedsięwzięcia, w przypadku których w ramach odpowiedniej 

oceny nie można wykluczyć niekorzystnego oddziaływania na integralność danych terenów, wyłącznie 

poprzez ustanowienie odstępstwa na podstawie art. 6 ust. 4. Przepisy te określają trzy kluczowe wymogi, które 

należy spełnić i udokumentować: 

• realizacja planu przedstawionego do zatwierdzenia pociąga za sobą możliwie najmniejsze szkody dla 

siedlisk, gatunków i integralności obszaru (obszarów) Natura 2000, niezależnie od względów 

ekonomicznych, oraz nie istnieje wykonalna alternatywa dla przedstawionego planu, która nie miałaby 

niekorzystnego wpływu na integralność terenu; 

• istnieją powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

„interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy”; 

• wdrożono wszystkie środki kompensujące niezbędne do ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000. 

 

Szczegółowe informacje na temat przepisów tego artykułu można znaleźć w wytycznych metodycznych 

Komisji Europejskiej dotyczących przepisów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej39.  

 

2.2.4 Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej 

Informacje zawarte w tym rozdziale opierają się głównie na wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie ścisłej 

ochrony gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na podstawie dyrektywy 

siedliskowej 92/43/EWG40.  

 

Drugi zestaw przepisów dyrektyw dotyczących ochrony przyrody dotyczy ochrony określonych gatunków 

w obrębie całego ich naturalnego zasięgu na terenie UE, tzn. zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf 
40 Dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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nimi. Środki ochrony gatunkowej mają zastosowanie do gatunków wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 

siedliskowej oraz do wszystkich gatunków dzikiego ptactwa w UE. Szczegółowe warunki określono w art. 5 

dyrektywy ptasiej oraz w art. 12 (w odniesieniu do zwierząt) i art. 13 (w odniesieniu do roślin) dyrektywy 

siedliskowej.  

Zasadniczo w przepisach tych zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu:  

• celowego chwytania lub zabijania gatunków; 

• celowego niepokojenia podczas okresu rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji; 

• pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku; 

• celowego niszczenia gniazd lub jaj i wyrywania lub niszczenia roślin będących pod ochroną. 

 

Odstępstwa od przepisów dotyczących ochrony gatunkowej są dopuszczalne jedynie w ograniczonych 

przypadkach – np. w interesie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa lub z innych powodów o charakterze 

zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego – pod warunkiem że nie istnieje inna 

zadowalająca alternatywa, a konsekwencje tych odstępstw nie są niezgodne z ogólnymi celami dyrektyw. 

Warunki stosowania odstępstw określono w art. 9 dyrektywy ptasiej i w art. 16 dyrektywy siedliskowej. 

Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej mają duże znaczenie dla inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

Mają one na przykład zapewnić, aby żadne nowe inwestycje nie powodowały niszczenia miejsc rozrodu 

i odpoczynku żadnego z gatunków wymienionych w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej ani zabijania lub 

okaleczenia jakiegokolwiek dzikiego ptactwa, chyba że właściwe organy przyznają odstępstwo zgodnie 

z dyrektywami.  

2.3 Optymalizacja dzięki procesom strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (SOOŚ) i oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) 

Oprócz odpowiedniej oceny na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej plany lub przedsięwzięcia 

dotyczące energii wiatrowej będą często podlegać dyrektywie SOOŚ41 lub dyrektywie OOŚ42.  

Łączenie i koordynowanie procedur oceny oddziaływania na środowisko określonych w tych aktach prawnych 

UE poprawia skuteczność procesów administracyjnych. Ważne jest, aby zrozumieć podobieństwa i różnice 

w przepisach każdej z dyrektyw.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy OOŚ dla przedsięwzięć, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia 

ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z dyrektywy OOŚ i dyrektywy siedliskowej, państwa 

członkowskie muszą zagwarantować zastosowanie skoordynowanych lub wspólnych procedur spełniających 

wymogi albo jednej z tych procedur, albo procedury łączącej je w sobie. Działania polegające na 

koordynowaniu lub łączeniu procedur ocen środowiskowych przeprowadzanych w odniesieniu do konkretnego 

przedsięwzięcia, tak aby uniknąć dublowania oraz zbytecznych elementów, dążyć do osiągnięcia synergii 

i ograniczyć do minimum czas potrzebny do wydania zezwolenia, określa się mianem „optymalizacji”. Komisja 

wydała wytyczne dotyczące optymalizacji ocen środowiskowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 dyrektywy 

w sprawie ocen oddziaływania na środowisko43. Dyrektywa SOOŚ zawiera podobne przepisy dotyczące 

optymalizacji ocen środowiskowych. 

We wszystkich przypadkach ważne jest, aby informacje potrzebne w przypadku każdej oceny i wniosków z niej 

płynących można było w jasny sposób rozróżnić i zidentyfikować w sprawozdaniu z oceny oddziaływania na 

środowisko, tak aby można je było odróżnić od informacji zawartych w ogólnej OOŚ lub strategicznej ocenie 

                                                      

41 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. 
42 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, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE. 
43 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące optymalizacji ocen środowiskowych przeprowadzanych na mocy art. 2 
ust. 3 dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0727%2801%29). 
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oddziaływania na środowisko. Jest to konieczne, ponieważ istnieje szereg istotnych różnic między 

procedurami OOŚ/strategicznej oceny oddziaływania na środowisko a procedurami odpowiedniej oceny, 

w szczególności fakt, że wyniki odpowiedniej oceny są wiążące w przypadku zatwierdzenia planu lub 

przedsięwzięcia. Oznacza to, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ani OOŚ nie mogą zastąpić 

odpowiedniej oceny, ponieważ żadna z tych procedur nie jest nadrzędna w stosunku do drugiej. 
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3. OGÓLNE PODEJŚCIE I ZASADY PODCZAS WSTĘPNEJ 
KONTROLI I ODPOWIEDNIEJ OCENY  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wytycznych i dobrych praktyk w zakresie niektórych ogólnych 

kwestii, które mogą pojawić się w trakcie wstępnej kontroli, oraz procedur odpowiedniej oceny, takich jak 

ocena znaczenia oddziaływań, procedura wytyczania zakresu stosowania i ustalenie poziomu odniesienia. 

Obejmuje on również kwestie niepewności, skumulowanego oddziaływania i konsultacji z zainteresowanymi 

stronami.  

3.1 Znaczenie prawdopodobnych oddziaływań 

Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej dotyczy potrzeby oceny prawdopodobieństwa istotnego oddziaływania 

planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W procesie wstępnej kontroli ocenia się, czy może mieć 

znaczący wpływ na teren. Jeżeli nie można z całą pewnością wykluczyć znaczącego wpływu, konieczna jest 

odpowiednia ocena. W ramach odpowiedniej oceny sprawdza się prawdopodobne oddziaływanie na obszar 

Natura 2000 w odniesieniu do jego celów w zakresie ochrony oraz to, czy realizacja planu lub przedsięwzięcia 

może mieć lub będzie miała niekorzystny wpływ na integralność terenu. 

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi staje się przy ocenie planu lub przedsięwzięcia, jest zrozumienie 

i określenie, kiedy oddziaływanie jest znaczące, a kiedy nie jest.  

Najpierw należy zbadać rodzaj i zakres oddziaływania („w istotny sposób oddziaływać”), a następnie zbadać 

przyczyny, które mogą powodować takie oddziaływanie („może... oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak 

i w połączeniu”). Określenie, czy plan lub przedsięwzięcie może w istotny sposób oddziaływać na obszar, 

będzie miało skutki praktyczne i prawne. Jeśli zatem proponowany jest plan lub przedsięwzięcie, ważne jest, 

aby po pierwsze uwzględnić tę kluczową kwestię, a po drugie, aby było to uzasadnione badaniami naukowymi 

i specjalistycznymi. Zabezpieczenia określone w art. 6 ust. 3 są uruchamiane nie na podstawie uzyskania 

pewności, lecz na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia istotnego oddziaływania. Środki łagodzące nie 

mogą być brane pod uwagę na tym etapie. Należy również uwzględnić oddziaływanie o charakterze 

transgranicznym (Komisja Europejska, 2019). 

„Istotność” będzie różna w zależności od takich czynników jak rozmiar tego oddziaływania, jego rodzaj 

i zakres, czas trwania, intensywność, moment jego wstąpienia, prawdopodobieństwo, skumulowane 

oddziaływanie oraz wrażliwość odnośnych siedlisk i gatunków.  

Oddziaływania zwykle brane pod uwagę podczas oceny istotności obejmują: 

• bezpośrednią utratę siedliska: zmniejszenie pokrycia siedlisk w wyniku fizycznego zniszczenia (tj. 

w wyniku usunięcia lub umieszczenia materiałów budowlanych lub osadów); utrata terenów rozrodu, 

żerowania, odpoczynku gatunków;  

• degradację siedlisk: pogorszenie lub obniżenie jakości siedlisk, np. w wyniku zmniejszenia liczebności 

charakterystycznego gatunku lub zmiany struktury zbiorowiska (składu gatunkowego); pogorszenie 

terenów rozrodu, żerowania, odpoczynku gatunków; 

• rozdrobnienie siedlisk: zmiana obszarów rozmieszczenia odpowiednich siedlisk i gatunków, np. obszar 

przyległy do siedliska podzielony na co najmniej dwa małe, odizolowane obszary, powodujący powstanie 

bariery pomiędzy fragmentami siedliska; 

• niepokojenie gatunków: zmiana warunków środowiskowych (np. hałas, częstotliwość występowania ludzi 

i pojazdów, wzrost ilości zawieszonych osadów lub osadów pyłu); np. niepokojenie może powodować 

przemieszczanie się osobników danego gatunku, zmiany w zachowaniu gatunku, ryzyko śmiertelności; 

• oddziaływania pośrednie: pośrednia zmiana jakości środowiska (w tym hydrologii). 

 

W przypadku inwestycji sektora energetyki wiatrowej typowymi dodatkowymi rodzajami oddziaływania są efekt 

bariery i ryzyko kolizji.  

Źródła informacji służące do określenia znaczenia oddziaływania mogą obejmować dowody pochodzące 

z podobnych działań mających wpływ na obszary o podobnych celach w zakresie ochrony oraz opinie 

ekspertów oparte na dostępnych dowodach. Przy ocenie należy jednak uwzględnić lokalne warunki na 
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poszczególnych terenach, ponieważ to, co może być istotne dla jednego terenu, może nie być istotne dla 

innego.  

Pojęcie tego, co jest istotne, musi być interpretowane obiektywnie. Wielkość oddziaływania musi zostać 

określona w planie lub przedsięwzięciu w odniesieniu do specyficznych cech i uwarunkowań środowiskowych 

danego chronionego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem celów w zakresie ochrony obszaru i jego 

właściwości ekologicznych (Komisja Europejska, 2019).  

Ocena istotnego oddziaływania musi opierać się na odpowiednich danych naukowych (w tym na najlepszych 

dostępnych metodach i wiedzy) i wiarygodnych danych, mieć charakter ostrożnościowy i, w stosownych 

przypadkach, powinna uwzględniać opinie zainteresowanych stron, takich jak organizacje pozarządowe, 

agencje ochrony przyrody lub naukowcy.  

Przy ocenie należy stosować zasadę proporcjonalności, zasadę ostrożności i brać pod uwagę:  

 charakter, wielkość i złożoność planu lub przedsięwzięcia;  

 oczekiwane oddziaływanie; oraz 

 wrażliwość i niezastąpiony charakter chronionych w UE siedlisk i gatunków, których dotyczy 

oddziaływanie.  

Proporcjonalne podejście oznacza ocenę istotnego oddziaływania na wszystkie chronione w UE siedliska 

i gatunki, których dotyczy oddziaływanie, oraz skuteczne uniknięcie lub ograniczenie tego oddziaływania, 

niepowodujące jednocześnie nadmiernych kosztów (Smeeton i George, 2014). 

W orzeczeniach wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie rozważano, jakie oddziaływanie 

wynikające z planów lub przedsięwzięć stanowi istotne oddziaływanie. W kontekście dyrektywy OOŚ Trybunał 

uznał niedawno (2017 r.), że istotne oddziaływanie to potencjalne oddziaływanie na gatunki chronione 

dyrektywą siedliskową (lub prawem krajowym)44.  

Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu oceny istotności można znaleźć w rozdziałach 4.2 

(inwestycje lądowe) i 6 (inwestycje morskie) niniejszych wytycznych w poszczególnych podrozdziałach 

dotyczących siedlisk i poszczególnych grup gatunków.  

 

3.2 Ustalenie treści, obszaru i ram czasowych oceny (wytyczanie 
zakresu stosowania) 

Ocena będzie wymagała zgromadzenia danych wyjściowych specyficznych dla kontekstu danego planu lub 

przedsięwzięcia. Ważne jest, aby właściwy organ krajowy odpowiedzialny za plan i wykonawca 

przedsięwzięcia współpracowali z kluczowymi zainteresowanymi stronami w celu określenia zakresu oceny 

na podstawie opinii ekspertów. W uzgodnionym zakresie należy określić, jakie informacje mają znaleźć się 

w ocenie dotyczącej chronionych w UE siedlisk i gatunków, obszarów Natura 2000, ścieżek i oddziaływań, 

a także planów i przedsięwzięć, które mogą oddziaływać w połączeniu (zob. rozdział 3.4 dotyczący 

skumulowanego oddziaływania).  

Ustalenie podstawowych warunków dotyczących inwestycji sektora energetyki wiatrowej może potrwać ponad 

12 miesięcy. Na przykład, aby uwzględnić różnice w takich czynnikach jak warunki pogodowe i dostępność 

żywności, o których wiadomo, że mają istotny wpływ na liczebność gatunków wysoce ruchliwych, takich jak 

ptaki morskie, konieczne mogą być miesięczne badania podstawowe trwające nieprzerwanie 24 miesiące. 

W przypadku gatunków osiadłych lub siedlisk, które nie są bardzo dynamiczne, badania podstawowe 

w pojedynczym 12-miesięcznym okresie mogą wystarczyć, aby uwzględnić zmienność sezonową. 

W każdym przypadku ramy czasowe dla czynnika inwestycji sektora energetyki wiatrowej, dla którego należy 

gromadzić dane wyjściowe przez dostateczny okres obejmujący sezonowe aspekty zachowań (rozród, 

                                                      

44 C-461/17, Holohan i inni, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Zbiór Orzeczeń (sprawozdania Trybunału – informacje ogólne); 
przypomnienie wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., Komisja/Hiszpania (Alto Sil/hiszpański niedźwiedź brunatny) oraz C-
404/09, EU:C:2011:768, pkt 86. 
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migrację, sen zimowy), są odpowiednie. Dane wyjściowe powinny uwzględniać warunki środowiskowe ze 

scenariusza, w którym nie realizuje się planu lub przedsięwzięcia, tj. przed podjęciem jakichkolwiek robót 

poprzedzających rozpoczęcie budowy lub robót budowlanych, które w wymierny sposób zmieniłyby warunki 

podstawowe. W ramach czasowych planu lub przedsięwzięcia należy również uwzględnić fakt, że dane 

ekologiczne mogą być ważne tylko przez pewien czas, a właściwe organy krajowe mogą przyjąć ważność 

danych do celów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, OOŚ lub odpowiedniej oceny tylko 

wówczas, gdy zostaną one zebrane w określonych ramach czasowych przed oceną45.  

W rozdziale 4.2 (inwestycje lądowe) oraz w rozdziale 6 (inwestycje morskie) przedstawiono przeglądy 

prawdopodobnego istotnego oddziaływania wynikającego z inwestycji sektora energetyki wiatrowej na 

chronione w UE gatunki i siedliska. W tym kontekście zbadano kluczowy parametr, jakim jest odległość (w 

jakiej można zmierzyć oddziaływanie) oraz zróżnicowane zachowanie gatunków ruchliwych.  

Oddziaływanie inwestycji, takich jak turbiny wiatrowe, należy rozpatrywać w całym cyklu życia. Oddziaływanie 

to może być dalekosiężne i może wpływać na chronione w UE siedliska i gatunki, które są oddalone od planu 

lub przedsięwzięcia. Obszar badań (przestrzenne ramy odniesienia) należy zatem określić w taki sposób, aby 

obejmował cały obszar geograficzny, w obrębie którego mogą wystąpić wszystkie działania w ramach planu 

lub przedsięwzięcia oraz ich oddziaływania. 

W świetle oddziaływania, które może wystąpić w wyniku realizacji planu lub przedsięwzięcia, obszar badań 

może zostać rozszerzony o cechy środowiskowe w szerszej skali krajobrazu, krajobrazu morskiego lub 

ekosystemu, np. zlewni rzeki. Obszar badań może zmienić się w trakcie procesu oceny, jeżeli otrzymane 

zostaną dodatkowe informacje lub będą one potrzebne na poparcie oceny lub na potrzeby planowania 

środków łagodzących bądź jeżeli długoterminowe monitorowanie wymaga określenia miejsc kontroli (Gullison 

i in., 2015). 

Konieczne jest również określenie ram czasowych (czasowych ram odniesienia) oceny. Oddziaływanie na 

gatunki chronione w UE może występować przez pewien czas po rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji planu 

lub przedsięwzięcia (Ramka 3-1). Ramy czasowe powinny być wystarczająco długie, aby uwzględnić przeszłe, 

obecne i prawdopodobne przyszłe warunki podstawowe, całkowity czas, w którym prawdopodobne jest 

wystąpienie oddziaływania, przewidywane oddziaływanie zmiany klimatu na warunki środowiskowe oraz 

chronione w UE siedliska i gatunki, jak również wszelkie możliwe do przewidzenia przyszłe inwestycje, 

w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego lub opinii ekspertów. 

Ponadto, określając przestrzeń i ramy czasowe, w ocenie należy również uwzględnić potencjalne 

skumulowane oddziaływanie (zob. rozdział 3.4).  

Ramka 3-1 Przykładowe scenariusze wymagające wydłużonych ram czasowych 

Przykład 1. Gatunki długo żyjące, takie jak duże drapieżne ptaki migrujące, które wracają do Europy i rozmnażają się 

dopiero po trzech lub czterech latach. Utrata niedojrzałych osobników w wyniku śmiertelności z powodu kolizji z turbiną 

wiatrową wkrótce po opuszczaniu gniazda przez pisklęta lub w trakcie migracji może być mierzalna w populacji lęgowej 

tylko wtedy, gdy dorosłe osobniki zdolne do rozmnażania nie są zastępowane powracającymi ptakami w wieku 

rozrodczym. Może to nastąpić dopiero po trzech lub czterech latach od rozpoczęcia przedsięwzięcia, ale skutki pozostaną 

odczuwalne po jego zakończeniu. 

 

Dobra praktyka:  

                                                      

45 W brytyjskich wytycznych dotyczących badań nad nietoperzami (Collins, 2016) stwierdzono, że okres ważności 
danych z badań należy ustalać indywidualnie dla każdego przypadku i że zależy on od szeregu następujących kwestii: 
• Czy pierwotne badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk? 
• Czy pierwotne badania były w jakikolwiek sposób ograniczone (pod względem terminów, warunków 
pogodowych, używanego sprzętu, liczby badaczy, wiedzy fachowej badaczy itp.)? 
• Czy wyniki pierwotnych badań potwierdzają pierwotne wnioski i czy są one nadal aktualne? 
• Czy charakter terenu lub otaczającego obszaru zmienił się od czasu pierwotnych badań (np. czy struktura 
obiektu uległa pogorszeniu i nadaje się w mniejszym stopniu na miejsce odpoczynku lub czy człowiek przestał tam 
zamieszkiwać i struktura obiektu nadaje się w większym stopniu na miejsce odpoczynku)? 
• Czy dodatkowe badania mogą dostarczyć informacji istotnych dla podjęcia decyzji (takich jak pozwolenie na 
budowę), projektu środków łagodzących lub konkretnych porad związanych z proponowanym działaniem? 
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W odniesieniu do celów w zakresie ochrony obszaru Natura 2000 należy ocenić skutki populacyjne śmiertelności 

w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi od chwili rozpoczęcia realizacji planu lub przedsięwzięcia do chwili, 

w której zgodnie z przewidywaniami oddziaływanie nie będzie już występowało. 

 

Przykład 2. Wzrost poziomu mórz i oceanów spowodowany zmianą klimatu zmniejszy zasięg siedlisk przybrzeżnych 

w ciągu najbliższych 25 lat. 

Utratę siedlisk przybrzeżnych wskutek śladu fundamentów turbin wiatrowych można przewidzieć na etapie budowy. 

Istotność utraty siedlisk w trakcie 25-letniego etapu eksploatacji planu lub przedsięwzięcia może być znacznie większa, 

jeśli uwzględni się utratę siedlisk przybrzeżnych na skutek wzrostu poziomu mórz i oceanów. Jest to szczególnie ważne, 

jeśli realizacja przedsięwzięcia może uniemożliwić podjęcie działań w zakresie zarządzania związanych ze zmianą 

klimatu, np. regulowanej zmiany linii brzegowej. 

 

Dobra praktyka:  

W odniesieniu do celów w zakresie ochrony obszaru Natura 2000 należy ocenić utratę siedlisk na podstawie śladu 

planu lub przedsięwzięcia w połączeniu z naukowo uzasadnionymi prognozami dotyczącymi utraty lub 

pozyskania siedlisk na obszarze Natura 2000 w ramach różnych scenariuszy wzrostu poziomu mórz i oceanów 

spowodowanego zmianą klimatu. 

 

 

Przykład 3. Rozwój skupisk raf na fundamentach turbin w wodach morskich. 

Tworzenie skupisk na sztucznych strukturach, a w rezultacie innych gatunków morskich, jest dynamicznym procesem, 

który może zająć wiele lat i który jest skomplikowany z powodu takich czynników jak zmniejszona presja połowowa. Takie 

oddziaływanie może pojawiać przez cały etap eksploatacji planu lub przedsięwzięcia w zakresie inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej. Jeżeli fundamenty lub materiał, taki jak pancerz skalny, pozostaną na miejscu po likwidacji, 

wówczas oddziaływanie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, może również trwać bezterminowo. 

 

Dobra praktyka:  

Należy określić potencjalne troficzne konsekwencje rozwoju raf w odniesieniu do cech ekologicznych lub funkcji 

obszaru Natura 2000 oraz ocenić prawdopodobne oddziaływanie. Należy prowadzić monitorowanie, nie tylko 

w celu opisania kolonizacji, ale także w celu oceny konsekwencji dla grup takich jak ssaki morskie, tak aby później 

można było podjąć świadome decyzje dotyczące likwidacji.  

 

Należy zastanowić się, czy rozwój skupisk bentosowych46 na zlokalizowanych tam podłożach (np. pancerzu skalnym) 

pozytywnie przyczynia się do różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, czy też do degradacji siedliska 

przyrodniczego. Będzie to częściowo zależało od kontekstu historycznego, np. od tego, czy w przeszłości doszło do 

utraty siedlisk o twardym podłożu. 

 

Należy rozważyć monitorowanie inwazyjnych gatunków obcych, które mogą kolonizować twarde struktury, ponieważ 

mają one tendencję do kolonizowania nowego podłoża szybciej niż gatunki rodzime. 

 

3.3 Wyznaczanie zakresu oceny  

Wymagane informacje podstawowe muszą być proporcjonalne do potrzeb oceny. Dlatego też informacje 

podstawowe do celów wstępnej kontroli będą mniej szczegółowe niż informacje podstawowe do celów 

odpowiedniej oceny. Często możliwe jest oparcie decyzji o ustaleniu obowiązku przeprowadzenia wstępnej 

kontroli na opublikowanych materiałach i konsultacjach z odpowiednimi organami ochrony przyrody.  

Zakres oceny obejmuje opis kontekstu ekologicznego lokalizacji planu lub przedsięwzięcia, odnośne obszary 

Natura 2000 oraz powiązania między planem lub przedsięwzięciem a tymi obszarami. W Ramka 3-2 podano 

przykłady odpowiednich podstawowych informacji ekologicznych. W Ramka 3-3 przedstawiono przykłady 

istniejących źródeł informacji i dodatkowych danych z badań, które stanowią podstawę każdej odpowiedniej 

oceny47.  

Ramka 3-2 Przykłady odpowiednich podstawowych informacji ekologicznych 

                                                      

46 Skupisko organizmów żyjących na dnie morskim, w dnie morskim lub w jego pobliżu bądź na dnie rzeki, jeziora lub 
strumienia, zwane również strefą bentosową. 
47 Typowy poziom informacji uwzględnianych na każdym etapie odpowiedniej oceny podsumowano w dodatku C. 
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• Liczebność populacji i występujące w niej tendencje, stopień jej izolacji, sezonowość, struktura wiekowa i stan 

ochrony48 

• Obszar siedliska, stopień rozdrobnienia i izolacji oraz stan ochrony 

• Biologiczny i ekologiczny związek między siedliskami i gatunkami (np. analiza terytoriów) 

• Praktyki zarządzania na lądzie i morzu, na przykład płodozmian, sezonowe wypalanie roślinności i strefy zakazu 

połowów 

• Cechy środowiskowe, które łączą lokalizację planu lub przedsięwzięcia z obszarami Natura 2000, np. rzeki lub prądy 

pływowe 

 

Ramka 3-3 Przykłady kluczowych źródeł informacji na potrzeby ocen skutków 

• Standardowe formularze danych sieci Natura 2000 

Standardowy formularz danych, który jest dostępny dla każdego obszaru Natura 2000, zawiera informacje na temat 

chronionych w UE gatunków i typów siedlisk, w związku z którym wyznaczono obszar, oraz zawiera szeroką ocenę stanu 

każdego gatunku lub typu siedliska na tym obszarze (w skali od A do D).  

Dostarcza on informacji o powierzchni obszaru, reprezentatywności i stanie ochrony siedlisk przyrodniczych obecnych na 

tym obszarze oraz o ogólnej ocenie wartości terenu dla ochrony danych typów siedlisk przyrodniczych.  

W odniesieniu do gatunków występujących na danym obszarze zawarte informacje dotyczą ich populacji, statusu (osiadły, 

lęgowy, zimujący, wędrujący) oraz wartości obszaru dla danych gatunków.  

Obejmuje on również istotne informacje kontekstowe dotyczące obszaru, w tym:  

- ogólną charakterystykę obszaru, informacje o jego jakości i znaczeniu;  

- informacje o podatności (negatywne oddziaływanie człowieka i inne czynniki wpływające na ten obszar oraz 

wrażliwość siedlisk i ekosystemów); 

- informacje o wszelkiej działalności człowieka i naturalnych procesach, które mogą mieć negatywny lub pozytywy 

wpływ na ochronę obszaru i zarządzanie nim; 

- informacje o organie zarządzającym odpowiedzialnym za dany obszar;  

- plany zarządzania obszarem i praktyki w tym zakresie, w tym tradycyjną działalność człowieka;  

- mapę obszaru. 

• Plany zarządzania obszarem  

Plany zarządzania siecią Natura 2000, o ile są dostępne, mogą dostarczać informacji na temat celów w zakresie ochrony 

obszaru, lokalizacji i stanu gatunków i siedlisk występujących na obszarze, zagrożeń dla nich oraz środków ochrony 

wymaganych do poprawy ich stanu ochrony. Elementy te mogą być użyteczne na etapie ustalenia obowiązku 

przeprowadzenia wstępnej kontroli i odpowiedniej oceny. 

• Przeglądarka sieci Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) oraz publiczna baza danych dotycząca sieci Natura 

2000 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie 

• Aktualne i historyczne mapy i zdjęcia lotnicze, informacje z badań geologicznych i hydrogeologicznych, informacje 

pochodzące od właściwych organów krajowych, agencji ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, ukończone 

strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, OOŚ i odpowiednie oceny, bazy danych farm wiatrowych i innych 

organizacji zrzeszających odpowiednich ekspertów49 

• Dane i sprawozdania z projektów badawczych finansowanych przez UE, a także inne naukowe publikacje i banki 

danych ze środowisk akademickich, organizacji pozarządowych lub branży. Na przykład bardzo przydatne mogą być 

dane telemetryczne, np. z projektów LIFE. Ciekawym bankiem danych jest Movebank50 (https://www.movebank.org/)  

                                                      

48 W przypadku wielu taksonów, takich jak nietoperze i ssaki morskie, można tego dokonać tylko w takim zakresie, 
w jakim jest to możliwe. Na przykład w przypadku nietoperzy liczebność populacji i struktura wiekowa są miarami 
krytycznymi, a brak danych uniemożliwia obecnie dokonanie sensownych ocen większości terenów. Obliczenia 
dotyczące liczebności populacji wymagałyby jednak znacznego zwiększenia inwestycji ze strony wykonawców farm 
wiatrowych, ponieważ konieczne byłoby zastosowanie określonych dodatkowych podstawowych technik gromadzenia 
danych, takich jak lokalizowanie miejsc odpoczynku za pomocą radiowego systemu monitorowania, liczenie zwierząt, 
odławianie itd. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych lat stopniowo będzie pojawiało się więcej informacji (zob. np. 
realizowane w całym Zjednoczonym Królestwie badanie https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-
programme/british-bat-survey). 
49 Zob. na przykład The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
oraz 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 
50 W Grecji wielu wykonawców lub konsultantów korzysta już z tej internetowej bazy danych podczas procesu OOŚ (lub 
nawet przed nim). Pole „mapa danych lokacyjnych” obejmuje kilka projektów, dla których dostępne są dane (niektóre 
z nich są dostępne online; w przypadku innych należy skontaktować się z administratorem). Dane odnoszą się do 
lokalizacji/lotów ptaków wyposażonych w nadajniki GPS. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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• Odpowiednie plany, aktualne i historyczne mapy, istniejące informacje z badań geologicznych i hydrogeologicznych, 

jak również wszelkie istniejące informacje z badań ekologicznych dostępne od organizacji branżowych, wykonawców, 

właścicieli gruntów, podmiotów zarządzających terenem lub agencji i organizacji ochrony przyrody 

• Sprawozdania dotyczące środowiska na poziomie strategicznym i projektowym oraz sprawozdania z oceny 

oddziaływania na środowisko, sprawozdania z odpowiedniej oceny oraz inne dowody w postaci dokumentów, 

w przypadku gdy plany lub przedsięwzięcia oceniono w przeszłości 

• Dodatkowe badania terenowe siedlisk lub gatunków, jeżeli istniejące dane (dotyczące np. powierzchni siedliska lub 

liczebności populacji) nie zapewniają wystarczającego poziomu szczegółowości (zob. Ramka 3-2) 

 

Istnieją trzy kluczowe etapy ustalenia odpowiedniego zakresu oceny.  

Po pierwsze, ważne jest, aby zacząć od przeprowadzenia przeglądu dokumentacji. W ramach tego przeglądu 

w obrębie badanego obszaru zostaną zidentyfikowane chronione w UE siedliska i gatunki, w związku z którymi 

wyznaczono obszar (obszary) Natura 2000. Obejmuje on zebranie i ocenę istniejących informacji na temat 

tych siedlisk i gatunków, jak również znajdujących się poza granicą wyznaczonego obszaru elementów 

środowiskowych i ekologicznych, które mogą być związane z celami w zakresie ochrony obszaru (obszarów).  

Po drugie, za dobrą praktykę, szczególnie w przypadku przedsięwzięć na lądzie, uważa się przeprowadzenie 

wizyty rozpoznawczej w terenie przez odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego ekologa. Wizyta 

rozpoznawcza w terenie może obejmować na przykład rozmowy z lokalnymi użytkownikami i zarządcami 

gruntów w celu lepszego zrozumienia sezonowych praktyk, które mogą mieć wpływ na różnorodność 

biologiczną na danym terenie (np. wykorzystanie ognia do wypalania użytków zielonych jesienią w celu 

uzyskania rozwoju młodych roślin wiosną następnego roku). W Ramka 3-4 podsumowano kluczowe punkty, 

które należy sprawdzić podczas wizyty rozpoznawczej w terenie. 

Ramka 3-4 Lista kontrolna do celów wizyty rozpoznawczej w terenie dotyczącej lądowych inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej 

• Czy informacje podstawowe są aktualne? Na przykład, czy nastąpiło zmniejszenie powierzchni siedlisk, które są 

przyczyną wyznaczenia, w wyniku erozji wybrzeża, czy pojawiły się nowe obszary siedlisk wspierających utworzone 

w wyniku praktyk gospodarowania gruntami, takich jak leśnictwo, czy też istnieją przesłanki wskazujące, że zmieniła 

się liczba par lęgowych gatunku, który jest przyczyną wyznaczenia, w kolonii ptaków morskich? 

• Czy istnieją nowe obszary, które mają znaczenie dla chronionych w UE siedlisk i gatunków? Na przykład, czy w obrębie 

lub poza granicami obszaru Natura 2000 istnieją nowe miejsca odpoczynku lub żerowania ptaków/nietoperzy? 

• Czy obszar badania jest odpowiedni? Na podstawie powyższego, czy obejmuje on cały obszar, na który może mieć 

wpływ plan lub przedsięwzięcie? 

• Czy przeprowadzono konsultacje z lokalnymi zainteresowanymi stronami? Konsultacje mogą być szczególnie ważne 

w przypadku znacznego sezonowego zróżnicowania obfitości różnorodności biologicznej lub w przypadku sezonowych 

praktyk gospodarowania gruntami, takich jak wypalanie roślinności lub polowanie. 

• Jakie są ograniczenia w pracy badawczej? Na przykład, czy istnieje bezpieczny dostęp, dobra widoczność 

w przypadku badań wizualnych i czy sezonowe praktyki gospodarowania gruntami wpłyną na wyniki? Wizyta 

rozpoznawcza w terenie i konsultacje z lokalnymi zainteresowanymi stronami będą okazją do ustalenia, jakie będą 

ograniczenia, i określenia odpowiednich podejść metodycznych do badań oraz lokalizacji, z których będą gromadzone 

dane. 

 

Po trzecie, w przypadku stwierdzenia luk w wiedzy lub gdy dane nie są aktualne, badania mające na celu 

zebranie brakujących lub aktualnych informacji muszą zaplanować i przeprowadzić wykwalifikowani 

i doświadczeni ekolodzy. Ocena, czy dane są aktualne, powinna zależeć od rodzaju badania, od tego, czy 

poprzednie badania przeprowadzono w optymalnych warunkach lub o optymalnej porze roku oraz czy zmieniły 

się warunki środowiskowe. Dobrą praktyką jest gromadzenie danych przez co najmniej rok do trzech lat od 

oceny. Ramy czasowe gromadzenia danych wyjściowych należy ustalać indywidualnie dla każdego 

przypadku, uwzględniając ogólny niedobór istniejących danych, pełny roczny cykl życia gatunku, jak również 

istniejącą wiedzę na temat różnic między poszczególnymi latami (np. w przypadku gdy na migrację gatunków 

mogą mieć wpływ warunki pogodowe). 

Przy określaniu czasu, przez jaki należy gromadzić dane z badań, ważne jest również uwzględnienie, w jaki 

sposób dane te będą analizowane (zob. również rozdział 7).  
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Dobrą praktyką jest zadbanie, aby badania poprzedzające budowę opracowywano w taki sposób, aby 

umożliwić porównanie z wynikami monitorowania po zakończeniu budowy, oraz aby metodyki były 

rejestrowane dokładnie i na tyle szczegółowo, aby umożliwić ciągłość metody i analiz, nawet w przypadku 

zmiany personelu (co często zdarza się w przypadku przedsięwzięć wieloletnich). 

Odniesienie do metod badań ekologicznych zawarto w omówieniu potencjalnego wpływu w rozdziale 4.2 

(inwestycje lądowe) i rozdziale 6 (inwestycje morskie). 

Dalsze wytyczne dotyczące przeprowadzania badań podstawowych znajdują się w wytycznych metodycznych 

Komisji Europejskiej dotyczących przepisów art. 6 ust. 3 i 4 (KE, 2019) w „Dobrych praktykach w zakresie 

gromadzenia danych wyjściowych o różnorodności biologicznej” (Gullison i in., 2015). 

3.4 Ocena skumulowanego oddziaływania 

3.4.1 Jakie działania należy wziąć pod uwagę? 

Plan lub przedsięwzięcie dotyczące energii wiatrowej można realizować w połączeniu z innymi planami 

i przedsięwzięciami i mogą one oddziaływać w sposób skumulowany na chronione w UE siedliska lub gatunki.  

Skumulowane oddziaływanie środowiskowe można określić jako oddziaływanie na środowisko spowodowane 

połączonymi skutkami przeszłych, obecnych i przyszłych działań. Chociaż oddziaływanie jednej inwestycji 

może nie być istotne, połączone skutki kilku inwestycji razem mogą być znaczące. Skumulowane 

oddziaływanie jest bardzo istotne dla wdrażania inwestycji sektora energetyki wiatrowej, biorąc pod uwagę 

stale rosnącą liczbę wniosków w sprawie produkcji energii wiatrowej oraz oczekiwany wzrost mocy 

w nadchodzących latach (zob. rozdział 1 dotyczący polityki energetyki wiatrowej).  

Biorąc pod uwagę, że ocena skumulowanego oddziaływania planów i przedsięwzięć jest wymagana na 

podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, jak również na mocy dyrektyw SOOŚ i OOŚ (załącznik III i IV), 

poniżej opisano kluczowe zasady tej oceny odnoszące się do inwestycji sektora energetyki wiatrowej.  

Po pierwsze, zgodnie z art. 6 ust. 3 przepis dotyczący oddziaływania „łącznego” ma zastosowanie 

zarówno do wstępnej kontroli, jak i do odpowiedniej oceny.  

Po drugie, przepis dotyczący oddziaływania „łącznego” ma zastosowanie do planów lub przedsięwzięć, które 

są ukończone, na które udzielono pozwolenia, ale ich nie ukończono, lub które są proponowane. Oprócz 

oddziaływania planów lub przedsięwzięć, które są głównym przedmiotem oceny, właściwe może być 

uwzględnienie oddziaływania planów i przedsięwzięć już zrealizowanych. Choć ukończone już plany 

i przedsięwzięcia same w sobie nie podlegają obowiązkowi oceny wynikającemu z art. 6 ust. 3, istotne jest 

uwzględnienie ich przy ocenie oddziaływania bieżących planów lub przedsięwzięć, tak aby określić, czy mogą 

wystąpić skutki łączne wynikające z oddziaływania bieżących przedsięwzięć w połączeniu z innymi, 

ukończonymi planami i przedsięwzięciami. Oddziaływanie takich ukończonych planów i przedsięwzięć zwykle 

byłoby częścią warunków początkowych terenu na tym etapie (zob. rozdział 3.3). Plany i przedsięwzięcia, na 

które udzielono w przeszłości pozwolenia, ale nie zostały jeszcze wdrożone lub ukończone, powinny być 

uwzględnione w przepisach dotyczących oddziaływania łącznego. W odniesieniu do innych proponowanych 

planów lub przedsięwzięć, na podstawie zasady pewności prawa, stosowne wydaje się ograniczenie 

obowiązywania przepisu dotyczącego oddziaływania „łącznego” do planów lub przedsięwzięć, które zostały 

zaproponowane, tj. w przypadku których złożono wniosek o zatwierdzenie lub wydanie zgody (zob. rozdział 

4.5.3). 

Ponadto warto zauważyć, że ocena skumulowanego oddziaływania nie ogranicza się do oceny podobnego 

rodzaju planów i przedsięwzięć z tej samej branży (np. szeregu farm wiatrowych). Ocena powinna 

obejmować wszystkie rodzaje planów lub przedsięwzięć, które w połączeniu z rozpatrywanym planem 

dotyczącym farmy wiatrowej lub energii wiatrowej mogłyby wywierać istotne oddziaływanie. 

Podobnie ocena powinna uwzględniać skumulowane oddziaływanie nie tylko pomiędzy przedsięwzięciami 

albo pomiędzy planami, ale także pomiędzy planami a przedsięwzięciami (i odwrotnie). Na przykład nowe 

przedsięwzięcie dotyczące budowy farmy wiatrowej w pobliżu obszaru Natura 2000 samo w sobie może nie 

wywierać niekorzystnego wpływu, lecz jeśli rozpatrzy się je w połączeniu z zatwierdzonym już 

przedsięwzięciem dotyczącym infrastruktury transportowej przebiegającej w tej samej okolicy, oddziaływanie 
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obydwu przedsięwzięć może okazać się wystarczająco istotne, aby wpłynąć niekorzystnie na obszar. Z kolei 

plan sam w sobie może nie mieć żadnego znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale wynik jego 

oceny może być inny, jeśli zostanie jej poddany w połączeniu z dużym przedsięwzięciem budowlanym, które 

jest już zaplanowane lub udzielono na nie pozwolenia, ale nie jest uwzględnione w tym planie (zob. rozdział 

4.5.3). 

Określenie odpowiedniego zakresu przestrzennego w kontekście skumulowanego oddziaływania może 

stanowić wyzwanie, w szczególności przy ocenie oddziaływania na ptaki migrujące i nietoperze. Jak 

wspomniano w rozdziale 3.2 (wytyczanie zakresu stosowania), zaleca się, aby właściwe organy i wykonawcy 

nawiązali współpracę z zainteresowanymi stronami w celu określenia zakresu oceny.  

Kluczowym wyzwaniem w ocenie skumulowanych skutków jest zrozumienie, w jaki sposób kumuluje się 

oddziaływanie, jakie są ważne progi ekologiczne i kiedy zostaną one przekroczone. Jest to rzeczywiście 

złożona kwestia i trzeba przyznać, że istnieje wiele niejasności. Ponadto wszystkie niepewności związane 

z wyzwaniem, jakim jest ocena istotności (zob. 3.5), mają również znaczenie dla oceny skumulowanych 

skutków, ale w tej sytuacji złożoność jest jeszcze większa. Na przykład:  

• wciąż niewiele wiadomo na temat skutków na poziomie populacji. Ocena skumulowanego oddziaływania 

jest ograniczona podstawową wiedzą na temat dynamiki liczebności populacji (np. ile miejsca potrzebują 

poszczególne gatunki? Czy mogą łatwo znaleźć inne miejsca do żerowania?). W szczególności 

w przypadku rozwoju morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej trudno jest zbadać oddziaływanie 

na populacje nietoperzy, ptaków i ssaków morskich;  

• trudno jest zrozumieć ogólny zakres presji na receptory (np. połowy, zanieczyszczenie, hałas itp.). 

Uwzględnienie różnych presji wynikających z różnych działań łącznie na jednym obszarze stanowi 

wyzwanie;  

• trudno przewidzieć, w jaki sposób różne gatunki będą wykorzystywać krajobraz lub krajobraz morski 

w przypadku wielu różnych przedsięwzięć; 

• nie zawsze jest jasne, jak traktować małe przedsięwzięcia, gdy w pobliżu prowadzone jest duże 

przedsięwzięcie, które automatycznie miałoby dominujący wpływ na wszystkie aspekty skumulowanych 

skutków. Często zapomina się jednak, że przedsięwzięcia, które nie są poddawane wstępnej kontroli ze 

względu na brak istotnego oddziaływania, zawsze przyczyniają się do kumulacji oddziaływania.  

 

Innym powodem, który zwiększa złożoność przeprowadzania ocen skumulowanych skutków, jest brak 

danych, nie tylko dotyczących oddziaływania (np. śmiertelności, przemieszczania), ale także dotyczących 

działań, które należy uwzględnić:  

• dane uzyskane w wyniku monitorowania często nie są przechowywane w publicznej bazie danych i rzadko 

są przetwarzane w sposób umożliwiający wykorzystywanie przydatnych informacji (np. wzorców, 

skuteczności środków) w przyszłych ocenach planów lub przedsięwzięć; 

• w państwach członkowskich, w których nie ma krajowych wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia 

kontroli po zakończeniu monitorowania, istnieje problem niezgodnych metodyk (to samo dotyczy poziomu 

transgranicznego);  

• powszechnie brakuje publicznych baz danych zapewniających przestrzenny przegląd istniejących 

i planowanych działań oraz związanych z nimi informacji na temat ich głównych cech (np. liczby turbin 

wiatrowych, ich wysokości, dokładnej lokalizacji, połączenia z systemami informacji geograficznej itp.).  

 

Wreszcie wspólnym wyzwaniem związanym z dokonywaniem ocen skumulowanych skutków jest przypisanie 

„obciążenia” skumulowanym oddziaływaniem, gdy realizacja przedsięwzięcia odbywa się sekwencyjnie. 

Obecne główne podejście opiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, co oznacza, że w ostatnim 

przedsięwzięciu uwzględnia się wszystkie oddziaływania ze wszystkich poprzednich przedsięwzięć. 

W związku z tym plany i przedsięwzięcia, które są dodatkowe w stosunku do tych, na które udzielono już 

pozwolenia na tym samym obszarze, narażone są na większe ryzyko odrzucenia ze względu na większe 

ryzyko wystąpienia znaczących skutków.  

Pomimo wszystkich tych wyzwań potencjalne skumulowane oddziaływanie należy oceniać przy użyciu 

solidnych danych wyjściowych i nie należy opierać się wyłącznie na kryteriach jakościowych. Ocena 

skumulowanego oddziaływania powinna również stanowić integralną część ogólnej oceny i nie należy 

traktować jej jedynie jako „refleksji” dokonanej na koniec procesu oceny.  
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Badania mające na celu wypracowanie solidnych podejść do oceny skumulowanych skutków nabierają 

intensywności, głównie w odniesieniu do morskiej energii wiatrowej. Można się spodziewać, że w ciągu 

najbliższych kilku lat dostępnych będzie więcej wytycznych.  

3.4.2 Zalecane podejście związane z oceną skumulowanego 
oddziaływania w sektorze energetyki wiatrowej 

W poniższym rozdziale przedstawiono zalecane podejścia do wyżej wymienionych wyzwań. Określono je na 

podstawie szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi stronami we wszystkich państwach 

członkowskich UE w ramach tego przedsięwzięcia.  

Plany lub przedsięwzięcia dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej należy rozpatrywać 

łącznie z innymi działaniami, które mogą oddziaływać na te same chronione w UE gatunki i siedliska. 

Na przykład rozwój infrastruktury sieci energetycznej ma podobne rodzaje oddziaływania na ptaki. 

Ponadto przy ocenie należy uwzględniać nie tylko istniejące inwestycje, ale także plany lub 

przedsięwzięcia, które są ukończone, na które udzielono pozwolenia, ale ich nie ukończono, lub które 

są proponowane (zob. 3.4.1). Dlatego kluczowe znaczenie ma dysponowanie danymi na temat tych 

innych działań i ich wpływu. Informacje uzyskane w wyniku monitorowania działających farm 

wiatrowych można by na przykład wykorzystać do ocen śmiertelności, jaką może powodować nowo 

planowana farma wiatrowa.  

Wykonawcy przedsięwzięcia powinni uwzględnić skumulowane oddziaływanie jako integralną 

i znaczącą część ogólnej oceny. Współpraca wykonawców z właściwymi organami na wczesnym 

etapie, np. w kontekście wytyczania zakresu stosowania lub gromadzenia danych, poprawi jakość 

takich ocen. W niektórych przypadkach właściwe może być jednak przeniesienie odpowiedzialności 

za przygotowanie ocen skumulowanych skutków z wykonawców przedsięwzięć na sektor instytucji 

rządowych i samorządowych, ponieważ posiadają one najlepszy obraz innych działań na dużych 

obszarach i wiedzę na ich temat. A przynajmniej sektor instytucji rządowych i samorządowych mógłby 

gromadzić wszystkie istotne informacje i przekazywać je wykonawcom przedsięwzięcia 

i konsultantom. Podobnie przegląd różnych działań znacznie ułatwiłoby stworzenie krajowej lub 

regionalnej bazy danych. Idealnie byłoby, gdyby baza danych zawierała dynamiczną mapę 

umożliwiającą wyszukiwanie wszystkich przedsięwzięć, również tych, które są jeszcze na etapie 

planowania. Poprawiłoby to jakość podejmowania decyzji. 

Zakres przestrzenny powinien obejmować obszar geograficzny, na którym wszystkie działania 

w ramach planu lub przedsięwzięcia oraz ich skumulowane oddziaływanie mogą mieć wpływ na cele 

w zakresie ochrony przedmiotowych obszarów Natura 2000. W celu ustalenia, czy skala starań 

potrzebnych do zakończenia oceny skumulowanego oddziaływania odpowiada wymogom art. 6 ust. 3, 

należy stosować zasadę proporcjonalności (zob. dobre praktyki w Badanie sytuacyjne 3-1). 

W przypadku planów dotyczących inwestycji sektora energetyki wiatrowej na dużą skalę, które są 

zlokalizowane głównie na morzu, ale mogą również być prowadzone na lądzie, zaleca się 

zastosowanie podejścia transgranicznego.  

Ocena skumulowanego oddziaływania w planowaniu przestrzennym ma zasadnicze znaczenie dla 

określenia „obszarów nadających się do wykorzystywania energii o niskim ryzyku ekologicznym” 

zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii. Skumulowane oddziaływanie 

lepiej uwzględnia się w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko i związanych z nimi 

odpowiednich ocenach, w szczególności w odniesieniu do planowania przestrzennego obszarów 

morskich, ponieważ te plany zagospodarowania przestrzennego obejmują wszystkie działania 

morskie.  

Warto przyjrzeć się istniejącym dobrym praktykom postępowania w przypadku niepewności w ocenie 

skumulowanych skutków. W Niderlandach opracowano proces „ram ekologii i kumulacji” (Badanie 

sytuacyjne 3-2) mający wspierać inwestycje w zakresie morskiej energii wiatrowej. Zastosowanie tych 

ram do wszystkich planowanych turbin wiatrowych na danym obszarze morskim pozwala uniknąć 

podejścia „kto pierwszy, ten lepszy”, co oznacza, że najnowsze inwestycje wiążą się z największym 

ryzykiem odrzucenia ze względu na skumulowane oddziaływanie. 

 

Badanie sytuacyjne 3-1 Wytyczne dotyczące oceny przestrzennego zakresu oceny skumulowanych 
skutków związanej z populacjami ptaków we Flandrii (Belgia) 
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Niektóre państwa członkowskie lub regiony udzielają szczegółowych wskazówek dotyczących kwestii związanych 

z oceną skumulowanych skutków. We Flandrii (Belgia) opracowano wytyczne dotyczące postępowania w przypadku 

ryzyka środowiskowego i monitorowania związanych z lądowymi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej oraz ptakami 

i nietoperzami. Wynika z nich, że nie ma konieczności badania stanu populacji/stanu ochrony poza granicami kraju. 

(Skumulowane) oddziaływanie linii elektroenergetycznych lub farm wiatrowych na ważne sezonowe szlaki migracyjne 

ptaków ocenia się w skali subregionalnej (lokalnej) w regionie Flandrii (szacowana część populacji migrującej w obrębie 

tego szlaku, na którym planowana jest nowa linia elektroenergetyczna lub farma wiatrowa).  

 

Stosuje się następujące podejście: 

• w przypadku indywidualnych wniosków dotyczących przedsięwzięcia ocena wszystkich możliwych skumulowanych 

oddziaływań jest nierealistyczna, głównie dlatego, że nie są dostępne niezbędne informacje na temat skali oceny, 

nawet w skali lokalnej/subregionalnej (skalą regionalną jest Flandria, skala lokalna jest skalą „subregionalną”). Możliwe 

jest jednak przynajmniej dokonanie oceny skumulowanego oddziaływania podobnych niedawnych przedsięwzięć 

i planów (farm wiatrowych, linii elektroenergetycznych) przy użyciu metod opisanych w wytycznych (szacowany próg 

dodatkowej śmiertelności na poziomie 1–5 % normalnej rocznej śmiertelności w populacji (obecna śmiertelność 

naturalna i antropogeniczna, zob. pkt 5.4.2)); 

• aby ocena skumulowanych skutków była pragmatyczna, oddziaływanie każdej indywidualnie planowanej linii 

elektroenergetycznej i farmy wiatrowej ocenia się w skali lokalnej lub regionalnej. W większości przypadków stosuje 

się skalę lokalną. Na przykład w przypadku kaczek zimujących skala subregionalna obejmuje wszystkie kaczki na 

obszarach, które są połączone ekologicznie przez cały sezon zimowy. Ocena na większą skalę jest możliwa, gdy 

skumulowane oddziaływanie można obliczyć w wystarczający sposób. Ponadto, aby ocenić ewentualne istotne 

oddziaływanie na integralność obszaru (lub sieci obszarów) Natura 2000, ocenę populacji należy przeprowadzić na 

mniejszą skalę. W przyszłości może powstać model na skalę regionalną pozwalający na regularną ocenę obecnego 

skumulowanego oddziaływania wszystkich farm wiatrowych we Flandrii, najlepiej w oparciu o wyniki monitorowania 

działających farm wiatrowych. Wyniki modelu można wykorzystać do poprawy progów lokalnych lub subregionalnych. 

Źródła: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bruksela. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. [Postępowanie w przypadku niepewności dotyczących oceny skutków indywidualnie planowanych farm 

wiatrowych dla populacji ptaków i nietoperzy] Prezentacja na Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW), 

6–8 września 2017, Estoril, Portugalia. 

 

Badanie sytuacyjne 3-2 Postępowanie w przypadku oceny skumulowanych skutków morskiej energii 
wiatrowej w Niderlandach 

Niderlandy zdecydowały, że do 2023 r. morska energia wiatrowa powinna generować łącznie 4 450 MW energii 

elektrycznej, a w latach 2024–2030 łącznie 11 500 MW. W chwili powstawania tego tekstu (2019 r.) zrealizowano lub 

trwa realizacja inwestycji zapewniających wytwarzanie zaledwie 1 000 MW. Mające zastosowanie decyzje zapisano w 

„planie działania na rzecz morskiej energii wiatrowej w Niderlandach” zawierającym szczegółowe mapy przestrzenne 

oraz ramy czasowe budowy nowych farm wiatrowych.  

 

Ponieważ zgodnie z oczekiwaniami skumulowane oddziaływanie będzie znaczne, rząd niderlandzki opracował „ramy 

ekologii i kumulacji” mające wspierać inwestycje w zakresie morskiej energii wiatrowej. Ramy te zawierają wytyczne 

dotyczące sposobu obliczania skumulowanego oddziaływania. Stosuje się je do wszystkich decyzji przestrzennych 

związanych z morską energią wiatrową, w tym do OOŚ i odpowiedniej oceny. Jest to żyjący dokument, który jest stale 

dostosowywany w oparciu o nowe odkrycia naukowe i nowe dane. Składa się on z głównego sprawozdania 

zawierającego wytyczne metodyczne oraz szeregu sprawozdań cząstkowych, w których skoncentrowano się 

w szczególności na grupach receptorów (ptakach, nietoperzach, ssakach morskich). Te sprawozdania cząstkowe 

zawierają bardziej szczegółowe metodyki i modele, a także przewidywane wyniki oparte na wdrażaniu planu działania. 

Ostatnio dodano podsumowanie dotyczące zarządzania obejmujące streszczenie wszystkich sprawozdań cząstkowych 

oraz warunki, które należy spełnić podczas wdrażania planu działania na rok 2030.  

 

Ramy te opierają się na wynikach programów badawczych opracowywanych od 2010 r. w celu uzupełnienia braków 

w wiedzy. 

  

Niedawno zaktualizowane obliczenia obejmują nie tylko przewidywane inwestycje sektora energetyki wiatrowej 

w niderlandzkiej części Morza Północnego, ale również planowane inwestycje sektora energetyki wiatrowej na innych 

obszarach Morza Północnego.  
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Jako akceptowalny próg oceny skumulowanego oddziaływania inwestycji sektora energetyki wiatrowej na szereg 

gatunków ptaków i nietoperzy, a także na morświny, stosuje się pojęcie „potencjalnego biologicznego usuwania”. 

W przypadku gatunków ptaków migrujących potencjalne biologiczne usuwanie porównano z całkowitą populacją ptaków 

migrujących. Aby ocenić ryzyko kolizji ptaków i nietoperzy, utratę siedlisk przez ptaki oraz wpływ hałasu podwodnego na 

morświny, przeprowadzono obliczenia i modelowanie. Wyniki przełożyły się na warunki pozwolenia, które mają spełnić 

nowe morskie farmy wiatrowe. Przykładem korzyści płynących z bieżących badań zarówno dla wykonawców 

przedsięwzięć, jak i dla różnorodności biologicznej, są warunki pozwolenia dostosowane tak, aby zmniejszyć ryzyko 

kolizji nietoperzy. W związku z nowym spojrzeniem na (szacunkową) liczebność i zachowanie Pipistrellus nathusii, 

migrującego gatunku nietoperzy, który najczęściej pokonuje Morze Północne, opracowano nowy zestaw warunków 

pozwolenia oparty na wielu parametrach środowiskowych. Ukierunkowanie na pewne warunki jednocześnie zmniejsza 

straty w produkcji energii wynikające z wyłączenia (o 12 % w przypadku nowoczesnej turbiny wiatrowej), a także 

znacząco zmniejsza ryzyko śmiertelności. Te nowe warunki pozwolenia obejmują:  

• okres roku: od dnia 25 sierpnia do dnia 10 października; 

• pory dnia: przez całą noc, od zachodu do wschodu słońca; 

• warunki pogodowe: należy uwzględnić kierunek, prędkość i temperaturę wiatru (zob. Tabela 3-1); 

• prędkość wiatru pozwalającą na uruchomienie turbiny wiatrowej (włączeniową prędkość wiatru): zob. Tabela 3-1 

(połączenie kierunku i temperatury wiatru określa warunki uruchomienia lub zatrzymania turbiny wiatrowej).  

 

Należy podkreślić, że warunki pozwolenia odnoszące się do nietoperzy opierają się na ograniczonych danych i fachowej 

ocenie, w tym obserwacjach aktywności nietoperzy w różnych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w zależności od 

prędkości wiatru. Ze względu na to, że rzadko jednak odnotowuje się przypadki śmierci nietoperzy na morzu, nie można 

bezpośrednio monitorować skuteczności tej strategii łagodzenia skutków.  

 
Tabela 3-1 Optymalne warunki zatrzymania dotyczące nowych morskich turbin wiatrowych w Niderlandach  

 

Źródło: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/, natomiast 

bardziej szczegółowe informacje na temat badań można znaleźć w dokumencie: Leopold i in., 2014. A first approach to 

deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North 

Sea [Pierwsze podejście do problemu skumulowanego oddziaływania morskich farm wiatrowych i innej działalności 

człowieka w południowej części Morza Północnego na ptaki i nietoperze]. Sprawozdanie IMARES C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Postępowanie w przypadku niepewności przy ocenie inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej i udzielaniu zezwoleń na te 
inwestycje 

Podczas procedury odpowiedniej oceny i poprzedzającej ją wstępnej kontroli autorzy często napotykają 

szereg niepewności. Można wyróżnić następujące niepewności (Bodde i in., 2018): 

• swoiste, tj. nie ma możliwości dokładnego poznania; 

• naukowe, tzn. nasza obecna wiedza jest niepełna lub charakteryzuje się szerokim przedziałem ufności; 

• społeczne, tzn. nie ma porozumienia co do tego, jakie informacje są istotne lub wymagane; 

• prawne, tzn. informacje wymagane na potrzeby spełnienia normy prawnej nie są znane. 

 

Wyeliminowanie niepewności w każdej kategorii wymaga zazwyczaj zastosowania więcej niż jednego 

podejścia. W kontekście odpowiedniej oceny to zazwyczaj swoista i naukowa niepewność prowadzi do 

niepewności społecznej i prawnej. Znalezienie rozwiązań dla swoistej lub naukowej niepewności jest często 

niezbędne do celów sprawnego przeprowadzenia procesu oceny (Badanie sytuacyjne 3-3). 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście podejmowania decyzji, kiedy to zatwierdzenie planu lub 

przedsięwzięcia leży w gestii właściwych organów krajowych, które biorą pod uwagę wnioski wynikające 

z odpowiedniej oceny skutków planu lub przedsięwzięcia dla danego obszaru Natura 2000. Organy mogą 

podjąć decyzję o zatwierdzeniu dopiero po upewnieniu się, że plan lub przedsięwzięcie nie wpłyną 

niekorzystnie na integralność terenu. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia brak jest 

racjonalnych wątpliwości co do tego, że plan nie doprowadzi do takich skutków. W razie wątpliwości 

właściwy organ będzie musiał odmówić udzielenia zezwolenia. Ponadto kryterium udzielenia zezwolenia 

ustanowione w art. 6 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy siedliskowej zawiera w sobie zasadę ostrożności 

i pozwala w sposób skuteczny zapobiegać niekorzystnemu wpływowi na integralność terenów chronionych 

w wyniku realizacji planów lub przedsięwzięć. Mniej rygorystyczne kryterium udzielania zezwoleń nie mogłoby 

równie skutecznie zapewnić realizacji celu, jakim jest ochrona terenów, który ma zostać osiągnięty na mocy 

tego przepisu. Obowiązek ten polega zatem na wykazaniu braku niekorzystnego wpływu, a nie jego 

obecności, co odzwierciedla zasadę ostrożności. Wynika z tego, że odpowiednia ocena musi być 

wystarczająco szczegółowa i uzasadniona, aby wykazać brak niekorzystnego wpływu w świetle najlepszej 

wiedzy naukowej w tej dziedzinie (Komisja Europejska, 2019, rozdział 4.7.3). 

W Ramka 3-5 podsumowano typowe kwestie związane z niepewnością w inwestycjach sektora energetyki 

wiatrowej. Najbardziej praktycznym sposobem postępowania w przypadku niepewności przy ocenie 

znaczącego wpływu jest zidentyfikowanie źródeł niepewności na jak najwcześniejszym etapie planu lub 

przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu właściwych organów krajowych i kluczowych zainteresowanych stron 

i przeprowadzeniu konsultacji z tymi podmiotami (zob. rozdział 3.6) można znaleźć wspólną płaszczyznę 

porozumienia w sprawie akceptowalnego sposobu zaradzenia tym niepewnościom. 

Badanie sytuacyjne 3-3 Zastosowanie zasady ostrożności w planowaniu przestrzennym inwestycji 
w zakresie energii wiatrowej – głuszec zwyczajny w Szwarcwaldzie (Niemcy) (projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

Miejsce: Szwarcwald, Niemcy. 

 

Gatunek: głuszec (Tetrao urogallus). 

 

Problem: Brak wiedzy na temat zagrożeń, jakie inwestycje sektora energetyki 

wiatrowej będą stanowiły dla populacji gatunku.  

 

Rozwiązanie: Wspomniany brak wiedzy kompensuje najlepsze wykorzystanie 

dostępnej wiedzy o zagrożonych gatunkach. Dzięki systematycznemu zestawianiu 

informacji o aktualnym rozmieszczeniu, długoterminowym potencjale siedliskowym 

i modelowaniu specyficznych dla danego gatunku wzorców rozproszenia 

z parametrami ekologicznymi dostępnymi w opublikowanej literaturze (tj. wielkość, 

jakość, dostępność, bieżące użytkowanie, funkcja i łączność fragmentu terenu) 

w ramach badań zidentyfikowano obszary o różnej funkcjonalności i różnym 

znaczeniu dla trwałości występowania i łączności metapopopulacji. Informacje te 

wprowadzono do modelu przestrzennego określającego cztery kategorie obszarów 

o różnych skutkach dla inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Najwyższy priorytet 

przypisano obszarom spełniającym wymagania przestrzenne i funkcjonalne 

minimalnej żywotnej populacji, tj. obszarom o największym prawdopodobieństwie wystąpienia zagrożeń i najniższym 

poziomie niepewności w zakresie znaczenia dla populacji, a co za tym idzie najistotniejszego uzasadnienia dla podjęcia 

działań zapobiegawczych.  

 

Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania tego podejścia jest to, że nie jest ono ani zbyt restrykcyjne, ani zbyt 

liberalne. 

 

W wyniku tych prac sformułowano następujące ogólne zalecenia dotyczące zastosowania zasady ostrożności w terenie: 

środki ostrożności powinny koncentrować się na odpowiedniej jednostce ekologicznej, tj. docelowych żywotnych 

populacjach, a nie na występowaniu miejscowym lub pojedynczych zwierzętach; 

środki powinny uwzględniać procesy dynamiki liczebności populacji, np. wahania w zasiedleniu, jak również 

łączność populacji, a nie polegać wyłącznie na ograniczonym w czasie zestawie danych o występowaniu; 

środki powinny opierać się na zróżnicowanej ocenie ryzyka, obejmującej szacunkowe prawdopodobieństwo  

i stopień zagrożenia dla danej populacji, i powinny skutkować stopniowanymi konsekwencjami lub ograniczeniami 

w zarządzaniu; 
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wyniki muszą zapewnić spełnienie co najmniej minimalnych wymagań żywotnej populacji do czasu uzyskania 

dalszej wiedzy. 

Ponieważ środki ostrożności zawsze stanowią rozwiązanie tymczasowe, konieczne będzie dokonywanie regularnych 

przeglądów w oparciu o aktualny stan wiedzy. Zapewnia to również promowanie stosowania zasady ostrożności jako 

cennej i uzasadnionej podstawy do ważenia zagrożeń ekologicznych w planowaniu ochrony i krajobrazu. 

Źródło: Braunisch V. i in., 2015.  

 

Ramka 3-5 Przykłady niepewności w planowaniu inwestycji sektora energetyki wiatrowej 
i wydawaniu zezwoleń na te inwestycje 

• Lokalizacja planu lub przedsięwzięcia – dotychczasowa wiedza o znaczeniu lokalizacji planu lub przedsięwzięcia pod 

względem ekologicznym może być niewielka lub żadna; często jest tak na poziomie planowania przestrzennego 

i w przypadku braku map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie. 

• Tendencje w projektowaniu przedsięwzięć – projekt przedsięwzięcia zazwyczaj ewoluuje od etapu wykonalności 

inżynieryjnej (znanego jako wstępne opracowanie początkowych założeń projektowych i inżynierskich, ang. Pre-

FEED) do budowy, przy czym wstępna kontrola i ocena znaczącego wpływu odbywa się pomiędzy dwoma etapami 

procesu projektowania.  

• Dane wyjściowe – dane mogą być niekompletne lub mogą nie istnieć, co skutkuje wymogiem przeprowadzenia 

badania/pobrania próbek na wystarczająco dużym obszarze (na potrzeby monitorowania nie tylko samego terenu, 

ale także jego otoczenia, aby zidentyfikować funkcjonalnie powiązane siedliska, np. miejsca odpoczynku nietoperzy) 

w celu dostarczenia kluczowych danych, takich jak szacunkowa liczebność/zagęszczenie występowania gatunków. 

• Parametry modelu prognozowania – mogą istnieć fragmentaryczne dane dotyczące kluczowych zmiennych, takich 

jak wysokości lotów ptaków, prędkości lotu/płynięcia, wzorce aktywności dziennej, progi przemieszczeń, wskaźniki 

śmiertelności i reakcje populacji na niepokojenie lub śmiertelność. Mogą również istnieć ograniczone dane dotyczące 

uwarunkowań krajobrazu i warunków pogodowych mających wpływ na obecność gatunków i zagrożenia dla tych 

gatunków (np. nietoperzy). W przypadkach, w których dane są ograniczone, konieczne jest oparcie się na opiniach 

i założeniach ekspertów, charakteryzujących się swoistą niepewnością. 

• W przypadku połączonych planów i przedsięwzięć często nie ma pewności, które plany i przedsięwzięcia mogą 

realnie przyczynić się do powstania skumulowanego oddziaływania (zob. rozdział 3.4 dotyczący oceny 

skumulowanych skutków). Przykładowo zazwyczaj zdarza się, że odpowiednie oceny dla różnych projektów różnią 

się w zakresie metod gromadzenia danych, technik analizy i podejścia do zarządzania niepewnością. W takim 

przypadku może być trudno przeprowadzić ilościową ocenę skumulowanego oddziaływania z jakąkolwiek pewnością. 

 

Częstym zastosowaniem zasady ostrożności jest praca z najbardziej pesymistycznymi scenariuszami. 

Wymagane jest jednak zachowanie ostrożności. Komisja przyznaje, że „Jeżeli dostępne dane są 

niewystarczające lub niejednoznaczne, ostrożne i rozważne podejście do ochrony środowiska, zdrowia lub 

bezpieczeństwa mogłoby polegać na wyborze najbardziej pesymistycznej hipotezy. Kiedy takie hipotezy się 

kumulują, prowadzi to do wyolbrzymienia rzeczywistego ryzyka, ale daje w pewnym stopniu pewność, że 

ryzyko to nie będzie bagatelizowane” (Komisja Europejska, 2000). Wspomniane przez Komisję 

„wyolbrzymienie rzeczywistego ryzyka” wynika z faktu, że w wielu przypadkach górna wartość szacunkowa 

każdego niepewnego składnika jest systematycznie wykorzystywana do oceny znaczenia. Na przykład jeśli 

z modelowania wynika, że od pięciu do dziesięciu ssaków morskich danego gatunku może być narażonych 

na urazy słuchowe (zob. rozdział 6.5), w ocenie znaczenia zwykle przyjmuje się, że urazów doznało dziesięć 

osobników. Podając ponownie za przykład ssaki morskie i hałas podwodny, przyjmuje się najbardziej 

pesymistyczne założenia dotyczące oczekiwanego poziomu hałasu w odniesieniu do wbijania pali51, czasu 

trwania budowy, rozprzestrzeniania się hałasu pod wodą, narażenia ssaków morskich i przewidywanych 

skutków dla zwierząt. Ostatecznie jednak w gestii właściwego organu krajowego leży przyjęcie 

odpowiedzialności i wyciągnięcie wniosku, jeśli w świetle przedstawionych dowodów jest pewne, że 

z naukowego punktu widzenia nie ma uzasadnionych wątpliwości co do braku niekorzystnego wpływu na 

integralność terenu.  

                                                      

51 Wbijanie pali lub palowanie (ang. pile driving) to proces wprowadzania pala w grunt przez wbijanie bez uprzedniego 
wykopania terenu. 
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Kolejny rodzaj niepewności jest związany z cechami konstrukcyjnymi przedsięwzięcia. W przypadku gdy 

organ krajowy zatwierdza plan lub przedsięwzięcie, musi on w pełni rozumieć prawdopodobny znaczący wpływ 

tego przedsięwzięcia. Jeżeli organ krajowy uzna, że opis planu lub przedsięwzięcia charakteryzuje się 

wystarczającym stopniem niepewności co do tego, czy szacowany poziom znaczenia tego wpływu nie 

wykracza ponad uzasadnioną z naukowego punktu widzenia wątpliwość, musi zażądać bardziej 

szczegółowych informacji lub odrzucić wniosek. Podejście opisane w Badanie sytuacyjne 3-4 ilustruje jeden 

ze sposobów włączenia niepewności w projekcie przedsięwzięcia do oceny znaczącego wpływu, zapewniając 

jednocześnie właściwemu organowi krajowemu pewność, której potrzebuje do oceny znaczenia. 

Dobrą praktyką jest również ustalenie na wczesnym etapie procesu oceny planu lub przedsięwzięcia 

oczekiwań co do tego, co jest dopuszczalne i proporcjonalne w odniesieniu do stosowania zasady ostrożności. 

W tym celu pomocne może być powołanie eksperckiej grupy roboczej składającej się z przedstawicieli 

właściwego organu krajowego, ekspertów krajowych i innych kluczowych zainteresowanych stron. Grupa 

robocza może w jak najlepszy sposób wykorzystać dostępne dowody naukowe, określić obszary, w których 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niepewności, i uzgodnić podejście, w ramach którego 

porównywalne sytuacje będą rozpatrywane tak samo i które nie będzie nadmiernie restrykcyjne ani liberalne. 

W dodatku C przedstawiono przegląd podejść opartych na dobrych praktykach w zakresie rozwiązywania 

problemu typowych niepewności napotykanych przy ocenie inwestycji sektora energetyki wiatrowej.  

Badanie sytuacyjne 3-4 „koperta Rochdale’a”: obejmujące niepewność w tendencjach w zakresie 
opracowywania projektu przedsięwzięcia – zastosowanie w odniesieniu do morskiej farmy wiatrowej 
„Hornsea 3” wybudowanej przez spółkę Orsted  

Problem 

Zjednoczone Królestwo postawiło sobie za cel, aby do 2030 r. jedna trzecia wykorzystywanej energii pochodziła 

z morskich farm wiatrowych. Jednocześnie państwo to ma celu obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych 

przez konsumentów. Obecny proces od etapu poprzedzającego złożenie wniosku do etapu budowy może być jednak 

długi, a technologia dostępna dla wykonawców rozwija się w szybkim tempie. W związku z tym wykonawcy dążą do 

elastyczności w zakresie dozwolonych projektów, aby mogli korzystać z bardziej opłacalnej i wydajnej technologii 

dostępnej w miejscu budowy, co może nastąpić kilka lat po rozpoczęciu procesu wydawania zezwoleń.  

 

Rozwiązanie 

Zastosowanie koperty projektowej, znanej jako podejście „Rochdale'a” do udzielania zezwoleń, umożliwia wykonawcom 

uwzględnienie nowych technologii w ich wnioskach o udzielenie zezwolenia i do pewnego stopnia rozwiązanie kwestii 

niepewności parametrów projektowych (np. specyfikacji turbiny, typu fundamentu) w procesie składania wniosków. 

W ramach tego podejścia zgoda opiera się na wachlarzu (lub „kopercie”) potencjalnych projektów. Wykorzystanie koperty 

projektowej w planowaniu zostało po raz pierwszy przetestowane w ramach trzech angielskich spraw sądowych 

[R./Rochdale MBC ex parte Milne (nr 1) i R./Rochdale MBC ex parte Tew, 1999, oraz R./Rochdale MBC ex parte Milne 

(nr 2), 2000], w związku z czym jest często określane mianem „koperty Rochdale’a” (Komisja Planowania Infrastruktury, 

2011). 

 

Metodę koperty projektowej wykorzystano w większości zastosowań morskich farm wiatrowych w Zjednoczonym 

Królestwie. Uznaje się, że – ze względu na złożony charakter inwestycji sektora morskich farm wiatrowych – wiele 

informacji szczegółowych dotyczących proponowanego systemu może nie być znanych wnioskodawcy w chwili składania 

wniosku, w tym np.: 

• dokładna lokalizacja i konfiguracja turbin oraz powiązana zabudowa; 

• typ fundamentu; 

• dokładna wysokość wierzchołka turbiny; 

• rodzaj i ciąg przewodów; oraz 

• dokładne lokalizacje podstacji lądowych lub morskich.  

  

Względy praktyczne/techniczne 

Kluczową kwestią dla właściwego organu krajowego, który wydaje pozwolenie na przedsięwzięcie dotyczące inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej w oparciu o kopertę, a nie o konkretny projekt, jest wpływ na środowisko. Z punktu widzenia 

wpływu na środowisko wnioskodawca musi zapewnić, aby w przeprowadzonej OOŚ oraz odpowiedniej ocenie 

uwzględniono jak najbardziej pesymistyczny projekt w zakresie poszczególnych wariantów dostępnych w ramach koperty 

projektowej. Najbardziej pesymistyczne scenariusze różnią się w zależności od rodzaju oceny skutków i mogą sprawić, 

że proces przeprowadzania OOŚ i odpowiedniej oceny będzie złożony. Szczególnie ważne jest, aby w trakcie procesu 

udzielania zezwolenia konsultowane strony rozumiały rozważane warianty i konsekwencje w zakresie oceny znaczącego 

wpływu.  
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Zalety 

Metoda koperty projektowej zapewnia elastyczność na etapie projektowania i wstępnego planowania przedsięwzięć 

dotyczących morskiej energii wiatrowej i pozwala na pewną swobodę w zakresie optymalizacji parametrów turbin 

wiatrowych przed ich budową. Jest to sprawdzone i akceptowalne podejście do wydawania zezwoleń w przypadkach, 

gdy ostateczny projekt przedsięwzięcia cechuje się niepewnością, a także istnieje ustanowiona procedura odpowiednia 

do zapewnienia solidnej oceny znaczącego wpływu. 

 

Badanie sytuacyjne: Morska farma wiatrowa „Hornsea 3” wybudowana przez spółkę Orsted  

Spółka Orsted Power (UK) Ltd. (zwana dalej „Orsted”), w imieniu spółki Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., promuje 

rozbudowę morskiej farmy wiatrowej Hornsea Project Three (zwanej dalej „Hornsea Three”). Farma wiatrowa Hornsea 

Three będzie miała maksymalnie 300 turbin i moc około 2,4 GW. Ostateczna moc w ramach przedsięwzięcia zostanie 

obliczona w oparciu o dostępną technologię, jak określono w kopercie projektowej. W deklaracji środowiskowej 

rozpoczynającej proces OOŚ określono maksymalne parametry projektowe dla szeregu parametrów technicznych. 

W poniższej tabeli przedstawiono przykład.  

 

 
 

Na tak wczesnym etapie procesu rozbudowy „Hornsea Three” opis przedsięwzięcia ma charakter orientacyjny, a 

„koperta” została opracowana w taki sposób, aby uwzględniała wystarczającą elastyczność, pozwalającą na dalsze 

dostosowania projektu podczas szczegółowego procesu projektowania, po uzyskaniu zezwolenia. W deklaracji 

środowiskowej określono zatem szereg wariantów i parametrów, dla których podane są wartości. Aby uniknąć nadmiernej 

ostrożności w ocenach, parametry oceniane w ramach ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie stanowią 

kombinacji maksymalnych parametrów projektowych dla każdego komponentu. Przykładowo w OOŚ nie oceniono 

zarówno maksymalnej liczby turbin, jak i parametrów związanych z największym typem turbiny w ramach koperty, 

ponieważ nie jest to scenariusz wykonalny. Zamiast tego maksymalny scenariusz projektowy wybierany jest na podstawie 

analizy poszczególnych receptorów i rodzajów wpływu, przy uwzględnieniu szeregu scenariuszy, w których fizyczna 

wielkość turbin jest powiązana z ich liczbą i wielkością powiązanej infrastruktury, takiej jak fundamenty turbin. 

W scenariuszach tych zazwyczaj zakłada się albo maksymalną liczbę turbin z najmniejszym typem turbiny, albo 

największe parametry turbiny w kopercie z mniejszą liczbą turbin. 

Źródło:  

• Komisja Planowania Infrastruktury (IPC), 2011.  

• Morska farma wiatrowa Hornsea Project Three – deklaracja środowiskowa: Rozdział 3: Opis przedsięwzięcia 

(maj 2018 r.) https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-

content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-

%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., i in., 2017.  

• Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, Biuro ds. Zarządzania Energią Oceaniczną, Urząd 

Zarządzania Programami Energii Odnawialnej, Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in 

a Construction and Operations Plan [Projekt wytycznych dotyczących wykorzystania koperty projektowej w planie 

budowy i eksploatacji], 12 stycznia 2018 r., https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Udział społeczeństwa i zaangażowanie zainteresowanych stron 

Udział społeczeństwa jest prawnie włączony w procedurę oceny oddziaływania na środowisko oraz 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ostatnich wyrokach wydanych przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE wyjaśniono, że udział ten również dotyczy procedury odpowiedniej oceny (zob. Ramka 

3-6).  

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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Ramka 3-6 Udział społeczeństwa w procedurze określonej w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 
oraz w dyrektywie OOŚ i dyrektywie SOOŚ 

Udział społeczeństwa w procedurze określonej w art. 6 ust. 3. 

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 3 opinia całego społeczeństwa przy zatwierdzaniu planów lub przedsięwzięć 

wymagających odpowiedniej oceny musi być uzyskana tylko „w stosownych przypadkach”. Trybunał wyjaśnił jednak 

w wyroku na podstawie wymogów konwencji z Aarhus, której stronami we własnym imieniu są wszystkie państwa 

członkowskie UE, że zainteresowana społeczność, w tym uznane organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną 

środowiska, ma prawo do udziału w procedurze udzielania zezwoleń. Prawo to obejmuje w szczególności „prawo do 

»skutecznego uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska« oraz do 

»składania, w formie pisemnej lub, jeśli ma to miejsce, na rozprawie publicznej lub przesłuchaniu z udziałem 

wnioskodawcy, wszelkich uwag, informacji, analiz i opinii, które uważa ono za odnoszące się do planowanego 

przedsięwzięcia«” (C-243/15).  

 

W przypadku gdy odpowiednia ocena jest skoordynowana lub prowadzona wraz z OOŚ/strategiczną oceną 

oddziaływania na środowisko, może ona być zgodna z przepisami tych dyrektyw.  

 

Udział społeczeństwa zgodnie z dyrektywą OOŚ 

Preambuła dyrektywy: 

• Skuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji umożliwia społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie 

pod uwagę opinii i trosk, które mogą mieć związek z tymi decyzjami, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność 

i przejrzystość procesu podejmowania decyzji oraz wnosząc wkład w publiczną świadomość w zakresie kwestii 

dotyczących środowiska i w poparcie dla podjętych decyzji. 

• Udział, w tym uczestnictwo poprzez stowarzyszenia, organizacje i grupy, w szczególności organizacje pozarządowe 

promujące ochronę środowiska, powinien być odpowiednio rozwijany, w tym między innymi poprzez promowanie 

edukacji społeczeństwa w zakresie środowiska. 

• Wśród celów konwencji z Aarhus znajduje się pragnienie zagwarantowania praw udziału społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiskowych w celu przyczyniania się do ochrony prawa do życia 

w środowisku, które jest odpowiednie dla zdrowia i pomyślności osób. Art. 6 konwencji z Aarhus przewiduje udział 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji co do planowanych przedsięwzięć nieobjętych jej zakresem, które mogą 

mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. 

 

Art. 6 ust. 2: Aby zapewnić rzeczywisty udział zainteresowanych grup społeczeństwa w procesie decyzyjnym, ogół 

społeczeństwa jest informowany elektronicznie, przez ogłoszenia publiczne lub za pomocą innych właściwych środków 

o poniżej określonych kwestiach, we wstępnej fazie procedur podejmowania decyzji w dziedzinie ochrony środowiska, 

o których mowa w art. 2 ust. 2, a najpóźniej, gdy można zasadnie oczekiwać przedłożenia tego rodzaju informacji [aby 

uzyskać szczegółowe informacje, zob. https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Udział społeczeństwa zgodnie z dyrektywą SOOŚ 

Preambuła dyrektywy:  

W celu przyczynienia się do bardziej przejrzystego podejmowania decyzji oraz w celu zapewnienia, że informacje 

przedstawione do oceny są wyczerpujące i wiarygodne, konieczne jest zapewnienie, że w trakcie oceny planów 

i programów przeprowadzone zostają konsultacje z organami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony środowiska oraz ze 

społeczeństwem i że zostają ustalone odpowiednie ramy czasowe, pozostawiające wystarczającą ilość czasu na 

konsultacje, w tym na wyrażenie opinii. 

 

Art. 6 ust. 4: Państwa członkowskie określą społeczeństwo do celów ust. 2, w tym społeczeństwo, którego dotyczy lub 

potencjalnie może dotyczyć proces decyzyjny w ramach niniejszej dyrektywy lub które ma interes prawny związany 

z wymienionymi decyzjami, w tym odpowiednie organizacje pozarządowe, takie jak organizacje promujące ochronę 

środowiska oraz pozostałe zainteresowane organizacje. 

 

Podstawę zgodności pod względem prawnym z działaniami konsultacyjnymi określonymi w Ramka 3-6 muszą 

stanowić podejścia oparte na dobrych praktykach stosowanych w procesach angażowania zainteresowanych 

stron. Ocena, w ramach której uwzględnia się „wczesne i stałe zaangażowanie zainteresowanych 

społeczności i stron w sposób przejrzysty, pełen szacunku i odpowiedzialny”, przedstawia wyniki konsultacji 

oraz zawiera wyraźne wskazanie, w których przypadkach działania zostały lub nie zostały podjęte w związku 

z obawami zainteresowanych stron, zostanie uznana za spełniającą wymogi międzynarodowych dobrych 

praktyk (Brownlie i Treweek, 2018). 

Konsultacje z ekspertami, właściwymi organami, organizacjami pozarządowymi, grupami potencjalnie 

zainteresowanymi lub społeczeństwem mogą przyczynić się do poprawy jakości informacji o środowisku 
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dostępnych dla osób przeprowadzających odpowiednią ocenę oraz decydentów (np. poprzez określenie 

wpływu na środowisko lub opracowanie odpowiednich środków łagodzących) oraz zminimalizowania 

potencjalnych konfliktów i opóźnień.  

Konsultacje z właściwymi organami, ekspertami w dziedzinie różnorodności biologicznej i zainteresowanymi 

stronami podczas procedur określonych w art. 6 ust. 3 umożliwią gromadzenie informacji i zapewnią, aby 

wszystkie odpowiednie dane i opinie ekspertów były dostępne i uwzględnione. Organy ds. ochrony przyrody 

i organy sektorowe powinny współpracować w trakcie procesu oceny w celu zapewnienia, aby odpowiednia 

ocena opierała się na najlepszych dostępnych informacjach i doświadczeniach, a także aby wszystkie istotne 

aspekty były odpowiednio uwzględniane. 

Konsultacje mogą również odbywać się na poziomie międzysektorowym. Skoordynowane konsultacje 

z zainteresowanymi stronami, w szczególności między zainteresowanymi inwestycjami w energię 

wiatrową/słoneczną oraz inwestycjami w sieć, mogą prowadzić do innowacyjnych praktyk, kreatywnego 

podejścia i większej elastyczności w odpowiedzi na obawy i postulaty obywateli, ponieważ np. społeczna 

akceptacja dla energii wiatrowej powinna iść w parze ze społeczną akceptacją dla sieci. 

W Ramka 3-7 podsumowano najważniejsze zasady przeprowadzania skutecznych konsultacji 

z zainteresowanymi stronami i ich zaangażowania.  

Ramka 3-7 Wytyczne dotyczące przeprowadzania skutecznych konsultacji z zainteresowanymi 
stronami i ich zaangażowania (opracowane na podstawie: Komisja Europejska, 2018b) 

Ramy czasowe uczestnictwa zainteresowanych stron. Zainteresowane strony powinny zaangażować się już na 

najwcześniejszych etapach planowania inwestycji sektora energetyki wiatrowej, tak by przy rozważaniu a lternatywnych 

lokalizacji można było wykorzystać odpowiednie informacje o środowisku. Mapowanie występowania gatunków dzikiej 

fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie wraz z aktualnymi informacjami od lokalnych ekspertów i innych 

zainteresowanych stron stanowią najlepszy sposób na podjęcie świadomych decyzji o lokalizacji. Konsultacje 

z zainteresowanymi stronami powinny być kontynuowane na kolejnych etapach planowania i wydawania zezwoleń. 

Ogólnie rzecz biorąc, wczesne konsultacje z zainteresowanymi stronami poprawią jakość informacji o środowisku 

dostarczanych decydentom, zminimalizują ryzyko nieporozumień, które mogą prowadzić do potencjalnych konfliktów 

i opóźnień, oraz zapewnią większą akceptację przedsięwzięć i większe poczucie odpowiedzialności lokalnej (Komisja 

Europejska, 2018b).  

 

Identyfikacja właściwych grup interesu. Identyfikacja właściwych grup interesu lub zainteresowanych stron ma 

zasadnicze znaczenie dla skutecznego zaangażowania społeczeństwa, czy to w politykę, plan, program (np. sektorowy 

lub regionalny), czy też w przedsięwzięcie. Właściwe zainteresowane strony w kontekście planowania inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej i wydawania zezwoleń na te inwestycje obejmują: 

• organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, politykę w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, ochronę 

przyrody i ochronę krajobrazową; 

• ekspertów, w szczególności lokalnych ekspertów i NGO posiadających wiedzę fachową na temat lokalnych wartości 

pod względem różnorodności biologicznej, ale także ekspertów w zakresie oceny skutków dla różnorodności 

biologicznej, w szczególności w odniesieniu do energii wiatrowej (konsultantów, środowisko akademickie); 

• sektor energetyki wiatrowej: sam ten sektor posiada praktyczną wiedzę fachową i doświadczenie w zakresie budowy 

oraz eksploatacji farm wiatrowych i często ma bardzo istotne spostrzeżenia na temat skuteczności środków 

łagodzących; 

• ogół społeczeństwa.  

 

Na szczeblu krajowym lub regionalnym przydatnym podejściem jest tworzenie opartych na udziale wielu 

zainteresowanych stron platform współpracy z rządem, sektorem energetyki wiatrowej i NGO jako kluczowymi 

partnerami w celu gromadzenia i wymiany informacji, których ostatecznym celem jest opracowanie protokołów. Jest to 

praktyka stosowana w Niemczech i we Francji (zob. Badanie sytuacyjne 3-5 i Badanie sytuacyjne 3-6).  

 

Wybór właściwej formy komunikacji i konsultacji. Udział społeczeństwa może mieć różną postać – od zwykłego 

rozpowszechniania informacji po pełny udział w podejmowaniu decyzji: 

• informowanie: jednokierunkowy przepływ informacji od twórcy przedsięwzięcia do społeczeństwa; 

• konsultacje: dwukierunkowy przepływ informacji między twórcą przedsięwzięcia a społeczeństwem, w którym 

społeczeństwo ma szansę wyrazić opinie, a twórca odpowiedzieć; 

• uczestniczenie: dwukierunkowy przepływ informacji i idei, w ramach którego twórca przedsięwzięcia i społeczeństwo 

uczestniczą we wspólnej analizie i ustalaniu programu, a społeczeństwo/zainteresowane strony dobrowolnie 
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uczestniczą w podejmowanie decyzji w sprawach projektu przedsięwzięcia i zarządzania nim w wyniku kompromisu 

w sprawie głównych kwestii.  

 

Planowanie partycypacyjne jest oczywiście najbardziej zalecanym podejściem, ponieważ jest to jedyna konstruktywna 

forma zaangażowania zainteresowanych stron. Ponadto cały proces musi być przejrzysty i otwarty, język musi być łatwy 

do zrozumienia, a dane powinny być udostępniane społeczeństwu na wniosek. 

 

W dwóch poniższych badaniach sytuacyjnych opisano dobrze ugruntowane krajowe struktury współpracy 

obejmujące wiele zainteresowanych stron związane z energią wiatrową w Niemczech i we Francji. W innych 

państwach tworzone są specjalne programy badawcze dotyczące energii wiatrowej i różnorodności 

biologicznej, np. w Szwecji52, Belgii53 i Niderlandach54.  

Badanie sytuacyjne 3-5 Współpraca z udziałem wielu zainteresowanych stron w Niemczech 

W Niemczech istnieją dobre przykłady współpracy zainteresowanych stron na szczeblu krajowym zarówno w przypadku 

lądowych, jak i morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

 

Aby uwzględnić kwestie związane z różnorodnością biologiczną w procesie planowania farm wiatrowych i wydawania 

zezwoleń na ich budowę, stosuje się następujące właściwe procedury na szczeblu krajowym:  

• stworzenie kombinacji pięciu kryteriów (progów) wysokiej jakości w odniesieniu do znaczenia oddziaływania energii 

wiatrowej na różnorodność biologiczną;  

• organizację i koordynowanie badań i monitorowania, w szczególności w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, głównie 

w przypadku morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej; 

• opracowywanie metodyk zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego, w celu oceny i zmniejszenia wpływu na 

nietoperze, ptaki i ssaki morskie, a także udzielanie wskazówek dotyczących tych metodyk; 

• organizację konferencji i warsztatów oraz uczestnictwo w wydarzeniach międzynarodowych, w szczególności przez 

agencje ochrony przyrody i stowarzyszenia na rzecz OZE. 

 

Inwestycje morskie 

Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) jest istotnym 

dostawcą usług morskich w Niemczech, który świadczy szeroki zakres usług, w tym w dziedzinie ochrony środowiska, 

monitorowania środowiska morskiego i planowania przestrzennego obszarów morskich w niemieckiej wyłącznej strefie 

ekonomicznej (w.s.e.). Zajmuje się zatwierdzaniem wniosków o zezwolenie na budowę morskich farm wiatrowych 

i rurociągów. 

BSH wydał szereg norm dotyczących badań środowiskowych ssaków morskich, a także wymogów technicznych 

i budowlanych. Normy te zostały opracowane przez przedstawicieli agencji federalnych, sektora morskiej energetyki 

wiatrowej, firm konsultingowych, NGO i instytutów badawczych. BSH opublikował następujące normy55: standardowe 

badanie wpływu morskich turbin wiatrowych na środowisko morskie (StUK 4), która to norma obejmuje następujące 

elementy: 

• wytyczne pomiarowe dotyczące monitorowania hałasu podwodnego; 

• morskie farmy wiatrowe – przewidywania dotyczące hałasu podwodnego, minimalne wymogi dotyczące 

dokumentacji; 

• specyfikację pomiarową do celów ilościowego określania skuteczności systemów redukcji hałasu; 

• badanie mające na celu ocenę kalibracji urządzeń C-POD wykorzystywanych do wykrywania odgłosów 

wydawanych przez ssaki morskie (dostępne wyłącznie w języku niemieckim); 

• badanie bentosu, struktury biotopu i rodzajów biotopu w kontekście procesów stosowania kanałów kablowych do 

przyłączania morskich farm wiatrowych (dostępne wyłącznie w języku niemieckim); 

• standardowy projekt: minimalne wymogi dotyczące projektu budowy konstrukcji morskich w w.s.e. 

 

Istnieje standardowa procedura podstawowego monitorowania środowiska morskiego (przed zatwierdzeniem 

przedsięwzięcia) oraz obowiązkowego monitorowania podczas budowy i eksploatacji farmy wiatrowej. Badania 

podstawowe należy prowadzić przez dwa lata przed rozpoczęciem etapu budowy. Jeżeli między zakończeniem badań 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/ 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 
55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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podstawowych a rozpoczęciem budowy minęło ponad pięć lat, należy przeprowadzić kolejne pełne dwuletnie badanie 

podstawowe. 

 

Inwestycje lądowe 

Jeżeli chodzi o lądowe inwestycje sektora energetyki wiatrowej w Niemczech, utworzono stowarzyszenie non-profit 

FachAgentur Windenergie (FA Windenergie), składające się z rządu federalnego, krajów związkowych, gmin, 

stowarzyszeń przedsiębiorców i ochrony przyrody, a także przedsiębiorstw. FA Windenergie zrzesza dużą liczbę 

zainteresowanych stron i wspiera je w stawianiu czoła wyzwaniom w skali ogólnokrajowej, zapewniając obszerne 

informacje, badania i transfery wiedzy. 

 

Przykładowo FA Windenergie opublikował przegląd dobrych praktyk w zakresie inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

w lasach. W przypadku parku wiatrowego Lauterstein w Göppingen podejście oparte na współpracy z udziałem 

wszystkich zainteresowanych stron zaowocowało pozytywnymi doświadczeniami w zakresie planowania i realizacji, 

takimi jak przeniesienie miejsc składowania poza las w celu zmniejszenia wykarczowanej powierzchni. 

Źródło: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Badanie sytuacyjne 3-6 Współpraca z udziałem wielu zainteresowanych stron we Francji 

Krajowy program na rzecz energii wiatrowej i różnorodności biologicznej („Programme éolienne et biodiversité”) stanowi 

bardzo dobry przykład współpracy zainteresowanych stron na szczeblu krajowym. Partnerami programu były: francuskie 

ministerstwo, Birdlife (jego lokalna organizacja LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) oraz sektor prywatny. 

Organizacja LPO była odpowiedzialna za koordynację techniczną, a program był nadzorowany przez grupę sterującą 

obejmującą wszystkich partnerów.  

 

Celem programu jest propagowanie uwzględniania kwestii związanych z różnorodnością biologiczną w procesie 

planowania zarówno lądowych, jak i morskich farm wiatrowych oraz wydawania zezwoleń na ich budowę. W tym celu 

wdrożono szereg środków zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, takich jak:  

• stworzenie kryteriów (progów) wysokiej jakości w celu oceny oddziaływania energii wiatrowej na różnorodność 

biologiczną, w szczególności w przypadku ptaków i nietoperzy;  

• ocena strukturalna oddziaływania poprzez powołanie stałego krajowego centrum monitorowania w celu oceny 

oddziaływania na ptaki i nietoperze;  

• organizacja i koordynowanie badań (zob. link poniżej) oraz monitorowanie, w szczególności w odniesieniu do ptaków 

i nietoperzy; 

• opracowanie metodyk dla sektora prywatnego i publicznego, udzielanie wskazówek dotyczących tych metodyk oraz 

prowadzenie zbioru dokumentacji technicznej związanej z tym zagadnieniem; 

• organizacja konferencji i warsztatów oraz uczestnictwo w wydarzeniach międzynarodowych; 

• przygotowywanie i dostarczanie informacji, zarówno ogólnych, jak i technicznych, zainteresowanym stronom, w tym 

ogółowi społeczeństwa.  

 

Władze francuskie zachęcają do odbywania spotkań przez zainteresowane strony na wczesnym etapie, jeszcze przed 

złożeniem wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie przedsięwzięcia. Francuskie przepisy umożliwiają wczesną 

komunikację z zainteresowanymi stronami oraz blokowanie akt na bardzo wczesnym etapie (aby uniknąć poświęcania 

czasu i wydawania pieniędzy na wnioski, które nie mają szans powodzenia). Tych wczesnych etapów nie należy mylić 

z procesem konsultacji publicznych wymaganym w ramach procedury udzielania zezwoleń, po złożeniu wniosku 

o zezwolenie do odpowiednich organów. 

Źródło:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. PLANOWANIE STRATEGICZNE  

4.1 Informacje ogólne 

4.1.1 Planowanie strategiczne w ogólnym kontekście energii 
wiatrowej 

W celu pogodzenia interesów dzikiej przyrody z potrzebą rozwoju energii odnawialnej konieczne jest 

planowanie nowej infrastruktury w sposób strategiczny na rozległym obszarze geograficznym. Planowanie 

strategiczne będzie również stanowiło dobrą podstawę do rozpatrywania wniosków o zezwolenie w terminach 

przewidzianych w zmienionej dyrektywie (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii, tj. dwóch lat 

w przypadku nowych elektrowni i jednego roku w przypadku rozbudowy źródła energii. 

Zgodnie z rozporządzeniem 2018/199956 państwa członkowskie muszą sporządzać krajowe plany 

w dziedzinie energii i klimatu, aby osiągnąć swój planowany wkład w unijny cel w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na 2030 r. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 7 zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych 

źródeł energii (2018/2001) państwa członkowskie muszą przeprowadzać ocenę swojego potencjału pod 

względem energii ze źródeł odnawialnych i „w stosownych przypadkach, analizę przestrzenną obszarów 

nadających się do wykorzystywania energii o niskim ryzyku ekologicznym”. Krajowe plany w dziedzinie energii 

i klimatu powinny zatem stanowić podstawę dla planów zagospodarowania przestrzennego na szczeblu 

krajowym lub regionalnym, a przynajmniej zapewniać informacje na ich potrzeby. Plan zagospodarowania 

przestrzennego może obejmować wszystkie rodzaje energii ze źródeł odnawialnych lub może się 

koncentrować na poszczególnych sektorach takich jak inwestycje sektora energetyki wiatrowej. Plany powinny 

podlegać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu określenia i oceny oddziaływania (w tym 

skumulowanego oddziaływania), przy jednoczesnym podkreśleniu luk w wiedzy i potrzeb badawczych, jak 

również potencjalnych alternatywnych wariantów realizacji, które pozwalają uniknąć prawdopodobnych 

znaczących skutków lub je zminimalizować.  

Planowanie strategiczne w tym kontekście obejmuje proces decyzyjny. Musi przede wszystkim obejmować 

ustalenie, czy i w jakim zakresie inwestycja sektora energetyki wiatrowej jest rzeczywiście mechanizmem 

najodpowiedniejszym z punktu widzenia środowiskowego, geograficznego, społecznego i gospodarczego, 

aby osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz energii ze źródeł odnawialnych. Po drugie, 

musi obejmować przeprowadzenie procesu planowania przestrzennego w odniesieniu do inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej. Chociaż energię wiatrową uznaje się za kluczowe odnawialne źródło energii o dużym 

potencjale wzrostu w UE, sytuacja regionalna może sprzyjać innym technologiom lub strategiom w zakresie 

redukcji emisji. Planowanie przestrzenne musi uwzględniać szeroki zakres fizycznych, społeczno-

gospodarczych i środowiskowych warunków oraz wymogów, aby umożliwić wskazanie lokalizacji, które 

najlepiej nadają się do zamierzonego celu. Strategiczne planowanie inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

uwzględnia nie tylko warunki dotyczące wiatru, ale także techniczną wykonalność budowy (np. głębokość 

morza, dostępność grzbietów górskich), podłączenie do sieci elektroenergetycznej, odległość osiedli ludzkich, 

krajobraz, cele w zakresie ochrony przyrody itp. Wszystkie te warunki należy uwzględnić i mogą one mieć 

wpływ na wykonalność i realizację przedsięwzięć związanych z energią wiatrową. W niniejszych wytycznych 

nacisk położono na ochronę przyrody.  

Ramka 4-1 Elementy wykorzystywane do określenia inwestycji sektora energetyki wiatrowej z punktu 
widzenia technicznego oraz gatunków wrażliwych na oddziaływanie 

Względy techniczne i społeczno-gospodarcze umożliwiające określenie odpowiednich lokalizacji inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej: 

• warunki związane z zasobami wiatrowymi (np. prędkość, turbulencja, ekstremalne prędkości wiatru, uskok wiatru, 

warunki przepływu); 

• dostęp do elektrycznych sieci przesyłowych i transportowych oraz ich przepustowość; 

• warunki gruntowe/warunki dna morskiego oraz topografia; 

• bliskość obszarów mieszkalnych;  

• dostępność gruntów/dna morskiego i istniejące sposoby użytkowania gruntów/mórz; 

                                                      

56https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.POL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.POL
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• bliskość istniejących korytarzy żeglugi powietrznej (ograniczenia dotyczące wysokości wierzchołka turbiny) oraz 

morskiej; 

• przepisy ograniczające poziom hałasu;  

• zachowanie odległości od radarów lub portów lotniczych.  

 

Gatunki wrażliwe na oddziaływanie 

• położenie obszarów Natura 2000, położenie funkcjonalnie powiązanych gruntów (np. tereny poza obszarami Natura 

2000, które są ważne z punktu widzenia żerowania gatunków, dla których obszar Natura 2000 został wyznaczony), 

w tym tras przelotów/szlaków migracyjnych między obszarami Natura 2000; 

• inne krajowe/regionalne obszary chronione i inne obszary/siedliska, które są (potencjalnie) istotne z punktu 

widzenia gatunków chronionych57; 

• rozmieszczenie58 chronionych w UE siedlisk i gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wrażliwych na 

energię wiatrową, takich jak nietoperze59, ptaki60 i ssaki morskie; 

• stan ochrony61 siedlisk przyrodniczych lub populacji gatunków chronionych oraz – w przypadku wykorzystania map 

występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie na poziomie UE – również stan ochrony 

na poziomie UE. 

 

Planowanie przestrzenne inwestycji sektora energetyki wiatrowej musi podlegać strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko oraz – o ile w ramach wstępnej kontroli nie wykluczono możliwości wystąpienia 

znaczących skutków dla któregokolwiek z obszarów Natura 2000 – również odpowiedniej ocenie. Strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko stanowi również odpowiednie ramy w celu określenia skumulowanego 

oddziaływania. Uzyskanie zezwolenia na budowę farm wiatrowych, których lokalizacja została wybrana 

w oparciu o solidne planowanie strategiczne z należytym uwzględnieniem różnorodności biologicznej na 

wczesnym etapie, będzie znacznie łatwiejsze niż w przypadku, gdy kwestie związane z różnorodnością 

biologiczną w przedsięwzięciach dotyczących farm wiatrowych zostaną uwzględnione dopiero na późniejszym 

etapie procesu.  

Ocena planu zagospodarowania przestrzennego nie eliminuje potrzeby oceny przedsięwzięć wynikających 

z planu. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien w idealnym scenariuszu określać kategorie 

lokalizacji odpowiednich pod inwestycje sektora energetyki wiatrowej, uporządkowane w kolejności od 

lokalizacji nadających się do wykorzystywania energii o niskim ryzyku ekologicznym (pod względem celów 

dyrektyw dotyczących ochrony przyrody) do lokalizacji nadających się do wykorzystywania energii o wysokim 

ryzyku ekologicznym. Na terenach cechujących się szczególnie wysokimi wartościami pod względem 

różnorodności biologicznej mogłoby to nawet doprowadzić do określenia stref wyłączonych. Plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje wczesne rozmowy z organizatorami przedsięwzięcia, aby 

zapewnić, by planowane przedsięwzięcie uwzględniało rozwiązania wszystkich zidentyfikowanych 

problematycznych kwestii, zwłaszcza jeżeli przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze nadającym się do 

wykorzystania energii o wysokim ryzyku ekologicznym. Ocena planów zagospodarowania przestrzennego 

związanych z energią wiatrową powinna również ukierunkować ocenę przedsięwzięć wynikających z planu 

poprzez określenie kluczowych luk w wiedzy oraz prawdopodobnego zestawu środków niezbędnych do 

uniknięcia lub ograniczenia istotnego niekorzystnego wpływu. Konieczne jest zatem, by ocena planu 

zagospodarowania przestrzennego była poparta danymi wyjściowymi odpowiednimi dla skali planu 

zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły oceny planu zagospodarowania przestrzennego, w tym dane 

                                                      

57 Chociaż niniejsze wytyczne koncentrują się na obszarach Natura 2000, mapy występowania gatunków dzikiej fauny 
i flory wrażliwych na oddziaływanie są szerszym narzędziem, które nie ogranicza się do obszarów. 
58 Rozmieszczenie często nie jest dobrze znane (np. w przypadku nietoperzy). Potencjalne siedliska (na przykład wyniki 
modelowe) również mogą zostać włączone do map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na 
oddziaływanie. 
59 Nietoperze żyją w sieci funkcjonalnych siedlisk i migrują codziennie między miejscami rozrodu oraz letnimi kryjówkami 
a żerowiskami, a także – sezonowo – między regionami, w których znajdują się miejsca rozwodu, a regionami, w których 
znajdują się miejsca hibernacji. 
60 Zob. na przykład dokument „Helgoland Paper” międzyregionalnej grupy roboczej urzędów poszczególnych krajów 
związkowych ds. ochrony ptactwa w Niemczech, w którym zaleca się minimalne odległości między miejscami 
występowania odpowiednich gatunków ptaków a miejscami położenia wiatraków 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Zob. wytyczne w sprawie ścisłej ochrony gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na 
podstawie dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf


 

Wytyczne KE dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody 113  

wyjściowe, należy udostępnić wykonawcom i innym zainteresowanym stronom, aby ułatwić ocenę 

przedsięwzięć. 

4.1.2 Planowanie strategiczne w odniesieniu do morskiej energii 
wiatrowej 

Dwie następujące dyrektywy mają szczególne znaczenie dla wdrażania morskich inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej o niskim ryzyku ekologicznym: dyrektywa 2014/89/UE ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów morskich (dyrektywa w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich) 

oraz dyrektywa 2008/56/WE ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). Celem dyrektywy w sprawie planowania 

przestrzennego obszarów morskich jest wspieranie trwałego wzrostu gospodarek morskich, zrównoważonego 

rozwoju obszarów morskich oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich. Znaczenie planowania 

przestrzennego obszarów morskich zostało również uznane przez Forum Energetyczne Morza Północnego62 

oraz w planie działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich63. 

Podejścia do planowania przestrzennego powinny opierać się na podejściu ekosystemowym64
 
65 – plany 

zagospodarowania przestrzennego państw członkowskich powinny przyczyniać się do zrównoważonego 

rozwoju sektora energetycznego na morzu, transportu morskiego, sektora rybołówstwa i akwakultury oraz do 

zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska. Na poziomie mórz w regionie najbardziej zalecane jest, aby 

państwa członkowskie współpracowały ze sobą w zakresie planowania przestrzennego oraz oceny 

i monitorowania (skumulowanego) oddziaływania morskich farm wiatrowych. 

Państwa członkowskie miały obowiązek transponować dyrektywę do prawa krajowego oraz wyznaczyć 

właściwe organy do dnia 18 września 2016 r. Były zobowiązane sporządzić plany zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich w odniesieniu do swoich wód morskich do dnia 31 marca 2021 r. Komisja 

Europejska sporządziła dokument informacyjny dla zainteresowanych stron i podmiotów odpowiedzialnych za 

planowanie, w którym przeanalizowano dyrektywę w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich 

w odniesieniu do sektorów energetycznych w 2015 r. Opublikowano zawierający szczegółowe wskazówki 

przewodnik autorstwa C. Ehlera i F. Douvere (2009), a europejska platforma online dotycząca planowania 

przestrzennego obszarów morskich66 stanowi portal informacyjno-komunikacyjny zaprojektowany w celu 

wsparcia wszystkich państw członkowskich UE w ich pracy nad wdrażaniem planowania przestrzennego 

obszarów morskich. UE sporządziła wytyczne dotyczące współpracy transgranicznej w procesie planowania 

przestrzennego obszarów morskich (Carneiro, 2017)67. Jednym z celów platformy dotyczącej planowania 

przestrzennego obszarów morskich jest rozwiązanie potencjalnych konfliktów między sektorami. Przykładowo 

na platformie zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu złagodzenie konfliktu „energia wiatrowa–

ochrona”, z których jedno polega na wykorzystaniu map występowania gatunków wrażliwych na oddziaływanie 

opartych na systemie informacji geograficznej, aby ominąć znaczące siedliska, a drugie na ustanowieniu 

wielofunkcyjnych morskich obszarów chronionych i wykorzystaniu morskiej energii wiatrowej.  

Potrzeby przestrzenne związane z morskimi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej obejmują turbiny, 

połączenia kablowe między turbinami, stacje przekształtnikowe, podstacje oraz kabel przesyłowy eksportowy 

łączący z lądową siecią energetyczną. Ze względu na połączenie infrastruktury morskiej z infrastrukturą 

                                                      

62 Zob. deklaracja polityczna w sprawie współpracy energetycznej między państwami mórz północnych – grupa wsparcia 
1 dotycząca planowania przestrzennego obszarów morskich; 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 
63 Zob. strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 
64 Zob. wytyczne w zakresie polityki „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning” 
[„Wdrażanie podejścia ekosystemowego do planowania przestrzennego obszarów morskich”] (wersja z dnia 25 
października 2018 r.); https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
65 Zob. HELCOM Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in 
the Baltic Sea area [Wytyczne HELCOM dotyczące wdrażania podejścia ekosystemowego do planowania 
przestrzennego obszarów morskich na obszarze Morza Bałtyckiego]; 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
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lądową istotne jest, aby planowanie przestrzenne obszarów morskich uwzględniało interakcje między lądem 

a morzem. Komisja Europejska sporządziła również wytyczne dotyczące interakcji między lądem a morzem 

w planowaniu przestrzennym obszarów morskich (2018)68. 

Głównym celem dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej jest zapewnienie dobrego stanu środowiska 

wód morskich UE do 2020 r. W art. 3 dyrektywy zdefiniowano dobry stan środowiska jako „taki stan 

środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany 

i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne”. Dobry stan środowiska oznacza, że poszczególne sposoby 

wykorzystywania zasobów morskich są utrzymywane na zrównoważonym poziomie, co zapewnia ciągłość dla 

przyszłych pokoleń. Ponadto dobry stan środowiska oznacza, że: 

 ekosystemy oraz ich warunki hydromorfologiczne (tj. struktura i stan zasobów wodnych), fizyczne 

i chemiczne normalnie funkcjonują i zachowują odporność na zmiany środowiskowe wywołane przez 

człowieka;  

 zapobiega się spadkowi różnorodności biologicznej będącemu skutkiem działalności człowieka, 

a różnorodność biologiczna jest chroniona;  

 działania człowieka, które powodują wprowadzenie substancji i energii do środowiska morskiego, nie 

powodują efektów zanieczyszczenia. Hałas będący wynikiem działalności człowieka utrzymuje się na 

poziomie odpowiednim dla środowiska morskiego i jego ekosystemów.  

Aby pomóc państwom członkowskim w zrozumieniu, co dobry stan środowiska oznacza w praktyce, w pkt 11 

załącznika I do dyrektywy określono wskaźniki jakości, które opisują, jak będzie wyglądało środowisko 

w przypadku osiągnięcia dobrego stanu środowiska. W szczególności w niniejszych wytycznych 

uwzględniono następujące wskaźniki dobrego stanu środowiska istotne z punktu widzenia morskich inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej oraz unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska:  

 Wskaźnik 1. Utrzymana jest różnorodność biologiczna. 

 Wskaźnik 6. Integralność dna morskiego gwarantuje funkcjonowanie ekosystemu. 

 Wskaźnik 7. Stała zmiana właściwości hydrograficznych nie ma niekorzystnego wpływu na 

ekosystem. 

 Wskaźnik 11. Wprowadzenie energii (w tym hałasu podwodnego) nie powoduje negatywnego 

wpływu na ekosystem.  

 

4.2 Wykorzystywanie map występowania gatunków dzikiej fauny 
i flory wrażliwych na oddziaływanie do planowania 
strategicznego energii wiatrowej 

4.2.1 Wprowadzenie 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie na oddziaływanie uznaje się 

za skuteczne narzędzie identyfikacji obszarów, na których inwestycje w energię odnawialną mogą mieć wpływ 

na wrażliwe zbiorowiska dzikich roślin i zwierząt, a zatem należy ich unikać. Można je wykorzystywać do 

identyfikacji na wczesnym etapie procesu planowania obszarów, na których występują biocenozy wrażliwe na 

inwestycje sektora energetyki wiatrowej. 

Komisja wsparła opracowanie podręcznika dotyczącego mapowania występowania gatunków dzikiej fauny 

i flory wrażliwych na oddziaływanie – praktycznego narzędzia służącego do opracowywania map 

występowania gatunków wrażliwych na oddziaływanie energii odnawialnej w UE (zob. dodatek D). Podręcznik 

ten zawiera kompleksowy przegląd zbiorów danych, metodyk i zastosowań systemu informacji geograficznej 

niezbędnych do opracowania skutecznych metod mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory 

wrażliwych na oddziaływanie w kontekście UE. Skoncentrowano się w nim na gatunkach i siedliskach 

                                                      

68 Istotne są także prace nad planowaniem przestrzennym obszarów morskich w ramach współpracy regionalnej na 
rzecz Morza Północnego i Bałtyckiego (Forum Energetyczne Mórz Północnych 
(https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) oraz BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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chronionych dyrektywami UE dotyczącymi ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, 

nietoperzy i ssaków morskich.  

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie zazwyczaj zapewniają 

informacje na potrzeby decyzji dotyczących planowania strategicznego na początkowym etapie wyboru terenu 

pod inwestycję, a zatem mają mieć zastosowanie w skali krajobrazu, często z zasięgiem regionalnym, 

krajowym lub międzynarodowym. W tym kontekście podejścia związane mapowaniem występowania 

gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie nie zastępują potrzeby przeprowadzania 

odpowiednich ocen dla danego terenu zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej oraz ocen oddziaływania 

na środowisko (OOŚ). Mogą być jednak wykorzystywane podczas ocen oddziaływania na środowisko oraz po 

udzieleniu zgody, aby zapewnić informacje na potrzeby opracowania planu rozmieszczenia turbin w skali 

mikro (ang. micro-siting) oraz możliwych zaleceń dotyczących zarządzania.  

W mapach występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie wykorzystuje się systemy 

informacji geograficznej do zestawiania, analizowania oraz przedstawiania danych przestrzennych 

i geograficznych. Wykorzystuje się w nich dane przestrzenne w zakresie różnorodności biologicznej dotyczące 

gatunków lub obszarów. Zazwyczaj używa się istniejących zbiorów danych w zakresie różnorodności 

biologicznej, ale niekiedy również danych zgromadzonych jednoznacznie w celu wsparcia tworzenia mapy 

występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie. Większość podejść obejmuje 

znacznie więcej niż tylko przedstawianie zbiorów danych przestrzennych – granic obszarów, zakresów 

występowania i zapisów dotyczących gatunków, cech geograficznych – obejmują one również przypisywanie 

wartości wrażliwości uzyskanych na podstawie danych. Mają one charakter prognostyczny – zapewniają 

prognozę potencjalnej wrażliwości na jednym obszarze lub ich większej liczbie bądź w szerszej skali 

krajobrazu, w oparciu o najlepsze dostępne dane oraz modelowanie matematyczne i graficzne. 

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z mapowaniem występowania gatunków 

dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie. Po pierwsze, nie należy go wykorzystywać jako narzędzia 

do wskazywania odpowiednich alternatywnych miejsc, ponieważ zależy to również od szeregu innych 

ograniczeń i warunków. Po drugie, niektóre taksony siłą rzeczy okażą się trudniejsze do oceny ze względu na 

ograniczone dane dotyczące ich rozmieszczenia i niepełną wiedzę na temat wpływu na nie. Takie grupy będą 

wymagały bardziej podstawowej analizy i ostrożniejszej interpretacji. 

4.2.2 Przykłady podejść związanych z mapowaniem występowania 
gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie 
w przypadku lądowych i morskich inwestycji sektora energetyki 
wiatrowej 

Mapowanie występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie jest najczęściej 

związane z energią wiatrową i zdecydowana większość podejść obejmowała mapowanie zbiorowisk ptaków 

uznawanych za wrażliwe na działanie farm wiatrowych (lądowych i morskich). W przypadku innych gatunków, 

takich jak nietoperze, trudniej jest skutecznie wykorzystać mapowanie występowania gatunków dzikiej fauny 

i flory wrażliwych na oddziaływanie, ale może być ono wykorzystywane jako część pakietu narzędzi 

wspomagających planowanie strategiczne, jeżeli istnieją dane źródłowe.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono kilka zastosowań mapowania występowania gatunków dzikiej fauny 

i flory wrażliwych na oddziaływanie stanowiących najlepsze praktyki w dziedzinie lądowej i morskiej energii 

wiatrowej. Więcej informacji na temat tych badań sytuacyjnych można znaleźć w podręczniku mapowania 

występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie.  

W Badanie sytuacyjne 4-1 przedstawiono mapę występowania gatunków ptaków i nietoperzy wrażliwych na 

oddziaływanie energii wiatrowej we Flandrii (Belgia) – jedno z niewielu łącznych podejść do mapowania 

występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie dla ptaków i nietoperzy. W Badanie 

sytuacyjne 4-2 skoncentrowano się na mapie występowania ptaków szybujących wrażliwych na inwestycje 

sektora energetyki wiatrowej w Tracji (Grecja). W Badanie sytuacyjne 4-3 przedstawiono SeaMaST, narzędzie 

służące do mapowania występowania ptaków morskich i przybrzeżnych ptaków wodnych wrażliwych na 

oddziaływanie morskich farm wiatrowych na angielskich wodach terytorialnych. 
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Badanie sytuacyjne 4-1 Mapa występowania gatunków ptaków i nietoperzy wrażliwych na 
oddziaływanie farm wiatrowych we Flandrii (Belgia) 

Mapa występowania gatunków ptaków i nietoperzy wrażliwych na oddziaływanie farm wiatrowych we Flandrii ma na celu 

wskazanie obszarów, na których umieszczenie turbin wiatrowych może stanowić zagrożenie dla ptaków lub nietoperzy. 

Jej celem jest zapewnienie informacji i wytycznych na potrzeby ocen i planowania strategicznego prowadzonych 

w większym stopniu na poziomie obszaru. Jest to przykład mapy występowania wielu gatunków wrażliwych na 

oddziaływanie, który pokazuje, w jaki sposób w ramach jednego narzędzia można oceniać różne grupy.  

 

Na mapie klasyfikuje się regiony do jednej z czterech kategorii – wysokiego, średniego oraz możliwego ryzyka, a także 

niskiego ryzyka/kategorii „brak danych”. Mapy występowania wrażliwych gatunków oraz towarzyszące im wytyczne 

często wykorzystuje się we Flandrii do podejmowania decyzji o lokalizacji. Wykonawcy przedsięwzięcia i firmy 

konsultingowe wykorzystują je do planowania strategicznego oraz jako „punkt wyjścia” do bardziej szczegółowych ocen 

przedsięwzięcia na poziomie obszaru. Władze lokalne i regionalne stosują je w tym samym celu oraz do sprawdzenia, 

czy wykonawcy przedsięwzięcia i firmy konsultingowe prawidłowo wywiązali się ze swojego zadania. Należy podkreślić, 

że w przypadku obszarów wysokiego ryzyka ocena lokalna powinna być bardziej szczegółowa. Pewne aspekty mapy są 

charakterystyczne dla Flandrii, jednak zasady ogólne można z powodzeniem zastosować na innych obszarach.  

 

Mapy występowania wrażliwych gatunków ptaków 

Instrument ten obejmuje opartą na systemie informacji geograficznej mapę występowania wrażliwych gatunków ptaków, 

która składa się z dziewięciu map tematycznych (np. obszary żerowania i odpoczynku w przypadku dzikich ptaków 

w sezonie pozalęgowym, sezonowe szlaki migracyjne) oraz mapę prognozową siedlisk. Warstwy te najlepiej badać 

indywidualnie, ale można je również na siebie nakładać, aby uzyskać przegląd wszystkich potencjalnych obszarów 

wrażliwości. Poniżej przedstawiono nałożone na siebie warstwy jako mapę zestawiającą dane, która obejmuje 

następujące kategorie wrażliwości: wysokie ryzyko (3), średnie ryzyko (2), możliwe ryzyko (1), jak również niskie 

ryzyko/brak danych (0). Z mapą tą można szczegółowo się zapoznać za pomocą aplikacji internetowej, która zawiera 

również inne ważne mapy (np. chronione rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 itp.). 

 
Rysunek 4-1 Mapa zestawiająca występowanie gatunków ptaków wrażliwych na turbiny wiatrowe we Flandrii (czerwony: 
wysokie ryzyko; pomarańczowy: średnie ryzyko; żółty: możliwe ryzyko; szary: brak wystarczających informacji) 

 

Mapa występowania wrażliwych gatunków nietoperzy 

Mapa występowania wrażliwych gatunków nietoperzy (zob. Rysunek 4-2) różni się od poprzedniej mapy tematycznej 

dotyczącej ptaków. Opiera się ona na zidentyfikowaniu odpowiedniego siedliska (za pomocą zdjęć lotniczych 

i inwentaryzacji terenowej pokrycia terenu), które wykorzystano jako czynnik prognozujący obecność nietoperzy. 
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Rysunek 4-2 Fragment mapy występowania wrażliwych gatunków nietoperzy we Flandrii (pomarańczowy: ryzyko; żółty: 
potencjalne ryzyko; szary: brak wystarczających informacji). 

 

Istnieją dwa główne zastrzeżenia co do stosowania tego rodzaju mapowania w odniesieniu do nietoperzy. Po pierwsze, 

modele odpowiedniości siedlisk są znacznie dokładniejsze w przypadku gatunków, które wymagają szczególnego 

siedliska (są to zazwyczaj gatunki wymienione w załączniku II, które są mniej narażone na ryzyko związane 

z inwestycjami wiatrowymi). Gatunki podwyższonego ryzyka nie wymagają zazwyczaj szczególnego siedliska, a zatem 

są zarówno bardziej rozpowszechnione, jak i bardziej pospolite, i występują nawet w siedliskach, które zostałyby uznane 

za nieoptymalne dla nietoperzy. Przykładowo w Zjednoczonym Królestwie wysoki odsetek przypadków śmierci karlika 

malutkiego i karlika drobnego odnotowuje się w miejscach, które nie zostałyby zaklasyfikowane jako szczególnie 

korzystne dla nietoperzy (np. wyżyny bez drzew i żywopłotów), ale są odpowiednie pod inwestycje wiatrowe. Po drugie, 

chociaż prognozy dotyczące siedlisk są łączone z danymi takimi jak lokalizacje miejsc odpoczynku, aby uzyskać obszary 

o zróżnicowanym ryzyku, w praktyce luki w danych występują we wszystkich państwach członkowskich.  

Źródło: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Informacje ogólne i wytyczne można znaleźć w sprawozdaniu (w języku niderlandzkim): 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruksela.  

Streszczenie (w języku angielskim) można znaleźć w prezentacji: Everaert (2018). Mapa występowania gatunków ptaków 

i nietoperzy wrażliwych na oddziaływanie farm wiatrowych we Flandrii (Belgia). Prezentacja wygłoszona na warsztatach 

w celu przygotowania zestawu narzędzi instruktażowych, przedstawiająca przygotowywanie i wdrażanie procesu 

mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie w celu zapewnienia informacji na 

potrzeby wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w UE, 22.10.2018, Bruksela, Belgia. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx 

 

Badanie sytuacyjne 4-2 Mapa występowania ptaków szybujących wrażliwych na inwestycje sektora 
energetyki wiatrowej w Tracji (Grecja) 

Region Tracji ma wyjątkowe znaczenie ornitologiczne, ponieważ znajdują się w nim siedliska o znaczeniu 

ogólnoeuropejskim, głównie siedliska dużych ptaków drapieżnych i wodnych. Duża część regionu została wybrana jako 

obszar priorytetowy dla inwestycji w energię wiatrową, ponieważ jest to również jeden z obszarów o największej mocy 

wytarzania energii wiatrowej w Grecji kontynentalnej. W szczególności większość jednostki regionalnej Ewros i część 

jednostki Rodopi zostały określone jako obszar priorytetowy 1 dla energii wiatrowej (WPA 1) w krajowych ramach 

planowania przestrzennego w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. WPA 1 obejmuje około połowy obszarów Natura 

2000 w regionie, w tym dwa parki narodowe, oraz pokrywa się z obszarem wykorzystywanym przez ptaki drapieżne 

w regionie. Połowa WPA 1 (53 %) jest położona na podstawowym obszarze występowania populacji sępa 

kasztanowatego (Aegypius monachus) i obejmuje również ściśle chroniony obszar Parku Narodowego Dadia.  

 

W celu określenia warunków, które mogą zapewnić zrównoważony rozwój farm wiatrowych w Tracji, organizacja WWF 

Grecja opracowała wniosek dotyczący wyboru lokalizacji farm wiatrowych na obszarze WPA 1 (WWF Grecja, 2008). 

Wniosek zawiera mapę występowania wrażliwych ptaków szybujących, która zapewnia władzom, inwestorom i innym 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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zainteresowanym stronom informacje niezbędne do podjęcia świadomych decyzji. Na mapie podzielono region na dwie 

odrębne kategorie w oparciu o rozmieszczenie wysoce wrażliwych gatunków ptaków: „strefy wyłączone” oraz „strefy 

podwyższonej ochrony”. Strefy wyłączone to miejsca, w których nie powinno być możliwości budowy farmy wiatrowej. 

Natomiast strefy podwyższonej ochrony to obszary, na których można by było zbudować farmy wiatrowe w przypadku 

zastosowania odpowiednich środków łagodzących. Ogólny wybór obszarów pokrywał się z obszarami występowania 

wrażliwych kolonii sępa kasztanowatego i sępa płowego, z terytoriami, na których występuje bocian czarny, a także 

z parkami narodowymi. 

 

Mapę występowania wrażliwej populacji sępa kasztanowatego sporządzono na podstawie systemu priorytetowej ochrony 

przewidującego podział na dziewięć stref (zob. Rysunek 4-3). Obejmują one obszar podstawowy o zasadniczym 

znaczeniu (na którym osobniki spędzają średnio 70 % czasu), obszar niebędący obszarem podstawowym oraz obszar 

peryferyjny (mniej niż 5 % spędzanego czasu). Obszary podstawowe i obszary niebędące obszarami podstawowymi są 

dodatkowo uszeregowane pod względem ważności w czterech strefach ochrony, w zależności od ułamka populacji, który 

wykorzystywał każdą ze stref (1: <25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75 %), na podstawie analizy terytorialnej dotyczącej 19 

oznakowanych osobników.  

 

Tego rodzaju modelowanie w oparciu o zakres terytorialny połączono z modelem ryzyka kolizji w celu prognozy łącznej 

śmiertelności w wyniku kolizji w przypadku sępa kasztanowatego w odniesieniu do wszystkich działających 

i proponowanych farm wiatrowych. Model przewidywał cztery różne wskaźniki unikania dotyczące sępów.  

 

Na podstawie mapy występowania wrażliwych gatunków stworzono jednoznaczne przestrzennie rozwiązanie 

umożliwiające osiągnięcie krajowego celu, jakim jest wykorzystanie wiatru, przy minimalnym koszcie w zakresie ochrony, 

jakim jest zmniejszenie się populacji o mniej niż 1 %, pod warunkiem że śmiertelność populacji (5,2 %) spowodowana 

przez działające farmy wiatrowe na obszarze podstawowym zostanie całkowicie ograniczona. W innych scenariuszach 

populacja sępów byłaby prawdopodobnie poważnie zagrożona wyginięciem.  

 

W ustaleniach podkreślono potrzebę oficjalnego wyznaczenia podstawowego obszaru zamieszkiwanego przez populację 

jako strefy wyłączonej z możliwości budowy farm wiatrowych, ponieważ jest to najważniejszy obszar z punktu 

widzenia przetrwania populacji. Stwierdzono również, że odpowiada on za niemal całą łączną śmiertelność w wyniku 

kolizji w przypadku sępa kasztanowatego, a także że jest istotny z punktu widzenia innych gatunków podatnych na 

kolizje.  

  

 
Rysunek 4-3 Farmy wiatrowe na różnych etapach procesu udzielania zezwolenia w ramach mapy występowania 
wrażliwej na oddziaływanie populacji sępa kasztanowatego Jak wynika z obejmującej dziewięć stref mapy występowania 
wrażliwej na oddziaływanie populacji sępa kasztanowatego (Aegypius monachus), znaczna liczba farm wiatrowych jest 
zlokalizowana na obszarach o istotnym znaczeniu z punktu widzenia ochrony (średnio 70 % czasu spędzanego przez 
osobniki) (na podstawie Vasilakis i in., 2016). 

 

Chociaż mapa występowania gatunków wrażliwych na oddziaływanie nie została oficjalnie przyjęta, jest ona 

wykorzystywana zarówno przez wykonawców, jak i właściwe organy na etapie projektowania i oceny przedsięwzięć 
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dotyczących farm wiatrowych w Tracji. Pomimo braku statusu prawnego uznaje się, że stanowi ona najrzetelniejszą 

podstawę naukową na potrzeby planowania.  

Źródło: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K. i Kati V., 2016. „Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe” [Jak pogodzić ochronę 

gatunków zagrożonych z inwestycjami w farmy wiatrowe? Przypadek sępa kasztanowatego (Aegypius monachus) 

w Europie Południowo-Wschodniej]; [w:] Biological Conservation, t. 196, 2016, s. 10–17. 

• Vasilakis D., Whitfield P., Kati V., 2017. „A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe” [Zrównoważone rozwiązanie 

problemu skumulowanego zagrożenia dla sępa kasztanowatego (Aegypius monachus) w związku z inwestycjami 

w uprzemysłowione farmy wiatrowe w Europie Południowo-Wschodniej]. PLoS ONE 12(2): e0172685.doi:10.1371/ 

journal.pone.0172685. 

 

Badanie sytuacyjne 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool – narzędzie do mapowania 
i określania obszarów występowania wrażliwych na oddziaływanie gatunków ptaków morskich): 
narzędzie umożliwiające ocenę oddziaływania farm wiatrowych na angielskich wodach terytorialnych 

Narzędzie systemu informacji geograficznej SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool – narzędzie do mapowania 

i określania obszarów występowania wrażliwych na oddziaływanie gatunków ptaków morskich) zostało stworzone w celu 

dostarczenia dowodów potwierdzających wykorzystywanie obszarów morskich przez ptaki morskie i przybrzeżne ptaki 

wodne na angielskich wodach terytorialnych poprzez mapowanie ich względnej wrażliwości na oddziaływanie morskich 

farm wiatrowych.  

Wykorzystuje ono wysokiej jakości dane z badań nad ptakami morskimi zgromadzone podczas badań na morzu 

w ramach dwóch głównych baz danych dotyczących ptaków morskich, tj. zbioru danych pochodzącego z europejskich 

badań nad ptakami morskimi na morzu (ESAS) prowadzonych z łodzi oraz zbioru danych pochodzącego z badań 

prowadzonych z powietrza przez WWT Consulting. Obecnie obejmuje informacje na temat 53 gatunków z następujących 

rodzin: Anatidae (kaczki), Gaviidae (nury), Podicipedidae (perkozy), Procellariidae (fulmary), Hydrobatidae (nawałniki 

burzowe), Sulidae (głuptaki), Phalacrocoracidae (kormorany), Scolopacidae (bekasowate), Stercorariidae (wydrzyki), 

Laridae (mewy), Sternidae (rybitwy) oraz Alcidae (alki). Opracowano model powierzchniowy zagęszczenia, aby 

zmapować zagęszczenie występowania tych ptaków morskich w wodach angielskich na obszarze do 200 mil morskich 

lub do granicy z sąsiednimi wodami terytorialnymi.  

 

Wygenerowano wyniki wrażliwości na podstawie czterech czynników reprezentujących znaczenie z punktu widzenia 

ochrony (czynniki a)–d)) oraz sześciu aspektów zachowania gatunków zwanych „czynnikami wrażliwości gatunkowej” 

(e)–j)): a) statusu w odniesieniu do dyrektywy ptasiej; b) odsetka populacji biogeograficznej występującej w Anglii/wodach 

angielskich w danym sezonie; c) wskaźnika przeżywalności dorosłych osobników; d) statusu zagrożenia 

w Zjednoczonym Królestwie; e) wysokości lotu; f) manewrowości lotu; g) wartości procentowej czasu przeznaczanego 

na loty; h) nocnej aktywności lotnej; i) niepokojenia powodowanego przez konstrukcje farm wiatrowych, ruch statków 

i śmigłowców; oraz j) specjalizacji siedliskowej. 

 

Wyniki mapowania wrażliwości zostały zastosowane do współczynnika zagęszczenia każdego gatunku w każdej 

komórce siatki 3km x 3km w celu stworzenia oddzielnych i połączonych map występowania gatunków wrażliwych 

w odniesieniu do kolizji i przemieszczeń.  
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Rysunek 4-4 Przykłady map występowania gatunków wrażliwych na oddziaływanie farm wiatrowych uzyskanych dzięki 
narzędziu SeaMaST 

 

Narzędzie SeaMaST jest oparte na połączeniu wysokiej jakości danych i sprawdzonych metod. Zaowocowało ono 

powstaniem wysokiej jakości mapy występowania ptaków morskich wrażliwych na oddziaływanie na angielskich wodach 

terytorialnych. Metody te mogłyby zostać rozszerzone na inne regiony lub mogłyby być stosowane na innych obszarach.  

Narzędzie to jest ogólnodostępnym zasobem systemu informacji geograficznej przeznaczonym do wykorzystania przez 

sektor morskiej energetyki wiatrowej i podmioty odpowiedzialne za planowanie przestrzenne obszarów morskich. 

Dotychczas promowano jego wykorzystywanie do zapewniania informacji na potrzeby inwestycji w farmy wiatrowe 

i planowania przestrzennego obszarów morskich. Chociaż mapa nie została formalnie włączona do procesu planowania, 

jest ona regularnie wykorzystywana przez władze, NGO itp. 

Źródło: http://bit.ly/2xON74V 

 

4.3 Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów, na których 
prowadzone są inwestycje sektora energetyki 
wiatrowej 

 

Wspaniałym sposobem na realizację planowania przestrzennego jest połączenie użytkowania gruntów, na których 

prowadzone są inwestycje sektora energetyki wiatrowej, z inną działalnością gospodarczą (np. innymi odnawialnymi 

źródłami energii, akwakulturą), a nawet przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody lub z odtworzeniem. Celem jest 

minimalizacja niekorzystnego wpływu inwestycji sektora energetyki wiatrowej na różnorodność biologiczną, a w coraz 

większej liczbie przypadków nawet zwiększanie różnorodności biologicznej na tych terenach.  

Europa już dysponuje przykładami terenów, na których w ramach łagodzenia problemów związanych z produkcją energii 

elektrycznej udało się zlokalizować zarówno inwestycje sektora energetyki wiatrowej, jak i inne systemy energii ze źródeł 

odnawialnych (Natural Power [Naturalna energia], 2018). Przykładem może być Schneebergerhof, gdzie w jednym miejscu 

zlokalizowana jest farma słoneczna i wiatrowa (zob. Rysunek 4-5). Chociaż warunki techniczne i ekonomiczne mogą 

ograniczać komercyjne wykorzystanie technologii magazynowania energii na skalę użytkową (WindEurope, 2017b), 

usunięcie tych barier prawdopodobnie ułatwi realizację dalszych planów związanych z inwestycjami realizowanymi we 

wspólnej lokalizacji. Technologia magazynowania energii niesie szereg korzyści, w tym bardziej spójne sposoby 

równoważenia dostaw energii i zapotrzebowania na nią. 

http://bit.ly/2xON74V
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Rysunek 4-5 Inwestycja sektora energetyki wiatrowej realizowana we wspólnej lokalizacji, Schneebergerhof, Niemcy69 
 

Lądowe inwestycje sektora energetyki wiatrowej są zazwyczaj umiejscowione na terenach, które użytkuje się również w 

inny sposób, np. na potrzeby rolnictwa i – w coraz większym stopniu – leśnictwa (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Szereg 

państw członkowskich bada również pojawiające się możliwości w zakresie wspólnych lokalizacji w środowisku morskim, 

kładąc szczególny nacisk na ocenę wykonalności zakładania hodowli skorupiaków na obszarach morskich pod względem 

komercyjnym (Buck i in., 2017; Syvret i in., 2013).  

W Badanie sytuacyjne 4-4 i Badanie sytuacyjne 4-5 przedstawiono szczególne przykłady wielofunkcyjnego zastosowania 

morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Kolejnym przykładem jest koncepcja wysp energetycznych, które nie 

tylko oferują możliwości dla inwestycji wiatrowych i innych inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, ale również 

możliwości w zakresie tworzenia siedlisk, akwakultury itp. Przykładem jest North Sea Wind Power Hub (obszar 

wytwarzania energii wiatrowej na Morzu Północnym)70 – projekt opracowany przez konsorcjum przedsiębiorstw 

energetycznych (Gasunie, Tennet, Energinet) oraz port w Rotterdamie. 

Badanie sytuacyjne 4-4: Projekt Edulis, przykład połączenia produkcji energii wiatrowej i akwakultury na Morzu 

Północnym (Belgia) 

 
Zarówno w całej UE, jak i na świecie większa aktywność na morzu, wzdłuż wybrzeża, rosnący popyt konsumentów na 

zrównoważoną i lokalną produkcję żywności oraz postęp technologiczny przyczyniły się do wywierania nacisków, aby 

działalność związaną z akwakulturą przeniesiono na obszary morskie. Dzięki umiejscawianiu morskich farm wiatrowych 

we wspólnych lokalizacjach z zakładami akwakultury można by było zabezpieczyć produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego, zatrudnienia i produkcji lokalnej. 

                                                      

69 Źródło: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Farma 
wiatrowa Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/ 
70 https://northseawindpowerhub.eu/ 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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Badania pilotażowe na Morzu Północnym wykazały, że biologiczne i chemiczne warunki wzdłuż belgijskiej części 

wybrzeża Morza Północnego sprzyjają hodowli małż. Projekt Edulis (2016–2018) stanowi najlepszy na świecie przykład 

akwakultury zlokalizowanej na terenie morskiej farmy wiatrowej w klimatycznie trudnym środowisku. W ramach projektu 

oceniono wyzwania techniczne, a prace obejmują aktualnie sporządzenie biznesplanu dotyczącego rozpoczęcia 

komercyjnej morskiej akwakultury na Morzu Północnym. 

 

Projekt Edulis stanowił pierwszy test pilotażowy dotyczący morskiej hodowli małż na terenie farmy wiatrowej. 

Zrealizowano go we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie, Instytutem Badań nad Rolnictwem, Rybołówstwem i 

Żywnością (ILVO), pięcioma partnerami z sektora prywatnego: Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group i DEME Group 

oraz trzecim partnerem zajmującym się badaniami: OD Natural Environment. W ramach projektu Edulis badano 

wykonalność prowadzenia hodowli małż na obszarze morskich farm wiatrowych, w odległości 30–50 kilometrów od linii 

belgijskiego wybrzeża. Dzięki projektowi uzyskano niezbite dowody dotyczące: 

• wykonalności prowadzenia morskiej hodowli małż w belgijskiej części Morza Północnego pod względem biologicznym; 

• wykonalności systemu hodowli małż w belgijskiej części Morza Północnego pod względem technicznym i wymagań 

technicznych z nim związanych; 

• zakresu, w jakim hodowanie małż można włączyć w aktualną działalność farm wiatrowych; 

• opłacalności komercyjnej hodowli małż na obszarach morskich; 

• zrównoważonego charakteru hodowli małż na obszarach morskich i oddziaływania na jakość wód morskich. 

 

Projekt Edulis stanowi najlepszy przykład współpracy między sektorem prywatnym i publicznym, w tym instytutami 

badawczymi, który dowodzi, że wielofunkcyjne zastosowanie morskich farm wiatrowych jest możliwe. Rząd belgijski 

wykorzystuje wyniki tego projektu do otwarcia możliwości w zakresie wielofunkcyjnych zastosowań w belgijskiej części 

Morza Północnego. 

Źródło: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Badanie sytuacyjne 4-5: Odtwarzanie populacji ostrygi płaskiej na morskich farmach wiatrowych (Niderlandy) 

W Niderlandach Ministerstwo Spraw Gospodarczych przy wsparciu ze strony partnerów, takich jak Wageningen 

University, WWF i Ark Natuur, powołało Niderlandzkie Konsorcjum ds. Ostrygi Płaskiej (POC). Aktualnie konsorcjum 

dokonuje oceny wykonalności (przeżycia, rozwoju i reprodukcji) odtworzenia populacji ostrygi płaskiej w niderlandzkiej 

części Morza Północnego. Prace rozpoczęto badaniem źródeł wtórnych zleconym w 2015 r. W badaniu opisano 

intensywne połowy włokami dennymi, które doprowadziły do nadmiernej eksploatacji i zniszczenia siedlisk ostrygi płaskiej 

w niderlandzkiej części Morza Północnego. Stwierdzono także, że w Morzu Północnym panują odpowiednie warunki 

środowiskowe, aby można było odtworzyć populację ostrygi płaskiej, i opracowano plan przeprowadzenia etapu 

pilotażowego obejmującego cztery przedsięwzięcia (rafę Borkum, badanie Morza Wattowego – wraki, platformy 

wydobywcze i  Voordeltę). Te oraz inne przedsięwzięcia przyczyniły się do zawężenia prac nad odtworzeniem populacji 

ostryg na obecnych i planowanych niderlandzkich morskich farmach wiatrowych. W sprawozdaniu Wageningen Marine 

Research pt. „Ostrygi płaskie na morskich farmach wiatrowych” dokonano oceny lokalizacji, które były najbardziej 

odpowiednie do rozpoczęcia potencjalnych prac nad odtwarzaniem ławic ostryg pod względem cech siedlisk, w tym 

warunków panujących na dnie morskim, stabilności i potencjalnej samowystarczalności rozrzutu larwalnego. Badanie 

oparto na założeniu, że na terenach tych nie są prowadzone żadne działania zakłócające spokój na dnie morskim.  

 

Dzięki temu badaniu sytuacyjnemu wykazano potencjał wykorzystania morskich farm wiatrowych jako lokalizacji, które w 

aktywny sposób przyczyniają się do ochrony przyrody. Morskie farmy wiatrowe stanowią obszary zamknięte dla połowu 

włokami dennymi. Jest to ich podstawowa zaleta, ponieważ działania zakłócające spokój na dnie morskim stanowią jedno 

z głównych zagrożeń dla różnorodności biologicznej Morza Północnego. Z tego powodu morskie farmy wiatrowe w 

wymierny sposób przyczyniają się do tworzenia możliwości związanych z ochroną przyrody (poprzez zakaz prowadzenia 

działań zakłócających spokój na dnie morskim) i jej odtwarzaniem (np. w połączeniu z ostrygami płaskimi) i mogą 

pozytywnie oddziaływać także na inne sposoby (w połączeniu z akwakulturą).  

Źródło: Sprawozdanie dotyczące ostryg płaskich na morskich farmach wiatrowych: 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 INWESTYCJE LĄDOWE: POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE 

5.1 Wprowadzenie 

5.1.1 Rodzaje oddziaływań 

W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięć związanych z lądowymi 

inwestycjami sektora energetyki wiatrowej. Takie oddziaływania mogą być znaczące w odniesieniu do siedlisk i gatunków 

chronionych zgodnie z dyrektywami siedliskową i ptasią.  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wykonawcom, organizacjom pozarządowym, konsultantom i właściwym 

organom krajowym przeglądu potencjalnego wpływu na różne grupy receptorów obejmujące siedliska i gatunki chronione 

w UE. Wpływ ten należy uwzględnić przy opracowywaniu lub przeglądzie planów lub przedsięwzięć dotyczących lądowej 

energii wiatrowej. Ponieważ jednak wskazanie istotnych oddziaływań, które prawdopodobnie wystąpią, zawsze zależy od 

konkretnego przypadku, rzeczywisty wpływ przedsięwzięcia związanego z inwestycjami sektora energetyki wiatrowej na 

chronione w UE gatunki i siedliska będzie bardzo zróżnicowany. Niewątpliwie istnieje wiele przypadków, w których dobrze 

zaprojektowane i odpowiednio zlokalizowane inwestycje prawdopodobnie nie oddziałują w sposób znaczący, natomiast w 

innych przypadkach możliwe są wielorakie znaczące skutki.  

Powszechnie uznaje się, że przejście na energię ze źródeł odnawialnych wiąże się z korzyściami dla ogólnoświatowej 

różnorodności biologicznej, które można stosunkowo łatwo ocenić. Lokalne interakcje między konkretną inwestycją sektora 

energetyki wiatrowej oraz chronionymi w UE siedliskami i gatunkami są jednak zazwyczaj bardziej złożone i niepewne. Z 

tego powodu zasadniczą kwestią jest oddzielna analiza każdego planu lub przedsięwzięcia. Ostatecznie każdą ocenę 

należy przeprowadzić „na poziomie szczegółowości proporcjonalnym do zagrożeń i prawdopodobnych oddziaływań oraz 

do przypuszczalnego znaczenia, wrażliwości i braku możliwości zastąpienia różnorodności biologicznej poddanej 

oddziaływaniu” (Brownlie i Treweek, 2018). 

Oddziaływania wynikające z lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej mogą pojawić się na jednym lub kilku z 

pięciu typowych etapów realizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej:  

• przed rozpoczęciem budowy (np. urządzenia meteorologiczne, oczyszczanie terenu); 

• w trakcie budowy (budowa dróg dojazdowych, platform, turbin itp. oraz transport materiałów);  

• podczas eksploatacji (w tym konserwacji);  

• w trakcie rozbudowy źródła energii (zmiany liczby, rodzaju lub konfiguracji turbin na istniejącej farmie wiatrowej);  

• podczas likwidacji (demontażu farmy wiatrowej lub poszczególnych turbin).  

 

Warto zauważyć, że potencjalny wpływ rozbudowy źródła energii może być inny niż w przypadku pierwotnego projektu. 

Na przykład zastosowanie większych turbin może zwiększyć zakres ryzyka kolizji (np. poprzez zwiększenie całkowitej 

powierzchni omiatanej), ale jednocześnie zmniejszyć prędkość obrotową turbiny. Może to spowodować, że ryzyko kolizji 

ulegnie przesunięciu z jednej grupy receptorów wrażliwych na zmiany prędkości obrotowej turbiny (np. dużych ptaków 

drapieżnych) na receptor wrażliwy na całkowitą powierzchnię omiataną (np. nietoperze). 

Oceniając prawdopodobne znaczące oddziaływanie lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej na siedliska i gatunki 

chronione w UE, należy pamiętać, że takie oddziaływania mogą być skutkiem całego zakresu przedsięwzięcia, tj. nie tylko 

działania samych turbin wiatrowych, ale również powiązanej z nimi infrastruktury. Możemy na przykład zaobserwować 

wpływ dróg dojazdowych, uzyskania dostępu do terenu (np. podczas prac konserwacyjnych lub w trakcie budowy), 

masztów anemometrycznych, elementów konstrukcji, fundamentów, tymczasowych obiektów wykonawców, 

napowietrznych i podziemnych połączeń elektrycznych umożliwiających dostęp do sieci, odkładów gruntu lub wszelkich 

podstacji, budynków kontrolnych itp.  

Potencjalny wpływ może mieć charakter tymczasowy lub stały. Może wynikać z działalności prowadzonej w obrębie lub 

poza granicami obszaru Natura 2000. W przypadku gatunków ruchliwych wpływ mogą odczuć nawet pojedyncze osobniki 

mocno oddalone od odnośnych obszarów Natura 2000. Określony teren może być wyznaczony na przykład ze względu 

na hibernujące nietoperze, które rozmnażają się w pewnej odległości; śmiertelność tych rozmnażających się osobników 

może mieć wpływ na populację na danym terenie. Sam plan lub przedsięwzięcie mogą być źródłem potencjalnego 

oddziaływania i może ono się pojawić na różnych etapach cyklu życia przedsięwzięcia. W miarę jak skala energetyki 

wiatrowej zwiększa się, aby osiągać cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, znaczenie planów i przedsięwzięć, 

które mogą łącznie wywołać skumulowane oddziaływania, rośnie. 
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W kolejnych podrozdziałach opisano główne rodzaje oddziaływań dotyczących poszczególnych głównych grup 

receptorów. Zestawienie przedstawiono w Tabela 5-1. Opis oparto na obszernym przeglądzie literatury. Chociaż nadal 

istnieje wiele niewiadomych, w szczególności w kontekście innowacyjnych technologii i środków łagodzących, wiedza 

szybko się rozwija, często dzięki zwiększonemu i lepszemu monitorowaniu; w ciągu najbliższych kilku lat spodziewane 

jest udostępnienie o wiele bardziej interesujących ustaleń.  

Tabela 5-1 Przegląd oddziaływań lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

Receptor Oddziaływania lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej  

Siedliska 

Utrata i degradacja siedlisk 
Rozdrobnienie siedlisk  
Zaburzanie siedlisk 
Wprowadzanie inwazyjnych gatunków obcych na etapie budowy (zanieczyszczenie gleb 
nasionami inwazyjnych gatunków obcych) 
Tworzenie siedlisk (tworzenie siedlisk z dala od farmy wiatrowej w celu przywabienia 
ptaków do tych siedlisk i odciągnięcia ich od farmy wiatrowej; tworzenie siedlisk na 
intensywnie użytkowanych gruntach rolnych poprzez udostępnienie mniej intensywnie 
wykorzystywanych pozostałych obszarów)  
Zmiany mikroklimatu  
Zagęszczanie gleby  
Oddziaływania pośrednie 

Nietoperze 

Utrata i degradacja siedlisk  
Niepokojenie i przemieszczanie 
Rozdrobnienie siedlisk  
Kolizje  
Efekt bariery  
Barotrauma (tj. zniszczenie tkanek organizmu w wyniku zmiany ciśnienia) 
Utrata lub przeniesienie korytarzy powietrznych i miejsc odpoczynku  
Większa dostępność pożywienia w postaci bezkręgowców, a tym samym zwiększone 
ryzyko kolizji wskutek nocnego oświetlenia  
Oddziaływania pośrednie 

Ptaki 

Utrata i degradacja siedlisk  
Niepokojenie i przemieszczanie  
Rozdrobnienie siedlisk  
Kolizje  
Efekt bariery  
Oddziaływania pośrednie  

Inne gatunki 

Utrata i degradacja siedlisk  
Rozdrobnienie siedlisk  
Niepokojenie i przemieszczanie  
Oddziaływania pośrednie 

 

5.1.2 Środki łagodzące 

Po rozważeniu wymienionych powyżej rodzajów oddziaływań w każdym podrozdziale opisano możliwe środki łagodzące 

mające na celu uniknięcie lub ograniczenie prawdopodobnych znaczących oddziaływań71.  

Środki łagodzące odgrywają istotną rolę w ocenach skutków. Jeżeli podczas odpowiedniej oceny zidentyfikowano 

niekorzystny wpływ na integralność terenu lub nie można wykluczyć wystąpienia takiego wpływu, dany plan lub 

przedsięwzięcie nie mogą zostać zatwierdzone. W zależności od stopnia zidentyfikowanego wpływu możliwe może być 

jednak wprowadzenie pewnych środków łagodzących, które pozwolą uniknąć wywierania takiego wpływu lub ograniczyć 

go do poziomu, na którym nie będzie niekorzystnie oddziaływał na integralność terenu.  

Środki łagodzące muszą być bezpośrednio powiązane z prawdopodobnym wpływem wskazanym w odpowiedniej ocenie 

oraz mogą być określone dopiero po przeprowadzeniu pełnej oceny tego wpływu i po jego określeniu w ramach 

odpowiedniej oceny. Dlatego też środki łagodzące można poddać pod rozwagę tylko na tym etapie, a nie na etapie 

wstępnej kontroli. 

                                                      

71 Kolejną kategorią są tzw. „środki towarzyszące”. Mają one charakter dodatkowy w stosunku do środków regulacyjnych 
dotyczących unikania, ograniczania i kompensacji, a ich celem jest na przykład poprawa wiedzy na temat siedlisk lub 
gatunków bądź prowadzenie projektów badawczych. Temat ten omówiono w rozdziale 3.6 dotyczącym zaangażowania 
zainteresowanych stron, w szczególności w Badanie sytuacyjne 3-5 i Badanie sytuacyjne 3-6; w rozdziale 4.2 skupiono 
się na innych kwestiach. 
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• Określenie środków łagodzących, podobnie jak sama ocena skutków, musi opierać się na rzetelnej wiedzy dotyczącej 

odnośnych gatunków i siedlisk. 

• Środków łagodzących, których celem jest unikanie lub ograniczanie skutków bądź zapobieganie ich wystąpieniu, nie 

należy mylić ze środkami kompensującymi służącymi kompensacji wszelkich szkód, jakie może spowodować 

przedsięwzięcie. Środki kompensujące można uwzględnić na podstawie art. 6 ust. 4 tylko wówczas, gdy uznano, że 

realizacja przyjętego planu lub przedsięwzięcia jest konieczna z powodów o charakterze zasadniczym, wynikających 

z nadrzędnego interesu publicznego, oraz że nie istnieją rozwiązania alternatywne.  

 

Środki łagodzące może proponować wnioskodawca planu lub przedsięwzięcia lub mogą ich wymagać bądź je nakładać 

właściwe organy krajowe. W praktyce potrzeba zastosowania środków łagodzących jest często uznawana na wczesnym 

etapie opracowywania planu/przedsięwzięcia lub na etapie początkowym, np. w ramach dyskusji między 

wykonawcą/wnioskodawcą a doradcami ds. ochrony przyrody poprzedzającej złożenie wniosku. W takich przypadkach 

potrzeba zastosowania środków łagodzących jest uwzględniana we wniosku o udzielenie zezwolenia (zob. również dobre 

praktyki w Badanie sytuacyjne 3-6).  

Środki łagodzące powinny uwzględniać: 

• unikanie: zapobieganie wystąpieniu jakiegokolwiek znaczącego wpływu; 

• ograniczanie: zmniejszenie wielkości lub prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu. 

 

W Tabela 5-2 przedstawiono przegląd potencjalnych środków łagodzących w odniesieniu do etapów planowania i 

projektowania inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz pięciu etapów cyklu życia.  

Tabela 5-2 Rodzaje środków łagodzących (na podstawie Gartman, 2016) 

Środek (rodzaj)  Opis 

Planowanie, lokalizacja i 
projektowanie 

 

Planowanie rozmieszczenia w 
skali makro (unikanie) 

Dotyczy planowania przestrzennego inwestycji sektora energetyki wiatrowej i 
zapewnia ich właściwą lokalizację z punktu widzenia ochrony przyrody. Unikanie 
obszarów wrażliwych ekologicznie (wsparte np. mapowaniem występowania 
gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie) jest kluczowym 
środkiem ukierunkowanym na unikanie  

Planowanie rozmieszczenia w 
skali mikro 
(unikanie/ograniczanie) 

Konfiguracja farmy wiatrowej: wybór rodzaju turbin oraz ich dokładnego 
ustawienia72 

Projektowanie infrastruktury 
(ograniczanie) 

Liczba turbin i specyfikacje techniczne (w tym wysokość turbiny, oświetlenie, 
głębokość zakopania kabla i osłony, konstrukcja fundamentu itp.) 

Przed budową  

Planowanie 
(unikanie/ograniczanie)  

Unikanie, ograniczanie lub stopniowe prowadzenie działań w okresach wrażliwych 
ekologicznie 

Alternatywne metody 
konstrukcyjne i bariery 
(ograniczanie) 

Unikanie lub ograniczanie potencjalnie zakłócających lub szkodliwych bodźców 
wzrokowych i emisji, takich jak hałas i wibracje 

W trakcie budowy  

Planowanie 
(unikanie/ograniczanie)  

Unikanie, ograniczanie lub stopniowe prowadzenie działań w okresach wrażliwych 
ekologicznie 

Alternatywne metody 
konstrukcyjne i bariery 
(ograniczanie) 

Unikanie lub ograniczanie potencjalnie zakłócających lub szkodliwych bodźców 
wzrokowych i emisji, takich jak hałas i wibracje 

Środki odstraszające 
(ograniczanie) 

Metody akustyczne i wizualne 

Eksploatacja  

Zdefiniowanie czasu pracy 
turbiny (unikanie/ograniczanie) 

Ograniczenie pracy turbiny, ustawienie łopat w tzw. chorągiewkę oraz zwiększenie 
włączeniowej prędkości wiatru73 (np. zatrzymanie rotacji turbiny, gdy zbliżają się 
ptaki migrujące, lecące na wysokości turbiny, lub ograniczenie czasu rotacji turbin)   

Środki odstraszające 
(ograniczanie) 

Środki akustyczne, wizualne i elektromagnetyczne 

                                                      

72 Układ i ustawienie turbin mają istotny wpływ na lokalizację infrastruktury towarzyszącej; planowanie rozmieszczenia w 
skali mikro należy rozpatrywać w sposób zapewniający uwzględnienie wszystkich istotnych czynników. 
73 „Ustawienie łopat w chorągiewkę” to proces zmiany kąta nachylenia (skok) w celu zmniejszenia rotacji. „Włączeniowa 
prędkość wiatru” to prędkość, z którą turbina rozpoczyna rotację i zaczyna generować energię elektryczną. 
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Przywracanie dzikości dróg 
dojazdowych lub zniechęcanie 
do korzystania z dróg 
dojazdowych 

Po wybudowaniu turbin duże drogi dojazdowe nie pełnią już żadnej funkcji 
(ponieważ pracownicy obsługi technicznej mogą korzystać z mniejszych dróg). 
Można zatem tymczasowo przywrócić ich dzikość (do etapu rozbudowy źródła 
energii lub likwidacji) oraz zainstalować bariery uniemożliwiające dostęp do nich 
osobom nieupoważnionym. 

Zagospodarowanie siedlisk 
(ograniczanie) 

Zagospodarowanie siedlisk może mieć wielorakie zastosowanie. Jednym z 
podejść jest sprawienie, aby siedliska w pobliżu turbin stały się nieatrakcyjne (np. 
tworzenie (nie)atrakcyjnych siedlisk żerowania lub siedlisk lęgowych oraz 
usuwanie padłych zwierząt w celu trzymania drapieżników z dala od turbin), w 
połączeniu z tworzeniem atrakcyjnych siedlisk oddalonych od „strefy zagrożenia” 
(np. z dala od obszarów, na których istnieje ryzyko kolizji) w celu odstraszenia 
gatunków i zwabienia ich do miejsc znajdujących się w pewnej odległości od 
turbin. Inne podejście polega na stworzeniu pewnej formy różnorodności 
biologicznej w pobliżu turbin, w szczególności gdy są one zlokalizowane na 
intensywnie eksploatowanych gruntach rolnych. Kwestię tę należy rozważyć 
osobno dla każdego przypadku.    

Rozbudowa źródła energii  

Demontaż i zmiana lokalizacji 
(unikanie/ograniczanie) 

Wymiana (np. na wyższe turbiny w mniejszej liczbie) lub zmiana ich ustawienia 

Planowanie 
(unikanie/ograniczanie) 

Unikanie, ograniczanie lub stopniowe prowadzenie działań w okresach wrażliwych 
ekologicznie 

Alternatywne metody 
konstrukcyjne i bariery 
(ograniczanie) 

Unikanie lub ograniczanie potencjalnie zakłócających lub szkodliwych emisji, 
takich jak hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne 

Likwidacja  

Demontaż i odtworzenie 
(unikanie) 

Usunięcie turbin i powiązanej infrastruktury 

Planowanie 
(unikanie/ograniczanie) 

Unikanie, ograniczanie lub stopniowe prowadzenie działań w okresach wrażliwych 
ekologicznie 

Alternatywne metody 
konstrukcyjne i bariery 
(ograniczanie) 

Unikanie lub ograniczanie potencjalnie zakłócających lub szkodliwych emisji, 
takich jak hałas i wibracje 

 

Znaczenie tych różnych rodzajów oddziaływania zostanie omówione w kolejnych rozdziałach dla każdej z głównych grup 

receptorów. Ze względu na znaczenie „planowania rozmieszczenia w skali makro” (ang. macro-siting) i związanego z nim 

planowania strategicznego temu rodzajowi środka ukierunkowanego na unikanie poświęcono osobny rozdział (zob. 

rozdział 4).  

Co więcej, podobnie jak w przypadku prawdopodobnych znaczących oddziaływań, środki łagodzące powinny być również 

rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Progi odległości (np. minimalna odległość od miejsc lęgowych 

populacji nietoperzy lub od miejsc żerowania bądź gniazdowania gatunków ptaków) mogą być stosowane, jeśli są one 

poparte dowodami naukowymi. Należy z nich jednak korzystać ostrożnie i w indywidualnych przypadkach. Na przykład 

zastosowanie progu odległości od miejsca odpoczynku nietoperzy może na jednym terenie umożliwiać skuteczne 

schronienie jednego gatunku, ale może się okazać nieskuteczne lub zbędne, jeżeli chodzi o zapewnienie schronienia 

innemu gatunkowi na innym terenie. Z tego powodu w niniejszych wytycznych nie uwzględniono żadnych wartości 

progowych. W rozdziale 7 niniejszych wytycznych omówiono monitorowanie oraz zarządzanie adaptacyjne. Monitorowanie 

nie jest środkiem łagodzącym, ale ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia faktycznego wdrożenia i skuteczności 

środków łagodzących, zgodnie z przewidywaniami zawartymi w odpowiedniej ocenie. Chociaż wnioski dotyczące 

niekorzystnego wpływu na integralność terenu w odpowiedniej ocenie muszą być naukowo niepodważalne, nie oznacza 

to jednak, że monitorowanie w celu potwierdzenia takich prognoz nie jest konieczne. 

5.2 Siedliska 

5.2.1 Wprowadzenie 

Inwestycje sektora energetyki wiatrowej są zazwyczaj zlokalizowane na wietrznych otwartych przestrzeniach. Małe i 

średnie turbiny są z reguły lokalizowane w zmodyfikowanych siedliskach przyrodniczych w pobliżu gospodarstw rolnych, 

nieruchomości mieszkalnych lub firmowych. Z drugiej strony duże inwestycje sektora energetyki wiatrowej są często 

zlokalizowane na bardziej odległych wyżynach, terenach przybrzeżnych i otwartych obszarach trawiastych; to właśnie 

siedliska na tych obszarach najprawdopodobniej odczują skutki inwestycji. Ze względu na zwiększenie wysokości turbin 

wiatrowych istnieje również tendencja, aby na potrzeby dużych farm wiatrowych wykorzystywać również obszary leśne. 

W kontekście odpowiedniej oceny należy wziąć pod uwagę następujące siedliska:  
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 typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I;  

 siedliska gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej;  

 siedliska gatunków dzikiego ptactwa wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej;  

 siedliska regularnie powracających gatunków ptaków migrujących.  

Pod rozwagę należy również poddać ściśle chronione gatunki roślin wymienione w lit. b) załącznika IV do dyrektywy 

siedliskowej oraz tereny lęgowe lub miejsca odpoczynku ściśle chronionych gatunków zwierząt wymienionych w załączniku 

IV lit. a).  

Skala bezpośredniej utraty siedlisk wynikająca z realizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej i budowy związanej z 

nią infrastruktury, takiej jak drogi dojazdowe, kable wykorzystywane do przesyłania energii elektrycznej pomiędzy turbinami 

wiatrowymi zainstalowanymi na morzu74 i podstacje, zależy od wielkości, lokalizacji i projektu przedsięwzięcia. Chociaż 

rzeczywisty obszar lądowy objęty infrastrukturą może być stosunkowo ograniczony, skutki mogą być bardziej rozległe, gdy 

plany lub przedsięwzięcia zakłócają procesy ekologiczne, hydrologiczne lub geomorfologiczne. Dynamiczne siedliska, 

takie jak wydmy czy tereny podmokłe, są również wrażliwe na wszelkie zmiany w strukturze i funkcjonowaniu. Może to być 

spowodowane na przykład zagęszczeniem gleby, usuwaniem roślinności, drenażem, zmianą profilu itp., co może 

prowadzić do oddziaływań takich jak erozja i degradacja siedlisk na większym obszarze. 

Dane wyjściowe na poparcie oceny znaczącego wpływu należy gromadzić przy użyciu najlepszych dostępnych metod 

(zob. np. Dafis i in., 2001; Agencja Ochrony Środowiska, 2003; Pentecost i in., 2009; Smith i in., 2011). Przykłady typowych 

metod prowadzenia badań podstawowych podsumowano w Ramka 5-1. 

Ramka 5-1 Przykłady metod badań podstawowych dotyczących siedlisk 

Prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzenie badań w celu wytyczenia obszarów siedlisk wymienionych w 

załączniku I w obrębie śladu inwestycji sektora energetyki wiatrowej i zazwyczaj w wyznaczonej strefie buforowej (np. 

dorzeczu). Szczegółowe wytyczne dotyczące odpowiednich metod badań są w niektórych przypadkach dostępne na 

poziomie krajowym. 

 

Identyfikacja gatunków i oszacowanie liczebności siedlisk: 

• badania przy użyciu kwadratu lub transektu. 

 

Mapowanie rozkładu siedlisk: 

• bezpośrednia ocena wizualna (mapowanie pól); 

• obserwacje na odległość (teledetekcja satelitarna, powietrzna teledetekcja wielospektralna, interpretacja zdjęć 

lotniczych, mapowanie lądowe na podstawie zdjęć lotniczych). 

 

5.2.2 Rodzaje oddziaływań 

5.2.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Główne rodzaje oddziaływań na siedliska podsumowano w Ramka 5-2 i Tabela 5-3. Każdy rodzaj oddziaływania może 

potencjalnie wpłynąć na całkowitą powierzchnię siedliska i jego jakość. 

Ramka 5-2 Rodzaje oddziaływań na siedliska 

• Bezpośrednia utrata – ograniczenie powierzchni siedliska w wyniku jego usunięcia, zmiany jego profilu lub zasłonięcia 

(np. w wyniku składowania materiałów budowlanych lub zawieszonych osadów) 

• Rozdrobnienie – przekształcenie przylegającego obszaru siedliska w co najmniej dwa małe, odizolowane obszary 

• Degradacja – obniżenie jakości siedlisk w wyniku zmniejszonej liczebności lub biomasy gatunków z 

charakterystycznych zbiorowisk, które je definiują 

• Niepokojenie – czasowa zmiana przeciętnych warunków środowiskowych (np. wzrost ilości zawieszonych osadów 

lub osadów pyłu bądź większa aktywność człowieka, oświetlenie i hałas) 

                                                      

74 Przedstawione w niniejszych wytycznych informacje dotyczące okablowania łączącego turbiny mają również 
znaczenie dla napowietrznego/podziemnego przesyłu energii elektrycznej. Szczegółowe wytyczne dotyczące 
infrastruktury przesyłu energii i prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody zostały opublikowane w osobnym 
dokumencie (Komisja Europejska (2018c). 
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• Tworzenie siedlisk – tworzenie lub odtwarzanie siedlisk w ramach zestawu środków łagodzących 

• Zmiany mikroklimatu – niewielkie zmiany temperatury i wilgotności powietrza spowodowane ruchem łopat turbiny 

• Oddziaływania pośrednie – utrata, rozdrobnienie i degradacja siedlisk wynikająca np. z zagęszczenia gleby, drenażu, 

zmian intensywności wypasu, erozji lub wprowadzenia inwazyjnych gatunków obcych i zanieczyszczeń 

 

 

 

Tabela 5-3 Rodzaje oddziaływań na siedliska w trakcie cyklu życia przedsięwzięcia dotyczącego lądowych inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej 

Rodzaje oddziaływań Etap przedsięwzięcia 
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Utrata i degradacja siedlisk X X  X X 

Rozdrobnienie siedlisk X X X X X 

Zaburzanie siedlisk X X X X X 

Tworzenie siedlisk  X X X X 

Zmiany mikroklimatu  X X X X 

Zagęszczanie gleby  X  X X 

Oddziaływania pośrednie X X X X X 

 

Wpływ na gatunki roślin powinien podlegać dokładnej ocenie. Wynika to z tego, że wiele górskich gatunków roślin 

charakterystycznych dla swojego siedliska i porastających ograniczone obszary może zostać w dużej mierze dotkniętych 

– nie tylko przez umieszczenie turbin wiatrowych, ale również przez otwarcie dróg i późniejszy ułatwiony dostęp. 

Należy również zwrócić szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia gatunków obcych lub gatunków rodzimych innego 

pochodzenia niż obecne lokalne gatunki roślin. Na przykład gleba z innych obszarów wykorzystywana do budowy dróg 

może zawierać bank nasion z obcym (inwazyjnym lub nie) materiałem biologicznym. 

W szeregu badań wykazano, że inwestycje sektora energetyki wiatrowej mogą wpływać na mikroklimat w odległości do 

200 m od działających turbin (Armstrong i in. 2016). W szczególności mogą one powodować wyższą temperaturę i 

wilgotność bezwzględną powietrza w nocy, a także zwiększenie zmienności temperatury powietrza, powierzchni i gleby w 

całym cyklu dobowym (Armstrong i in., 2016). Oddziaływania te są jednak stosunkowo niewielkie (np. poniżej 0,2 °C) i nie 

oczekuje się, aby miały one znaczący wpływ na integralność terenu.  

5.2.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Ocena znaczenia zawsze musi być poparta mocnymi argumentami naukowymi i powinna odnosić się do celów w zakresie 

ochrony terenu. W przypadku siedlisk znaczenie jest co najmniej wypadkową: 

• określenia ilościowego obszaru siedliska chronionego w UE75, które zgodnie z przewidywaniami może ulec degradacji 

w porównaniu z całkowitą podstawową powierzchnią siedliska; 

• znaczenia siedliska dla gatunku chronionego w UE.  

 

                                                      

75 Typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I, siedliska gatunków wymienionych w załączniku II do 
dyrektywy siedliskowej, siedliska gatunków dzikich ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej i siedliska 
regularnie powracających gatunków ptaków migrujących. 
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Wymaga to dobrego zrozumienia rozmieszczenia siedlisk, w szczególności wiedzy na temat wykonalności środków 

mających na celu uniknięcie wystąpienia znaczącego wpływu (zob. rozdział5.2.3). 

Całkowita powierzchnia przekształceń terenu wynikających z realizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej różni się w 

zależności od lokalizacji i skali inwestycji. Skala przekształcenia terenu będzie prawdopodobnie mniejsza w przypadku 

gruntów uprawnych niż w przypadku obszarów leśnych i górskich. 

Znaczenie zależy także od: (i) rzadkości występowania i wrażliwości dotkniętych siedlisk; (ii) ich znaczenia jako miejsc 

żerowania, miejsc lęgowych lub miejsc hibernacji gatunków chronionych w UE; lub (iii) ich roli jako korytarzy lub miejsc 

postoju związanych z przemieszczaniem się gatunków w szerszym krajobrazie.  

Inwestycje sektora energetyki wiatrowej, które prowadzi się na obszarach niektórych rzadkich i delikatnych typów siedlisk, 

takich jak tereny podmokłe, torfowiska wierzchowinowe lub torfowiska wysokie, bądź w ich pobliżu, mogą potencjalnie 

powodować utratę lub pogorszenie stanu tych siedlisk. Niepokój budzi nie tylko bezpośrednia utrata obszaru siedliska, ale 

także potencjalne wyrządzone podczas budowy i eksploatacji szkody w strukturze siedliska i negatywny wpływ na jego 

funkcjonowanie pod względem ekologicznym. Szkody takie mogą mieć znaczący wpływ na znacznie większy obszar niż 

sam bezpośrednio narażony teren. 

Zwłaszcza torfowiska mogą zostać uszkodzone wskutek niewłaściwej lokalizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

lub związanej z nią infrastruktury, takiej jak nowe lub przebudowane drogi dojazdowe. Szkody często powstają wskutek 

realizacji inwestycji, w których nie uwzględniono w wystarczającym stopniu hydrologii torfowiska. O ile zatem rzeczywista 

ilość utraconego torfu może być niewielka, o tyle szkody, do których dojdzie w jego naturalnym systemie odwadniania, np. 

przez rowy odprowadzające wodę, mogą nieść konsekwencje dla znacznie większego obszaru. Ostatecznie może to 

doprowadzić do pogorszenia się stanu większego obszaru torfowisk i innych powiązanych z nimi siedlisk, takich jak 

strumienie i inne cieki wodne położone w dole rzeki. 

Na znaczenie oddziaływania mogą mieć wpływ czynniki biologiczne, środowiskowe i dotyczące projektu planu lub 

przedsięwzięcia. W Ramka 5-3 podsumowano czynniki brane zwykle pod uwagę zarówno przy opracowywaniu metod 

gromadzenia danych wyjściowych, jak i przy ocenie znaczenia. 

Ramka 5-3 Czynniki decydujące o metodach gromadzenia danych wyjściowych oraz o ocenie znaczenia w 

odniesieniu do siedlisk 

Czynniki biologiczne 

• wrażliwość, wytrzymałość (tolerancja) i odporność (potencjał odbudowy); 

• obecność inwazyjnych gatunków obcych. 

 

Czynniki środowiskowe 

• rodzaj gleby lub osadu oraz morfologia; 

• jakość powietrza (np. kurz); 

• jakość i ilość wody; 

• przeniesienie istniejącej działalności, np. wypasu, prowadzonej na obszarze inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

lub jej wyłączenie, co prowadzi do zmiany warunków środowiskowych. 

 

Czynniki dotyczące planu lub przedsięwzięcia 

• liczba i wielkość turbin wiatrowych, projekt fundamentów, w szczególności obszar śladu i metody instalacji, 

zwłaszcza jeśli prace przygotowawcze obejmują usuwanie siedlisk na większym obszarze (np. wylesianie); 

• liczba, długość i sposoby zakopywania kabli; 

• inne powiązane działania (np. przechowywanie pojazdów i materiałów). 

 

O ile ilościowe określenie oddziaływania fizycznego, tymczasowego i trwałego śladu planu lub przedsięwzięcia 

dotyczącego inwestycji sektora energetyki wiatrowej może być dość proste, o tyle inne oddziaływania są trudniejsze do 

określenia ilościowego.  

Na przykład pył może się osadzać w pewnej odległości od miejsca inwestycji sektora energetyki wiatrowej; w zależności 

od czynników charakterystycznych dla danego terenu odpowiednie może się okazać przeprowadzenie oceny znaczenia. 

Na przykład w Zjednoczonym Królestwie osadzanie się pyłu z placów budowy i miejsc składowania materiałów wycofanych 

z eksploatacji jest oceniane na podstawie obecności „receptorów ekologicznych” w odległości do 50 m od granicy terenu 

lub w odległości do 50 m od tras wykorzystywanych przez pojazdy budowlane na drogach publicznych, do 500 m od 
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wejścia na teren (Holman i in., 2014). Należy zauważyć, że takie wytyczne „nie mogą mieć nadmiernie nakazowego 

charakteru i wymagana jest fachowa ocena” oraz że stanowią one część szerszych ram mających na celu zapewnienie 

spójności i kompletności (Holman i in., 2014).   

Zagęszczanie gleby może występować na dużych obszarach. Geotechniczne badania stanu gruntów mogą pomóc w 

ilościowym określeniu dotkniętego obszaru oraz w przewidywaniu prawdopodobnego znaczenia oddziaływania na 

siedliska. Podobnie zmiany w ilości i jakości wód mogą wystąpić na dużych obszarach. W tym kontekście modelowanie 

hydrauliczne i hydrologiczne jest zwykle wykorzystywane do wsparcia oceny znaczenia w odniesieniu do ilościowego 

określenia obszaru dotkniętych siedlisk zależnych od wód gruntowych i wód powierzchniowych. 

W przypadku gdy parametry planu lub projektu przedsięwzięcia nie są określone lub stałe, należy przyjąć założenie 

wystąpienia najmniej korzystnego scenariusza. Na przykład zastosowanie kabli wykorzystywanych do przesyłania energii 

elektrycznej w turbinach wiatrowych i innych kabli do przesyłania energii elektrycznej może znacznie zwiększyć ślad 

związany z utratą siedlisk wynikający z realizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Może się zdarzyć, że w chwili 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na środowisko lub odpowiedniej 

oceny dokładny przebieg kabli nie będzie znany, jednak można założyć, że są one zlokalizowane w szerszym korytarzu 

między infrastrukturą wytwarzającą energię elektryczną a połączeniem z siecią przesyłową.  

Przykład ram dotyczących znaczenia na potrzeby oceny oddziaływań budowy farmy wiatrowej na murawach stepowych w 

Rumunii przedstawiono w Badanie sytuacyjne 5-1.   

Badanie sytuacyjne 5-1 Oddziaływanie budowy turbin wiatrowych na murawy stepowe w Dobrudży (południowo-

wschodnia Rumunia) 

Budowa turbin wiatrowych (Rysunek 5-1) może doprowadzić do znaczącej utraty i rozdrobnienia siedliska. W tym 

przykładzie chodzi przede wszystkim o siedliska w formie muraw stepowych. W regionie Dobrudży w Rumunii nadal 

istnieją duże obszary siedlisk w postaci stepów pontyjsko-sarmackich (siedliska o znaczeniu priorytetowym 62C0, 40C0), 

ale ich powierzchnia zmniejsza się, a jakość siedlisk pogarsza się z wielu powodów: zalesiania, wydobycia, nadmiernego 

wypasu i prac budowlanych. W rezultacie siedliska te są poważnie zagrożone, a zamieszkujące je zwierzęta dzikie, takie 

jak Spermophilus citellus (suseł moręgowany), gatunek ssaka wymieniony w załączniku II, są zagrożone. 

 

Niezależne badania przeprowadzone w imieniu Komisji Europejskiej dotyczyły indywidualnych i skumulowanych 

oddziaływań kilku planowanych (i częściowo zrealizowanych) inwestycji w farmy wiatrowe w Dobrudży (Arcadis, 2010). 

Ramy dotyczące znaczenia sporządzono dla kilku grup wpływu. W odniesieniu do utraty siedlisk i ich degradacji (w tym 

rozdrobnienia) zastosowano następujące kryteria w celu określenia znaczenia:  

 

Znacząca:  

• każdy dodatkowy obszar siedliska o znaczeniu priorytetowym (62C0, 40C0) w obrębie terenu mającego znaczenie dla 

Wspólnoty ulega pogorszeniu na skutek bezpośredniej utraty siedliska; 

• każdy dodatkowy obszar siedliska o znaczeniu priorytetowym (62C0, 40C0) w obrębie terenu mającego znaczenie dla 

Wspólnoty ulega pogorszeniu na skutek rozdrobnienia; 

• wszelkie dodatkowe niepokojenie w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku II lub załączniku IV, 

związanych z siedliskiem o znaczeniu priorytetowym (62C0, 40C0), które mogłoby wpłynąć na ich stan ochrony. 

 

Nieznacząca: 

• brak wpływu na siedliska o znaczeniu priorytetowym ani w wyniku bezpośredniego oddziaływania lub rozdrobnienia 

siedliska, ani wskutek niepokojenia gatunków wymienionych w załącznikach II i IV, związanych z tym typem siedliska. 

 

Uzasadnienie brzmiało następująco:  

• Siedliska o znaczeniu priorytetowym: (i) siedliska o znaczeniu priorytetowym wymagają dużo bardziej restrykcyjnego 

programu ochrony niż siedliska typu Natura 2000; (ii) ten typ siedliska ma bardzo ograniczony zasięg na swoim 

obszarze biogeograficznym w UE; oraz (iii) ten typ siedliska jest poważnie zagrożony z wielu powodów (intensyfikacja 

rolnictwa, zmiana klimatu i inne działania, takie jak rozwój wydobycia). Z tych powodów każdy dodatkowy obszar 

siedliska o znaczeniu priorytetowym (62C0, 40C0) w obrębie terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty, który uległ 

degradacji, został uznany za znaczący, ponieważ miałoby to natychmiastowy wpływ na cele w zakresie ochrony tego 

typu siedliska.  

• Gatunki wymienione w załączniku II lub załączniku IV, związane z siedliskiem o znaczeniu priorytetowym: niepokojenie 

gatunków wymienionych w załączniku II lub załączniku IV uznano za znaczące, gdy tylko ich stan ochrony mógł zostać 

zagrożony. Tak jest w przypadku, gdy przedsięwzięcie może się przyczynić do: (i) długoterminowego spadku populacji 

gatunku na danym terenie; (ii) zmniejszenia lub ryzyka zmniejszenia zasięgu występowania gatunku na danym terenie; 

lub (iii) zmniejszenia powierzchni siedliska gatunku na danym terenie. 
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Bezpośrednia utrata siedlisk następuje głównie na etapie przygotowań i budowy. Całkowity zakres zniszczenia siedlisk 

na każdym z obszarów Natura 2000 oszacowano w sposób ilościowy w oparciu o: (i) obliczenia – i weryfikację za pomocą 

badań terenowych – średniej powierzchni oddziaływania w przypadku jednej turbiny wiatrowej (podstawa turbiny, 

platforma turbiny, sieć dróg dojazdowych); oraz (ii) lokalizację turbin wiatrowych. Średni obszar bezpośredniej utraty 

siedlisk można oszacować na 3 000–4 000 m2 (obejmujący konstrukcję turbiny i drogi dojazdowe) na jedną turbinę 

wiatrową:   

• Niszczenie i degradacja siedlisk rozpoczyna się już na etapie poprzedzającym budowę, ponieważ w przypadku 

większości farm wiatrowych najpierw budowany jest maszt meteorologiczny, który jest lekką konstrukcją o 

maksymalnej podstawie +/- 50 m2.  

• Do większości szkód dochodzi jednak podczas budowania samej farmy wiatrowej. Budowa turbin wymaga szeroko 

zakrojonych prac ziemnych, polegających na wykonaniu wykopów i zbudowaniu dużych betonowych fundamentów pod 

pylony. W przypadku budowy na terenie skalistym pod każdą turbinę wykopuje się powierzchnię ok. 100 m2 (o 

głębokości od 1 do 2 m) dla podstawy samej turbiny, a w pobliżu buduje się platformę o ogromnej powierzchni (co 

najmniej 1 000 m2, a czasami do 2 000 m²). 

• Aby umożliwić ciężkim samochodom ciężarowym dotarcie do lokalizacji turbin, buduje się szerokie drogi dojazdowe (o 

średniej szerokości 4,5–5,0 m) (zob. Rysunek 5-1). Analiza zgodności z normami środowiskowymi wykazuje, że 

powierzchnia ta wynosi średnio blisko 2 000 m² dla każdej turbiny. 

 

 
Rysunek 5-1 Utrata i rozdrobnienie siedlisk w wyniku budowy platform budowlanych i dróg dojazdowych w pagórkowatym 
krajobrazie stepowym 

 

Na stan siedlisk może wpływać także rozdrobnienie. Sieć dróg dojazdowych powoduje rozdrobnienie struktury 

siedliskowej, w wyniku czego powstaje mozaika drobnych pozostałości siedlisk poprzecinanych szerokimi drogami 

żwirowymi (zob. Rysunek 5-1). W wielu badaniach76 

wykazano negatywne oddziaływanie rozdrobnienia siedlisk spowodowanego przez takie drogi na gady, płazy i małe 

ssaki. W badaniach tych opisano również trudności związane z obliczaniem powierzchni dotkniętego obszaru.  

 

Dotknięty obszar obejmuje teren wokół turbin i cały obszar pomiędzy nimi, z wyłączeniem terenów pomiędzy 

poszczególnymi częściami farmy wiatrowej. Na Rysunek 5-2 pokazano, że obszar potencjalnie dotknięty rozdrobnieniem 

jest bardzo zależny od zewnętrznego promienia (tj. odległości od turbin) uwzględnionego przy wyznaczaniu dotkniętego 

obszaru (600 m na lewym i 200 m na prawym rysunku). Na potrzeby niniejszych badań za minimalny obszar potencjalnie 

dotknięty rozdrobnieniem uznano cały obszar w obrębie farmy wiatrowej oraz zewnętrzną granicę w odległości 200 m od 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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zewnętrznych turbin wiatrowych. Jak wspomniano wcześniej, bardzo trudno jest przewidzieć dokładny obszar, który może 

zostać dotknięty, ponieważ zależy on od dokładnej lokalizacji i zagęszczenia dróg dojazdowych oraz od przestrzennego 

rozmieszczenia lokalnych populacji ssaków i gadów. W rzeczywistości opisane podejście obejmuje pewne 

niedoszacowanie, ponieważ główna droga dojazdowa prowadząca od istniejącej sieci dróg do farmy wiatrowej również 

przyczynia się do rozdrobnienia, ale nie jest uwzględniana w obliczeniach. 

  

Rysunek 5-2 Wizualizacja podejścia stosowanego do obliczania obszaru rozdrobnionego wskutek budowy farmy 
wiatrowej 

Źródło: Technical assessment of the potential effects of the construction and operation of wind farms in northern 

Dobrogea (Romania) [Techniczna ocena potencjalnych oddziaływań budowy i eksploatacji farm wiatrowych w północnej 

części Dobrudży (Rumunia)] (Arcadis, 2011) 

 

Podsumowując, w Ramka 5-4 przedstawiono szereg głównych zaleceń związanych z oceną znaczenia oddziaływań na 

siedliska. 

Ramka 5-4 Główne zalecenia dotyczące oceny znaczenia oddziaływania na siedliska 

• Opracowanie solidnych ram dotyczących znaczenia w oparciu o kryteria odnoszące się do celów w zakresie ochrony 

danych siedlisk i związanych z nimi gatunków wymienionych w załącznikach II i IV, które są dostosowane do danej 

sytuacji (w poszczególnych przypadkach) i mają niepodważalne podstawy naukowe.  

• Zapewnienie dostępności danych, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko zakrojonego rozmieszczenia siedlisk, w celu 

uwzględnienia ich w ocenach na poziomie planów lub w szczegółowych badaniach i ocenach dotyczących 

poszczególnych przedsięwzięć. 

• Uwzględnienie zmienności przestrzennej i czasowej siedlisk w systemach dynamicznych, na przykład siedlisk na 

równinach zalewowych lub w przybrzeżnych układach wydm piaszczystych, w szczególności w kontekście skutków 

zmiany klimatu w okresie prowadzenia inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

• Nabywanie wiedzy i kształtowanie opinii na temat wrażliwości siedlisk i powiązanych gatunków na działania związane 

z inwestycjami sektora energetyki wiatrowej, w szczególności ich wytrzymałości (tolerancji) i odporności (zdolności do 

odbudowy).  

• Korzystanie ze zwiększonej dostępności sprawozdań z monitorowania po zakończeniu inwestycji w celu udoskonalenia 

bazy dowodowej. 

 

 

5.2.3 Potencjalne środki łagodzące  

W przypadku siedlisk, na które wpływ mają lądowe inwestycje sektora energetyki wiatrowej, oczywiste jest, że 

odpowiednie zaplanowanie lokalizacji takiej inwestycji, w tym dróg dojazdowych, jest najskuteczniejszym 

sposobem na uniknięcie znaczącego wpływu na siedliska chronione w UE (planowanie rozmieszczenia w skali 

makro, ang. macro-siting). Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest strategiczne planowanie 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej na dużym obszarze geograficznym. Jeżeli nie da się ominąć siedlisk 

chronionych w UE, staranne rozmieszczenie indywidualnej infrastruktury związanej z turbinami (planowanie 

rozmieszczenia w skali mikro, ang. micro-siting)) może być dobrym sposobem na ominięcie najbardziej 

wrażliwych lub wartościowych obszarów tych siedlisk.  
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Siedliska, które zostaną zdegradowane na etapie budowy (np. podczas składowania gleby i sprzętu), powinny 

zostać odtworzone natychmiast po zakończeniu budowy. Drogi dojazdowe można zamknąć dla osób 

nieupoważnionych lub nawet zmniejszyć.  

5.3 Nietoperze 

5.3.1 Wprowadzenie 

UNEP/EUROBATS opublikowało kompleksowe wytyczne europejskie dotyczące nietoperzy i energii wiatrowej 

– „Wytyczne dotyczące uwzględniania potrzeb nietoperzy podczas przedsięwzięć w zakresie budowy farm 

wiatrowych” (Rodrigues i in., 2015). W niniejszym rozdziale podsumowano informacje dotyczące możliwego 

wpływu lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej na nietoperze, zaczerpnięte z publikacji 

UNEP/EUROBATS nr 6 i uzupełnione dodatkową literaturą publikowaną od 2014 r. Wykaz krajowych 

wytycznych dotyczących nietoperzy znajduje się w dodatku E. 

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale odnoszą się do gatunków nietoperzy wymienionych 

w załączniku II i IV do dyrektywy siedliskowej. Dowody wskazują, że inwestycje sektora energetyki wiatrowej 

mają wpływ na gatunki nietoperzy wymienione w załączniku II w mniejszym stopniu niż na te wymienione 

w załączniku IV. Ponad 90 % odnotowanych wypadków z udziałem nietoperzy na farmach wiatrowych (zob. 

Tabela 9-6 w dodatku E) dotyczyło gatunków Nyctalus i Pipistrellus, które nie są ujęte w załączniku II, 

podczas gdy wypadki z udziałem gatunków ujętych w załączniku II stanowią łącznie mniej niż 0,5 %77.  

Dane wyjściowe służące do uzasadnienia odpowiedniej oceny należy gromadzić przy użyciu najlepszych 

metod badania zgodnie z wytycznymi UNEP/EUROBATS. W stosownych przypadkach niniejsze 

ogólnoeuropejskie wytyczne należy rozpatrywać w połączeniu z krajowymi lub regionalnymi wytycznymi 

w celu przyjęcia odpowiednich metod opartych na solidnej podstawie naukowej, odnoszących się do 

gatunków, siedlisk i warunków środowiskowych charakterystycznych dla poszczególnych państw 

członkowskich lub regionów europejskich. Badania muszą uwzględniać pełny cykl aktywności nietoperzy 

w ciągu całego roku, dostarczać informacji na temat odpoczynku (rozród, krycie/rojenie, hibernacja), 

żerowania i przemieszczania się lokalnych populacji nietoperzy, a także zawierać wskazanie 

prawdopodobnych szlaków wędrówek nietoperzy. Należy dokładnie rozważyć zakres przestrzenny badań, 

biorąc pod uwagę wielkość i lokalizację danej inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz obszar jej 

oddziaływania (zob. rozdział 3.2). Przykładowe badania podstawowe podsumowano w Ramka 5-5. 

Ramka 5-5 Przykładowe badania podstawowe dotyczące nietoperzy, prowadzone na lądzie (na 
podstawie wytycznych UNEP/EUROBATS, Rodrigues i in., 2015) 

• Identyfikacja ważnych miejsc rozrodu, hibernacji i rojenia na podstawie znaków pozostawianych przez nietoperze lub 

obecności i liczebności zarejestrowanych nietoperzy. 

• Pomiary z wykorzystaniem detektorów nietoperzy na ziemi – wykorzystanie automatycznych detektorów do określenia 

wskaźnika aktywności nietoperzy (liczba kontaktów w przedziale godzinnym) i wykorzystania siedliska, potencjalnie 

uzupełnione o badania ręczne (przejścia przez transekty, pomiary z punktów obserwacyjnych) i inne techniki 

obserwacyjne (kamery termowizyjne i na podczerwień). 

• Pomiary aktywności na wysokości – wykorzystanie automatycznych detektorów do określenia wskaźnika aktywności 

nietoperzy (liczba kontaktów w przedziale godzinnym). 

• Potencjalna potrzeba pomiaru aktywności powyżej zadrzewienia i zastosowania zaawansowanych technik, takich jak 

odławianie i radiotelemetria w lasach78. 

• Gromadzenie danych środowiskowych (temperatura, opady, prędkość wiatru). 

 

                                                      

77 Źródło: Sprawozdanie z 23. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej EUROBATS w sprawie turbin wiatrowych 
i nietoperzy przedstawione Komitetowi Doradczemu 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
78Muller i in. (2013) stwierdzili, że gatunki nietoperzy żyjące w otwartych siedliskach i gatunek Pipistrellus regularnie 
żerują nie tylko na polanach lub łąkach leśnych, ale także nad koronami drzew zamkniętych dojrzałych drzewostanów; 
takie zachowanie może narazić je na ryzyko ze strony turbin znajdujących się w takich miejscach. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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5.3.2 Rodzaje oddziaływań 

5.3.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Główne rodzaje oddziaływań na nietoperze podsumowano w Ramka 5-6 i Tabela 5-4. Każdy rodzaj 

oddziaływania może mieć wpływ na wskaźniki przeżywalności i sukces reprodukcyjny poszczególnych 

osobników, co może prowadzić do zmian w parametrach demograficznych populacji, których wynikiem może 

być wymierna zmiana wielkości populacji. 

Ramka 5-6 Główne rodzaje oddziaływań na nietoperze (zaczerpnięte z wytycznych UNEP/EUROBATS) 

• Kolizja i barotrauma – śmiertelna interakcja między lecącymi nietoperzami a konstrukcjami turbin wiatrowych.  

• Utrata i degradacja siedlisk – likwidacja, rozdrobnienie lub zniszczenie siedlisk pomocniczych.  

• Niepokojenie w miejscach odpoczynku i przemieszczanie z tych miejsc – działania podejmowane w miejscach 

odpoczynku i w ich okolicy, takie jak likwidacja siedlisk lub obecność pojazdów i pracowników konserwacyjnych, mogą 

powodować zmiany temperatury, wilgotności, światła, hałasu i wibracji w obrębie miejsca odpoczynku, 

a w konsekwencji ograniczenie jego wykorzystania lub zdolności reprodukcyjnej. 

• Utrata korytarzy powietrznych i miejsc odpoczynku – fizyczna lub funkcjonalna utrata korytarzy powietrznych i miejsc 

odpoczynku. 

 

Tabela 5-4 Rodzaje oddziaływań na nietoperze w trakcie cyklu życia przedsięwzięcia dotyczącego lądowych inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej 

Rodzaje oddziaływań Etap przedsięwzięcia 
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Utrata i degradacja siedlisk X X X X X 

Niepokojenie w miejscach 
odpoczynku 
i przemieszczanie z tych 
miejsc 

X X X X X 

Rozdrobnienie siedlisk  X X X  

Kolizja   X X  

Efekt bariery   X X  

Barotrauma   X X  

Utrata lub przeniesienie 
korytarzy powietrznych 
i miejsc odpoczynku 

 X X X  

Większa dostępność 
pożywienia w postaci 
bezkręgowców, a tym 
samym zwiększone ryzyko 
kolizji wskutek nocnego 
oświetlenia 

  X X  

Oddziaływania pośrednie  X X X X 

 

Po uruchomieniu turbin wiatrowych za najbardziej znaczące skutki uznaje się śmiertelność w wyniku kolizji lub 

barotraumy, przy czym ryzyko różni się w zależności od gatunku. 

Niepokojenie i przemieszczanie mogą wystąpić na każdym etapie cyklu życia przedsięwzięcia, zaś efekty 

bariery mogą wystąpić podczas eksploatacji i na etapie rozbudowy źródła energii. Te prawdopodobne 

znaczące skutki mogą doprowadzić do zmian w zachowaniu, w tym w zakresie wabienia (Behr i in. 2018; Foo 
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i in., 2017), przestrzennego przesunięcia korytarzy powietrznych oraz odcięcia nietoperzy od siedlisk 

żerowania, z których korzystałyby w przeciwnym wypadku (Barré i in., 2018). Wabienie może spowodować 

większe ryzyko kolizji (Rydell i in. 2010a; Voigt i in., 2018). Millon i in. (2018) uznali jednak, że istotny wpływ, 

jaki należy wziąć pod uwagę, ma samo przemieszczanie, a Barré i in. (2018) niedawno określili ilościowo ten 

wpływ na szereg farm wiatrowych. Ocenę niepokojenia, przemieszczania i efektów bariery należy 

przeprowadzić indywidualnie dla każdego przypadku, uwzględniając wielkość planu lub przedsięwzięcia, 

gatunki nietoperzy, których występowanie jest znane, wykorzystanie ich siedlisk oraz znaczenie siedliska 

pomocniczego dla właściwego stanu ochrony populacji, w szczególności w świetle istniejących zagrożeń 

i celów w zakresie ochrony obszaru. 

5.3.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Na ocenę znaczenia oddziaływania na nietoperze mogą mieć wpływ czynniki biologiczne, środowiskowe 

i dotyczące projektu planu lub przedsięwzięcia. Główne czynniki brane pod uwagę zarówno przy 

opracowywaniu metod gromadzenia danych wyjściowych, jak i przy ocenie znaczenia wymieniono w Ramka 

5-7.  

Ramka 5-7Czynniki stosowane przy opracowywaniu metod gromadzenia danych wyjściowych oraz 
przy ocenie znaczenia w odniesieniu do nietoperzy 

Biologiczne 

• Ryzyko kolizji, w znacznym stopniu definiowane charakterystyką żerowania, rodzajem echolokacji i zachowaniem 

w locie gatunków (Denzinger i Schnitzler, 2013; Roemer i in., 2017). 

• Roczny etap cyklu życia, tj. aktywność, hibernacja, rozród, migracje, rojenie. 

• Istnienie miejsc odpoczynku wykorzystywanych do hibernacji i rozrodu. 

• Wrażliwość populacji na podstawie ryzyka kolizji i stanu dotkniętych gatunków (przykład można znaleźć w Scottish 

Natural Heritage i in., 2019). 

 

Środowiskowe 

• Obecność siedlisk w obrębie 200 m od planu lub przedsięwzięcia, które mogą być wykorzystane przez nietoperze 

w trakcie ich cyklu życia, np. lasy (zwłaszcza dojrzałe lasy liściaste), drzewa, sieci żywopłotów, tereny podmokłe, 

zbiorniki wodne, cieki wodne i przełęcze górskie79.  

• Obszary zamknięte, na których nietoperze poszukują pożywienia lub schronienia, lub na których istnieje możliwość 

zawężonej migracji lub występują trasy migracyjne80. 

• Duże korytarze rzeczne, które mogą służyć jako szlaki migracyjne81. 

• Typy siedlisk w skali krajobrazu, np. występowanie lasów liściastych w odległości 1,5 km od inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii wydawało się zmniejszać ryzyko dla wszystkich gatunków łącznie (Pipistrellus 

pygmaeus poddano oddzielnej analizie), ale całkowita powierzchnia lasów iglastych wiązała się jedynie ze 

zwiększonym ryzykiem dla borowców wielkich (Mathews i in., 2016). Reakcje są zatem zależne od gatunku i siedliska. 

W zależności od danego gatunku i jego siedlisk, obecność/brak odpowiedniego siedliska może być wykorzystana jako 

sposób „zarządzania” obszarami potencjalnie odpowiednimi dla inwestycji sektora energetyki wiatrowej, a nie 

identyfikacji obszarów, które mogą być problematyczne (Mathews i in., 2016). 

• Wiadomo, że prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność względna są znacząco skorelowane zarówno 

z aktywnością, jak i ze śmiertelnością nietoperzy (Amorim i in., 2012; Mathews i in., 2016; oraz inne źródła cytowane 

w Rodrigues, 2015). Te zmienne środowiskowe mogą należeć do tych zmiennych, które wykorzystuje się do określenia 

poziomu ryzyka, jakie wskazane miejsce może stwarzać dla nietoperzy.  

 

Projekt planu lub przedsięwzięcia 

                                                      

79 Istnieją dowody na to, że usuwanie drzew na obszarach leśnych przynosi korzyści niektórym gatunkom, zwiększając 
powierzchnię skraju lasu, ale w konsekwencji może zwiększyć aktywność nietoperzy, prowadząc do potencjalnie 
większego ryzyka kolizji (Rodrigues i in. 2015). 
80 Furmankiewicz i Kucharska (2009) badali migracje nietoperzy wzdłuż doliny Odry w południowo-zachodniej Polsce 
i doszli do wniosku, że doliny rzeczne są trasami przelotów nietoperzy, które pokonują duże odległości, ale też tych, 
które pokonują małe odległości, a różnice pomiędzy migracjami wiosennymi i jesiennymi mogą być związane 
z zaopatrzeniem w żywność, zapotrzebowaniem na energię, zróżnicowanymi sezonowo trasami lub kombinacją tych 
czynników. 
81 Natomiast Meschede i in. (2017) stwierdzili, że wędrówki nietoperzy odbywały się wszędzie (nie wykluczono nawet 
gór) i że jest mało prawdopodobne, aby wyznaczenie tras wędrówek było możliwe lub sensowne. Doliny rzeczne 
i podobnie produktywne obszary odgrywają jednak ważną rolę jako miejsca postoju dla żerowania i rozrodu, a zatem 
mają istotne znaczenie dla utrzymania populacji gatunków wędrownych. 
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• Liczba turbin i powierzchnia omiatana wirnikiem.  

• Wielkość turbiny, która może wpływać na odległość, na jaką następuje przemieszczenie [Barré i in., (2018) oraz 

Minderman i in., (2012; 2017)]. 

 

Badania nad śmiertelnością przeprowadzone w ostatnich kilku latach (zob.   
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Tabela 9-6 w dodatku E) wykazały, że turbiny wiatrowe mogą w różny sposób oddziaływać na poszczególne 

gatunki nietoperzy, ze względu na ich różne zachowania i style lotu. Gatunki nietoperzy, które odbywają loty 

i żerują na otwartej przestrzeni (myśliwi powietrzni) są w dużym stopniu narażone na kolizje z turbinami 

wiatrowymi. Niektóre z tych gatunków migrują na duże odległości na dużych wysokościach, co również 

zwiększa ryzyko kolizji (np. N. noctula, P. nathusii). Natomiast nietoperze, które zazwyczaj odbywają loty 

w pobliżu roślinności, są mniej narażone na zderzenia z turbinami wiatrowymi. 

W Tabela 5-5 przedstawiono stopień ryzyka wystąpienia kolizji z turbinami wiatrowymi w siedliskach otwartych 

w przypadku gatunków europejskich i śródziemnomorskich. Jeżeli turbiny wiatrowe są budowane w lasach 

liściastych lub iglastych lub na skraju lasu, może to znacznie zwiększyć ryzyko kolizji dla niektórych gatunków. 

Tabela 5-5 Ryzyko kolizji w przypadku gatunków europejskich (w tym śródziemnomorskich) z turbinami wiatrowymi 
w siedliskach otwartych (na podstawie Rodrigues, 2015) 

Wysokie ryzyko Średnie ryzyko Niskie ryzyko 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii jest jedynym gatunkiem wymienionym w załączniku II w kategorii wysokiego ryzyka; 

  
2 na obszarach bogatych w wodę. 

 

Należy również wziąć pod uwagę roczny cykl życia gatunków nietoperzy, ponieważ wielkość i znaczenie 

wpływu może się różnić w zależności od pory roku (Tabela 5-6). Czas trwania poszczególnych etapów 

rocznego cyklu życia różni się w zależności od gatunku i populacji tego samego gatunku w różnych państwach 

członkowskich. Rozsądne jest zatem odwołanie się do krajowych wytycznych dotyczących nietoperzy 

i inwestycji sektora energetyki wiatrowej, o ile są one dostępne, lub do wytycznych UNEP/EUROBATS 

(Rodrigues i in., 2015) w przypadku jest wytycznych krajowych. Pełen wykaz krajowych wytycznych znajduje 

się w dodatku E. 

Tabela 5-6 Stopień zagrożenia związany z oddziaływaniem na nietoperze w odniesieniu do ich rocznego cyklu życia 
(częściowo zaczerpnięty z publikacji Rodriguesa i in., 2015). 

Prawdopodobny 
znaczący wpływ 

Sezon rozrodczy Sezon hibernacji Wiosna/jesień 

W trakcie budowy    

Utrata i degradacja 
siedlisk 

Od niskiego do wysokiego, 
w zależności od bliskości 
miejsc odpoczynku 

Wysoki, w zależności 
od bliskości miejsc 
odpoczynku 

Niski (szczególnie 
w przypadku 
migrujących nietoperzy 
odbywających loty na 
duże odległości) 

Utrata miejsc 
odpoczynku 

Potencjalnie wysoki lub bardzo 
wysoki 

Potencjalnie wysoki 
lub bardzo wysoki 

Potencjalnie wysoki 
(np. utrata grzęd 
godowych) 

Podczas pracy 
turbiny 

   

Kolizje/śmiertelność 
Od niskiego do wysokiego, 
w zależności od gatunku 

Niski 
Wysoki do bardzo 
wysokiego 

Utrata lub 
przeniesienie 
korytarzy 
powietrznych 

Średni Niski 

Niski. Migracja 
prawdopodobnie 
występuje na szerokim 
froncie, jednak należy 
rozważyć 
skumulowanie 
oddziaływanie 
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W podejściach opartych na analizie ryzyka wykorzystuje się dane wyjściowe do identyfikacji obszarów 

żerowania i korytarzy migracyjnych o stosunkowo wysokiej aktywności nietoperzy i bogactwie gatunkowym 

oraz ważnych miejsc odpoczynku.  

Przewidywania dotyczące śmiertelności nietoperzy w wyniku kolizji z turbiną wiatrową były dotychczas w dużej 

mierze oparte na badaniach sytuacyjnych prowadzonych na poszczególnych farmach wiatrowych, a nie na 

badaniach obejmujących wiele lokalizacji. Utrudnia to badanie podstawowych zależności między 

potencjalnymi czynnikami ryzyka (np. wysokość turbiny, bliskość lasu itp.) a wskaźnikiem śmiertelności, 

ponieważ czynniki ryzyka nie różnią się w obrębie poszczególnych terenów (Mathews i in., 2016). 

Opracowanie i weryfikacja teoretycznych modeli ryzyka opartych na rozmieszczeniu siedlisk i gatunków jest 

„istotnym kolejnym krokiem” (Arnett, 2017), jednak nadal istnieją wyzwania związane z brakiem specyfiki 

siedlisk dla gatunków narażonych na wysokie ryzyko. 

Niektóre podejścia stosowane na potrzeby szacowania śmiertelności nietoperzy i określania znaczenia 

przeanalizowano w Rodrigues i in. (2015), s. 38, oraz Laranjeiro i in. (2018). Obejmują one modele 

rozmieszczenia gatunków (SDM), modele indywidualne82 (IBM), modele oparte na populacjach oraz modele 

oparte na wskaźnikach. Kompleksowy przegląd metod stosowanych do szacowania śmiertelności znajduje się 

w publikacji Marques i in. (2018). Na potrzeby odpowiedniej oceny można połączyć więcej niż dwa podejścia; 

np. model indywidualny stosowany do przewidywania wskaźnika śmiertelności w wyniku kolizji może zostać 

uzupełniony o model oparty na populacji w celu oceny potencjalnych skutków dodatkowej śmiertelności dla 

populacji. Nie ma powodu, dla którego nie można zastosować innych podejść, jeśli mają one podstawę 

logiczną lub empiryczną. 

Typowe wyzwania napotykane podczas oceny prawdopodobnych znaczących oddziaływań na nietoperze, 

które mogą wymagać zgromadzenia dodatkowych danych wyjściowych lub zastosowania zasady ostrożności, 

zostały podsumowane w Ramka 5-8. 

Ramka 5-8 Główne wyzwania związane z oceną znaczenia oddziaływań na nietoperze 

Wszystkie oddziaływania 

• Ograniczone dowody dotyczące skutków działania małych turbin wiatrowych, np. o wysokości piasty poniżej 18 m nad 

ziemią. 

• Ograniczone dowody dotyczące zachowania nietoperzy wokół turbin (Natural England, 201483 i Mathews i in., 2016). 

Odnotowano pewne dowody dotyczące wabienia (Behr i in., 2015), w szczególności w obecności czerwonego światła 

(Voigt i in., 2018). 

• Na brytyjskiej farmie wiatrowej aktywność nietoperzy wykazywała bardzo dużą zmienność, zarówno w analizowanych 

latach, jak i pomiędzy nimi (Mathews i in., 2016). 

 

Kolizja 

• Nie ma możliwości przewidzenia liczby ofiar śmiertelnych wśród nietoperzy przed rozpoczęciem budowy, przy obecnym 

podejściu skoncentrowanym na badaniach dotyczących konkretnych terenów, a nie na badaniach dotyczących wielu 

terenów, co utrudnia określenie czynników ryzyka (Mathews i in., 2016). Arnett i in. (2016) uznali, że poprawa 

w zakresie przewidywalności liczby ofiar śmiertelnych wśród nietoperzy stanowi kluczowy obszar przyszłych badań. 

• Niejasne pozostaje, czy na podstawie danych akustycznych sprzed rozpoczęcia budowy można odpowiednio 

przewidzieć śmiertelność nietoperzy po zakończeniu budowy (Arnett i in., 2013) oraz czy w ramach obecnych ocen 

oddziaływania na środowisko nie zmniejsza się ryzyka wypadków z udziałem nietoperzy na farmach wiatrowych (Lintott 

i in., 2016).  

• Możliwe, że roczny cykl życia nietoperzy obejmuje dodatkowe okresy wysokiego ryzyka, ale pozostają one niewykryte, 

ponieważ skupiono się na późnym lecie/jesieni, czyli okresie zbieżnym zarówno z jesienną migracją, jak i początkiem 

zakładanego okresu godowego u wielu badanych gatunków (Rydell i in., 2010; Rodrigues i in., 2015). 

• Protokoły wyszukiwania mogą nie identyfikować wszystkich wypadków, choć techniki są coraz lepsze, szczególnie te 

z wykorzystaniem psów84. Urazy, które umożliwiają nietoperzom przemieszczenie się przed zgonem poza typowy 

                                                      

82 Zob. np. Roemer i in., (2017) lub Rijkswaterstaat (2018) w odniesieniu do obszarów morskich. 
83 Wytyczne z Wielkiej Brytanii zostały zastąpione publikacją Scottish Natural Heritage i in. (2019). 
84 Większość metod wykorzystywanych do oszacowania wskaźnika śmiertelności jest poparta danymi z wyszukiwań 
padłych zwierząt prowadzonych wokół turbin wiatrowych. Stwierdzono, że skuteczność wyszukiwania i zasięg badania 
mają wpływ na dokładność szacunków dotyczących śmiertelności (Reyes i in., 2016). Wyszkolone zespoły psów 
poszukiwawczych wydają się być bardziej skuteczne i wydajne w identyfikacji martwych nietoperzy niż ludzie (Mathews i 
in., 2013, Mathews i in., 2016, Reyes i in., 2016). Wynika to z trudności w identyfikacji padłych nietoperzy, szczególnie 
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obszar poszukiwań („niewyjaśnione zgony”), mogą oznaczać, że szacunki dotyczące śmiertelności nietoperzy są na 

ogół zaniżone (Barclay i in., 2017). Ofiary śmiertelne zderzeń z turbinami o większej wysokości gondoli/wirnika mogą 

również znajdować się poza obszarem poszukiwań i zostać pominięte (Weber i in., 2018). 

• Istnieją pewne dowody na specyficzną dla płci i wieku podatność na kolizje (Lehnert i in. 2014), ale nie zostało to 

stwierdzone we wszystkich badaniach (Barclay i in., 2017, Mathews i in., 2016). Przewidywane oddziaływanie na 

lokalne populacje zależy w dużym stopniu od struktury wiekowej i płciowej ofiar, a więc jest to istotna luka w danych. 

• Istnieją ograniczone szacunki dotyczące śmiertelności w przypadku inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

zlokalizowanych wzdłuż tras przelotów (Rydell i in., 2010a). 

• Wpływ śmiertelności na populacje jest bardzo słabo znany (m.in. Weber i in., 2018)85 86 87. 

 

Niepokojenie i przemieszczanie 

• Dane empiryczne na temat znaczenia niepokojenia i przemieszczania są ograniczone, z wyjątkiem niepokojenia 

w miejscach odpoczynku. 

• Nie ma pewności co do zakresu, w jakim farmy wiatrowe mogą przyczyniać się do wypierania żerujących nietoperzy, 

lecz może on być istotny dla szerokiej gamy gatunków i może skutkować oddziaływaniem na gatunki, które nie są 

uważane za gatunki narażone na wysokie ryzyko śmiertelności (Barré i in., 2018). 

 

Efekt bariery 

• Skumulowany efekt bariery dla gatunków daleko migrujących polegający na unikaniu wielu przeszkód na trasie ich 

migracji wciąż jest niezbadany. 

 

Utrata i degradacja siedlisk 

• Zasięg funkcjonalnie przylegającego terenu, który leży poza granicami obszaru Natura 2000 i jest niezbędny do 

utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony gatunków, jest nieznany i różni się w zależności od gatunku 

(np. Apoznański i in., 2018). Jak jednak zauważono, większość gatunków narażonych na ryzyko kolizji nie zostało 

wymienionych w załączniku II. 

 

Utrata korytarzy powietrznych i miejsc odpoczynku 

• Dane empiryczne dotyczące znaczenia utraty korytarzy powietrznych są ograniczone. 

• Turbiny wiatrowe mogą wpływać na populacje poza granicami kraju poprzez oddziaływanie na migrujące nietoperze 

(Voigt i in., 2012; Lehnert i in., 2014). 

• Połączenia między obszarami lęgowymi i zimowiskami mogą zostać osłabione, ponieważ rosnąca skumulowana 

gęstość inwestycji sektora energetyki wiatrowej powoduje zakłócenia krajowych i transgranicznych szlaków 

migracyjnych (Berkhout i in., 2013). 

 

Podsumowując, szereg kluczowych zaleceń dotyczących oceny prawdopodobnego znaczącego wpływu na 

nietoperze zestawiono w Ramka 5-9. 

                                                      

na torfowiskach i w siedliskach ornych, gdzie padłe osobniki ukryte są w pokrywie roślinnej. Niezależnie od tego, czy 
identyfikacji dokonują ludzie czy psy, liczba padłych osobników stanowiłaby minimalne oszacowanie rzeczywistego 
wskaźnika ofiar ze względu na usuwanie padłych nietoperzy przez padlinożerców, rozkład (Paula i in., 2015) i pogodę 
(Mathews i in., 2016). 
85 Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektóre organy wyznaczają limity śmiertelności, którą można przypisać 
pracującym turbinom (np. Weber i in., 2018), mimo że wpływ śmiertelności nie jest znany.    
86 W Stanach Zjednoczonych Frick i in. (2017) wykorzystali modele do oceny kosmatnika srebrzystego, gatunku 
najczęściej zabijanego przez turbiny w Ameryce Północnej, i stwierdzili, że śmiertelność może drastycznie zmniejszyć 
liczebność populacji i zwiększyć ryzyko wyginięcia. Ze względu na brak danych wyjściowych dotyczących populacji 
zabitych nietoperzy (Natural England, 2014; Rodrigues i in., 2015) nie można jednak oddzielić wpływu turbin wiatrowych 
na dane dotyczące lokalnych populacji nietoperzy od innych zmiennych (Rodrigues i in., 2015; Huso i in., 2014). Nawet 
w przypadku niektórych wielkoskalowych przedsięwzięć (takich jak te prowadzone przez Mathews i in., 2016) nie udało 
się stwierdzić, czy występuje wpływ na lokalne lub krajowe populacje nietoperzy. 
87 Dodatkowe wyzwanie wiąże się z zastosowaniem pewnych progów (np. 1–5 % dla ptaków). Rada Państwa 
w Niderlandach oświadczyła, że „próg 1 % rocznej śmiertelności (który zastosowano w odniesieniu do ptaków) może być 
również stosowany w odniesieniu do nietoperzy” (Heijligers i in., 2015). W większości przypadków brakuje jednak 
wystarczających informacji na temat liczebności populacji nietoperzy i możliwego wpływu. Niekiedy stosuje się arbitralne 
(decyzyjne) progi, np. próg maks. 2 zgonów nietoperzy/turbina/rok (Voight i in., 2015), choć nie jest to zgodne 
z przepisami krajowymi i unijnymi, zwłaszcza w przypadku gatunków zagrożonych (Voight i in., 2015). Zob. streszczenie 
w publikacji Everaert J. (2017). 
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Ramka 5-9 Główne zalecenia dotyczące oceny znaczącego wpływu na nietoperze 

• Określenie jasnych kryteriów dotyczących znaczenia, które są dostosowane do celów w zakresie ochrony nietoperzy, 

są specyficzne dla danego kontekstu (w poszczególnych przypadkach) i mają naukowe podstawy.  

• Zapewnienie dostępności danych, w szczególności w odniesieniu do populacji nietoperzy, ich aktywności, miejsc 

odpoczynku itp. na potrzeby wykorzystania w ocenach na poziomie planu lub szczegółowych badań i ocen dotyczących 

poszczególnych przedsięwzięć. 

• Inwestowanie w badania w celu uzupełnienia luk w wiedzy, jak określono w Ramka 5-8. 

• Korzystanie ze zwiększonej dostępności sprawozdań z monitorowania po zakończeniu inwestycji w celu 

udoskonalenia bazy dowodowej. 

 

5.3.3 Potencjalne środki łagodzące  

5.3.3.1 Wprowadzenie 

Niniejsza sekcja zawiera przegląd możliwych środków łagodzących, które zaproponowano lub zastosowano 

w odniesieniu do inwestycji sektora energetyki wiatrowej i nietoperzy. Należy zauważyć, że po uruchomieniu 

turbin nie jest łatwo ograniczyć śmiertelność, która jest najbardziej znaczącym skutkiem. Nadal nie ma 

pewności, czy niektóre z wymienionych środków pozwolą uniknąć znaczącego wpływu lub go ograniczyć; 

ograniczenie pracy turbin lub zwiększenie włączeniowej prędkości wiatru pozostaje jedynym sprawdzonym 

sposobem na zmniejszenie śmiertelności nietoperzy na działających farmach wiatrowych (Arnett, 2017). 

Mimo że planowanie rozmieszczenia w skali makro może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka, stanowi ono 

większe wyzwanie w przypadku nietoperzy, ponieważ najbardziej dotknięte gatunki to zazwyczaj powszechnie 

występujące nietoperze, a nie gatunki wymagające szczególnego siedliska. Zakres, w jakim planowanie 

rozmieszczenia w skali makro może w praktyce odegrać rolę w ochronie nietoperzy, nie jest zatem do końca 

jasny, chociaż celem planowania rozmieszczenia w skali makro zdecydowanie jest unikanie obszarów 

o cechach siedliskowych, które są wyraźnie bardziej atrakcyjne dla nietoperzy.  

W kolejnych sekcjach przedstawiono krótki opis możliwych środków łagodzących po wyborze lokalizacji dla 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

Tabela 5-7 Możliwe środki łagodzące w odniesieniu do nietoperzy (U: unikanie; O: ograniczanie) 
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Planowanie 
rozmieszczenia 
w skali mikro 
(micro-siting): 
ustawienie 
i lokalizacja turbin 

U/O U/O U/O U/O 

Projektowanie 
infrastruktury: 
liczba turbin 
i specyfikacje 
techniczne  

O  O O 

Harmonogram: 
unikanie, 
ograniczanie lub 
etapowe 
prowadzenie 
działań 
budowlanych 
w okresach 

  U/O  
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wrażliwych 
ekologicznie 

Ograniczanie 
pracy turbin 
i włączeniowe 
prędkości wiatru: 
harmonogram 
pracy turbin 

O   O 

Czynniki 
odstraszające: 
środki akustyczne 
i wizualne 

U/O   O 

 

5.3.3.2 Planowanie rozmieszczenia w skali mikro (micro-siting): ustawienie i lokalizacja 
turbin 

Niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat lokalizacji i wykorzystania miejsc odpoczynku 

i aktywności przelotowej nietoperzy nad całą strefą oddziaływania inwestycji sektora energetyki wiatrowej, co 

pozwoli na najkorzystniejsze umiejscowienie turbin i skuteczne zminimalizowanie ich oddziaływania. Można 

to osiągnąć poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych na podstawie szczegółowych badań 

podstawowych przeprowadzonych na tyle wcześnie w trakcie realizacji przedsięwzięcia, aby mogły wpłynąć 

na opracowanie początkowych założeń projektowych i inżynierskich (ang. front-end engineering and design, 

FEED). Turbiny wiatrowe powinny być usytuowane z dala od obszarów o dużej aktywności nietoperzy lub 

dużej liczebności miejsc odpoczynku. Minimalne odległości od terenów leśnych i obszarów liniowych 

(wykorzystywanych jako drogi dojazdowe) określono w wytycznych UNEP/EUROBATS i niektórych 

wytycznych krajowych88. 

5.3.3.3 Projektowanie infrastruktury: liczba turbin i specyfikacje techniczne (z 
uwzględnieniem oświetlenia) 

Turbiny różnią się znacznie pod względem wysokości i długości łopat. Mathew i in. (2016) wskazali na rosnące 

zagrożenie dla nietoperzy związane z większymi rozmiarami wirników na brytyjskiej farmie wiatrowej: każde 

wydłużenie łopaty o jeden metr wiązało się ze wzrostem (95-procentowe przedziały ufności; 5–32 %) 

prawdopodobieństwa wypadku (jakiegokolwiek gatunku) o około 18 %. Rozmiar wirnika i wysokość wieży są 

ze sobą skorelowane, przy czym rozmiar wirnika jest najistotniejszym czynnikiem prognozującym. Chociaż 

wyższe turbiny wiążą się z wyższą liczbą ofiar, jest to prawdopodobnie związane z tym, że mają one również 

większe wirniki. Dlatego też obniżenie wysokości wieży przy zachowaniu tego samego rozmiaru wirnika 

prawdopodobnie nie będzie skutkowało zmniejszeniem liczby ofiar.  

Dotychczasowe badania wykazały, że na ogół nietoperze nocą reagują na sztuczne światło w zależności od 

jego barwy; w szczególności w przypadku nietoperzy migrujących obserwuje się fototaksję89 w odpowiedzi na 

światło zielone. Naukowcy sugerują ostrożność w stosowaniu czerwonego oświetlenia lotniczego, 

w szczególności na turbinach wiatrowych, ponieważ czerwone światło może przyciągać nietoperze, co 

ostatecznie prowadziłoby do większego ryzyka kolizji migrujących nietoperzy. I odwrotnie – unikanie 

czerwonego światła może przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar wśród nietoperzy; należy jednak 

rozważyć ewentualne konflikty z normami lotniczymi. 

                                                      

88Np.: najnowsze wytyczne Zjednoczonego Królestwa (2019), zob.: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation [Nietoperze 
a lądowe turbiny wiatrowe: badania, ocena i skutki łagodzące]. 
89 Przemieszczanie się organizmu w kierunku źródła światła lub w stronę przeciwną. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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5.3.3.4 Harmonogram: unikanie, ograniczanie lub etapowe prowadzenie działań 
budowlanych w okresach wrażliwych ekologicznie 

Wytyczne UNEP/EUROBATS dotyczące uwzględniania potrzeb nietoperzy podczas przedsięwzięć w zakresie 

budowy farm wiatrowych zawierają wskazówki dotyczące planowania działań budowlanych: 

• unikanie budowy w pobliżu zajętych siedlisk służących nietoperzom do zimowania i miejsc wylęgu, a także 

unikanie budowy w porach roku, gdy nietoperze korzystają z tych siedlisk; 

• ogólnie unikanie budowy w porach dnia i roku, kiedy nietoperze aktywnie żerują i przemieszczają się; 

• przeprowadzanie działań etapami, tak aby cały teren nie był narażony na zakłócenia w tym samym czasie; 

lub 

• przeprowadzanie działań etapami w taki sposób, aby program określonych działań zakłócających lub 

budowa określonych obszarów w ramach inwestycji miały miejsce wtedy, gdy nietoperze są najmniej 

podatne na niepokojenie.  

 

Aby środki te były skuteczne, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat lokalizacji oraz 

wykorzystania grzęd i aktywności przelotowej nietoperzy nad całą strefą oddziaływania inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej. 

5.3.3.5 Ograniczanie pracy turbin i włączeniowe prędkości wiatru: zdefiniowanie czasu 
pracy turbiny 

Przy prędkościach wiatru poniżej prędkości włączeniowej (najniższa prędkość wiatru, przy której turbiny 

wytwarzają energię) turbiny pracują zazwyczaj na „wolnym biegu”. Aktywność turbiny można zmniejszyć na 

trzy sposoby: a) ustawienie łopat w chorągiewkę (dzięki czemu są one ustawione równolegle do 

napływającego powietrza, co skutecznie zmniejsza ich powierzchnię); b) zwiększenie włączeniowej prędkości 

wiatru; oraz c) stosowanie metod zatrzymujących obrót łopat przy niższych prędkościach wiatru90 (Rodrigues 

i in., 2015; Arnett, 2017). Zgodnie z dowodami pochodzącymi z Europy i Ameryki Północnej ograniczanie 

pracy turbin i zwiększanie włączeniowej prędkości wiatru to jedyne sprawdzone sposoby zmniejszania 

śmiertelności nietoperzy wskutek kolizji (Rodrigues i in., 2015; Behr i in., 2017). 

Metody te znajdują potwierdzenie w nowszych publikacjach Mathews i in., (2016), w których autorzy zalecają 

jak największe ograniczanie obrotów łopat turbin poniżej włączeniowej prędkości wiatru. Oznacza to, że bez 

strat w produkcji energii można skrócić czas, przez jaki łopaty obracają się przy niskich prędkościach wiatru. 

Włączeniowa prędkość wiatru dla inwestycji sektora energetyki wiatrowej powinna być ustalana indywidualnie 

dla każdego przypadku, ponieważ na aktywność nietoperzy ma wpływ prędkość wiatru i inne zmienne 

meteorologiczne i może się ona znacznie różnić w zależności od gatunku, roku, miejsca, kraju i regionu. Aby 

środki te były skuteczne, konieczne jest, aby wysokość progu włączeniowej prędkości wiatru dla inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej ustalano w oparciu o szczegółowe dane z badań podstawowych zebrane 

zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk (tj. wytycznymi UNEP/EUROBATS). W  tym 

celu dane dotyczące aktywności nietoperzy muszą być gromadzone razem ze zmiennymi środowiskowymi, 

z których najważniejsza jest prędkość wiatru. 

Naukowcy w Niemczech (Behr i in., 2018) opracowali bezpłatne oprogramowanie („ProBat 6.1”91) do tworzenia 

algorytmów ograniczania pracy turbin dla farm wiatrowych. Aplikację tę przedstawiono w Badanie sytuacyjne 

5-2 poniżej. Wymaga ona, aby dane dotyczące aktywności nietoperzy zarejestrowane na gondoli działających 

turbin obejmowały wystarczająco długi okres, w tym główny okres, w którym aktywność nietoperzy jest 

wysoka. Aplikacja oblicza specyficzne dla danej turbiny włączeniowe prędkości wiatru w celu zmniejszenia 

śmiertelności do określonego poziomu i oferuje możliwość oszacowania strat w przychodach związanych 

z ograniczeniem pracy turbin. 

W Stanach Zjednoczonych korzystano z radaru w celu ograniczenia pracy turbiny w przypadku występowania 

ptaków, zwłaszcza dużych drapieżników. Okazało się to mniej odpowiednie dla nietoperzy. W  ramach jednego 

z przedsięwzięć realizowanych w zachodniej części Stanów Zjednoczonych zainstalowano czujniki 

                                                      

90 Preferowanym rozwiązaniem jest ustawienie łopat w chorągiewkę; w sytuacjach awaryjnych stosuje się hamowanie 
(powodujące całkowite zatrzymanie łopat), jednak wielokrotne użycie hamulca może uszkodzić turbinę. 
91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
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podczerwieni przy wejściu do jaskini, które uruchamiają się, gdy nietoperze opuszczają jaskinię wieczorem. 

Na początkowym etapie przedsięwzięcia do oceny zagrożenia na miejscu zarówno dla ptaków, jak i nietoperzy 

wykorzystywano radar, natomiast obecnie polega się całkowicie na danych z czujników podczerwieni w celu 

określenia, czy należy ograniczyć pracę turbin wiatrowych w nocy92. Jest to niedrogie, niskonakładowe 

rozwiązanie problemu bardzo zmiennej liczby nietoperzy zamieszkujących jaskinie. 

Badanie sytuacyjne 5-2: RENEBAT II i RENEBAT III / ProBat 

W programach ograniczających pracę turbin czasami wykorzystuje się tylko prędkość wiatru lub prędkość wiatru i inne 

zmienne. W ramach projektu RENEBAT zebrano dane z poszukiwań padłych nietoperzy oraz dane dotyczące aktywności 

akustycznej nietoperzy mierzonej przy gondoli w celu przetestowania algorytmów ograniczania pracy turbin dla wcześniej 

zidentyfikowanych turbin wysokiego ryzyka. Szesnaście turbin pracowało na zmianę z uruchomionym i z wyłączonym 

programem ograniczającym pracę (naprzemiennie co tydzień przez okres 14 tygodni). Celem było zmniejszenie 

śmiertelności w ramach programów ograniczających pracę turbin (praca „przyjazna dla nietoperzy”) do 0,012 wypadków 

śmiertelnych na turbinę na noc (co odpowiada dwóm wypadkom śmiertelnym na turbinę rocznie). Praca „przyjazna dla 

nietoperzy” wiązała się również z histerezą93 na poziomie 0,5 ms-1, która miała na celu zmniejszenie zużycia elementów 

turbin poprzez zmniejszenie liczby zatrzymań turbiny przy spadku prędkości wiatru poniżej prędkości włączeniowej. 

 

W trakcie eksperymentu obszar pod turbinami był codziennie przeszukiwany w poszukiwaniu padłych nietoperzy, 

a aktywność akustyczna była stale kontrolowana na gondoli. Ogółem w ciągu siedmiu tygodni „normalnego” działania 

stwierdzono 21 przypadków śmiertelnych wśród nietoperzy, a w ciągu siedmiu tygodni, w których turbiny wiatrowe 

pracowały w trybie „przyjaznym dla nietoperzy”, znaleziono trzy padłe nietoperze. Średni wskaźnik kolizji obliczony na 

podstawie wyników poszukiwań ofiar śmiertelnych (skorygowany o dane dotyczące usuwania martwych osobników przez 

padlinożerców i efektywności poszukiwaczy) wyniósł 0,064 ofiary śmiertelne wśród nietoperzy na turbinę wiatrową na 

noc dla pracy w trybie „normalnym” oraz 0,010 na noc dla pracy w trybie „przyjaznym dla nietoperzy”. W związku 

z powyższym rzeczywisty wskaźnik śmiertelności podczas pracy w trybie „przyjaznym dla nietoperzy” tylko nieznacznie 

różnił się od wartości docelowej 0,012 martwych nietoperzy na turbinę wiatrową na noc. Obliczono rzeczywistą stratę 

w wydajności energetycznej w czasie pracy w trybie „przyjaznym dla nietoperzy” oraz oczekiwaną stratę w czasie pracy 

w trybie „normalnym”, gdyby turbiny pracowały w trybie „przyjaznym dla nietoperzy”: obliczona w ten sposób średnia 

strata wyniosła 2,1 % rocznej wydajności energetycznej turbin wiatrowych w 2012 r. Ponieważ w przypadku turbin 

wiatrowych wybranych do celów eksperymentu istniało szczególnie wysokie ryzyko kolizji, wartość dla losowo wybranego 

zbioru danych dotyczących turbin wiatrowych (70 turbin objętych próbą w 2008 r.) była niższa: średnio 1,8 %. 

W przypadku niezastosowania histerezy, wartość ta spadła do 1,4 %. W ten sposób za pomocą modeli statystycznych 

można było przewidzieć z dużą dokładnością wskaźniki śmiertelności dla turbin wiatrowych objętych próbą, a także 

wykazano, że „przyjazne dla nietoperzy” algorytmy ograniczania pracy turbin z dużą dokładnością zmniejszają resztkowe 

ryzyko kolizji do wcześniej ustalonej wartości. 

  

Oprogramowanie (ProBat) jest obecnie dostępne do użytku w całych Niemczech, a w niektórych krajach związkowych 

jego stosowanie jest obligatoryjne. Bierze ono pod uwagę zróżnicowanie regionalne, uwzględnia pewien poziom różnic 

gatunkowych w zakresie ryzyka kolizji94 i może przyjąć trzy różne modele danych z detektorów nietoperzy. Należałoby 

przetestować jego przydatność/dokładność w innych obszarach Europy (oraz w odniesieniu do szerszego zakresu 

gatunków i danych o aktywności nietoperzy). Ponadto rozmiary turbin i wirników, na których testowano system, były 

stosunkowo niewielkie w porównaniu ze zwykłymi rozmiarami nowych instalacji turbinowych, a zatem należy 

zweryfikować możliwość zastosowania oprogramowania w przypadku większych instalacji. 

Źródło: Behr i in., 2015, 2018; Weber i in., 2018. 

 

                                                      

92 Badania nad wykorzystaniem technologii podczerwieni do proaktywnego zarządzania miejscami odpoczynku 
nietoperzy zostały przedstawione na dorocznym spotkaniu sekcji zachodniej organizacji Wildlife Society (luty 2019 r.), 
a ich podsumowanie można znaleźć pod adresem: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/ 
93 Oznacza to, że w okresach „przyjaznej dla nietoperzy” włączeniowej prędkości wiatru, np. 5,0 ms-1, wirniki 
zatrzymywały się, gdy prędkość wiatru spadała poniżej 5,0 ms-1, ale ponownie zaczynały się obracać dopiero, gdy 
prędkość wiatru przekraczała 5,5 ms-1. 
94 W przypadku karlika większego (P. nathusii) wykazano wzorzec aktywności różniący się od innych gatunków 
nietoperzy pod kilkoma względami (rozkład aktywności w nocy i w ciągu roku oraz korelacja aktywności z prędkością 
wiatru), który Weber i in. (2018) uznali za (prawdopodobnie) wynikający z zachowania migracyjnego. 

https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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5.3.3.6 Czynniki odstraszające: środki akustyczne 

Jako narzędzie łagodzące wykorzystano ultradźwięki w celu odstraszenia nietoperzy od turbin, a tym samym 

zmniejszenia ich śmiertelności95. Arnett i in., (2013) przedstawiają dowody na to, że szerokopasmowe 

transmisje ultradźwięków mogą zmniejszyć śmiertelność nietoperzy poprzez zniechęcanie ich do zbliżania się 

do źródeł dźwięku. Skuteczność analizowanych wówczas ultradźwiękowych czynników odstraszających była 

ograniczona ze względu na odległość i obszar, na którym ultradźwięki mogą być nadawane, po części ze 

względu na ich szybkie tłumienie w wilgotnych warunkach.  

Od tego czasu w Stanach Zjednoczonych opracowano skuteczniejsze środki odstraszające, które wkrótce 

będą dostępne w sprzedaży (zob. Badanie sytuacyjne 5-3). 

Badanie sytuacyjne 5-3: Zastosowanie ultradźwiękowych urządzeń akustycznych (UAD) jako techniki 
odstraszania nietoperzy 

Zespół programu inhalacji wiatrowych Bat Conservation International, we współpracy z Texas State University, 

przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie skuteczności ultradźwiękowych urządzeń akustycznych 

zamontowanych na samych turbinach wiatrowych. Funkcjonalność opiera się na założeniu, że ultradźwiękowe 

urządzenia akustyczne „blokują” echolokację nietoperzy lub sprawiają, że przestrzeń powietrzna wokół turbiny jest 

dźwiękowo niekomfortowa, trzymając tym samym nietoperze z dala od potencjalnie niebezpiecznych obracających się 

łopat turbin. Ultradźwiękowe urządzenia akustyczne emitują głośny hałas o wysokiej częstotliwości, który nakłada się na 

sygnały wydawane przez nietoperze w celu nawigowania i chwytania ofiar. 

 

Zakład Duke Energy w południowym Teksasie składa się z 255 turbin wiatrowych (Vestas V-110, 2 megawaty), których 

łopaty ustawiono tak, aby pracowały przy włączeniowej prędkości wiatru określonej przez producenta (3,5 m/s). Każdej 

nocy monitorowano szesnaście turbin wiatrowych: osiem turbin kontrolnych i osiem traktowanych, przypisywanych 

losowo każdej nocy. W okresie od 31 lipca do 30 października 2017 r. i 2018 r. przeprowadzono poszukiwania martwych 

zwierząt na obszarach poszukiwań o promieniu 100 metrów. 

 

W 2017 r. odnotowano 303 świeże ofiary śmiertelne siedmiu gatunków nietoperzy (78 % molosków brazylijskich). Na 

obszarach kontrolnych stwierdzono niemal dwukrotnie więcej ofiar śmiertelnych (65 % na obszarze kontrolnym; 35 % na 

obszarze traktowanym). Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 r.: 325 świeżych ofiar śmiertelnych pięciu gatunków 

(77 % molosków brazylijskich). Rozmieszczenie ofiar było podobne: 68 % na obszarze kontrolnym 32 % na obszarze 

traktowanym. Po zestawieniu wyników okazało się, że ultradźwiękowe urządzenia akustyczne miały statystycznie istotny 

wpływ na liczbę ofiar śmiertelnych wśród nietoperzy, zmniejszając ogólną liczbę ofiar śmiertelnych o 50 %. 

 

W ramach analizy specyficznej dla danego gatunku wykazano, że w przypadku niektórych gatunków śmiertelność 

znacznie się zmniejszyła, np. w przypadku molosków brazylijskich (spadek o 54 %) i kosmatnika srebrzystego (spadek 

o 78 %). Wydaje się jednak, że w przypadku innych gatunków tendencje nie były takie same. Konieczne są dalsze 

badania w celu poprawy skuteczności analiz specyficznych dla poszczególnych gatunków. Należałoby również 

przetestować przydatność/dokładność w innych częściach świata oraz w odniesieniu do szerszego zakresu gatunków 

i danych o aktywności nietoperzy. 

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami lub na żądanie w NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic  

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems  

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/  

 

Akustyczne środki odstraszające są rozpatrywane jako potencjalne narzędzie, jednak nadal istnieją obawy co 

do ich skuteczności i zastosowań. Mogą one mieć zastosowanie w konkretnych miejscach oraz w odniesieniu 

do określonych gatunków, jednak badania są nadal na wczesnym etapie i nie jest jeszcze jasne, czy mogą 

one w wystarczającym stopniu przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności w praktyce. Ponadto ich 

stosowanie może wiązać się z niezamierzonymi skutkami (takimi jak początkowe wabienie), które 

ograniczyłyby ich przydatność. Należy również ocenić efekt zakłócający takich środków odstraszających. 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents 
96 NRG Systems jest twórcą i producentem inteligentnych technologii dla szeregu zastosowań wiatrowych, słonecznych 
i meteorologicznych. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Inne obawy dotyczą konieczności regularnej konserwacji i regularnych testów w celu zapewnienia braku luk 

w zakresie środków odstraszających oraz zapewnienia zdolności wszelkich środków odstraszających do 

odpowiedniej ochrony całej powierzchni omiatanej wirnika w opłacalny sposób. Jak zauważono w badaniu 

sytuacyjnym, nie wszystkie gatunki reagują na środki odstraszające. Ponadto wpływ na inne gatunki dzikich 

zwierząt nie jest obecnie znany. Z powyższych względów konieczne są dalsze badania, zanim stosowanie 

akustycznych środków odstraszających stanie się powszechną praktyką. 

5.4 Ptaki 

5.4.1 Wprowadzenie 

Potencjalne oddziaływanie inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki było przedmiotem szeroko 

zakrojonych badań w UE i poza nią. W związku z tym istnieje wiele krajowych wytycznych dotyczących ptaków 

i inwestycji sektora energetyki wiatrowej, w których szczegółowo określono odpowiednie metody gromadzenia 

danych wyjściowych.  

Dane wyjściowe na potrzeby oceny znaczenia należy gromadzić przy użyciu standardowych metod (Bissy i 

in., 2000) lub zaleceń krajowych, jeśli są to najlepsze dostępne metody. W Smallwood (2017) przedstawiono 

kompleksowy przegląd metod badawczych. Przykładowe badania podstawowe podsumowano w Ramka 5-10. 

W niektórych przypadkach można łączyć metody w celu dokładnego określenia warunków podstawowych. Np. 

ocena ryzyka kolizji pelikanów w jednej z inwestycji sektora energetyki wiatrowej opierała się na połączeniu 

analizy danych z radaru i bezpośrednich obserwacji z punktów obserwacyjnych (Badanie sytuacyjne 5-4).  

Ramka 5-10 Przykład badań podstawowych dotyczących ptaków prowadzonych na lądzie 

• Analiza danych z punktów obserwacyjnych – identyfikacja gatunków oraz określenie charakterystyki, kierunków 

i wysokości lotów. 

• Badania transektów – identyfikacja gatunków i rozmieszczenia oraz szacowanie liczebności. Badania te mogą mieć 

charakter ogólny lub dotyczyć konkretnych gatunków lub grup gatunków, takich jak drapieżniki lub gatunki nocne. 

• Liczenie pośrednie – aktywność ptaków może być mierzona pośrednio, na przykład poprzez liczenie odchodów. 

• Obrazowanie w podczerwieni i termowizyjne – w celu określenia aktywności nocnej. 

• Technika śledzenia – telemetria radiowa i dane z satelitarnego urządzenia lokacyjnego mogą dostarczać danych 

dotyczących aktywności ptaków oraz charakterystyki, kierunków i wysokości lotów. Metody te znacznie dokładniejsze 

niż obserwacje wzrokowe (Badanie sytuacyjne 5-7). 

• Radar – wykorzystanie systemów radarowych do oszacowania całkowitej liczebności ptaków, kierunku i wysokości 

lotu, w szczególności w przypadkach, w których prawdopodobne jest występowanie dużej liczby ptaków migrujących. 

Metoda ta jest wykorzystywana w połączeniu z obserwacją wzrokową w celu identyfikacji gatunków. 

 
 

Badanie sytuacyjne 5-4 Połączenie obserwacji radarowej i bezpośredniej w celu oszacowania ryzyka 
kolizji dla pelikanów na proponowanej farmie wiatrowej na Przylądku Zachodnim w Republice 
Południowej Afryki 

Problem: 

Niekorzystna lokalizacja dużych farm wiatrowych ma szkodliwy wpływ na lokalne populacje ptaków, dlatego też do 

prognozowania prawdopodobnego istotnego oddziaływania wymagane jest specjalne modelowanie. Niedoskonałe 

trójwymiarowe dane dotyczące lotów często skutkują błędną oceną ryzyka kolizji ptaków wokół inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej przed rozpoczęciem budowy. Z danych z bezpośrednich obserwacji wynika, że pelikany różowe 

(Pelecanus onocrotalus), regularnie odbywały loty na proponowanym obszar inwestycji sektora energetyki wiatrowej, 

potencjalnie na wysokości pracy wirnika. Na podstawie wstępnego modelu ryzyka opartego na wstępnych obserwacjach 

wykazano znaczne ryzyko kolizji dla pelikanów różowych. 

 

Podejście i wnioski: 

Do ilościowego określenia lotów pelikanów różowych w pobliżu planowanej farmy wiatrowej na Przylądku Zachodnim 

w Republice Południowej Afryki wykorzystano metody radarowe i obserwacyjne, a ryzyko kolizji z turbiną przedstawiono 

według różnych scenariuszy. Wyniki modelowe połączono z istniejącymi wcześniej danymi demograficznymi w celu 

oceny możliwego wpływu farmy wiatrowej na populację pelikanów oraz zbadania możliwości zastosowania środków 

łagodzących. Zarejestrowano duże natężenie lotów pelikana różowego na obszarze farmy wiatrowej, zbieżne z cyklem 

lęgowym pobliskiej kolonii i związane z lotami do miejsc żerowania oddalonych o około 50 km. Pelikany były narażone 

na ryzyko kolizji przy średnim wskaźniku 2,02 lotów wysokiego ryzyka h-1 (Jenkins, 2018). Trasy pelikanów oznaczono 
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jako loty wysokiego ryzyka, jeżeli obejmowały punkty zlokalizowane w obrębie buforowanego wirnika (BRS) jakiejkolwiek 

planowanej turbiny lub turbin. Ryzyko ograniczało się do godzin w ciągu dnia i było największe w środku dnia oraz przy 

silnym wietrze północno-zachodnim, a 82 % lotów wysokiego ryzyka koncentrowało się tylko na pięciu z proponowanych 

35 lokalizacji turbin. Przewidywane średnie wskaźniki śmiertelności (22 ofiary śmiertelne rocznie, 95-procentowy poziom 

pewności, przy średniej prędkości lotu ptaków i średniej prędkości łopat oraz 95-procetowych wskaźnikach unikania) nie 

były trwałe, co spowodowało ujemny wskaźnik wzrostu populacji pelikanów. Na podstawie modeli można stwierdzić, że 

usunięcie z przedsięwzięcia pięciu turbin o najwyższym ryzyku lub wprowadzenie reżimu ograniczania pracy turbin, 

w ramach którego wyłączano by przynajmniej te turbiny w okresach szczytowego natężenia ruchu, mogłoby teoretycznie 

zmniejszyć oddziaływanie do możliwego do opanowania poziomu. Pomimo dużej ilości wysokiej jakości danych 

wykorzystanych w analizach Jenkinsa (2018 r.) model ryzyka kolizji pozostaje jednak zagrożony w związku 

z nieprzetestowanymi założeniami dotyczącymi wskaźników unikania dotyczących pelikanów i niepewnością co do 

istniejącej dynamiki populacji pelikanów.  

 

Na Rysunek 5-3 przedstawiono wszystkie trasy lotu pelikana różowego zarejestrowane przez radar w całym okresie 

badania, zaznaczone na mapie obecnego przedsięwzięcia, z lotami wysokiego ryzyka (przecinającymi się z BRS) 

zaznaczonymi kolorem czerwonym i rozmieszczeniem turbin oznaczonych kolorami zgodnie z przewidywanym ryzykiem 

kolizji. Łącznie w ramach proponowanej inwestycji sektora energetyki wiatrowej śledzono 407 stad pelikanów różowych, 

tj. łącznie 4 539 ptaków. Około 80 % osobników odbywało loty bezpośrednio nad terenem inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej. Wykorzystanie radarów znacznie zwiększyło rozkład przestrzenny tych danych, a w rezultacie umożliwiło 

bardziej rygorystyczne badania statystyczne. Dane te można uznać za znacznie dokładniejsze i prezentowane są one 

z dużo większą pewnością niż same dane obserwacyjne. 

 

 
Rysunek 5-3 Trasy lotu pelikanów zarejestrowane przez radar w całym okresie badania 

Źródło: Jenkins i in., (2018) 

  

5.4.2 Rodzaje oddziaływań 

5.4.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Dane dotyczące oddziaływania inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki były przedmiotem szeroko 

zakrojonego przeglądu (Langston i Pullen, 2003; Perrow, 2017) i zostały podsumowane w Ramka 5-11. 
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Zależność między tymi rodzajami oddziaływań a cyklem życia przedsięwzięcia przedstawiono w Tabela 5-8. 

Każdy rodzaj oddziaływania może mieć wpływ na wskaźniki przeżywalności i sukces reprodukcyjny 

poszczególnych osobników, co może prowadzić do zmian w parametrach demograficznych populacji, których 

wynikiem może być wymierna zmiana wielkości populacji. 

Ramka 5-11 Rodzaje oddziaływań na ptaki zazwyczaj uwzględniane w ocenie planu lub 
przedsięwzięcia dotyczącego energii wiatrowej 

• Kolizja: śmiertelna interakcja między lecącymi ptakami a elementami konstrukcyjnymi turbin wiatrowych. 

• Niepokojenie i przemieszczanie: zmiany w zachowaniu ptaków mogą skutecznie przyczyniać się do utraty siedlisk 

i potencjalnie mniejszego sukcesu lęgowego (Dahl i in., 2012), jednak niewiele jest badań, w ramach których oceniono 

wpływ na populację. Przemieszczenia można mierzyć w obrębie 200 m od turbin, ale mogą się one rozciągać do ponad 

800 m w przypadku niektórych gatunków (Hötker 2017; Marques i in., 2019). W przypadku małych i odizolowanych 

turbin istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpią skutki przemieszczenia (Minderman i in., 2012). 

• Efekt bariery: obszar niemożliwy do spenetrowania skutkujący dodatkowymi odległościami przelotów w celu okrążenia 

i zwiększonym zużyciem energii. 

• Utrata i degradacja siedlisk: usunięcie, rozdrobnienie lub zniszczenie w celu podtrzymania tego siedliska, które 

w przeciwnym razie byłoby wykorzystywane przez ptaki. Istnieją dowody, że taka utrata i degradacja siedlisk może 

prowadzić do wymiernych zmian w liczebności populacji (Pearce-Higgins i in., 2012, Steinborn i in., 2011). 

• Oddziaływania pośrednie: np. zmiany w liczebności i dostępności ofiar mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni, 

poprzez zmiany w siedliskach. Zmiany te mogą być pozytywne (Lindeboom i in., 2011) lub negatywne (Harwood i in., 

2017), ale dowody na to, że mają wpływ na populację ptaków, są ograniczone. Ofiary kolizji z turbinami wiatrowymi 

mogą przyciągać inne gatunki ptaków (padlinożerców, ptaków drapieżnych). 

 

Tabela 5-8: Zależność między rodzajami oddziaływań na ptaki a cyklem życia przedsięwzięcia dotyczącego lądowej 
inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

Rodzaje oddziaływań Etap przedsięwzięcia 
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Utrata i degradacja siedlisk  X X X X 

Niepokojenie 
i przemieszczanie 

X X X X X 

Rozdrobnienie siedlisk  X X X  

Kolizja   X X  

Efekt bariery  X X X  

Oddziaływania pośrednie X X X X X 

 

5.4.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Prawdopodobne znaczące oddziaływania inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki ocenia się zwykle 

w procesie dwuetapowym obejmującym ilościowe określenie skali w kategoriach śmiertelności ptaków, 

a następnie ocenę zmian w populacji w odniesieniu do celów w zakresie ochrony danego obszaru. 

Na znaczenie oddziaływania mogą mieć wpływ czynniki biologiczne, środowiskowe i dotyczące projektu planu 

lub przedsięwzięcia. Czynniki zwykle brane pod uwagę zarówno przy opracowywaniu metod gromadzenia 

danych wyjściowych, jak i przy ocenie znaczenia w odniesieniu do inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

i ptaków podsumowano w Ramka 5-12. 

Ramka 5-12: Czynniki decydujące o gromadzeniu danych wyjściowych i ocenie znaczenia 
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Wszystkie oddziaływania 

• Gatunki żyjące długo, o niskiej rotacji pokoleń, wybrane na podstawie strategii typu „k”, takie jak duże drapieżniki i ptaki 

morskie, są bardziej narażone w porównaniu z małymi, żyjącymi krótko gatunkami wybranymi na podstawie strategii 

typu „r”, takimi jak wróblowate. 

• Małe i zagrożone populacje (np. gatunki wymienione w załączniku I) są bardziej narażone na dodatkowe czynniki 

śmiertelności niż populacje duże, które są stabilne lub rosną. 

• Co za tym idzie, bliskość obszarów specjalnej ochrony – wyznaczonych ze względu na obecność tych gatunków – jest 

ważnym czynnikiem oddziaływania (Marks, 2018). 

 

Kolizja 

• Morfologia ptaków (np. wielkość ciała, rozmiar i kształt skrzydeł) oraz ich zachowanie (np. lot wysoki)97. 

• Liczebność i sezonowość, np. na obszarach, gdzie gromadzi się duża liczba gatunków, takich jak tereny podmokłe 

i wąskie gardła migracyjne. 

• Przemieszczanie się: ptaki na stałe zamieszkujące określony obszar są bardziej zagrożone niż te, które aktywnie 

migrują. 

• Unikanie i zachowania skutkujące dłuższą obecnością w pobliżu turbin. 

• Prędkość lotu (co oczywiście wpływa na ryzyko kolizji). 

• Wysokość lotu (ryzyko uderzenia w łopatę turbiny). 

• Nocna aktywność w locie (zwiększone ryzyko w nocy). 

• Loty podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (zwiększone ryzyko we mgle). 

• Wielkość turbiny (często związana z mocą (MW)), średnica wirnika turbiny wiatrowej (powierzchnia omiatana – strefa 

zagrożenia), rozmieszczenie i konfiguracja inwestycji sektora energetyki wiatrowej (Thaxter i in., 2017). 

• Oświetlenie infrastruktury. 

• Topografia, np. miejsca o dużej wysokości i zawietrznej stronie grzbietów w stosunku do dominującego wiatru (de 

Lucas i Perrow, 2017). 

 

Niepokojenie i przemieszczanie 

• Wysokość turbiny i średnica wirnika turbiny wiatrowej (powierzchnia omiatana – strefa zagrożenia). 

• Topografia i otwartość krajobrazu. 

• Wrażliwość na niepokojenie różni się znacznie w zależności od grupy taksonomicznej, ale również w jej obrębie. Np. 

niektóre ptaki drapieżne są szczególnie narażone, podczas gdy inne znacznie mniej. Możliwe jest również, że niektóre 

migrujące nocą ptaki wróblowate są szczególnie narażone (także na kolizje). 

• Sezonowość: w przypadku lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej, poza sezonem lęgowym obserwuje się 

większe unikanie farm wiatrowych (Villegas-Patraca i in., 2012, Hötker 2017). 

 

Efekt bariery 

• Sezonowość: zwiększony koszt powtarzających się zmian lotów wokół inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

odbywanych przez ptaki rozpłodowe przemieszczające się pomiędzy swoimi gniazdami i obszarami żerowania może 

być znacznie większy niż koszty energetyczne związane z efektem bariery ponoszone przez ptaki migrujące 

zmieniające tor lotu wokół inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

• Skumulowane oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia: mało prawdopodobne jest, aby pojedyncza inwestycja sektora 

energetyki wiatrowej spowodowała znaczne dodatkowe koszty energetyczne dla ptaków w związku z efektem bariery. 

 

Utrata i degradacja siedlisk 

• Elastyczność zachowań gatunków w doborze siedlisk oraz stopień, w jakim mogą one reagować na zmiany 

w warunkach siedliskowych. 

• Wielkość i złożoność wpływu planu lub przedsięwzięcia. 

 

Oddziaływania pośrednie 

• Wrażliwość i podatność siedlisk i gatunków będących ofiarami na działania związane z inwestycjami sektora energetyki 

wiatrowej. 

 

Przykład zastosowania progu istotności i skali przestrzennej przedstawiono w Badanie sytuacyjne 5-5 dla 

regionu Flandrii (Belgia). 

                                                      

97 Na przykład sępy to zwykle wysoko latające drapieżniki z wzrokiem skierowanym na obszar pod nimi w celu 
poszukiwania padłych zwierząt; nie rozglądają się wokół siebie, dlatego są bardzo podatne na kolizje. 
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Bardziej zdecydowanym podejściem do określania znaczenia jest stosowanie modeli matematycznych do 

szacowania śmiertelności, jak również przewidywania zmian skali populacji w czasie. Modelowanie jest jednak 

trudniejsze do zastosowania na poziomie poszczególnych przedsięwzięć. Co więcej, w przypadku 

modelowania zawsze wymagana jest staranna interpretacja, ponieważ modele stanowią uproszczenie 

rzeczywistości. Zaleca się, aby modele były zatwierdzane poprzez pomiar rzeczywistego oddziaływania 

w terenie.  

Podejścia stosowane często do celów szacowania śmiertelności ptaków i określania znaczenia 

przeanalizowano w Laranjeiro i in. (2018) i podsumowano w Tabela 5-9. W celu dokonania oceny można 

połączyć więcej niż dwa podejścia, np. do oszacowania śmiertelności ptaków można zastosować model ryzyka 

kolizji (CRM), a następnie oszacowanie to można poddać analizie żywotności populacji w celu oceny 

potencjalnych skutków dodatkowej śmiertelności dla populacji. Nie ma powodu, dla którego nie można 

zastosować również innych, niewymienionych poniżej podejść, jeśli mają one podstawę logiczną lub 

empiryczną. 

Spośród prawdopodobnych istotnych oddziaływań na ptaki, zazwyczaj bardzo szczegółowo ocenia się jedynie 

utratę i degradację siedlisk, śmiertelność w wyniku kolizji oraz przemieszczanie i niepokojenie.  

Ocena utraty siedlisk prowadzona jest na utraconym lub zdegradowanym obszarze (zob. rozdział 5.2). 

Znaczenie utraty siedliska, czy to poprzez bezpośrednią utratę, czy też pośrednio poprzez niepokojenie 

i przemieszczanie, można ocenić, badając elastyczność wykorzystania siedliska (lub specjalizacji 

siedliskowej) jako wstępny wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia śmiertelności w wyniku tej utraty.  

W celu ilościowego określenia ryzyka kolizji z ptakami stosuje się modele ryzyka kolizji98, które są 

sparametryzowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi turbin, morfologią ptaków i zmiennymi 

opisującymi aktywność lotu ptaków. Model ryzyka kolizji, np. model Banda (Band, 2007 i 2012), służy do 

oszacowania liczby potencjalnych kolizji ptaków, które mogą wystąpić na proponowanej farmie wiatrowej, przy 

założeniu, że ptaki nie podejmą żadnych działań w celu uniknięcia kolizji z turbinami wiatrowymi. Aby uzyskać 

realistyczne szacunki dotyczące ryzyka, modelowanie ryzyka kolizji jest następnie korygowane w celu 

uwzględnienia reakcji behawioralnych ptaków na obecność farm wiatrowych przy zastosowaniu wskaźników 

unikania. W praktyce jednak uwzględniają one również błędy i zmienność w odniesieniu do wykorzystywanych 

danych, jak również samego modelu (Cook i in., 2014), a nie tylko zachowania polegające na samym unikaniu.  

Chociaż istnieje niewiele przypadków empirycznie uzyskanych wskaźników unikania (Perrow, 2017), toczy się 

poważna debata na temat sposobu zastosowania empirycznie uzyskanych wskaźników unikania w modelu 

Banda. Rozbieżności między modelowymi prognozami a zaobserwowanymi wskaźnikami kolizji (de Lucas i 

in., 2008, Ferrer i in., 2011) wskazują na potrzebę zachowania ostrożności przy interpretacji wyników 

dotyczących modeli ryzyka kolizji oraz potrzebę włączenia biologicznie realistycznych parametrów zachowania 

ptaków do modeli ryzyka kolizji. 

Wiadomo, że występują efekty bariery (Hötker, 2017) i należy je uwzględniać w każdej ocenie znaczącego 

oddziaływania. Dostępnych jest jednak niewiele dowodów na istnienie wymiernych oddziaływań, chociaż 

w niektórych skumulowanych scenariuszach może to spowodować efekt skali populacji (Masden i in., 2009). 

Tabela 5-9: Podejścia wykorzystywane w ocenie śmiertelności ptaków99 

Podejście 
Utrata i degradacja 
siedlisk 

Kolizja 
Niepokojenie 
i przemieszczanie 

Efekt bariery 

Modele ryzyka 
kolizji 

 
X 

  

Modele 
rozmieszczenia 
gatunków 

 
X 

  

Modele 
indywidualne 

 
X X X 

                                                      

98 Zob. przegląd typów modeli autorstwa Willmott i in., 2012, Grünkorn i in., 2016, Masden i Cook, 2016 oraz Smales, 
2017. 
99 Zob. przegląd autorstwa Laranjeiro i in., 2018 zawierający konkretne przykłady. 
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Modele oparte na 
populacji 

X X X X 

Modele oparte na 
wskaźnikach100 

X X X X 

 

Badanie sytuacyjne 5-5: Podejście do oceny znaczenia w odniesieniu do ptaków i energii wiatrowej 
we Flandrii (Belgia) 

Roczna śmiertelność to aktualna szacunkowa śmiertelność z przyczyn naturalnych i antropogenicznych (bez dodatkowej 

śmiertelności związanej z planowanymi farmami wiatrowymi lub liniami elektroenergetycznymi), którą zwykle oblicza się 

na podstawie wskaźników śmiertelności podanych w literaturze (np. fakty dotyczące ptaków na stronie internetowej 

BTO101) oraz informacji o regionalnych/lokalnych liczebnościach populacji gatunków objętych oceną. 

 

W celu określenia potencjalnie istotnego wpływu śmiertelności na populacje gatunków stosuje się kryterium 1 % rocznej 

śmiertelności w odniesieniu do gatunków, które mogą być rzeczywiście dotknięte, jeżeli: 

 

 gatunek posiada lokalną (subregionalną) populację, która jest znacząca na poziomie regionu Flandrii (tj. > 2 % 

całkowitej populacji regionalnej), oraz 

 istnieje wystarczająca ilość danych ilościowych na temat wielkości populacji gatunku.  

 

W przypadku licznych gatunków, którym zapewniono właściwy stan ochrony, próg ten może wynosić maksymalnie 5 %. 

 

Progi te stosuje się w skali subregionalnej, co w przypadku Flandrii oznacza, co następuje: 

• w przypadku zimujących gatunków ptactwa wodnego i mew, o ile nie są dostępne wiarygodne dane w skali regionalnej, 

skumulowane oddziaływanie ocenia się w skali subregionalnej, a dokładniej na poziomie subpopulacji; te subpopulacje 

w skali subregionalnej (lokalnej) zidentyfikowano na podstawie „obszarów połączonych ekologicznie” (zob. Rysunek  

5-4); 

• w przypadku ptaków rozpłodowych skumulowane oddziaływanie ocenia się również w skali podregionalnej, a w razie 

potrzeby w skali lokalnej (tj. obszar Natura 2000); 

• w przypadku ptaków migrujących skumulowane oddziaływanie ocenia się w skali podregionalnej (szacunkowa 

populacja migrująca w obrębie danego szlaku). 

 

Wyjątek stanowią przypadki, w których nie są dostępne wystarczające dane do przeprowadzenia ilościowej oceny 

oddziaływania, tj. dla niektórych gatunków ptaków i prawie wszystkich gatunków nietoperzy. W takich przypadkach 

dokonuje się bardziej jakościowej oceny, w miarę możliwości również w oparciu o (dostępne) dane ilościowe, a także 

opinie ekspertów. Inne wyjątki obejmują przypadki, w których stosuje się szczegółowy model oddziaływania na populację 

z innym wynikiem, ale jak dotąd nie był on stosowany we Flandrii.  

                                                      

100Potencjalnie przydatne w przypadku braku danych (Laranjeiro i in., 2018) w celu dokonania oceny opartej na ryzyku. 
101 Zob. British Trust for Ornithology, https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Rysunek  5-4: Zidentyfikowane subpopulacje zimujących gatunków ptactwa wodnego i mew w skali subregionalnej 
(lokalnej) we Flandrii  

Źródło: Everaert, J. (2017) 

 

Wykorzystanie modeli opartych na populacji w ocenie znaczącego oddziaływania zostało poddane 

przeglądowi w Green i in. (2016), O'Brien i in. (2017) oraz Smales (2017). Wykorzystanie analizy żywotności 

populacji wzrasta, ponieważ scenariusze planów lub przedsięwzięć „z” i „bez” pozwalają na ocenę, która jest 

zarówno zgodna z międzynarodowymi zasadami najlepszych praktyk w zakresie oceny skutków (Brownlie 

i Treweek, 2018 r.), jak i z potrzebą uwzględnienia celu dyrektywy ptasiej dotyczącego utrzymania lub 

odtworzenia populacji. Np. Jenkins i in. (2018) wykorzystali model populacji oparty na macierzy Lesliego, 

stanowiący podstawę analizy żywotności populacji, do oceny skutków śmiertelności w wyniku kolizji dla 

populacji lęgowej pelikana. Modele analizy żywotności populacji wymagają uzyskania wartości populacji 

i wartości demograficznych z długoterminowych zbiorów danych dla badanego gatunku. Jeżeli takie dane nie 

są dostępne, odpowiednie może być zastosowanie innych modeli, takich jak model potencjalnego 

biologicznego usuwania (Smales, 2017). Ewentualnie można zastosować metodę zintegrowanego 

modelowania populacji do oszacowania parametrów demograficznych z innych źródeł danych, w tym danych 

z badań, a te oszacowane parametry można wykorzystać w analizie żywotności populacji (Smales, 2017). 

Szczegółowy przegląd metody zintegrowanego modelowania przedstawiono w Schaub i Abadi (2011). 

Monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby podstawy naukowe, na których opierają się 

wnioski z oceny, miały zastosowanie w perspektywie długoterminowej. Potrzebę stosowania ogólnych podejść 

do monitorowania i ich opis omówiono w rozdziale 6. W przypadku ptaków monitorowanie skupia się 

zazwyczaj na ryzyku kolizji i zbadaniu, czy prognozy modeli ryzyka kolizji sprawdzają się w rzeczywistości. 

W tym celu należy wyszukać i zidentyfikować ofiary kolizji z turbiną wiatrową, a następnie oszacować 

całkowitą liczbę kolizji. Przegląd zasad analizy statystycznej stosowanych do szacowania śmiertelności 

w wyniku kolizji na podstawie wyszukiwań padłych osobników przedstawiono w Huso i in. (2017). Statystyczne 

odchylenia wynikające z różnic między przeszukiwanym obszarem a całkowitym obszarem, na który mógłby 

spaść padły osobnik, wydajnością poszukujących i wskaźnikiem aktywności padlinożerców, muszą być 

uwzględniane w każdym oszacowaniu dotyczącym śmiertelności wskutek kolizji. Wskazówki metodyczne 

dotyczące przeprowadzania poszukiwań padłych osobników przedstawiono w wytycznych krajowych (zob. np. 

Atienza i in. (2014) dla Hiszpanii). Narzędzia programowe do szacowania śmiertelności wskutek kolizji na 

podstawie danych z badań opartych na poszukiwaniach padłych osobników są dostępne w wielu źródłach, np. 

pakiet R dotyczący padłych osobników (Korner-Nievergelt i in., 2015) i GenEst (Generalized Estimator) 

(Simonis i in., 2018). Podsumowanie GenEst znajduje się w Badanie sytuacyjne 5-6. 
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Badanie sytuacyjne 5-6: GenEst, narzędzie do oceny śmiertelności wskutek kolizji w obrębie 
inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

Problem: 

Określenie ilościowe ryzyka kolizji przy użyciu technik odzyskiwania zwłok jest trudne pod względem zarówno czasowym, 

jak i przestrzennym, dlatego też konieczne jest zastosowanie w pewnym zakresie modelowania statystycznego, aby 

w pełni zrozumieć zagrożenie, jakie dla nietoperzy i ptaków stanowi infrastruktura sektora energetyki wiatrowej. Podejścia 

te często różnią się jednak pod względem czynników, jakie są uwzględniane, w związku z czym dane pomiędzy 

poszczególnymi terenami są praktycznie niemożliwe do porównania.  

 

Rozwiązanie: 

GenEst jest uogólnionym estymatorem śmiertelności, który oblicza liczbę ofiar śmiertelnych wśród ptaków i nietoperzy 

na terenach farm wiatrowych, gdzie działania związane z wykrywaniem nie są w pełni skuteczne. Oprogramowanie jest 

dostępne w ramach pakietu statystycznego R lub jako interfejs graficzny (GUI) i dlatego umożliwia łatwy dostęp osobom, 

które mogą nie mieć doświadczenia w statystyce, rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych lub 

programowaniu.  

Względy praktyczne/techniczne: 

Gromadzone dane na temat padłych osobników w miejscu inwestycji sektora energetyki wiatrowej są niedoskonałe, a ich 

dokładne odwzorowanie zależy od szeregu drobniejszych czynników (takich jak tempo drapieżnictwa, klimat i masa ciała 

ofiary). Podejście to wymaga pewnego szkolenia zanim możliwe będzie efektywne wykorzystanie, albo poprzez interfejs 

graficzny, albo w składni podstawowego programowania w języku R, jednak krzywa uczenia się jest znacznie 

zredukowana w porównaniu z ręcznym obliczaniem modelu.  

 

Zalety: 

Oprogramowanie GenEst jest dostępne w pakiecie R lub w postaci interfejsu graficznego i dlatego umożliwia łatwy 

dostęp osobom, które mogą nie mieć doświadczenia w statystyce, rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych 

lub programowaniu. Podobnie jak w przypadku wszystkich pakietów R wskazówki są przechowywane i udostępniane 

w Comprehensive R Archive Network (CRAN) (Dalthorp i in., 2019). Dzięki oprogramowaniu open source i projektowaniu 

modeli (Dalthorp i in., 2018) wyniki są porównywalne między przedsięwzięciami, przy których korzystano z tego samego 

narzędzia, a co za tym idzie, są bardziej wiarygodne. 

Źródło:  

Dalthorp, 2019 i Dalthorp, 2018.  

 

 

Badanie sytuacyjne 5-7: Identyfikacja oddziaływania przemieszczania na orła przedniego (Aquila 
chrysaetos) za pomocą śledzenia GPS we Francji 

Francuski Masyw Centralny jest domem dla niewielkiej populacji orła przedniego, na którą potencjalny wpływ może mieć 

rozwój farm wiatrowych. Przeprowadzono badania w celu oceny wiarygodności metod powszechnie stosowanych 

w ocenach oddziaływania oraz opracowania nowych metod. Badania te miały również na celu poszerzenie wiedzy na 

temat tych oddziaływań. Aby osiągnąć te cele, dwa orły przednie, które należały populacji tego gatunku na tym obszarze, 

zostały wyposażone w urządzenia śledzące GPS w okresie 2014–2015 (stan wyjściowy) i w latach 2016–2017 (po 

wybudowaniu farm wiatrowych). Badanie wykazało, że w przeciwieństwie do wniosków zawartych w ocenach 

oddziaływania gatunek ten nie korzystał już z dużej części siedliska po wybudowaniu dwóch farm wiatrowych na głównym 

obszarze ich siedliska łowieckiego (Rysunek  5-5).  
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Rysunek  5-5: Efekty przemieszczenia orła przedniego w związku z budową farm wiatrowych we francuskim Masywie 
Centralnym (lewy rysunek przedstawia sytuację w 2015 r. zanim pośrodku terytorium populacji orłów wybudowano dwie 
farmy wiatrowe; prawy pokazuje sytuację w 2016 r., po wybudowaniu dwóch farm wiatrowych)  

 

Badanie potwierdza również wrażliwość orła przedniego na ryzyko kolizji z turbinami wiatrowymi. Chociaż należy 

zachować ostrożność przy uogólnianiu wyników badania, które oparte są na monitorowaniu sygnału GPS pojedynczej 

pary, przypadek ten pokazuje znaczący wpływ trzech farm wiatrowych wybudowanych na terytorium orła na sposób, 

w jaki orły wybierają swoje preferowane trasy i obszary łowieckie. Obecność farm wiatrowych zmniejsza ich siedlisko 

(siedliska pomniejszone o +/- 450 ha) i wpływa na ich przemieszczanie się z jednego obszaru na drugi. 

Źródło: Itty (2018). 

 

Niepewności i wyzwania napotkane podczas oceny prawdopodobnych znaczących oddziaływań na ptaki, 

które mogą wymagać zebrania dodatkowych danych wyjściowych lub zastosowania zasady ostrożności, 

zostały podsumowane w Ramka 5-13. 

Ramka 5-13: Główne wyzwania związane z oceną znaczących oddziaływań na ptaki 

Kolizja 

• Wiedza na temat czynników związanych z ryzykiem kolizji, np. żerowania i zachowań terytorialnych oraz zależności 

między wiatrem a topografią, jest zazwyczaj specyficzna dla danego miejsca i opiera się jedynie na danych 

dotyczących stosunkowo powszechnych gatunków (Watson i in., 2018). 

• Liczebność i sezonowość, np. na obszarach, gdzie gromadzi się duża liczba wrażliwych gatunków, takich jak tereny 

podmokłe oraz w przypadku wąskich gardeł migracyjnych, o dużej gęstości występowania lub znacznym stopniu 

przydatności siedlisk (Heuck i in., 2019). 

 

Niepokojenie i przemieszczanie 

• Możliwe do zmierzenia zmiany w populacji gatunku często różnią się w zależności od miejsca realizacji 

przedsięwzięcia.  

• Dane empiryczne uzasadniające przewidywania w ramach modeli opartych na wskaźnikach są ograniczone. Zob. 

Badanie sytuacyjne 5-7 z danymi empirycznymi opartymi na technikach śledzenia GPS.  
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Efekt bariery 

• Dane empiryczne są ograniczone z powodu zastosowania nieodpowiedniej metody w poprzednich badaniach, braku 

rozróżnienia między efektami bariery i efektami przemieszczania oraz z powodu ograniczonych możliwości technik 

radarowych, np. w zakresie identyfikacji gatunków. 

• Dane empiryczne dotyczące ptaków rozpłodowych są ograniczone, ponieważ poprzednie badania koncentrowały się 

na ptakach migrujących. 

• Skumulowany efekt bariery w odniesieniu do zwierząt migrujących na długich dystansach, które na trasie migracji 

omijają wiele przeszkód, pozostaje niezbadany. 

 

Utrata i degradacja siedlisk 

• Dane empiryczne pozwalające na rozpoznanie zagrożeń i przewidywania w ramach modeli opartych na wskaźnikach 

są ograniczone. 

 

Oddziaływania pośrednie 

• Dane empiryczne dotyczące wrażliwości i podatności gatunków stanowiących pokarm oraz ich znaczenia dla 

przetrwania i sukcesu reprodukcyjnego danego gatunku ptaków są ograniczone. 

 

Szereg kluczowych zaleceń dotyczących oceny prawdopodobnego znaczącego oddziaływania na ptaki 

podsumowano w Ramka 5-14. 

Ramka 5-14: Główne zalecenia związane z oceną znaczących oddziaływań na ptaki 

• Określenie jasnych kryteriów istotności, które odnoszą się do celów w zakresie ochrony konkretnych gatunków ptaków 

oraz które są dostosowane do kontekstu (w poszczególnych przypadkach) i naukowo uzasadnione.  

• Zapewnienie dostępności danych, w szczególności w odniesieniu do śmiertelności ptaków i związanych z nią skutków 

dla populacji, na odpowiednią skalę, w celu przedstawienia ocen na poziomie planu oraz szczegółowych badań i oceny 

dotyczących poszczególnych przedsięwzięć. 

• Inwestowanie w badania w celu uzupełnienia luk w wiedzy wymienionych w Ramka 5-13. 

• Korzystanie ze zwiększonej dostępności sprawozdań z monitorowania po zakończeniu inwestycji w celu 

udoskonalenia bazy dowodowej. 

 

5.4.3 Możliwe środki łagodzące  

5.4.3.1 Wprowadzenie 

Poniższe sekcje zawierają przegląd możliwych środków łagodzących, które zaproponowano lub zastosowano 

w celu zminimalizowania oddziaływania lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki. Należy 

wziąć pod uwagę ograniczenia tych środków, w szczególności gdy turbiny wiatrowe instaluje się na terenach 

o wysokiej wartości awifauny i gdy istnieje znaczny poziom niepewności co do tego, czy niektóre 

z wymienionych środków będą skuteczne. Właściwa lokalizacja farm wiatrowych i związanej z nimi 

infrastruktury (planowanie rozmieszczenia w skali makro) jest najbardziej oczywistym środkiem łagodzącym, 

pozwalającym uniknąć negatywnego wpływu na ptaki i ogólnie na dziką przyrodę. 

5.4.3.2 Planowanie rozmieszczenia w skali mikro (micro-siting): układ i umiejscowienie 
turbin 

Proces dokładnego określania, gdzie na terenie inwestycji będą posadowione poszczególne turbiny 

(planowanie rozmieszczenia w skali mikro), ma na celu uniknięcie lub zmniejszenie ryzyka kolizji, 

przemieszczeń i efektów bariery. 

W oparciu o dane z podstawowych badań w terenie lub dane z monitorowania operacyjnego można 

powiedzieć, że planowanie rozmieszczenia w skali mikro to proces, dzięki któremu poszczególne turbiny są 

umieszczane na obszarach odpowiednich, aby zapewnić rozmieszczenie o niskim ryzyku ekologicznym. Do 

celów podejmowania decyzji dotyczących planowania rozmieszczenia w skali mikro często wykorzystuje się 
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podejścia w ramach systemu informacji geograficznej102 poprzez mapowanie np. wykorzystania siedlisk przez 

ptaki i ich przemieszczania albo poprzez mapowanie cech atmosferycznych i topograficznych, takich jak prądy 

cieplne i orograficzne prądy wstępujące, o których wiadomo, że wpływają na ryzyko kolizji. 

W ramach kilku badań wykazano nierównomierny rozkład ryzyka kolizji wśród farm wiatrowych, przy czym 

niewielka liczba turbin ma nieproporcjonalnie duży wpływ (zob. również Badanie sytuacyjne 5-5). Turbiny 

powiązane z pewnymi cechami geograficznymi, takimi jak linie grzbietowe, prawdopodobnie będą miały 

większe oddziaływanie. Skutki konfiguracji turbin będą jednak prawdopodobnie specyficzne dla konkretnego 

miejsca i gatunku. Ptaki migrujące skorzystają prawdopodobnie na zwiększeniu odległości między turbinami, 

co spowoduje powstanie korytarzy powietrznych, lub na umieszczeniu turbin w oddzielnych, nieciągłych 

klastrach (May, 2017). Skuteczność planowania rozmieszczenia w skali mikro nie jest obecnie poparta 

dowodami empirycznymi, jednak ma poparcie w modelowaniu prognostycznym (Arnett i May 2016).  

5.4.3.3 Projektowanie infrastruktury: liczba turbin i specyfikacje techniczne (z 
uwzględnieniem oświetlenia) 

Projektowanie infrastruktury ma na celu zmniejszenie ryzyka kolizji, ale może także wpłynąć na efekty 

przemieszczenia i bariery. 

Wykorzystując podstawowe dane z badań terenowych lub dane z monitorowania operacyjnego wraz 

z modelowaniem prognostycznym, takie jak modele ryzyka kolizji (CRM), można zbadać wpływ liczby 

i konstrukcji turbin w celu opracowania ostatecznego projektu przedsięwzięcia, które można uznać za 

obarczone niskim ryzykiem ekologicznym. 

Ogólnie rzecz biorąc, mniejsza liczba większych turbin rozmieszczonych dalej od siebie może być 

rozwiązaniem lepszym niż wiele małych, gęsto rozmieszczonych turbin (May, 2017). Efektywność określonej 

konstrukcji turbin potwierdzają pewne dowody empiryczne (np. Loss i in., 2013), ale wpływ zwiększenia 

średnicy wirnika (okno ryzyka kolizji) i zmniejszenia prędkości obrotowej wirnika może zmniejszyć ryzyko kolizji 

tylko w połączeniu pośrednim. Chociaż taki rodzaj konstrukcji (tj. mniejsza liczba większych turbin) może 

przyczynić się do zmniejszenia ryzyka kolizji w przypadku większości lokalnych gatunków, to jednak może 

wystąpić zwiększone ryzyko dla gatunków odbywających loty na większych wysokościach, np. podczas 

migracji sezonowej. Teoria ta wymaga jeszcze poparcia dowodami. 

Wydaje się, że oświetlenie turbin wiatrowych nie wpływa na zwiększenie ryzyka kolizji z nietoperzami lub 

migrującymi ptakami wróblowymi103.  

Jeżeli chodzi o niepokojenie ptaków rozpłodowych, zakładając że pozostałe uwarunkowania są identyczne, 

wyższe turbiny mają mniejszy wpływ na ptaki rozpłodowe. Turbiny z dłuższymi łopatami mają większy 

negatywny wpływ (Miao i in., 2019). 

5.4.3.4 Harmonogram: unikanie, ograniczanie lub etapowe prowadzenie działań 
w okresach wrażliwych ekologicznie 

Planowanie ma na celu unikanie lub ograniczanie niepokojenia i przemieszczania ptaków w pewnych 

krytycznych okresach. Planowanie może być najbardziej użyteczne podczas budowy, rozbudowy źródła 

energii i likwidacji, ale nie podczas eksploatacji. Planowanie oznacza, że działalność jest zawieszona lub 

ograniczona w okresach wrażliwych ekologicznie. Inną możliwością jest rozłożenie działań na etapy w taki 

sposób, aby nadal trwały, ale tylko w mniej wrażliwych miejscach. Można tego dokonać, wykorzystując 

istniejącą wiedzę przyrodniczą na temat gatunków, które mogą być obecne w miejscu inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej, podstawowe dane z badań terenowych lub dane z monitorowania operacyjnego. 

Powszechną praktyką jest przeprowadzanie potencjalnie zaburzających działań w okresach, gdy gatunki 

wrażliwe i podatne na zagrożenie są nieobecne, np. poprzez unikanie gromadzących się ptaków wodnych 

                                                      

102 Zob. na przykład: Innowacyjne narzędzia łagodzące skutki zderzeń ptaków z turbinami wiatrowymi (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 
103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/ 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/


 

Wytyczne KE dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody 156  

w zimie, gdy koszt energetyczny niepokojenia jest najwyższy, lub poprzez unikanie okresu lęgowego, gdy 

ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub zakłócenia czynnego gniazda jest wysokie. 

5.4.3.5 Ograniczenie zakłóceń: alternatywne metody konstrukcyjne i bariery 

Zastosowanie alternatywnych metod konstrukcyjnych i barier ma na celu uniknięcie lub ograniczenie 

niepokojenia i przemieszczeń. Zasadniczo środki takie mogą być skuteczne, gdy zostaną wdrożone, chociaż 

istnieją na to ograniczone opublikowane dowody.  

Należy rozważyć wszelkie środki pozwalające na uniknięcie lub ograniczenie hałasu lub bodźców 

wzrokowych, o których wiadomo, że powodują lub mogą powodować zmiany w zachowaniu gatunków ptaków. 

Obejmuje to środki, które mogą ograniczyć hałas powodowany przez potencjalnie zakłócającą działalność, 

zmniejszyć hałas odbierany przez wrażliwy receptor lub zablokować bodźce wzrokowe, takie jak obecność 

ludzi. 

Skuteczność alternatywnych metod konstrukcyjnych powinna być rozpatrywana indywidualnie dla każdego 

przypadku i poparta za pomocą modelu prognozowania hałasu. Na przykład stosowanie palowania udarowego 

może niepokoić ptaki, ale zastosowanie niemetalicznej miękkiej tarczy pomiędzy młotem a kołpakiem (The 

British Standards Institute, 2013) może w wystarczającym stopniu zmniejszyć poziom hałasu w receptorze, 

a tym samym pomoże uniknąć lub zmniejszyć prawdopodobne znaczące oddziaływanie. Inne metody 

pozwalające uniknąć uderzającego, zaskakującego hałasu polegają na zastosowaniu wibracji podczas 

wbijania lub wkręcania pali (ciągłe przewiercanie świdrem) w podłoże. 

Skuteczność barier akustycznych zależy od materiału, z jakiego wykonana jest bariera, lokalizacji, wymiarów 

i kształtu. Bariera powinna redukować poziom hałasu za sobą, czyli w „strefie cienia”. Musi być ona na tyle 

wysoka i długa, aby zmaksymalizować strefę cienia w celu objęcia obszaru zajmowanego przez receptor. Im 

bliżej bariery znajduje się źródło hałasu, tym musi być ono mniejsze. Materiały takie jak wełna mineralna, 

włókno drzewne, włókno szklane i beton z otworami lub mieszanka różnych materiałów mogą poprawić 

skuteczność tłumienia hałasu bariery (Pigasse i Kragh, 2011). Ocena skuteczności barier akustycznych musi 

być poparta modelem prognozowania hałasu. 

Stosowano również rozwiązanie polegające na umieszczaniu ekranów w celu blokowania obecności ludzi oraz 

hałasu z obszarów wrażliwych ekologicznie, szczególnie w odniesieniu do ptaków wodnych, które okazało się 

skuteczne (Cutts i in., 2009). 

5.4.3.6 Ograniczanie pracy turbin: zdefiniowanie czasu pracy turbiny 

Pomimo faktu, że zatrzymywanie turbin wiatrowych nie zapobiega kolizjom nocnym podczas migracji (głównie 

wróblowych), czasowe ograniczenie pracy turbin może być skuteczne w unikaniu lub zmniejszaniu ryzyka 

kolizji, szczególnie w okresach wrażliwych ekologicznie.  

Wiele proponowanych środków dotyczy dostosowania funkcjonowania farm wiatrowych, np. poprzez czasowe 

wyłączanie turbin, gdy ptaki znajdują się w bliskiej odległości. Rozwiązanie polegające na tymczasowym 

„wyłączaniu na żądanie” stosuje się na niewielkiej liczbie farm wiatrowych (zob. Badanie sytuacyjne 5-8 i 

Badanie sytuacyjne 5-9). Technicy używają kombinacji ludzkich obserwatorów, radaru ptasiego (Tome i in., 

2011, 2017) i czasami wideo (Collier i in., 2011), aby przewidzieć potencjalne kolizje, a następnie tymczasowo 

wyłączyć turbiny. W niektórych przypadkach stosuje się system wykrywania oparty na sygnałach wideo 

o nazwie DtBird®104. DTBird® jest samodzielnym systemem do monitorowania ptaków lub łagodzenia 

śmiertelności ptaków na lądowych i morskich elektrowniach wiatrowych. System automatycznie wykrywa ptaki 

i może podjąć dwa niezależne działania w celu złagodzenia ryzyka kolizji z ptakami: aktywować dźwięki 

ostrzegawcze lub zatrzymać turbinę wiatrową.  

Wyłączanie na żądanie może być skuteczne i odbywać się przy minimalnych stratach całkowitej produkcji 

energii. Polega ono jednak na pracy wykwalifikowanych, sumiennych techników i dlatego może być trudne do 

utrzymania i kosztowne w dłuższej perspektywie czasowej. Wyłączanie na żądanie jest najskuteczniejsze (i 

najbardziej opłacalne), gdy jest wymagane tylko w ograniczonym i przewidywalnym okresie, np. w danych 

okresach w sezonie lęgowym lub migracyjnym (np. w dniach szczytowej migracji). W ramach środków 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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zapobiegawczych dobrą praktyką jest uwzględnienie pewnego poziomu ograniczania pracy turbin w modelu 

kosztów inwestycji sektora energetyki wiatrowej, tak aby zarówno ryzyko finansowe, jak i ryzyko związane 

z różnorodnością biologiczną były rozpoznawane przy jednoczesnym utrzymaniu opłacalności ekonomicznej 

przedsięwzięcia. Skuteczność protokołu wyłączenia na żądanie stosowanego przez cały rok jest nieznana 

i prawdopodobnie będzie trudniejsza do skoordynowania, ale też w przypadku takiego protokołu istnieje 

mniejsze prawdopodobieństwo, aby jego stosowanie było uzasadnione ekonomicznie. W  miejscach, w których 

wprowadzono wyłączenia na żądanie, powinny być stosowane solidne protokoły monitorowania w celu 

zapewnienia faktycznego zapobiegania kolizjom. 

„Wyłączanie na żądanie” stosuje się zwykle w odniesieniu do zbioru gatunków zidentyfikowanych jako 

narażone na zwiększone ryzyko lub gdy stan ochrony gatunku budzi obawy. Protokół ten rzadko jest 

zaprojektowany tak, aby zapobiegać wszelkim kolizjom ptaków. Ważne jest, aby uzgodnić zbiór gatunków we 

współpracy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi ekologami. 

Biorąc pod uwagę te warunki i ograniczenia, nie ma jeszcze ogólnej zgody co do tego, że środek ten jest 

skuteczny. W Niemczech takie środki stosuje się tylko w pojedynczych przypadkach (w ramach badań). Nie 

są one jeszcze postrzegane jako normalne lub dobre praktyki. Konieczne są dalsze badania i rozwój systemu 

radarowego oraz systemów wykrywania opartych na nagraniach wideo, aby poprawić ich efektywność, 

wykonalność i wiarygodność. Obecnie systemy te nie są wyposażone w wystarczającą kontrolę wykonalności 

(np. wykrywanie gatunków docelowych przy niskim poziomie błędu)105. Jak wynika z ostatnio 

przeprowadzonych badań (Everaert, 2018), dostępne źródła informacji wykorzystywane do prognozowania 

intensywności migracji ptaków są przydatne w kontekście poprawy bezpieczeństwa lotnictwa wojskowego, ale 

nie są wystarczająco wiarygodne na potrzeby zarządzania „wyłączaniem na żądanie” turbin wiatrowych 

w czasie migracji ptaków. Sytuacja ta może ulec poprawie w przyszłości wraz z rozwojem lepszych 

i liczniejszych lokalnych modeli prognozowania wspieranych przez radary meteorologiczne oraz lokalne radary 

do wykrywania ptaków. Jak zilustrowano w Badanie sytuacyjne 5-8 i Badanie sytuacyjne 5-9, nadal wydaje 

się, że środki w postaci „wyłączenia na żądanie” wymagają zaangażowania dodatkowych obserwatorów-ludzi.  

Inne zastosowanie środka w postaci „wyłączenia na żądanie” zilustrowano w Badanie sytuacyjne 5-10. 

Dotyczy ono konkretnej działalności rolniczej, która może przyciągać ptaki drapieżne w pobliże farm 

wiatrowych.  

Z uwagi na potencjalny wpływ na rentowność przedsięwzięcia sektora energii wiatrowej, takie „wyłączenia na 

żądanie” można byłoby postrzegać jako środek stosowany w ostateczności, który należy wdrożyć po zbadaniu 

wszystkich innych alternatyw.  

Badanie sytuacyjne 5-8: Wyłączenie na żądanie z udziałem obserwatorów (Tarifa, Hiszpania) 

W latach 2008–2009 prowadzono codzienny nadzór 10 farm wiatrowych składających się łącznie z 244 turbin w celu 

udokumentowania śmiertelności z powodu kolizji sępa płowego (Gyps fulvus). W momencie, w którym obserwowano 

nadlatującego sępa, którego trajektoria lotu mogłaby potencjalnie zakończyć się kolizją z łopatami turbin, lub w momencie 

przylotu stada sępów w pobliże farmy wiatrowej, obserwator kontaktował się ze służbą kontroli farmy w celu wyłączenia 

turbin, z którymi mogłaby nastąpić kolizja. Maksymalny czas potrzebny do zatrzymania turbiny wynosił trzy minuty.  

 

Turbinę zatrzymano 4 408 razy, a dzięki „wyłączeniom na żądanie” śmiertelność sępa płowego zmniejszyła się o 50 % 

przy spadku produkcji energii wynoszącym tylko 0,7 %. Średnio wyłączenie jednej turbiny trwało sześć godzin i 20 minut 

rocznie, przy czym średni czas zatrzymania wynosił nieco ponad 22 minuty. 

Źródło: de Lucas i in. (2012)  

 

Badanie sytuacyjne 5-9: Wyłączenie na żądanie z pomocą radaru, farma wiatrowa Barão de São João, 
Portugalia 

                                                      

105 Zob. również https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/ 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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W należącej do E.ON106 farmie wiatrowej Barao Sao Joao o mocy 50 MW, która znajduje się na trasie przelotów, 

zastosowano protokół wyłączenia na żądanie z pomocą radaru (radar-assisted shutdown on demand, RASOD) oparty 

na z góry określonym zestawie kryteriów. 

 

Do monitorowania lotów ptaków migrujących zaangażowano zespół monitorujący, który prowadził obserwacje 

w punktach obserwacyjnych. Dane radarowe w czasie rzeczywistym dostarczyły koordynatorowi zespołu monitorującego 

lepszej jakości informacji, na podstawie których można było dokonać wyłączenia. Z czasem doświadczenie zespołu 

monitorującego wpłynęło pozytywnie na skuteczność podejścia RASOD: w latach 2010–2014 średni czas między 

wydaniem polecenia wyłączenia a wyłączeniem skrócił się o 91 %, a średni równoważny roczny czas wyłączenia 

w godzinach – o 86 %. 

 

Łopaty turbin można było unieruchomić w ciągu ok. 15 sekund od rozpoczęcia wyłączenia za pomocą systemu SCADA 

(supervisory control and data acquisition) zapewniającego dostęp w czasie rzeczywistym do poszczególnych turbin i farm 

wiatrowych oraz zarządzanie nimi. Ponadto ponowne uruchomienie turbin nie wymagało dodatkowej komunikacji 

z personelem operacyjnym.  

 

W okresie stosowania protokołu wyłączenia nie odnotowano żadnych kolizji z udziałem szybujących ptaków migrujących. 

W ostatnim roku trwającego pięć lat badania łączny równoważny okres wyłączenia odpowiadał 0,2 % rocznego 

dostępnego równoważnego czasu, a ponad 40 % równoważnych okresów wyłączenia powodowało nieistotne straty 

energii z powodu niskich prędkości wiatru. 

Źródło: Tomé, 2017. 

 

Badanie sytuacyjne 5-10: Wyłączenie podczas zbioru upraw, Niemcy 

Operacyjne wyłączenie turbin wiatrowych może być przydatne w czasie, gdy rolnicy prowadzą zbiór upraw lub prace 

pługiem. Wynika to z faktu, że – w zależności od obszaru i gatunku drapieżnego – więcej drapieżników poluje na danym 

obszarze w czasie zbiorów i po ich zakończeniu ze względu na większe występowanie robaków i innych małych 

(martwych) zwierząt (np. myszy).  

 

Doświadczenie pokazało jednak, że z punktu widzenia logistyki wdrożenie tego środka jest dość skomplikowane. 

Wymaga aktywnej postawy rolników polegającej na informowaniu operatora terenu o prowadzonych pracach rolnych, 

a nie zawsze takie informacje są przekazywane. 

 

 

                                                      

106 E.ON jest europejskim przedsiębiorstwem energetycznym z siedzibą w Essen w Niemczech. 
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Źródło: Warsztaty na temat wpływu energii wiatrowej i słonecznej na lądzie na siedliska chronione na podstawie 

dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, które odbyły się w dniu 14 grudnia 2018 r. w Darmstadt w Niemczech (źródło: 

Ubbo Mammen - https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-

lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/ 

 

5.4.3.7 Akustyczne i wizualne środki odstraszające 

Zastosowanie środków odstraszających ma na celu zmniejszenie ryzyka kolizji. Dowody na skuteczność takich 

technik są nadal ograniczone, a ich skuteczność jest prawdopodobnie silnie uzależniona od terenu i gatunku. 

Środki odstraszające zazwyczaj obejmują instalację urządzeń stale emitujących sygnały dźwiękowe lub 

wizualne, w sposób ciągły, z przerwami albo po aktywacji przez system wykrywania ptaków (np. DtBird®, zob. 

rozdział 5.4.3.6). Na wieżach i łopatach turbin można stosować również bierne środki odstraszające, np. 

odpowiednio je pomalować, chociaż nie we wszystkich miejscach w UE są one dozwolone. Na przykład we 

Francji turbiny wiatrowe muszą mieć jednakowy kolor biały lub jasnoszary.  

Prowadzono badania sygnałów wzrokowych i dźwiękowych jako sposobu ostrzegania ptaków przed turbinami 

lub ich odstraszania. Zastosowane środki obejmowały malowanie łopat wirnika, aby były bardziej widoczne, 

stosowanie pulsujących świateł w celu odstraszenia zwierząt migrujących, a także instalowanie słuchowych 

środków odstraszających, takich jak sygnały alarmowe i ratunkowe oraz infradźwięki o niskich 

częstotliwościach. W ostatnim czasie naukowcy we Francji prowadzili badania wzoru wzrokowego tworzącego 

optyczną iluzję „zbliżających się” oczu, aby utrzymać drapieżniki z dala od pasa startowego w porcie lotniczym. 

Zdaniem naukowców technika ta mogłaby sprawdzić się w farmach wiatrowych, ale nie przeprowadzono 

jeszcze żadnych badań w tym zakresie (Hausberger i in. 2018).  

Badanie sytuacyjne 5-11: Poprawa widoczności pomalowanych łopat i wież turbin na farmie 
wiatrowej Smøla w Norwegii 

Projekt badawczy prowadzony na czterech turbinach na farmie wiatrowej Smøla w Norwegii (2014) obejmował 

pomalowanie na czarno jednej łopaty wirnika w celu sprawdzenia możliwości zmniejszenia śmiertelności ptaków dzięki 

zwiększeniu widoczności łopaty. Dodatkowo latem 2014 i 2015 r. pomalowano na czarno podstawy dziesięciu turbin do 

wysokości 10 m nad ziemią. Wyniki badań nie zostały jeszcze opublikowane, ale pierwsze dane wskazują, że dzięki 

takim zmianom wizualnym śmiertelność pardwy mszarnej (Lagopus lagopus) – gatunku, którego osobniki najczęściej 

znajdowano martwe pod turbinami – wydaje się niższa. Badania są nadal w toku. 

 

 

 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Źródło:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World Authors [Interakcje drapieżników 

z infrastrukturą sektora energii wiatrowej: badania sytuacyjne z całego świata], Watson, 2018 

• Zdjęcie: Espen Lie Dahl 

 

Badanie sytuacyjne 5-12: Stosowanie automatycznego systemu unikania kolizji w celu ograniczenia 
skutków kolizji dla pelikanów (Pelecanus crispus i Pelecanus onocrotalus) w Parku Narodowym 
Prespa w Grecji. 

Farma wiatrowa o mocy ok. 29 MW jest położona w pobliżu jeziora Prespa w Grecji – terenu obejmującego dwa obszary 

Natura 2000 – i na terenach podmokłych Ramsar.  

 

W 2013 r., ze względu na występowanie 20 % światowej populacji pelikana kędzierzawego (Pelecanus crispus) i pelikana 

różowego (Pelecanus onocrotalus) na obszarze granicznym, a przede wszystkim ze względu na fakt, że pelikany 

wykorzystują tereny farm wiatrowych jako jedną ze swoich tras częstych przelotów na inne tereny podmokłe, 

zainstalowano automatyczny system unikania kolizji. System ten jest wyposażony w kamery o wysokiej dokładności, aby 

rozpoznawać pelikany wlatujące na teren, a w przypadku, gdy ptaki wlatują na obszar, w którym zachodzi ryzyko kolizji 

– uruchamia dźwięki ostrzegawcze odstraszające pelikany lub tymczasowo wyłącza turbiny wiatrowe.  

 

W okresie monitorowania nie stwierdzono żadnych kolizji i w związku z tym automatyczny system ich unikania uznano 

za skuteczny środek. 

Źródło: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Zagospodarowanie siedlisk: odciąganie i odstraszanie gatunków od turbin 

Środki w zakresie zagospodarowania siedlisk mają na celu zmniejszenie ryzyka kolizji. Zwykle środki te 

obejmowały stosowanie systemu zagospodarowania (pod względem miejsca i czasu), aby ograniczyć 

dostępność pożywienia, a także tworzenie siedlisk lub poprawa ich warunków, aby odciągnąć ptaki od turbin. 

Za skuteczny środek uważa się również dokarmianie. 

Środki te, poddane analizie przez Gartmana i in. (2016 r.), należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego 

miejsca i każdego gatunku. Gospodarowanie siedliskami w celu zmiany ilości pożywienia i ograniczenia kolizji 
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to praktyka znana ze swojej skuteczności, chociaż opinia ta jest oparta na stosunkowo niewielkiej liczbie 

opublikowanych przypadków (zob. np. Badanie sytuacyjne 5-13).  

Scottish Natural Heritage (2016) uważa, że w większości przypadków nie należy polegać na gospodarowaniu 

siedliskami w celu odciągnięcia od turbin ptaków, takich jak uszatka błotna i błotniak zbożowy, ze względu na 

brak pewności, czy środki te będą skuteczne. Skuteczność i konsekwencje ekologiczne karmienia 

„odwracającego uwagę” należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku. 

Badanie sytuacyjne 5-13: Gospodarowanie siedliskami w celu ograniczenia ryzyka kolizji dla 
pustułeczki (Falco naumanni), Hiszpania 

Prowadzono monitorowanie operacyjne w trzech inwestycjach sektora energetyki wiatrowej (Cerro del Palo, Cerro 

Calderón i La Muela) składających się z 99 turbin w celu określenia zmiennych związanych ze śmiertelnością w wyniku 

kolizji pustułeczki (Falco naumanni). Na podstawie uzyskanych informacji wdrożono środek łagodzący mający na celu 

uniknięcie i zminimalizowanie kolizji. Przy turbinach o wysokich wskaźnikach śmiertelności wskutek kolizji gleba wokół 

podstawy została delikatnie zaorana w celu zmniejszenia ilości roślin i w konsekwencji ilości potencjalnego pożywienia, 

przede wszystkim prostoskrzydłych. W ciągu dwóch lat monitorowania zagospodarowanie siedliskiem nie odnotowano 

żadnych kolizji w miejscach, w których gleba została zaorana. Środek ten stanowi prostą i niedrogą procedurę, która 

znacząco i skutecznie zmniejsza wskaźniki śmiertelności pustułeczki wskutek kolizji. 

Źródło: Pescador, 2019. 

 

5.5 Pozostałe gatunki 

5.5.1 Wprowadzenie 

Przeprowadzono stosunkowo niewiele badań dotyczących potencjalnego oddziaływania lądowej inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej na gatunki inne niż ptaki i nietoperze. Pełny wykaz gatunków chronionych w UE 

wymienionych w załącznikach II, IV i V dyrektywy siedliskowej przedstawiono w załączniku II do wytycznych 

Komisji dotyczących gatunków objętych ścisłą ochroną. Ważne jest, aby przypomnieć, że tereny rozrodu 

i odpoczynku gatunków wymienionych w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej są chronione przed 

zaburzeniami. W przypadku gdy prognozuje się, że takie zaburzenie może mieć miejsce, można zastosować 

odpowiednie odstępstwo, jeżeli zostały spełnione warunki jego zastosowania. Przy ocenie znaczenia 

oddziaływania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpośrednie i pośrednie zmiany ilości i jakości siedlisk. 

Poziom niepewności jest znacznie wyższy, jeżeli chodzi o wpływ inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

i powiązanej z nimi infrastruktury na gatunki inne niż ptaki lub nietoperze. W przypadkach, w których 

gatunkami chronionymi w UE nie są ptaki lub nietoperze, niezbędne określenie prawdopodobnego istotnego 

oddziaływania w oparciu o kompleksowy przegląd najlepszych dostępnych informacji naukowych dotyczących 

przedmiotowego gatunku lub grupy gatunków.  

Jeżeli nie ma pewności oraz w kontekście zasady ostrożności, ocena tego, co stanie się z terenem 

w przypadku realizacji planu lub przedsięwzięcia, musi być zgodna z „utrzymaniem lub przywróceniem 

właściwego stanu ochrony” danego siedliska lub gatunku107.  

W niniejszym rozdziale podsumowano obecny poziom zrozumienia potencjalnego oddziaływania lądowej 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej na gatunki inne niż ptaki i nietoperze. 

5.5.2 Rodzaje oddziaływań 

5.5.2.1 Ssaki 

Przegląd interakcji pomiędzy ssakami a inwestycjami sektora energii wiatrowej przeprowadzony przez 

Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska (Helldin i in., 2012) przyniósł niewiele dowodów potwierdzających 

istotne oddziaływanie. Zgłoszono jednak znaczące tymczasowe unikanie przez dużych drapieżników 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman i inni, ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Zbiór Orzeczeń (sprawozdania Trybunału — informacje 
ogólne), pkt 50. 
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i zwierzęta kopytne (Helldin i in., 2017). Chociaż gatunki wymagające dużych obszarów niezakłóconego 

siedliska są najbardziej narażone na istotne oddziaływanie, oddziaływanie na gatunki odporne na niepokojenie 

może wystąpić również w przypadku zmiany warunków w krajobrazie niezakłóconych obszarów siedlisk 

(Helldin i in., 2017).  

Inne badanie wykazało, że borsuki europejskie (Meles meles) w Zjednoczonym Królestwie doświadczały 

wyższych poziomów stresu z powodu hałasu wytwarzanego przez turbiny wiatrowe (Agnew, 2016). Do 

ustalenia, czy borsuki doświadczały stresu fizjologicznego, wykorzystano poziom kortyzolu w sierści. Sierść 

borsuków żyjących w odległości mniejszej niż 1 km od farmy wiatrowej miała o 264 % wyższy poziom kortyzolu 

niż borsuki żyjące w odległości większej niż 10 km od farmy wiatrowej. Nie stwierdzono żadnej różnicy między 

poziomami kortyzolu u borsuków żyjących w pobliżu farm wiatrowych działających od 2009 i 2012 r., co 

wskazuje, że zwierzęta te nie przyzwyczaiły się do niepokojenia przez turbiny. Wyższy poziom kortyzolu 

u borsuków narażonych na stres może mieć wpływ na ich system odporności, czego konsekwencją może być 

większe ryzyko infekcji i chorób w danej populacji borsuków. 

Łopucki (2018) nie zaobserwował żadnego negatywnego wpływu na rozmieszczenie przestrzenne chomika 

europejskiego (Cricetus cricetus) na farmach wiatrowych w Polsce. Łopucki, R. i Mróz, I. (2016) nie stwierdzili 

żadnego wpływu inwestycji sektora energetyki wiatrowej na różnorodność i liczebność gatunków małych 

ssaków. W przypadku większych ssaków Costa i in. (2017) odnotowali przemieszczenie się nawet o 2,5 km 

legowisk wilka szarego (Canis lupus) na terenie inwestycji sektora energetyki wiatrowej w Portugalii. Autorzy 

zaobserwowali również niższe wskaźniki reprodukcji w czasie ich budowy i w pierwszych latach 

funkcjonowania.  

Łopucki i in. (2017) stwierdzili, że zarówno sarna europejska, jak i zając szarak (Lepus europaeus) unikali 

terenów inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz że doszło do zmniejszenia częstotliwości korzystania 

z siedlisk mierzalnego do odległości nawet 700 m. W przypadku tych gatunków, które opierają się na zmyśle 

słuchu, aby rozpoznać drapieżniki, przemieszczenie to mogło być wynikiem zmniejszonej zdolności do 

wykrywania drapieżników, w szczególności w tych miejscach, gdzie występuje duża presja drapieżnicza. 

Zaobserwowano, że lis rudy (Vulpes vulpes) rzadziej odwiedzał teren inwestycji sektora energetyki wiatrowej, 

prawdopodobnie zarówno z powodu mniejszej dostępności pożywienia (zająca szaraka), jak i ograniczonej 

zdolności słyszenia podczas łowów. Lisy rude prawdopodobnie będą korzystać z dróg dojazdowych, aby 

wyszukiwać zwłoki ptaków padłych w wyniku kolizji z pracującymi turbinami. 

Niektóre uwagi dotyczące oddziaływania na ssaki przedstawiono w Ramka 5-15. 

Ramka 5-15: Uwagi dotyczące wpływ na ssaki (na podstawie Helldin i in., 2012)  

• Niepokojenie podczas budowy może mieć charakter tymczasowy. 

• Znaczenie oddziaływania będzie prawdopodobnie zależeć od dostępności siedliska i istniejących poziomów 

niepokojenia na większym terenie. 

• Można zaobserwować unikanie dużych obszarów wokół powiązanej infrastruktury, jak np. linii przesyłowych. 

• Można zaobserwować przemieszczenia legowisk dużych drapieżników. 

• Nowe drogi dojazdowe mogą ułatwiać przemieszczanie się osobników (ale w konsekwencji narażają je na kontakt 

z ruchem drogowym). 

• Znaczące oddziaływanie może mieć miejsce w bardziej odległych, wysoko położonych i obecnie niedostępnych 

obszarach, gdzie skutkiem poprawy dostępu w celach rekreacyjnych, polowań i odpoczynku będzie prawdopodobnie 

większa obecność człowieka i większy ruch. 

• Nie można zakładać, że gatunki będą przyzwyczajały się, ponieważ zależy to od różnic między gatunkami, płci, wieku, 

osobnika, pory roku, rodzaju niepokojenia oraz jego częstotliwości i przewidywalności. 

• Znaczenie oddziaływania będzie prawdopodobnie wprost proporcjonalne do wielkości inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej. 

• Nagromadzenie wielu małych oddziaływań może być znaczące w skali populacji. 

 

5.5.2.2 Płazy i gady 

Przegląd oddziaływań inwestycji sektora energetyki wiatrowej na płazy i gady (herpetofaunę) wykazał 

niewielką liczbę opublikowanych dowodów (Lovich i in. 2018). Stwierdzono, że eksploatacja terenu inwestycji 
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sektora energii wiatrowej powoduje przypadkową śmiertelność gadów, z przemieszczeniem z terenów 

o największym zagęszczeniu turbin w długim okresie czasu (żółwia z gatunku Gopherus agassizii).  

Żółw śródziemnomorski (Testudo graeca) – sklasyfikowany jako gatunek podatny na zagrożenie na podstawie 

czerwonej księgi IUCN – może być dotknięty utratą i rozdrobnieniem siedlisk znajdujących się w pobliżu dróg 

dojazdowych z powodu budowy farm wiatrowych w Europie Południowo-Wschodniej, w szczególności 

w przypadku, gdy farmy wiatrowe budowane są na skalistych lub stepowych siedliskach. Zob. też Badanie 

sytuacyjne 5-1.  

Z badań przeprowadzonych w Portugalii z zastosowaniem modeli i symulacji opartych na danych 

empirycznych wynika, że po zainstalowaniu zaledwie dwóch dużych monopali turbin bogactwo gatunków 

kręgowców (w tym herpetofauny) zmniejszyło się o prawie 20 %. Oddziaływanie pośrednie może jednak 

wystąpić w tych miejscach, gdzie inwestycje sektora energetyki wiatrowej zmniejsza liczebność gatunków 

polujących na herpetofaunę, co sugeruje wzrost zagęszczenia gadów i zmiany w ich zachowaniu, fizjologii 

i morfologii przy rozwoju energii wiatrowej w Indiach (Thaker i in., 2018).  

5.5.2.3 Bezkręgowce, rośliny i organizmy wodne 

Inwestycje sektora energetyki wiatrowej mogą silnie oddziaływać na te grupy, szczególności poprzez utratę, 

degradację i rozdrobnienie siedlisk. Informacje, o których była mowa wcześniej, w odniesieniu do siedlisk na 

lądzie (rozdział 5.2) są aktualne również w tym przypadku. 

W przeglądzie przeprowadzonym przez O’Connora (2017) stwierdzono, że chociaż może wystąpić 

oddziaływanie na organizmy wodne, może być ono skutecznie ograniczane. Największe prawdopodobieństwo 

wywołania znaczącego oddziaływania zachodzi na etapie budowy inwestycji sektora energetyki wiatrowej, 

w szczególności w przypadku, gdy turbiny są zlokalizowane w promieniu 50 m od siedlisk wodnych. Dlatego 

w ocenie prawdopodobnego znaczącego oddziaływania należy wziąć pod uwagę co najmniej zmiany 

w okolicznych siedliskach, zmiany hydrologii, nanoszenie i gromadzenie się osadów, hałas i wibracje, a także 

obecność lub potencjalne wprowadzenie inwazyjnych gatunków obcych.  

Najbardziej znaczące oddziaływanie na bezkręgowce będzie prawdopodobnie wynikiem utraty, degradacji 

i rozdrobnienia siedlisk i podłoża, na którym organizmy te już żyją. Dostępnych jest niewiele danych 

empirycznych dotyczących oddziaływania na owady i inne bezkręgowce. Long i in. (2011) zaobserwowali 

różnice w liczebności owadów w zależności od koloru turbiny, a Foo i in. (2017) stwierdzili, że w latach, 

w których prowadzono monitorowanie, społeczności owadów pozostały stosunkowo spójne. Chociaż 

przyciąganie do turbin wiatrowych owadów takich jak łuskoskrzydłe (motyle i ćmy) może być problematyczne 

w związku z ryzykiem kolizji żerujących nietoperzy, nie ma obecnie dowodów na to, że inwestycje sektora 

energetyki wiatrowej stanowią zagrożenie dla populacji owadów. 

Najbardziej znaczące oddziaływanie na rośliny wynika z utraty, degradacji i fragmentacji podłoża, na którym 

żyją. Rośliny objęte ochroną na podstawie załącznika II i IV, które nie należą do siedlisk objętych ochroną na 

podstawie załącznika I, są objęte systemem ochrony opisanym w rozdziale 2.2.4. 

Chociaż pewne badania przyniosły dowody potwierdzające zmiany mikroklimatu w wyniku rozwoju farm 

wiatrowych, nie odnotowano żadnego wpływu na sukces reprodukcyjny roślin oraz ich fizjologię czy 

morfologię. 

5.5.3 Możliwe środki łagodzące  

Jak zauważono w odniesieniu do siedlisk, właściwe umiejscowienie inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

dzięki planowaniu strategicznemu jest najbardziej skutecznym sposobem na uniknięcie negatywnego 

oddziaływania na gatunki. Drugim środkiem jest staranne rozmieszczenie infrastruktury związanej 

z poszczególnymi turbinami w celu zmniejszenia skali oddziaływania. 

Aby zapobiec lub ograniczyć przypadkowe zabijanie małych ssaków, gadów i ptaków przez transport drogowy, 

przydatnym środkiem wydaje się ograniczenie dostępu do dróg dojazdowych. Drogi dojazdowe mogą być 

również węższe, ponieważ nie muszą mieć tej samej szerokości na potrzeby prac konserwacyjnych.  

Gospodarowanie siedliskami może być kolejnym istotnym środkiem dla populacji gatunków chronionych 

(ssaków, gadów, płazów, roślin).  
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5.6 Likwidacja i rozbudowa źródła energii  

5.6.1 Likwidacja 

Likwidacja jest procesem odwrotnym do budowy, podczas którego usuwa się całą infrastrukturę inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej lub jej część, a teren, na której się znajdowała, przywraca się do stanu 

określonego przez właściwy organ krajowy. Likwidację można również zastosować do pojedynczych turbin lub 

grup turbin jako środek ograniczający bieżące oddziaływanie, w ramach planu zarządzania adaptacyjnego 

(zob. rozdział 7) lub w wyniku przeglądu przeprowadzonego przez właściwy organ. 

Jeżeli przez 12 kolejnych miesięcy turbiny nie produkowały energii elektrycznej na skalę komercyjną, dobrą 

praktyką jest ich likwidacja oraz przywrócenie terenu do warunków sprzed budowy.  

Dla gatunków ptaków i nietoperzy likwidacja może być skutecznym środkiem ograniczającym ryzyko kolizji 

(Gartman i in., 2016). W przypadku stwierdzenia na podstawie monitorowania, że jedna turbina lub większa 

ich liczba jest odpowiedzialna za nieprognozowane, ale znaczące oddziaływanie, w przeglądzie prowadzonym 

przez właściwy organ krajowy należy wziąć pod uwagę możliwość likwidacji lub przeniesienia tych turbin. 

5.6.2 Rozbudowa źródła energii 

Rozbudowa źródła energii polega na usunięciu istniejących turbin i budowie nowych, często większych 

i bardziej wydajnych. W związku z tym w przedsięwzięciach dotyczących rozbudowy źródła energii zazwyczaj 

wykorzystuje się mniejszą liczbę turbin niż w pierwotnych inwestycjach sektora energetyki wiatrowej, zarówno 

na istniejących, jak i na nowych fundamentach. Zmniejszenie liczby turbin może potencjalnie zmniejszyć efekt 

przemieszczenia. Aby dana inwestycja wiązała się z niskim poziomem ryzyka ekologicznego, można 

analizować zarówno koncepcje rozmieszczenia turbin (planowanie rozmieszczenia w skali mikro), jak i wpływ 

projektu infrastruktury (zob. Badanie sytuacyjne 5-14). 

Instalacje rozbudowy źródła energii są często w stanie zapewnić większą wydajność energetyczną z niższych 

poziomów wiatru. Chociaż daje to korzyść w postaci zmniejszenia śmiertelności ptaków wskutek kolizji 

z obiektami farm wiatrowych, w przypadku których historycznie wskaźniki kolizji były wyższe, to jednak może 

zwiększyć ryzyko kolizji w przypadku nietoperzy ze względu na większą powierzchnię omiataną łopat turbiny 

(Gartman i in. (2016)). Może to również zmienić ekonomikę strategii ograniczania pracy turbin. W  związku 

z tym rozbudowę źródła energii należy rozważać w odniesieniu do konkretnego miejsca i gatunku.  

Dane o nietoperzach gromadzone na poziomie gondoli istniejących turbin mogą posłużyć do ustalenia 

prawdopodobnego ryzyka śmiertelności i w razie potrzeby do opracowania programów ograniczania pracy 

turbin. Ponieważ turbiny zastępcze budowane są zazwyczaj na nowych fundamentach, przy podejmowaniu 

decyzji o nowych lokalizacjach należy brać pod uwagę dane z monitorowania zgromadzone podczas 

eksploatacji.  

Warto również rozważyć kwestię wpływu zastosowania oświetlenia lotniczego. Ponieważ wraz z rozbudową 

źródła energii wysokość turbiny zazwyczaj się zwiększa, konieczne może być wyposażenie większej liczby 

turbin w oświetlenie. Chociaż wydaje się, że wpływ oświetlenia turbin na ptaki jest ograniczony, kolor światła 

może przyciągać nietoperze, co ostatecznie prowadzi do zwiększonego ryzyka kolizji migrujących nietoperzy 

z turbinami wiatrowymi. W Badanie sytuacyjne 5-14 opisano, w jaki sposób dane z monitorowania 

wykorzystano na potrzeby modelowania różnych scenariuszy dotyczących rozbudowy źródła energii 

i zmniejszenia ryzyka dla orła bielika w Norwegii. W Badanie sytuacyjne 5-15 opisano proces rozbudowy 

źródła energii w przypadku farmy wiatrowej w Zeebrugge w Belgii. 

Badanie sytuacyjne 5-14: Zmniejszenie ryzyka kolizji orła bielika (Haliaeetus albicilla) poprzez 
rozbudowę źródła energii na farmie wiatrowej Smøla w Norwegii 

Orzeł bielik (Haliaeetus albicilla,) został zidentyfikowany jako gatunek najbardziej podatny na zagrożenie powodowane 

przez pracujące turbiny na terenie istniejącej farmy wiatrowej Smøla ze względu na zwiększone niepokojenie oraz 

zwiększoną śmiertelność wskutek kolizji z turbinami. 

Na terenie działającej farmy wiatrowej (68 turbin o mocy 2–2,3 MW) prowadzono działania w zakresie monitorowania, 

aby śledzić sukces reprodukcyjny gatunku i lokalizacje gniazd, nocne miejsca odpoczynku orłów oraz aktywność lotną, 
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również z wykorzystaniem systemu radarowego „Merlin”. Dane z monitorowania wykorzystano do celów oceny projektu 

i jego oddziaływania na potrzeby przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy źródła energii. 

 

Na podstawie danych z monitorowania opracowano mapę podatności na zagrożenie dla orła bielika w celu określenia, 

na których obszarach gatunek ten był najbardziej i najmniej podatny na zagrożenie. W wyniku modelowania ryzyka kolizji 

stwierdzono, że z dwóch zaproponowanych projektów rozbudowy źródła energii scenariusz dotyczący 30 turbin o mocy 

5 MW (zob. Rysunek  5-6) będzie prawdopodobnie wiązał się z ryzykiem kolizji na poziomie 32 % ryzyka w przypadku 

istniejącej pracującej farmy wiatrowej. W scenariuszu dotyczącym 50 turbin o mocy 3 MW oszacowano ryzyko kolizji na 

poziomie około 71 % ryzyka w przypadku istniejącej pracującej farmy wiatrowej. 

 

Różnica w poziomie ryzyka kolizji pomiędzy dwoma scenariuszami rozbudowy źródła energii oraz pomiędzy 

scenariuszami rozbudowy źródła energii a istniejącą farmą wiatrową była wynikiem mniejszej liczby turbin oraz lepszego 

rozmieszczenia poszczególnych turbin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek  5-6: Mapa względnej wrażliwości orła bielika w elektrowni wiatrowej Smøla (układ 5 MW), na której zestawiono 
następujące źródła danych: miejsca gniazdowania, produkcja piskląt, aktywność lotna i ryzyko kolizji. Intensywność 
czerwonego zacienienia wskazuje na stopień wrażliwości, przy czym odcień ciemnej czerwieni wskazuje na wysoką 
wrażliwość. 

 

Mimo że dane stanowiące podstawę ocen przedstawionych w sprawozdaniach są bardzo wiarygodne, nadal istnieje 

pewien stopień niepewności, dlatego też autorzy przyznali, że nie jest możliwe przewidzenie dokładnego wpływu 

działania elektrowni wiatrowej, w której zrealizowano projekt rozbudowy źródła energii. W związku z tym zalecają 

stosowanie planu zarządzania adaptacyjnego (zob. również rozdział 7). Zarządzanie adaptacyjne obejmuje stworzenie 
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możliwości dostosowania się do poziomu konfliktu czasoprzestrzennego w elektrowni wiatrowej, w której zrealizowano 

projekt rozbudowy źródła energii, tj. uwzględnienie, gdzie, kiedy i w jakim stopniu mogą pojawić się konflikty między 

ptakami a turbinami w nowej elektrowni. Pozwala to wykonawcom wdrażać środki łagodzące w lokalizacjach turbin 

obarczonych ryzykiem lub w określonych porach roku (np. malowanie kontrastowe łopat wirnika, dokonywanie 

dostosowań w zakresie działania oraz stosowanie systemów ostrzegawczych opartych na nagraniach wideo). 

Źródło: Dahl, E.L. i in. (2015).  

 

Badanie sytuacyjne 5-15: Zmniejszenie ryzyka kolizji gatunków rybitw poprzez rozbudowę źródła 
energii na farmie wiatrowej w Zeebrugge w Belgii 

Farma wiatrowa w układzie liniowym z 1986 r. składająca się z 24 turbin (10/12/2 turbin wiatrowych o mocy odpowiednio 

200/400/600 kW i wysokości osi odpowiednio 23/34/55 metrów oraz średnicy wirnika odpowiednio 22,5/34/48 metrów) 

w porcie Zeebrugge powodowała poważne ryzyko kolizji dla pobliskiej kolonii lęgowej rybitwy rzecznej (Sterna hirundo), 

rybitwy czubatej (Sterna sanvicensis) i rybitwy białoczelnej (Sterna albifrons) na obszarze Natura 2000 (Everaert 

i Stienen (2007), Everaert, (2008)).  

 

 
 

Monitorowanie wyników starej farmy wiatrowej wykazało, że rybitwy wykonały loty w celu poszukiwania żywności na 

odległość od 0 do 50 metrów, przy czym odległości większości lotów wynosiły od 0 do 15 metrów. Monitorowaniu 

towarzyszyło sporządzenie szczegółowej analizy rozkładu wysokości lotów.  

 

W ocenie przeprowadzonej przy projektowaniu rozbudowy źródła energii na farmie wiatrowej stwierdzono, że nie należy 

się spodziewać znaczącego wpływu nowej farmy wiatrowej, przy założeniu, że przyszły rozkład wysokości lotów w celu 

poszukiwania żywności w przyszłości pozostanie taki sam. Zwiększenie wysokości turbin wiatrowych i ograniczenie ich 

liczby w projekcie nowej farmy wiatrowej pozwoliłoby zmniejszyć ryzyko kolizji z ptakami. 

 

Dzięki rozbudowie źródła energii na tej farmie wiatrowej w porcie w Zeebrugge powstała mniejsza liczba większych 

turbin. W 2009 r. zainstalowano 10 nowych turbin wiatrowych (o mocy 850 kW) z zachowaniem większych odległości 

między nimi. Wysokość osi nowych turbin wynosi 65 metrów, a średnica wirnika 52 metry. Dolną wysokość łopat turbin 

wiatrowych zwiększono z 11–20,5 metra na starej farmie wiatrowej do 39 metrów na farmie wiatrowej, w której 

zrealizowano projekt rozbudowy źródła energii. Jak dotąd monitorowanie wykazało, że udało się dzięki temu ograniczyć 

efekt kolizji w porównaniu z sytuacją pierwotną, zanim na farmie wiatrowej przeprowadzono rozbudowę źródła energii. 

Źródło: 

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J. (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. i Stienen E. (2007).  
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Everaert J. (2008).  
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6. MORSKA ENERGIA WIATROWA: POTENCJALNE 
ODDZIAŁYWANIE 

6.1 Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu głównych rodzajów oddziaływań, jakie morskie inwestycje sektora 

energetyki wiatrowej mogą mieć na siedliska i gatunki chronione na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. 

Zakres obu dyrektyw wyjaśniono w rozdziale 2.2.1, natomiast pojęcie oceny znaczenia wyjaśniono w rozdziale 

3.1.  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wykonawcom, organizacjom pozarządowym, konsultantom i 

właściwym organom krajowym przeglądu potencjalnego wpływu na różne grupy siedlisk i gatunków 

chronionych w UE. Ten potencjalny wpływ należy uwzględnić przy opracowywaniu lub przeglądzie planów lub 

przedsięwzięć dotyczących morskiej energii wiatrowej. Ponieważ jednak wskazanie istotnych oddziaływań, 

które prawdopodobnie wystąpią, zawsze zależy od konkretnego przypadku, rzeczywisty wpływ inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej na chronione gatunki i siedliska będzie bardzo zróżnicowany.  

Oddziaływania wynikające z morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej mogą pojawić się na jednym lub 

kilku z pięciu głównych etapów realizacji inwestycji sektora energetyki wiatrowej:  

• przed budową (np. badania meteorologiczne, badania rozpoznawcze dotyczące stabilności osadów oraz 

przygotowanie dna morskiego); 

• budowa (np. transport materiałów statkami i budowa fundamentów monopalowych108; turbin; kabli 

przyłączeniowych do sieci; turbin stacjonarnych/pływających; itp.);  

• eksploatacja (w tym konserwacja);  

• „rozbudowa źródła energii” (zmiana liczby, rodzaju lub konfiguracji turbin w istniejącej farmie wiatrowej);  

• likwidacja (demontaż farmy wiatrowej lub poszczególnych turbin).  

 

Oceniając znaczenie oddziaływania, należy pamiętać, że może ono wynikać z całego zakresu przedsięwzięcia 

(w tym wszelkiej związanej z nim infrastruktury, takiej jak kable sieciowe), a nawet z lądowych elementów 

przedsięwzięć morskich (np. rozwiązań dotyczących połączenia z infrastrukturą lądową i przesyłu na lądzie). 

Oddziaływanie na siedliska i gatunki może być tymczasowe lub stałe. Może ono wynikać z działalności 

prowadzonej w obrębie lub poza granicami obszaru Natura 2000. W przypadku gatunków ruchliwych wpływ 

może potencjalnie dotyczyć osobników znajdujących się w znacznej odległości od powiązanych obszarów 

Natura 2000, np. ssaków morskich lub ptaków morskich żerujących w dużej odległości od kolonii lęgowej. Sam 

plan lub przedsięwzięcie mogą być źródłem znacznego oddziaływania i może ono się pojawić na różnych 

etapach cyklu życia przedsięwzięcia. Plany i przedsięwzięcia mogą łącznie wywołać skumulowane 

oddziaływania. Oddziaływania te będą miały coraz większe znaczenie, ponieważ przewiduje się, że morska 

energia wiatrowa będzie rozwijana, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie energii odnawialnej.  

W kolejnych podrozdziałach opisano główne rodzaje oddziaływań dotyczących głównych grup „receptorów”109. 

Zestawienie przedstawiono w Tabela 6-1. W niektórych przypadkach wpływ może być pozytywny, np. 

stworzenie nowego siedliska lub efektów rafy (zob. Ramka 6-1).  

Ramka 6-1: Efekt rafy fundamentów morskich farm wiatrowych 

Efekt rafy stanowi jedno z możliwych oddziaływań fundamentów morskich farm wiatrowych na różnorodność biologiczną 

mórz. Jest on szczególnie znaczący na obszarach morskich pozbawionych gleb skalistych, takich jak duże części Morza 

Północnego. Podwodne konstrukcje mogą służyć jako sztuczne rafy, a fundamenty mogą być kolonizowane przez wiele 

organizmów. Chociaż istnieją dowody na związek elementów strukturalnych farm wiatrowych z większą różnorodnością 

                                                      

108 Istnieją różne rodzaje fundamentów turbin wiatrowych. Najczęściej stosuje się fundamenty monopalowe; są to dość 
proste konstrukcje, składające się z grubego stalowego cylindra, który jest przymocowany bezpośrednio do dna 
morskiego. Inne rodzaje fundamentów to m.in. płaszczowe pale szpilkowe (ang. jacket pin piles) – fundamenty z 

kratownicą z trzema lub czterema punktami zakotwienia w dnie morskim – lub fundamenty grawitacyjne. 
109 Kluczowe grupy receptorów, takie jak ptaki morskie, ssaki morskie i siedliska morskie, które potencjalnie mogą 
odczuwać wpływ morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 
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organizmów bentosowych (Lindeboom i in., 2011) i zwiększonym zagęszczeniem ryb o znaczeniu handlowym (Reubens 

i in., 2013), mogą one również zmienić charakterystykę lokalnego składu gatunkowego i struktury biologicznej (Petersen 

i Malm, 2006). To potencjalnie pozytywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną mórz należy uwzględnić przy 

rozważaniu wariantów likwidacji. W publikacji Fowler i in. (2018) zwrócono uwagę na potencjalne negatywne 

oddziaływanie, w tym dotyczące grup takich jak ssaki morskie, wynikające z całkowitego usunięcia elementów 

strukturalnych ze środowiska morskiego (zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w decyzji OSPAR 98/3; 

Jørgensen, 2012). Częściowe usunięcie tych elementów strukturalnych może potencjalnie przynieść korzyść w postaci 

utrzymania siedlisk rafowych. Potencjalne biocenozy, które mogłyby powstać na elementach strukturalnych farm 

wiatrowych, należy jednak dokładnie ocenić pod kątem celów w zakresie ochrony danego obszaru, w tym ich 

oddziaływania na chronione gatunki i siedliska, zwłaszcza poprzez potencjalne wprowadzenie inwazyjnych gatunków 

obcych, które mogą się osiedlić na nowo wybudowanych elementach strukturalnych. 

 
Tabela 6-1 Przegląd rodzajów potencjalnych oddziaływań na główne morskie grupy receptorów  

Receptor Potencjalny wpływ morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

Siedliska Utrata siedlisk morskich 
Zaburzanie i degradacja siedlisk morskich  
Zasypywanie dna morskiego opadającymi, dotychczas zawieszonymi osadami  
Tworzenie nowych siedlisk morskich  
Zmiany w procesach fizycznych wynikające z obecności nowych elementów 
strukturalnych  
Uwalnianie zanieczyszczeń lub mobilizacja starych zanieczyszczeń  

Ryby Pola elektromagnetyczne  
Niepokojenie hałasem podwodnym 
Efekty rafy 

Ptaki Utrata i degradacja siedlisk  
Niepokojenie i przemieszczanie  
Kolizje  
Efekt bariery  
Oddziaływania pośrednie  
Przywabianie (np. możliwości dotyczące odpoczynku) 

Ssaki morskie Utrata i degradacja siedlisk  
Niepokojenie i przemieszczanie wynikające z hałasu (hałas z wbijania pali i hałas 
z transportu/helikopterów) 
Dysfunkcja słuchu (obrażenia wywołane hałasem podwodnym) 
Maskowanie komunikacji  
Kolizje ze statkami 
Efekt bariery 
Zmniejszenie presji połowowej (brak stref połowowych) 
Zmiany jakości wody (zanieczyszczenia + odpady morskie) 
Wpływ pól elektromagnetycznych na nawigację 
Oddziaływania pośrednie  
Efekt rafy 

Nietoperze Niepokojenie i przemieszczanie  
Kolizje  
Efekt bariery  
Barotrauma  
Utrata/przeniesienie korytarzy powietrznych i miejsc odpoczynku  
Oddziaływania pośrednie  

Inne gatunki Niepokojenie i przemieszczanie wynikające z hałasu  
Pola elektromagnetyczne  
Efekty cieplne 
Tworzenie nowych siedlisk  
Zmiany jakości wody (zanieczyszczenia + odpady morskie)  
Oddziaływania pośrednie 

 

Charakter niektórych działań związanych z morskimi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej wyraźnie 

odróżnia je od lądowej energetyki wiatrowej. Różnice te obejmują wykorzystanie statków w celu uzyskania 

dostępu do obszarów oraz pewne mechanizmy wpływu, które są unikalne dla środowiska wodnego, takie jak 

hałas podwodny. Jednak zasady, na których opierają się środki łagodzące dotyczące lądowej energii 
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wiatrowej, mają również zastosowanie do morskiej energii wiatrowej. Zasady te przedstawiono w poniższych 

punktach. 

• Zastosowanie ma „hierarchia środków”, co oznacza, że należy rozważyć stosowanie środków mających na 

celu uniknięcie negatywnych oddziaływań i wdrożyć je przed środkami mającymi na celu ograniczenie 

negatywnych oddziaływań. Dobrą praktyką jest również stosowanie tych środków u źródła przed 

rozważeniem środków dotyczących receptora. 

• Najlepszym sposobem na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na siedliska i gatunki chronione 

przepisami UE jest sytuowanie przedsięwzięć z dala od wrażliwych siedlisk i gatunków (praktyka znana 

jako planowanie rozmieszczenia w skali makro, ang. „macro-siting”). Najlepiej osiągnąć to dzięki 

planowaniu strategicznemu na szczeblu administracyjnym, regionalnym, krajowym, a nawet 

międzynarodowym, w szczególności dzięki planom zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 

opracowanym na podstawie dyrektywy w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich110.  

• Oddziaływania o charakterze transgranicznym są bardzo istotne w przypadku morskiej energii wiatrowej, 

nie tylko ze względu na oddziaływania skumulowane (np. na migrację ptaków), ale również dlatego, że 

wiele farm wiatrowych znajduje się w pobliżu granic europejskich stref ekonomicznych (w.s.e.) innych 

państw członkowskich (w przyszłości możliwe są nawet przedsięwzięcia transgraniczne). Zgodnie z 

konwencją z Espoo oraz protokołem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Kijów 

(Jendroska i in., 2003111)) strony konwencji są zobowiązane do wzajemnego informowania się o 

oddziaływaniach transgranicznych oraz do uwzględniania oddziaływań transgranicznych w swoich 

planach. Przy opracowywaniu morskich planów zagospodarowania przestrzennego wymagana jest 

również współpraca między państwami członkowskimi oraz z państwami spoza UE. 

• Monitorowanie nie jest samo w sobie środkiem łagodzącym, ale jest potrzebne do potwierdzenia, czy środki 

mające na celu uniknięcie lub ograniczenie istotnych oddziaływań są skuteczne. 

• Środków łagodzących nie należy mylić ze środkami kompensującymi służącymi kompensowaniu szkód, 

jakie może spowodować plan lub przedsięwzięcie. Środki kompensujące można rozważać jedynie w 

odniesieniu do kryteriów określonych w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. 

 

6.2 Siedliska 

6.2.1 Wprowadzenie 

Dziesięć typów siedlisk (lub zespołów rodzajów siedlisk) wymienionych w załączniku I do dyrektywy 

siedliskowej traktuje się w sprawozdawczości jako siedliska morskie, a dwa z nich uważa się za siedliska o 

znaczeniu priorytetowym (oznaczone *): 

• piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas [1110]; 

• łąki podwodne utworzone przez Posidonia (Posidonion oceanicae) * [1120]; 

• estuaria [1130]; 

• muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne nieprzykryte w czasie odpływu [1140]; 

• laguny przybrzeżne * [1150]; 

• wielkie, płytkie ujścia rzek i zatok [1160]; 

• rafy [1170]; 

• morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy [1180]; 

• borealne bałtyckie wąskie przesmyki [1650]; 

• zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie [8330]. 

 

Powyższe typy siedlisk obejmują siedliska przybrzeżne, siedliska płytkich wód morskich oraz siedliska 

głębszych wód morskich (Komisja Europejska, 2013). Ponieważ morskie inwestycje sektora energetyki 

wiatrowej wymagają dostępu do lądu („połączenia z infrastrukturą lądową”), przy ocenie przedsięwzięć 

morskich należy również uwzględnić siedliska lądowe (zob. rozdział 5.2). Dane podstawowe służące do 

                                                      

110Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich; Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135. 
111 Jendroska, Jerzy i Stec, Stephen. (2003). The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment. 33. 105–110. 
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uzasadnienia odpowiedniej oceny należy gromadzić przy użyciu najlepszych dostępnych metod. Przykłady 

metod badania podstawowego przedstawiono w Ramka 6-2. 

Ramka 6-2 Badanie podstawowe dotyczące siedlisk bentosowych 

Prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzenie badań w celu wytyczenia obszarów siedlisk wymienionych w 

załączniku I w obrębie śladu inwestycji sektora energetyki wiatrowej oraz w wyznaczonej strefie buforowej. Szczegółowe 

wytyczne dotyczące metod badań są czasami dostępne na poziomie krajowym112. Badania dotyczące siedlisk 

wymienionych w załączniku I mogą stanowić część szerszego badania charakterystyki na potrzeby oceny oddziaływania 

na środowisko (OOŚ). Źródła informacji, takie jak EMODNET113, mogą zawierać użyteczne informacje na temat 

istniejących danych dotyczących tworzenia map siedlisk dna morskiego na szerszą skalę. 

 

Jeśli nie ma aktualnych (nowszych niż 1–2 lata) map cech siedliska o wysokiej rozdzielczości, przed realizacją 

przedsięwzięcia należy zazwyczaj przeprowadzić szczegółowe badania danego terenu.  

 

Systemy klasyfikacji siedlisk stanowią cenne narzędzie w badaniach podstawowych siedlisk poniżej strefy pływów i 

siedlisk strefy pływów. Ogólnoeuropejski system EUNIS114 zawiera listę „biotopów” zdefiniowanych na podstawie 

charakterystycznych gatunków i powiązanych cech fizycznych, takich jak np.: (i) podłoża, na którym występują; (ii) 

głębokości, na których można je znaleźć; oraz (iii) rodzaju fal i warunków dotyczących energii pływów, z którymi są 

powiązane. Użyteczne wskazówki dotyczące przypisywania biotopów przedstawiono w publikacji Parry (2015115). 

 

Techniki badawcze przedstawiono w poniższych punktach. 

 

• Siedliska strefy pływów 

• Badania transektowe, punktowe lub obchodowe dokonane pieszo lub z wykorzystaniem pojazdów takich jak 

poduszkowce. 

• Teledetekcja satelitarna, powietrzna teledetekcja wielospektralna, interpretacja zdjęć lotniczych. 

 

• Siedliska poniżej strefy pływów 

• Obserwacja za pomocą kamery opuszczanej, kamery holowanej lub zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego. 

Możliwa jest również bezpośrednia obserwacja prowadzona przez nurka. Istotnym czynnikiem, który należy wziąć 

pod uwagę, jest widoczność – uzyskanie obrazu w mętnej wodzie mogą umożliwić kamery w obudowie z wodą 

słodką. 

• Pobieranie próbek przy użyciu metod obejmujących chwytanie, sondy rdzeniowe, dragi lub włoki. Techniki 

niszczycielskie, zwłaszcza wykorzystujące włoki, należy starannie zaplanować, jeżeli mają być stosowane w 

potencjalnie wrażliwych obszarach. 

• Strukturę badań można zoptymalizować poprzez zastosowanie akustycznych systemów rozpoznawania dna 

morskiego, takich jak sonary boczne i echosondy wielowiązkowe. Systemy te należy stosować przed 

przeprowadzeniem bezpośrednich obserwacji oraz z wykorzystaniem technik próbkowania. 

 

6.2.2 Rodzaje oddziaływań 

6.2.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Główne rodzaje oddziaływań morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej na siedliska morskie 

podsumowano w Tabela 6-2. W większości przypadków wymienione oddziaływania stanowią uproszczenie 

potencjalnie złożonego zakresu wpływu. Na przykład każde działanie oddziałujące na dno morskie może 

uszkodzić lub zaburzyć siedliska. Może to obejmować: (i) sprzęt badawczy, taki jak chwytaki i sondy 

rdzeniowe; (ii) kilwater śrub napędowych; lub (iii) przygotowanie dna morskiego przed instalacją fundamentów 

i kabli. Działania te mogą prowadzić do oddziaływań, które występują w szerokiej skali przestrzennej i które 

mogą się pojawić w dowolnym punkcie cyklu życia przedsięwzięcia i po jego zakończeniu. Jednak okresy 

                                                      

112 Zob. na przykład: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4)”: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 oraz „Marine Monitoring Handbook”: 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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wzbudzające największe obawy są zgodne z okresami wskazanymi w ramach etapów przedsięwzięcia 

wymienionych w tabeli 6-2. 

Tabela 6-2 Rodzaje oddziaływań na siedliska w trakcie cyklu życia przedsięwzięcia z zakresu morskich inwestycji sektora 
energetyki wiatrowej 

Główne rodzaje 
oddziaływań 

Etap przedsięwzięcia 
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e
n
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Utrata siedliska (utrata 
istniejącego siedliska i 
zastąpienie go innym 
siedliskiem, np. dodanie 
betonowych, stalowych lub 
skalnych elementów 
strukturalnych) 

 X  X X 

Zaburzanie i degradacja 
siedlisk (w tym: (i) 
penetracja, ścieranie i 
ściskanie osadów; oraz (ii) 
budowa kabli) 

X X X X X 

Zasypywanie dna morskiego 
opadającymi, dotychczas 
zawieszonymi osadami 

 X  X X 

Tworzenie nowego siedliska 
morskiego 

 X    

Zmiany w procesach 
fizycznych wynikające z 
obecności nowych 
elementów strukturalnych 

 X X  X 

Uwalnianie zanieczyszczeń 
lub mobilizacja starych 
zanieczyszczeń 

 X X X X 

Oddziaływania pośrednie X X X X X 

  

Do siedlisk wymienionych w załączniku I, które są potencjalnie narażone na oddziaływania wynikające z 

morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej, należą „piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą 

morską przez cały czas” [1110], „rafy” [1170] oraz łąki podwodne utworzone przez Posidonia [1120]. Łąki 

podwodne utworzone przez Posidonia są narażone na ryzyko bezpośredniego zniszczenia fizycznego i zmian 

sedymentacji w systemach hydrograficznych (zob. Bray i in., 2016). W zależności od lokalizacji farmy wiatrowej 

i związanej z nią infrastruktury służącej do eksportu energii elektrycznej, oddziaływania mogą objąć również 

inne siedliska lub zespoły siedlisk. Te siedliska i zespoły siedlisk obejmują „estuaria” [1130], „muliste i 

piaszczyste płycizny przybrzeżne nieprzykryte w czasie odpływu” [1140]; oraz „wielkie, płytkie ujścia rzek i 

zatok” [1160]. Na niektóre siedliska morskie, zwłaszcza „zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie” [8330], 

morskie inwestycje sektora energetyki wiatrowej prawdopodobnie nie wpłyną. 

W ramach planów i przedsięwzięć należy rozważyć, na które siedliska – w świetle rodzajów wpływu 

podsumowanych w Tabela 6-2 powyżej – mogą oddziaływać proponowane działania. Chociaż jest mało 

prawdopodobne, by prace takie jak badania geofizyczne i geotechniczne znacząco oddziaływały na siedliska, 

należy rozważyć możliwość, że stosowanie geotechnicznych sond rdzeniowych lub inne działania spowodują 

bezpośrednią utratę siedlisk/zaburzanie siedlisk chronionych. Należy również uwzględnić działania związane 

z rozbudową źródła energii, ponieważ mogą one obejmować działania wywołujące oddziaływania podobne do 
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tych obserwowanych na innych etapach. Działania związane z rozbudową źródła energii mogą wydłużyć czas 

trwania oddziaływań nawet poza okres ustalony w ramach wstępnej oceny. 

Inwestycje sektora energetyki wiatrowej mogą oddziaływać na siedliska strefy pływów i poniżej strefy pływów 

na następujące sposoby: (i) utrata siedlisk w śladzie turbin i powiązanej infrastruktury; (ii) zaburzanie wywołane 

dyspersją/osadzaniem osadów w wyniku różnych rodzajów działalności, co może prowadzić do zasypania dna 

morskiego, zmiany fizycznej struktury siedlisk lub spowodowania ponownej mobilizacji zanieczyszczeń; oraz 

(iii) tymczasowe zaburzenie wynikające z interakcji działalności z dnem morskim, w tym wywołane przez 

„szczudła” platform samopodnoszących116, kotwice statków itp. Długoterminowe oddziaływania na siedliska 

obejmują wprowadzenie nowych sztucznych podłoży, które mogą przyciągać organizmy bentosowe i inne 

(Wilhelmsson, 2010; Hiscock i in., 2002). Ponadto na siedliska wymienione w załączniku I może mieć wpływ 

zaprzestanie innych rodzajów działalności, które wcześniej prowadzono, takich jak rybołówstwo. W takiej 

sytuacji siedliska bentosowe, które uległy poważnej degradacji w wyniku połowów włokiem dennym, mogłyby 

się odbudować. 

Większość morskich farm wiatrowych oraz ich kable znajdują się obecnie na obszarach charakteryzujących 

się stosunkowo miękkimi osadami (np. piaszczyste dno morskie z różnymi proporcjami drobniejszych osadów 

i grubszych żwirów, otoczaków itp.). W związku z tym większość odpowiednich ocen koncentrowała się na 

piaszczystych wybrzeżach [1110] i rafach [1170], ponieważ są one narażone na utratę siedlisk. Głównym 

problemem była bezpośrednia utrata tych siedlisk w śladzie fundamentów turbin wiatrowych i powiązanej 

infrastruktury. 

Wprowadzenie twardych powierzchni na obszarze zdominowanym przez osady piaszczyste często 

powodowało znaczące zmiany w zbiorowiskach bentosowych (Meissner i Sordyl, 2006). Chociaż zmianę tę 

można postrzegać jako korzystną, znaczna zmiana warunków może wywołać poważne skutki, jeśli istniejące 

siedliska są chronione w ramach obszaru Natura 2000. Techniczne elementy strukturalne lub inne twarde 

podłoża wytworzone przez człowieka powodują: (i) trwałe zmiany w strukturze osadów; (ii) uszczelnianie 

osadów morskich; oraz (iii) wynikającą z tego utratę siedlisk miękkiego dna morskiego. W związku z tym twarde 

podłoża wprowadzone przez człowieka niekoniecznie muszą być korzystne dla siedlisk morskich z 

ekologicznego punktu widzenia. W ocenach należy uwzględnić stan i cele w zakresie ochrony obszarów 

Natura 2000 i należy zachować ostrożność, jeżeli informacje na temat rzeczywistych historycznych warunków 

podstawowych są ograniczone.  

Innym aspektem, który należy podkreślić, jest różnica między technologiami stacjonarnych i pływających turbin 

wiatrowych, w tym charakterystyka dna morskiego, na którym każda z tych technologii zostanie zastosowana. 

Niektóre rodzaje stacjonarnych fundamentów farm wiatrowych, takie jak kesony ssące, nie wymagają wbijania 

pali ani wiercenia. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących oddziaływań jest małe w 

porównaniu z monopalami lub innymi rodzajami fundamentów palowych. Energia wytwarzana przez pływające 

turbiny wiatrowe ma znacznie mniejszy ślad pod względem niszczenia siedlisk.  

6.2.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Znaczenie ustalono głównie w drodze ilościowego określenia obszaru siedliska, który może zostać utracony, 

zdegradowany lub niepokojony, w porównaniu z całkowitym obszarem siedliska. Wymaga to solidnej wiedzy 

na temat rozmieszczenia, struktury i funkcji siedlisk. 

Na znaczenie oddziaływań może wpływać szereg czynników: biologia, środowisko, projekt planu i projekt 

przedsięwzięcia. W Ramka 6-3 przedstawiono główne czynniki, które bierze się pod uwagę przy ocenie 

znaczenia. 

Ramka 6-3 Czynniki decydujące o ocenie znaczenia 

Biologiczne (Tillin i in., 2010): 

• wytrzymałość (czy receptor może być zaburzany lub obciążany bez zmiany jego charakteru); 

• odporność (potencjał odbudowy);  

                                                      

116 Typ platformy ruchomej, która jest zakotwiczona w dnie morskim za pomocą systemów sworzni oporowych, zwanych 
szczudłami. 
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• wrażliwość (prawdopodobieństwo zmiany, gdy dany element (receptor) zostanie poddany presji, będące funkcją 

wytrzymałości i odporności). 

 

Środowiskowe 

• rodzaj gleby lub osadu oraz morfologia; 

• jakość i ilość wody; 

• istniejąca działalność, taka jak działania związane z ochroną przyrody, które mogą zostać zakłócone, co prowadzi do 

zmiany warunków środowiskowych. 

 

Projekt planu lub projekt przedsięwzięcia: 

• liczba turbin wiatrowych;  

• projekt fundamentów, a w szczególności obszar śladu; 

• wszelkie metody ochrony przed erozją i metody instalacji, w szczególności jeśli prace przygotowawcze obejmują 

usuwanie siedlisk na większym obszarze (np. wyrównywanie fal piaskowych); 

• liczba, długość i sposoby zakopywania kabli (oraz zastosowanie pancerza ochronnego na kablach); 

• inne powiązane działania (np. wymóg kotwiczenia statków lub rozstawiania nóg samopodnośnych, miejsca 

składowania odpadów pochodzących z wiercenia lub pogłębiania itp.); 

• czas trwania prac budowlanych i ich skala przestrzenna; 

• plany likwidacji – czy infrastruktura (w tym podstawy fundamentów i pancerze ochronne) zostanie pozostawiona, czy 

usunięta. 

 

Morska ocena wrażliwości oparta na dowodach (MarESA (Tyler-Walters i in., 2017)) to oparte na dowodach i 

opiniach ekspertów podejście do zbierania informacji na potrzeby oceny znaczenia. Tabela 6-3 zawiera 

podsumowanie podejścia MarESA dla biotopów, które mogą występować w obrębie rodzajów siedlisk 

wymienionych w załączniku I lub które są dla nich typowe. W podsumowaniu bardziej szczegółowo 

skoncentrowano się na ścieraniu. Oddziaływania wynikające z zaburzeń fizycznych lub ścierania na 

powierzchni podłoża w siedliskach osadowych lub skalistych są istotne w odniesieniu do epiflory i epifauny 

żyjącej na powierzchni podłoża. Ścieranie może być spowodowane pobieraniem próbek osadów, 

kotwiczeniem statków lub ściskaniem osadów przez nogi barki samopodnośnej. Istotnym elementem procesu 

oceny zgodnie z podejściem MarESA są wskaźniki (ilościowe i jakościowe). Opisują one presję pod względem 

wielkości, zasięgu, czasu trwania i częstotliwości występowania oddziaływania.  

Tabela 6-3 Wrażliwość, wytrzymałość i odporność siedlisk morskich w odniesieniu do ścierania 

Rodzaj siedliska (przykład biotopu) Wytrzymałość Odporność Wrażliwość 

Piaszczyste wybrzeża, które są nieco 
przykryte wodą morską przez cały czas 
[1110] (piasek strefy sublitoralnej o 
zmiennym zasoleniu)  

Niska Wysoka Niska/średnia117 

Łąki podwodne utworzone przez Posidonia 
(Posidonion oceanicae) [1120] 

Średnia Niska Średnia 

Estuaria [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica oraz Scrobicularia plana 
na piaszczysto-mulistych brzegach strefy 
litoralnej) 

Średnia Wysoka Niska 

Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne 
nieprzykryte w czasie odpływu [1140] (Łąki 
podwodne utworzone przez Zostera sp. na 
niższym brzegu lub w czystym lub 
mulistym piasku strefy infralitoralnej) 

Niska Średnia Średnia 

Laguny przybrzeżne * [1150] (Muł strefy 
sublitoralnej o niskim lub ograniczonym 
zasoleniu (laguny)) 

Średnia Wysoka Niska 

Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatok [1160]; 
(Arenicola marina w mule strefy 
infralitoralnej) 

Wysoka Wysoka Brak wrażliwości 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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Rafy - biogeniczne lub geogeniczne [1170] 
(Sabellaria spinulosa na stabilnym osadzie 
mieszanym strefy circalitoralu) 

Brak Niska/średnia Średnia/wysoka 

*siedlisko o znaczeniu priorytetowym 

W przypadku braku pewności (co do potencjalnych oddziaływań lub parametrów projektowych farm 

wiatrowych) należy przyjąć najbardziej pesymistyczne założenia. Na przykład zastosowanie zabezpieczeń 

podmorskich kabli (np. pancerza skalnego) może znacznie zwiększyć powierzchnię utraty siedlisk wynikającej 

z instalacji kabli. Jednak nie można oszacować zakresu wymaganej ochrony skalnej, dopóki nie będzie 

wiadomo, że udało się zakopać kabel. Oszacowania te muszą być jak najdokładniejsze i uzasadnione 

odpowiednimi informacjami, pochodzącymi na przykład z geotechnicznego badania warunków gruntowych. 

Obszary niepewności i wyzwania napotkane podczas oceny prawdopodobnych znaczących oddziaływań na 

siedliska morskie (które mogą wymagać zebrania dodatkowych danych wyjściowych lub zastosowania zasady 

ostrożności) podsumowano w Ramka 6-4. 

Ramka 6-4 Główne wyzwania związane z oceną prawdopodobnych znaczących oddziaływań na 
siedliska morskie 

Wszystkie oddziaływania 

• Dostępność danych, szczególnie w odniesieniu do szeroko zakrojonego rozmieszczenia siedlisk, na potrzeby: (i) ocen 

na poziomie planu; lub (ii) szczegółowych badań i ocen specyficznych dla danego przedsięwzięcia. 

• Brak pewności co do parametrów projektowych, zwłaszcza co do ilości materiału potrzebnego do ochrony kabla i jego 

umiejscowienia. Niekiedy istnieje również niepewność co do skuteczności ochrony kabli i sposobów zakopania, np. w 

obszarach dynamicznego dna morskiego, gdzie przed zakopaniem konieczne może być usunięcie fal piaskowych. W 

przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych mogą one skutkować ponownym zagrożeniem dla 

siedlisk wymienionych w załączniku I ze względu na wzrost kluczowych parametrów w ramach projektu. 

• W niektórych przypadkach nie ma pełnych informacji na temat zakresu istniejącej infrastruktury oddziałującej na 

siedliska wymienione w załączniku I. Jeżeli na przykład nie jest znana powierzchnia dna morskiego pokrytego ochroną 

skalną w obrębie obszaru Natura 2000, trudno dokonać odpowiednio uzasadnionej oceny łącznej. 

• Zmienność przestrzenna i czasowa siedlisk. Środowisko morskie jest dynamiczne. Na przykład niektóre siedliska, takie 

jak piaszczyste wybrzeża [1110], mogą być ruchome, a zbiorowiska biologiczne (np. rafy biogeniczne [część 1170]) 

naturalnie zmieniają się w obrębie pór roku i między nimi. 

• Wiedza na temat wrażliwości siedlisk i powiązanych gatunków na działania związane z inwestycjami sektora energetyki 

wiatrowej, w szczególności wytrzymałości (tolerancji) tych siedlisk i gatunków oraz ich odporności (zdolności do 

odbudowy). Przeprowadzono stosunkowo niewiele prac nad poprawą bazy dowodów pochodzących z przeglądów 

monitorowania po inwestycji. 

 

6.2.3 Środki łagodzące  

Właściwe umiejscowienie morskiej inwestycji sektora energetyki wiatrowej jest najskuteczniejszym sposobem 

na uniknięcie potencjalnego kolidowania z obszarami Natura 2000 oraz gatunkami i siedliskami chronionymi 

w UE.  

Inne środki łagodzące mające na celu zminimalizowanie oddziaływań na siedliska morskie obejmują dobór 

najmniej zaburzających metod prowadzenia działań, takich jak instalacja kabli i przygotowanie dna morskiego. 

Na przykład uwalnianie osadów z pogłębiania blisko dna morskiego za pomocą rury spadowej pozwala 

bardziej precyzyjnie umieszczać materiał w obszarze składowania i może skutkować niższym poziomem 

zawiesiny niż w przypadku uwalniania materiału blisko powierzchni. Wybierając obszary składowania osadów 

można również: (i) uwzględnić odległość od wrażliwych obszarów siedlisk dna morskiego; oraz (ii) zapewnić 

powrót materiału na drogi transportu osadów w skali przestrzennej, która jest odpowiednia dla takich 

elementów jak piaszczyste wybrzeża. 

Dobre praktyki w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu wody i kontroli inwazyjnych gatunków obcych są 

powszechnie dostępne w państwach członkowskich i na szczeblu międzynarodowym (np. Międzynarodowa 

konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL 73/78)). W związku z tym nie będą 

tu dalej omawiane.  
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W Badanie sytuacyjne 6-1 opisano środki podjęte w celu odtworzenia zdegradowanego siedliska podczas 

budowy morskiej farmy wiatrowej w Danii. Chociaż ta farma wiatrowa nie znajduje się na obszarze Natura 

2000, podejście to może mieć znaczenie dla obszarów Natura 2000 chroniących siedliska rafowe wymienione 

w załączniku I. 

Badanie sytuacyjne 6-1 Odtworzenie zdegradowanych siedlisk na potrzeby budowy morskiej farmy 
wiatrowej Anholt w Danii 

Budowa morskiej farmy wiatrowej Anholt w Danii wymagała przemieszczenia około 5 000 dużych kamieni o masie do 30 

ton. Ponieważ rafy skaliste szeroko wykorzystywano do budowy pomostów portowych, obiektów ochrony nabrzeża i 

innych obiektów wytworzonych przez człowieka, ten element naturalny stał się w Danii rzadkością. Za zgodą duńskiej 

agencji ochrony przyrody wykonawca morskiej farmy wiatrowej Anholt, przedsiębiorstwo DONG Energy (obecnie Ørsted), 

nie poprzestał jedynie na umieszczeniu głazów na rafie, na której miała się znajdować farma wiatrowa. Zamiast tego 

przedsiębiorstwo DONG wykorzystało kamienie do utworzenia na terenie farmy wiatrowej około 28 sztucznych raf z 

jaskiniami o różnej wielkości. Doprowadziło to do wzrostu bioróżnorodności. W ten sposób farma wiatrowa przyczyniła 

się do stworzenia optymalnych warunków do rozrodu i życia zwierząt i roślin, w szczególności żyjących na twardych 

podłożach118. 

 

Środki takie mogą być szczególnie korzystne w sytuacji, gdy naturalne elementy siedlisk rafowych uległy degradacji. 

Taka sytuacja miała miejsce w Danii, gdzie wiele obszarów występowania raf kamiennych, w szczególności na płytkich 

wodach (o głębokości poniżej 10 m) i na obszarach przybrzeżnych, zostało zniszczonych w wyniku wydobywania kamieni 

i głazów do budowy pomostów, falochronów i innych obiektów (Dahl i in., 2015). 

 

Należy zauważyć, że farma wiatrowa Anholt nie znajdowała się na obszarze Natura 2000 i nie oddziaływała na żadne 

siedliska rafowe wymienione w załączniku I. Podejście to wskazuje jednak możliwy sposób odtworzenia siedlisk rafowych 

wymienionych w załączniku I i przyczynienia się do osiągnięcia przez nie właściwego stanu ochrony zgodnie z wymogami 

dyrektywy siedliskowej.  

 

6.3 Ryby 

6.3.1 Rodzaje oddziaływań 

Większość gatunków ryb wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej to gatunki w pełni 

słodkowodne. Kilka z nich to gatunki wędrowne, takich jak menhaden (Alosa spp.) i minóg, które spędzają 

część swojego cyklu życiowego w morzu, a część w wodach słodkich. Łososia atlantyckiego (Salmo salar) 

wymieniono w wykazie tylko w przypadkach, gdy występuje w wodach słodkich. Tylko kilka gatunków ryb, 

które spędzają część swojego cyklu życiowego w morzu, wymieniono w załączniku IV, w szczególności jesiotra 

adriatyckiego i zachodniego (odpowiednio Acipenser naccarrii i A. sturio). Anadromiczne (ryby 

przemieszczające się między morzem a rzekami) populacje Coregonus oxyryhnchus żyjące w określonych 

częściach Morza Północnego wymieniono w załącznikach II i IV, ale gatunek ten może być wymarły w 

środowisku morskim (Freyhof i Kottelat, 2008). 

Ponieważ obszary Natura 2000 wyznaczone dla gatunków ryb wymienionych w załączniku II zwykle znajdują 

się w głębi lądu lub w ujściach rzek; jest mało prawdopodobne, aby pokrywały się one z morskimi farmami 

wiatrowymi. Główne rodzaje oddziaływań brane pod uwagę w odniesieniu do tych gatunków ryb wymienionych 

w załączniku II to te o dalekim zasięgu, na przykład zaburzenia spowodowane hałasem podwodnym i zmiany 

w jakości wody (na przykład z powodu zawieszonych osadów). Pola elektromagnetyczne (EMF) wytwarzane 

przez kable „eksportowe” (kable eksportowe to kable wykorzystywane do przesyłania energii elektrycznej z 

farmy wiatrowej na ląd) również mogą potencjalnie wpływać na siedliska i omówiono je dokładniej w 

wytycznych zatytułowanych Infrastruktura przesyłu energii i prawodawstwo UE w dziedzinie ochrony przyrody 

(Komisja Europejska, 2018a). Uwzględniono fakt, że jesiotr potrafi wykrywać pola elektromagnetyczne, 

chociaż niewiele wiadomo na temat prawdopodobieństwa i znaczenia jakichkolwiek oddziaływań (Boehlert i 

Gill, 2010). Migrujące łososiowate również mogą posiadać zdolność wykrywania pól elektromagnetycznych, 

należy więc uwzględnić możliwość, że wpłynie to na migrację młodych ryb lub powracających osobników 

dorosłych (Gill i in., 2005). Istnieje jednak znaczna niepewność co do tego, czy pola magnetyczne lub 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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indukowane pola elektryczne wywołują niekorzystne oddziaływania i czy oddziaływania te mogą być istotne z 

ekologicznego punktu widzenia. 

Może zaistnieć potrzeba uwzględnienia hałasu podwodnego, jeżeli morska inwestycja sektora energetyki 

wiatrowej znajduje się wystarczająco blisko wyznaczonego obszaru na wodach przybrzeżnych lub 

estuaryjnych. Wynika to z faktu, że najgłośniejsze działania związane z budową farmy wiatrowej mogą 

wywoływać oddziaływania (np. palowanie fundamentów lub detonacja niewybuchów). W publikacji Popper i 

in. (2014) zaproponowano uszeregowanie gatunków według ich wrażliwości na hałas podwodny na podstawie 

obecności lub braku pęcherza pławnego. Ryby z pęcherzem pławnym, w tym łosoś atlantycki i gatunki 

menhadena, uznaje się za wrażliwe na ciśnienie akustyczne. W przypadku menhadena pęcherz pławny 

znajduje się blisko ucha, a wrażliwość tych ryb na hałas jest stosunkowo wyższa. Ryby bez pęcherza 

pławnego, takie jak minóg, są wrażliwe jedynie na ruch cząsteczek, a nie na ciśnienie akustyczne. 

Według publikacji Popper i in. (2014) najbardziej wrażliwe gatunki, takie jak menhaden, mogą być narażone 

na niepokojenie spowodowane hałasem na odległości „tysięcy metrów” (tj. kilometrów), w przeciwieństwie do 

setek metrów w przypadku gatunków takich jak łosoś i dziesiątek metrów w przypadku gatunków takich jak 

minóg. Należy podkreślić, że szacunki te są niepewne. Ponadto istnieją pewne dowody na to, że śledź, 

gatunek w pełni morski należący do tej samej rodziny co menhaden, może słyszeć hałas palowania i być 

niepokojony przez hałas w odległości do 80 km od źródła hałasu (Thomsen i in., 2006). Oczekuje się jednak, 

że niepokojenie na ogół wystąpi na znacznie mniejszych odległościach, do kilkudziesięciu kilometrów. Na 

przykład w publikacji Boyle i New (2018 r.) zasugerowano, że dźwięk palowania mógłby niepokoić ryby na 

obszarze o promieniu do 15,4 km. Z zakresów tych wynika, że należy starannie zbadać skutki hałasu, gdy 

palowanie fundamentów lub inne głośne działania, takie jak detonacja niewybuchów, mają miejsce w 

odległości kilkudziesięciu kilometrów od obszaru Natura 2000 przeznaczonego dla menhadena. 

Ssaki morskie i ptaki morskie żywiące się rybami, chronione na mocy dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej, są zależne od zdrowych populacji ryb. W związku z tym w ocenach morskich inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej należy uwzględnić potencjalne oddziaływania na większą grupę gatunków niż te 

wymienione w załącznikach do dyrektywy siedliskowej. 

6.3.2 Możliwe środki łagodzące 

Nie zebrano wielu informacji na temat środków podejmowanych specjalnie w celu uniknięcia lub ograniczenia 

oddziaływań na gatunki ryb wymienione w załączniku II. W kilku przypadkach rozważano wprowadzenie 

sezonowych ograniczeń dotyczących wbijania pali w celu uniknięcia potencjalnego oddziaływania na 

łososiowate podczas ich migracji. Środek ten wprowadzono jako środek zapobiegawczy, biorąc pod uwagę 

niepewność w kwestii prawdopodobnego zasięgu jakiegokolwiek niepokojenia. Istnieje więcej przykładów 

sezonowych ograniczeń dotyczących wbijania pali, wprowadzonych w celu ochrony gatunków ryb, których nie 

wymieniono w załączniku II, w ich okresie lęgowym. Ograniczenia te dotyczyły głównie gatunków o znaczeniu 

handlowym, takich jak śledź, które mają również znaczenie troficzne dla innych gatunków chronionych w UE, 

np. jako ofiara ssaków morskich. 

Oczekuje się, że środki łagodzące mające na celu zmniejszenie poziomu hałasu podwodnego oddziałującego 

na ssaki morskie sprawdzą się również w przypadku ryb. 

Potencjalne oddziaływanie pól elektromagnetycznych zazwyczaj niweluje się dzięki zakopywaniu kabli na 

głębokości 1 metra lub większej. Ograniczenie wpływu pól elektromagnetycznych osiąga się w większości 

przez zakopanie kabla lub zakrycie go materiałem ochronnym, takim jak pancerz skalny, ponieważ 

najsilniejsze pola występują na powierzchni kabla. Mimo że zakopanie zmniejsza siłę pola 

elektromagnetycznego w wodzie morskiej nad kablem, niektóre gatunki mogą wyczuwać powstałe pola 

magnetyczne lub indukowane pola elektryczne nawet przy głębszym zakopaniu (Gill i in., 2009). 

6.4 Ptaki 

6.4.1 Wprowadzenie 

Interakcje między ptakami a morskimi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej szeroko zbadano w UE i poza 

nią. W związku z tym istnieje wiele krajowych wytycznych dotyczących ptaków i inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej, w których szczegółowo określono odpowiednie metody gromadzenia danych wyjściowych. Pełen 

wykaz krajowych wytycznych znajduje się w dodatku E. 
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Dane wyjściowe na potrzeby oceny znaczenia oddziaływań należy gromadzić przy użyciu najlepszych 

dostępnych metod naukowych (np. Camphuysen i in., 2004; Maclean i in., 2009; Thaxter i Burton, 2009). W 

publikacji Smallwood (2017) przedstawiono kompleksowy przegląd metod badawczych. Przykładowe badania 

podstawowe podsumowano w Ramka 6-5. Ze względu na szeroki zasięg występowania ptaków badania 

strategiczne na skalę regionalną, krajową, a nawet międzynarodową mają szczególne znaczenie dla 

dostarczenia informacji podstawowych na temat wielkości populacji i wspierania biologicznie znaczącej oceny 

planów i przedsięwzięć. Tego rodzaju badania są szczególnie ważne podczas uwzględniania oddziaływań 

skumulowanych. Nie zmniejsza to jednak potrzeby przeprowadzania starannie ukierunkowanych badań na 

poziomie lokalnym (farmy wiatrowej) w celu uzyskania informacji na potrzeby oceny na poziomie 

przedsięwzięcia. 

Ramka 6-5 Przykład badań podstawowych dotyczących ptaków morskich 

• Liczenie kolonii ptaków morskich: przeprowadza się, gdy nie istnieją dane z monitorowania danego obszaru Natura 

2000. 

• Jeżeli nie ma danych dotyczących liczby kolonii ptaków morskich lub dane te nie są wystarczająco wiarygodne, aby 

można było je wykorzystać w ocenie skutków, należy policzyć kolonie ptaków morskich w celu ustalenia odpowiedniego 

poziomu odniesienia. W miarę możliwości liczenie należy prowadzić zgodnie z metodyką stosowaną w krajowym 

systemie spisów powszechnych, aby umożliwić porównywalność. Liczeniem powinni zajmować się ornitolodzy 

posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie liczenia kolonii ptaków morskich, w szczególności gdy liczenie 

prowadzi się z łodzi. W zależności od wielkości kolonii i liczby dostępnego personelu liczenie może trwać kilka dni. 

Liczenia należy dokonywać w tej części dnia (np. 07:00–17:00) i roku (np. maj–czerwiec), które najdokładniej oddają 

obecność i liczebność wszystkich gatunków w obrębie skupiska ptaków morskich. W przypadku gatunków nocnych, 

które gnieżdżą się pod ziemią lub między skałami, mogą być konieczne specjalne badania dla danego gatunku. 

Przegląd metod znajduje w publikacji Bibby i in., 2000.  

• Pomiary z punktów obserwacyjnych na lądzie, jeśli turbiny znajdują się bardzo blisko brzegu. 

• Badania prowadzone z łodzi (dopuszczalne, jeżeli do danego miejsca nie płynie się z byt długo) lub cyfrowe badania 

transektu prowadzone z powietrza (cyfrowe lub wideo) – w celu określenia liczebności gatunków, rozmieszczenia na 

morzu oraz rozkładu gatunków pod względem wysokości lotu. W przypadku wszystkich tych metod mogą wystąpić 

problemy z określeniem wysokości lotu, zachowania wynikającego z przywabienia (określanego na podstawie oceny 

przeprowadzanej z łodzi), identyfikacji gatunków itp. 

• Obrączkowanie ptaków w celu zdobycia wiedzy na temat zachowań związanych z żerowaniem w okresie lęgowym 

oraz wiedzy na temat przemieszczania się ptaków w sezonie pozalęgowym. 

• Radar: wykorzystanie systemów radarowych do oszacowania przepływu ptaków, zagęszczenia ptaków, kierunku lotu 

i wysokości lotu, w szczególności tam, gdzie prawdopodobne jest występowanie dużej liczby ptaków migrujących. Do 

identyfikacji gatunków należy wykorzystywać radar w połączeniu z obserwacją wzrokową. Chociaż radar można 

wykorzystywać do automatycznego rejestrowania takich danych na bardzo dużych obszarach, dane te mają wartość 

dla oceny oddziaływań dotyczących poszczególnych gatunków jedynie wówczas, gdy zostaną skalibrowane na 

podstawie bezpośredniej obserwacji wzrokowej. Z tego powodu nie wykorzystuje się szeroko radaru w ocenach 

skutków dotyczących morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Niemniej jednak radar może się przydać w 

pewnych okolicznościach, gdy danych nie można zdobyć za pomocą bezpośredniej obserwacji wzrokowej lub 

śledzenia GPS. 

 

6.4.2 Rodzaje oddziaływań 

6.4.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Rodzaje oddziaływań na ptaki wynikających z morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej są w dużej 

mierze podobne do tych, które wskazano w odniesieniu do lądowych inwestycji sektora energetyki wiatrowej, 

chociaż w przypadku morskiej energii wiatrowej skumulowane oddziaływania mogą być silniejsze. Te rodzaje 

oddziaływań poddano gruntownemu przeglądowi (np. Perrow, 2019 r.) i streszczono w Ramka 6-6. Zależność 

między tymi rodzajami oddziaływań a cyklem życia przedsięwzięcia przedstawiono w Tabela 6-4. Każdy rodzaj 

oddziaływania może potencjalnie wpłynąć na osobnicze przetrwanie i sukces reprodukcyjny. Może to 

prowadzić do zmian w parametrach demograficznych populacji, których wynikiem może być wymierna zmiana 

wielkości populacji. 

Ramka 6-6 Rodzaje oddziaływań na ptaki  

• Kolizje: śmiertelna interakcja między ptakami w locie a elementami konstrukcyjnymi turbin wiatrowych. 
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• Niepokojenie i przemieszczanie: zachowanie ptaków służące uniknięciu kolizji może w efekcie prowadzić do utraty 

siedlisk. Nie przeprowadzono jednak wielu badań oceniających, czy może to również mieć skutki dla populacji (Searle 

i in., 2014; Warwick-Evans i in., 2017; Garthe i in., 2015). 

• Efekt bariery: farma wiatrowa jest dla lecących ptaków obszarem nieprzenikalnym, co skutkuje wydłużeniem lotu i 

zwiększonym zużyciem energii. 

• Utrata i degradacja siedlisk: usunięcie lub fragmentacja siedlisk wspierających, z których ptaki normalnie by korzystały. 

• Oddziaływania pośrednie: zmiany w liczebności i dostępności ofiar drapieżników mogą mieć charakter bezpośredni lub 

pośredni, poprzez zmiany w siedliskach. Zmiany te mogą być pozytywne (Lindeboom i in., 2011) lub negatywne 

(Harwood i in., 2017), ale dowody na to, że mają wpływ na populację ptaków, są ograniczone. 

 

Tabela 6-4 Rodzaje oddziaływań na nietoperze w trakcie cyklu życia przedsięwzięcia dotyczącego morskich inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej 

Rodzaje oddziaływań Etap przedsięwzięcia 
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Utrata i degradacja siedlisk  X X X X 

Niepokojenie i 
przemieszczanie 

X X X X X 

Kolizje   X X  

Efekt bariery  X X X  

Oddziaływania pośrednie X X X X X 

Przywabianie (np. możliwości 
dotyczące odpoczynku) 

  X X  

 

6.4.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Prawdopodobne znaczące oddziaływanie inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki ocenia się zwykle 

w dwuetapowym procesie. Pierwszy etap polega na ilościowym określeniu skali oddziaływania na śmiertelność 

ptaków. Drugi etap obejmuje ocenę zmian w populacji w odniesieniu do celów w zakresie ochrony danego 

obszaru. 

Na znaczenie oddziaływań może mieć wpływ wiele różnych czynników: biologia; środowisko; projekt planu i 

przedsięwzięcia. W Ramka 6-7 podsumowano czynniki brane zwykle pod uwagę zarówno przy opracowywaniu 

metod gromadzenia danych wyjściowych, jak i przy ocenie znaczenia. 

Ramka 6-7 Czynniki decydujące o metodach gromadzenia danych wyjściowych oraz o ocenie 
znaczenia w odniesieniu do morskiej energii wiatrowej i ptaków 

Wszystkie oddziaływania 

• Gatunki żyjące długo, o powolnej przemianie pokoleń (strategia typu k), takie jak ptaki morskie, są bardziej 

narażone niż gatunki małe, krótko żyjące (strategia typu r) gatunki, takie jak wróblowe. 

• Małe i zagrożone populacje (np. gatunki wymienione w załączniku I) są bardziej narażone na dodatkowe czynniki 

śmiertelności niż populacje duże, które są stabilne lub rosną. 

• Skumulowane oddziaływanie. 

 

Kolizje 

• Sezonowa zmienność w liczbie przemieszczeń ptaków.  

• Zachowanie służące unikanie, powodujące zmniejszenie ryzyka kolizji.  

• Zachowanie wynikające z przywabienia, powodujące zwiększenie ryzyko kolizji. 

• Dzienne zmiany w charakterystyce lotu, takie jak prędkość, wysokość i kierunek. 
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• Prędkość lotu. 

• Wysokość lotu. 

• Latanie w nocy (co może zwiększyć ryzyko kolizji). 

• Rozmieszczenie turbin i układ farmy wiatrowej (tzn. w stosunku do kierunków przelotu). 

 

Niepokojenie i przemieszczanie 

• Lokalna liczebność ptaków (np. grupy gatunków takich jak nury i tracze (Garthe i in., 2015)).  

• Sezonowość – w porównaniu z lądowymi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej zaobserwowano więcej 

aktywności polegającej na unikaniu farm wiatrowych w sezonie pozalęgowym. 

 

Efekt bariery 

• Sezonowość – zwiększony wydatek energii wynikający z powtarzających się zmian lotu wokół inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej u ptaków lęgowych przemieszczających się pomiędzy swoimi gniazdami i obszarami 

żerowania może być bardziej znaczący niż wydatek energii związany z efektem bariery u ptaków wędrownych 

zmieniających tor lotu wokół inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Zależy to w dużej mierze od lokalizacji farmy 

wiatrowej i kierunków przelotu. 

 

Utrata i degradacja siedlisk 

• Elastyczność gatunków w doborze siedlisk oraz stopień, w jakim mogą one reagować na zmiany w warunkach 

siedliskowych. 

 

Oddziaływania pośrednie 

• Wrażliwość i podatność siedlisk i gatunków będących ofiarami drapieżników na działania związane z inwestycjami 

sektora energetyki wiatrowej w połączeniu z oddziaływaniem na ptaki wynikającym z potencjalnych zmian w 

siedliskach i rozkładzie gatunków będących ofiarami. 

Źródła: 

Villegas-Patraca i in., 2012; Hötker, 2017; Peterson i Fox, 2007. 

 

Podejścia stosowane zazwyczaj do szacowania śmiertelności ptaków i określania znaczenia przeanalizowano 

w publikacji Laranjeiro i in. (2018) i podsumowano w Tabela 5-9. Na potrzeby oceny można połączyć więcej 

niż dwa podejścia. Na przykład do oszacowania śmiertelności ptaków można zastosować model ryzyka kolizji, 

a następnie oszacowanie to można poddać analizie żywotności populacji w celu dokonania oceny 

potencjalnych konsekwencji dla populacji wynikających z dodatkowej śmiertelności. W Szkocji często stosuje 

się modele populacji (analizę żywotności populacji) z zastosowaniem wskaźników alternatywnych.  

Monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby podstawy naukowe, na których opierają się 

wnioski z oceny, miały zastosowanie w perspektywie długoterminowej. Potrzebę stosowania ogólnego 

podejścia do monitorowania omówiono w rozdziale 7. W przypadku ptaków monitorowanie skupia się 

zazwyczaj na ryzyku kolizji i badaniu, czy prognozy modeli ryzyka kolizji sprawdzają się w rzeczywistości.  

W Ramka 6-8 podsumowano niepewności i wyzwania napotkane podczas oceny znaczenia oddziaływań na 

ptaki. Te niepewności i wyzwania mogą wymagać gromadzenia dodatkowych danych wyjściowych lub 

zastosowania zasady ostrożności. 

Ramka 6-8 Główne wyzwania związane z oceną prawdopodobnych znaczących oddziaływań na ptaki 

Wszystkie oddziaływania 

• Typowe odległości pomiędzy obszarami żerowania i miejscami rozrodu określono na podstawie małych próbek119. 

• Brak wiedzy na temat odsetka ptaków z kolonii lęgowych obecnych w sezonie pozalęgowym na obszarach 

specjalnej ochrony (OSO) 120. 

                                                      

119 Zob. np. „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas across 
the UK” (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Zob. np. „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales” (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408


 

Wytyczne KE dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody 181  

• Zrozumienie skumulowanych oddziaływań planów i przedsięwzięć, w szczególności gdy występują ponad 

granicami różnych krajów i dotyczą gatunków migrujących. 

 

Kolizje 

• Ogólne rozkłady wysokości lotu określono na podstawie małych próbek (zob. Badanie sytuacyjne 6-2). 

• Wskaźniki unikania określono na podstawie na małych próbek. 

• Prędkości lotu określono na podstawie na małych próbek. 

• Ograniczone dane empiryczne dotyczące lotów w nocy. 

 

Niepokojenie i przemieszczanie 

• Ograniczone dane empiryczne dla poszczególnych gatunków na temat wskaźników przemieszczenia i zakresu 

przestrzennego, w którym oddziaływania mają miejsce na morzu. 

• Ograniczone dane empiryczne uzasadniające przewidywania w ramach modeli opartych na wskaźnikach. 

 

Efekt bariery 

• Dane empiryczne są ograniczone, ponieważ: (i) w poprzednich badaniach zastosowano nieodpowiednie metody; 

(ii) w poprzednich badaniach nie rozróżniano efektów bariery od efektów przemieszczenia; oraz (iii) techniki 

radarowe mają swoje ograniczenia (np. w zakresie identyfikacji gatunków). 

• Ograniczone dane empiryczne dotyczące ptaków lęgowych, ponieważ poprzednie badania koncentrowały się na 

ptakach migrujących. 

• Skumulowanego efektu bariery dotyczącego unikania przez długodystansowe ptaki wędrowne wielu farm na trasie 

ich wędrówki nadal nie zbadano. 

 

Utrata i degradacja siedlisk 

• Ograniczone dane empiryczne uzasadniające rozpoznanie zagrożeń lub przewidywania w ramach modeli opartych 

na wskaźnikach. 

• Obszar funkcjonalnie powiązanego lądu lub morza poza granicami OSO, który jest niezbędny do utrzymania lub 

przywrócenia właściwego stanu ochrony gatunków. 

 

Oddziaływania pośrednie 

• Ograniczone dane empiryczne dotyczące wrażliwości i podatności gatunków będących ofiarami drapieżników oraz 

ich znaczenia dla przetrwania i sukcesu reprodukcyjnego danego gatunku ptaków. 

 

Badanie sytuacyjne 6-2 Oszacowanie wysokości lotu ptaków morskich przy pomocy lidaru 

Problem 

Szacunki dotyczące ryzyka kolizji oblicza się przy użyciu modelowania ryzyka kolizji; zazwyczaj przy użyciu modelu 

Banda (Band, 2012). Kluczowym parametrem wejściowym w modelu Banda jest wysokość, na której latają ptaki. Istnieje 

szereg metod pomiaru lub szacowania wysokości lotu ptaków, ale wydaje się, że weryfikacja wysokości lotu jest 

ograniczona lub nieobecna (Thaxter i in., 2016). Spowodowało to znaczną niepewność w zakresie szacowania 

wskaźników kolizji, co może prowadzić do stosowania zbyt ostrożnych metod oceny. 

 

Rozwiązanie 

Dzięki nowym postępom w dziedzinie lidaru i cyfrowego obrazowania lotniczego można tworzyć dokładniejsze 

oszacowania wysokości lotu ptaków. 

 

Względy praktyczne/techniczne 

Do zbierania danych o wysokości lotu ptaków morskich wymagany jest statek powietrzny wyposażony w odpowiedni 

skaner lidar zsynchronizowany z kamerą cyfrową. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych cyfrowych pomiarów lotniczych 

i prowadzonych z łodzi, kluczowym czynnikiem ograniczającym wykorzystanie lidaru do oszacowania wysokości lotu 

ptaków w nocy jest konieczność potwierdzenia obecności ptaka i identyfikacji danego gatunku na podstawie zdjęć 

cyfrowych. 

 

Zalety 

W przeciwieństwie do innych podejść lidar jest w stanie mierzyć wysokość lotu ptaków morskich z dużą precyzją, 

zazwyczaj z dokładnością do jednego metra (Cook i in., 2018). Niepewność związana z pomiarami wysokości lotu ptaków 

morskich za pomocą lidaru jest znacznie mniejsza niż niepewność związana z pomiarami wykonywanymi z 

wykorzystaniem innych technologii. Ponadto wysokość lotu szacuje się w odniesieniu do powierzchni morza, co pomaga 



 

Wytyczne KE dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody 182  

przezwyciężyć trudności związane z ujemnymi wysokościami lotu, które mogą zostać zarejestrowane przy użyciu 

cyfrowych pomiarów lotniczych, znaczników GPS lub dalmierzy laserowych (Cook i in., 2018). 

 

Wady 

Wykorzystanie lotniczego skanera lidar zsynchronizowanego z aparatem cyfrowym jest obecnie znacznie droższe niż 

konwencjonalne cyfrowe badania lotnicze.  

Kluczowym ograniczeniem szacowania wysokości lotu ptaków morskich za pomocą lidaru jest to, że falowan ie morza 

może zakłócać wykrywanie lecących ptaków, czego wynikiem jest wysoka liczba wyników fałszywie dodatnich. W 

publikacji Cook i in. (2018) zastosowano niższy próg wynoszący 1–2 m nad poziomem morza. W konsekwencji rozkłady 

wysokości lotu uzyskane za pomocą tej techniki nie będą należycie uwzględniały ptaków lecących poniżej 1–2 m nad 

poziomem morza. Takie przeszacowanie liczby ptaków latających na większych wysokościach może łatwo prowadzić do 

przygotowania ostrożnej oceny ryzyka kolizji, choć uważa się za mało prawdopodobne, aby ocena ta była zbyt ostrożna. 

Źródło: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Możliwe środki łagodzące  

6.4.3.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział zawiera przegląd możliwych środków łagodzących, które zaproponowano lub zastosowano 

w odniesieniu do morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia tych 

środków, w szczególności gdy turbiny wiatrowe instaluje się w miejscach, w których żyje wiele ptaków. Istnieje 

również duża niepewność co do tego, czy niektóre z wymienionych środków będą skuteczne. Właściwa 

lokalizacja farm wiatrowych i związanej z nimi infrastruktury (planowanie rozmieszczenia w skali makro) jest 

najbardziej oczywistym środkiem łagodzącym, pozwalającym uniknąć negatywnego wpływu na ptaki i ogólnie 

na dziką przyrodę. 

W następnym rozdziale opisano zatem środki łagodzące oraz ich skuteczność w unikaniu i ograniczaniu 

znaczących oddziaływań na ptaki po opracowaniu odpowiedniego planu rozmieszczenia inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej w skali makro. 

6.4.3.2 Projektowanie infrastruktury: liczba turbin i specyfikacje techniczne (w tym 
oświetlenie) 

Środek ten, w postaci opisanej w rozdziale 5.3.3.3 (lądowa energia wiatrowa), ma zastosowanie również do 

morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Projektowanie infrastruktury może przyczynić się do 

zmniejszenia ryzyka kolizji, ale może także wpłynąć na efekty przemieszczenia i bariery. 

Wykorzystanie podstawowych danych z badań terenowych lub danych z monitorowania operacyjnego z 

modelowaniem prognostycznym (np. modele ryzyka kolizji) pozwala na zbadanie wpływu konstrukcji i liczby 

turbin. Może to być pomocne przy formułowaniu optymalnego projektu o niskim ryzyku ekologicznym.  

W modelu przedstawionym w publikacji Johnston i in. (2014) wykazano statystycznie, że podniesienie 

wysokości piasty i wykorzystanie mniejszej liczby większych turbin to skuteczne środki zmniejszające ryzyko 

kolizji. 

W publikacji Burton i in. (2011) stwierdzono, że chociaż zaproponowano szereg technologii i technik mających 

na celu ograniczenie liczby kolizji ptaków w różnych sektorach przemysłu, niewiele z nich szeroko 

przetestowano na lądowych lub morskich farmach wiatrowych. Spośród zbadanych środków zidentyfikowano 

te o największym prawdopodobieństwie ograniczenia ryzyka kolizji, a wśród nich znalazło się rozmieszczenie 

wież wabików121. Stwierdzono jednak, że rozmieszczenie wież wabików prawdopodobnie będzie miało wpływ 

tylko na obszary, na których występują duże skupiska alk i nurów. 

Jeśli chodzi o przywabianie ptaków do oświetlenia, z dowodów zawartych w literaturze (Burton i in., 2011) 

wynika, że najskuteczniejsze środki łagodzące obejmują: (i) zamiana stale świecących, silnych czerwonych 

                                                      

121 Wieże umieszczone na obwodzie farmy wiatrowej w celu zniechęcenia ptaków do wlatywania, jak określono w 
publikacji Larsen i Guillemette (2007). 
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świateł (przeznaczonych do ostrzegania statków powietrznych i żeglugi) na światła migające; lub (ii) 

stosowanie stale świecących niebieskich/zielonych świateł ostrzegawczych. Możliwość zastosowania tych 

środków należy jednak sprawdzić w świetle przepisów krajowych i regionalnych.  

6.4.3.3 Planowanie: unikanie, ograniczanie lub etapowe prowadzenie działań w okresach 
wrażliwych ekologicznie 

Planowanie ma na celu unikanie lub ograniczanie niepokojenia i przemieszczania ptaków w pewnych 

krytycznych okresach. Planowanie może być najbardziej użyteczne podczas budowy, rozbudowy źródła 

energii i likwidacji, ale nie podczas eksploatacji. Planowanie oznacza, że działalność jest zawieszona lub 

ograniczona w okresach wrażliwych ekologicznie. Inną możliwością związaną z planowaniem jest rozłożenie 

działań na etapy w taki sposób, aby nadal trwały, ale tylko w mniej wrażliwych miejscach. Można to zrobić z 

wykorzystaniem: (i) istniejącej wiedzy przyrodniczej na temat gatunków, które mogą być obecne w miejscu 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej; (ii) podstawowych danych z badań terenowych; lub (iii) danych z 

monitorowania operacyjnego. 

W przeciwieństwie do lądowych farm wiatrowych, środek ten będzie prawdopodobnie stosowany w mniejszym 

stopniu w przypadku morskich farm wiatrowych. Nie są znane żadne przykłady morskich farm wiatrowych, w 

przypadku których zastosowano ten środek. W odniesieniu do morskich farm wiatrowych możliwości uniknięcia 

oddziaływań są bardzo ograniczone, głównie ze względu na skalę budowy i prawdopodobny harmonogram jej 

realizacji. Zwiększone zdolności statków konstrukcyjnych oznaczają także, że jedynym ograniczeniem dla 

budowy morskiej farmy wiatrowej są w dużej mierze warunki pogodowe. 

6.4.3.4 Ograniczanie pracy turbin: zdefiniowanie czasu pracy turbiny 

Podobnie jak w przypadku lądowej energetyki wiatrowej, ograniczanie pracy turbin może być skuteczne, jeśli 

chodzi o unikanie lub redukowanie ryzyka kolizji ptaków na morskich farmach wiatrowych. 

Tymczasowe wyłączenie turbin jest jednym ze środków, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka 

kolizji ptaków (Burton i in., 2011). Niemieckie Ministerstwo Środowiska zaleca: (i) tymczasowe wyłączenie 

turbin podczas masowych migracji w celu zmniejszenia ryzyka kolizji (zwłaszcza w złych warunkach 

pogodowych i przy słabej widoczności) oraz (ii) obrócenie płaszczyzny wirnika poza kierunek migracji122. 

Wdrożenie tych środków wymaga: (i) dobrych modeli prognozowania migracji; oraz (ii) badań intensywności 

migracji w bezpośrednim otoczeniu farm wiatrowych. 

Istnieje jednak potrzeba modelowania wpływu poszczególnych, realistycznych strategii wyłączania na ptaki 

morskie. 

6.4.3.5 Akustyczne i wizualne środki odstraszające 

Zastosowanie środków odstraszających ma na celu zmniejszenie ryzyka kolizji.  

Środki odstraszające zazwyczaj obejmują instalację urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe lub wizualne 

stale, z przerwami lub po aktywacji przez system wykrywania ptaków. Bierne środki odstraszające można 

stosować również na wieżach i łopatach turbin, np. odpowiednio je pomalować.  

Dowody na skuteczność takich technik są nadal ograniczone i ich skuteczność jest prawdopodobnie mocno 

uzależniona od danego miejsca i gatunku.  

6.5 Ssaki morskie 

6.5.1 Wprowadzenie 

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale odnoszą się do gatunków ssaków morskich wymienionych 

zarówno w załączniku II, jak i załączniku IV do dyrektywy siedliskowej (zob. Tabela 6-5). Gatunki wymienione 

w załączniku II to gatunki, dla których należy wyznaczyć obszary Natura 2000, dlatego też to na nich skupiono 

się w części niniejszych wytycznych dotyczącej odpowiedniej oceny. Informacje zawarte w niniejszym 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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rozdziale mają jednak również znaczenie dla ocen dotyczących gatunków wymienionych w załączniku IV, 

które wymagają ścisłej ochrony na mocy dyrektywy siedliskowej. Wykaz krajowych wytycznych dotyczących 

ssaków morskich znajduje się w dodatku E. 

Tabela 6-5 Gatunki ssaków morskich (fok i waleni) wymienione w załączniku II i IV do dyrektywy siedliskowej. (T = tak; N 
= Nie) 

Gatunek Nazwa zwyczajowa 
Załącznik II  
(Natura 2000) 

Załącznik IV  
(ściśle chroniony) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Morświn T T 

Tursiops truncatus Butlonos zwyczajny T T 

Walenie (wszystkie 

pozostałe gatunki) 

Wieloryby, delfiny i 

morświny 
N T 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Foka szara T N 

Monachus monachus* Mniszka śródziemnomorska T T 

Pusa hispida botnica Nerpa botnicka T N 

Pusa hispida saimensis*^ Nerpa fińska T T 

Phoca vitulina Foka pospolita T N 

* gatunki o znaczeniu priorytetowym, za których ochronę UE ponosi szczególną odpowiedzialność ze względu na 

rozmiar ich naturalnego zasięgu na europejskim terytorium państw członkowskich, do którego ma zastosowanie Traktat 

ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą.  

^ Nerpy fińskie zamieszkują jezioro Saimaa w Finlandii i w związku z tym nie przewiduje się, aby miały one znaczenie 

dla przedsięwzięć związanych z energią wiatrową, chyba że takie przedsięwzięcia naruszają ich siedliska. 

Ze względu na szeroki zasięg występowania ssaków morskich badania strategiczne na skalę regionalną, 

krajową, a nawet międzynarodową, mają znaczenie dla: (i) dostarczenia informacji na temat podstawowych 

wielkości populacji; i (ii) wspierania znaczącej z punktu widzenia biologii oceny planów i przedsięwzięć, w 

szczególności w odniesieniu do skumulowanych oddziaływań. Takie badania zazwyczaj koordynuje się na 

poziomie krajowym lub regionalnym, ale mogą również wymagać uzupełniających prac badawczych na 

poziomie planów lub przedsięwzięć, aby dostarczyć lokalnych danych o większej dokładności.  

Przykładem odpowiedniego, zakrojonego na szeroką skalę (międzynarodowego), długoterminowego badania 

dotyczącego ssaków morskich jest program SCANS123 („Małe walenie w europejskich wodach Atlantyku i w 

Morzu Północnym”). Program ten jest wspierany przez UE oraz rządy Danii, Francji, Niemiec, Niderlandów, 

Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. W ramach programu jako platformy 

badawcze wykorzystano statki nawodne i statki powietrzne. 

Dane podstawowe służące do uzasadnienia odpowiedniej oceny należy gromadzić przy użyciu najlepszych 

dostępnych metod. Nie ma możliwości przygotowania prostego wzorca na potrzeby badań podstawowych lub 

monitorowania (niezależnie od tego, czy są to prace na poziomie przedsięwzięcia, czy strategiczne prace na 

dużą skalę), ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele parametrów. Na przykład niekoniecznie słuszne jest 

przeprowadzanie badań dotyczących ssaków morskich w powiązaniu z badaniami dotyczącymi ptaków 

morskich, niezależnie od tego, czy przeprowadza się je z powietrza, czy ze statku. W publikacji Macleod i in. 

(2010) zwrócono uwagę, że obecne podejścia wydają się na ogół obejmować dołączanie badań dotyczących 

ssaków morskich do badań zoptymalizowanych pod kątem ptaków morskich. Stwierdzono, że takie podejście 

do problemu jest niewłaściwe, jeśli wariancja w ramach badań dotyczących ptaków morskich jest niższa niż 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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wariancja w ramach badań dotyczących ssaków morskich, co jest prawie pewne. Podstawowe wytyczne 

dotyczące metodyki badań przedstawiono w Ramka 6-9. 

Ramka 6-9 Informacje na temat rozmieszczenia ssaków morskich i wytyczne dotyczące metodyki 
badań 

Badania dotyczące rozmieszczenia prowadzone na dużą skalę na szczeblach od międzynarodowego do 

regionalnego 

• Badania SCANS przeprowadzono w 1994 r. (SCANS I), w lipcu 2005 r. (SCANS II) i w 2016 r. (SCANS III)124. 

• Podsumowanie sporządzone przez Komisję OSPAR125. 

• Badanie Akustyczne Ssaków Morskich Wschodniego Wybrzeża Szkocji (ECOMMAS)126. 

• Monitorowanie ssaków morskich Morza Bałtyckiego – projekt Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku 

(HELCOM, znana również jako komisja helsińska)127. 

• SAMBAH128 – Statyczne Monitorowanie Akustyczne Morświna Morza Bałtyckiego: SAMBAH sfinansowano w 

ramach programu LIFE, ukończono w 2016 r. i był to międzynarodowy projekt obejmujący wszystkie państwa UE 

położone nad Morzem Bałtyckim. 

• ACCOBAMS, w szczególności badanie przeprowadzone na dużą skalę latem 2018 r.129 

 

Metody badania/monitorowania 

• Przydatne informacje o zaletach i wadach alternatywnych metod badań przedstawiono w publikacji Macleod i in. 

(2010)130. 

• Stwierdzono, że nie ma wielu wytycznych dotyczących odpowiednich metod badania i monitorowania ssaków 

morskich w odniesieniu do morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Krajowe programy monitorowania (i 

monitorowanie na wyższych poziomach) są źródłem istotnych informacji na potrzeby wielu sektorów przemysłu i 

programów ochrony gatunków. Te programy monitorowania koordynuje i często przeprowadza wiele agencji po 

przygotowaniu szczegółowego planu. W badaniach i monitorowaniu na poziomie przedsięwzięcia w odniesieniu do 

ssaków morskich można stosować techniki badań wizualnych lub akustycznych prowadzonych ze statków lub z 

powietrza. Techniki te muszą być odpowiednie dla danego gatunku i środowiska131. 

 

6.5.2 Rodzaje oddziaływań 

6.5.2.1 Jakie są główne rodzaje oddziaływań? 

Morskie farmy wiatrowe mogą oddziaływać na ssaki morskie (foki i walenie) na szereg sposobów. Dotychczas 

główny nacisk w przedsięwzięciach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej kładziono na oddziaływania 

związane z hałasem podwodnym, w szczególności powstającym w wyniku wbijania pali fundamentów turbin 

wiatrowych takich jak: (i) monopale oraz (ii) płaszczowe pale szpilkowe. Obie te metody wbijania pali mogą 

wytwarzać wysoki poziom hałasu impulsowego. W poszczególnych przypadkach należy jednak uwzględnić 

szereg dodatkowych potencjalnych oddziaływań – mogą one stać się istotne, gdy z czasem zwiększy się 

wiedza na temat ich znaczenia dla ssaków morskich. 

Rodzaje oddziaływań uwzględnione w odpowiednich ocenach podsumowano w Tabela 6-6. W odpowiednich 

ocenach należy w szczególności uwzględniać, czy te (lub inne) oddziaływania mogą mieć wpływ na wskaźnik 

przeżywalności lub sukces reprodukcyjny poszczególnych ssaków morskich. Jest to istotna kwestia, ponieważ 

sukces reprodukcyjny poszczególnych osobników może prowadzić do zmian w parametrach demograficznych 

populacji, których wynikiem może być wymierna zmiana wielkości populacji. 

                                                      

124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Zob. na przykład: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43)”: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Tabela 6-6 Rodzaje oddziaływań na ssaki morskie w trakcie cyklu życia przedsięwzięć z zakresu morskich inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej (wykorzystujących tradycyjne stacjonarne turbiny wiatrowe)132 

Rodzaje oddziaływań  Etap przedsięwzięcia 
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Utrata i degradacja siedlisk   X X X X 

Niepokojenie i przemieszczanie wynikające z hałasu   X X X X X 

Dysfunkcja słuchu (obrażenia wywołane hałasem podwodnym)  X X  X X 

Maskowanie komunikacji  X X X X X 

Kolizje ze statkami  X X X X X 

Efekt bariery   X X X  

Zmniejszenie presji połowowej   X X X  

Zmiany jakości wody (zanieczyszczenia)   X X X X 

Wpływ pól elektromagnetycznych na nawigację    X X  

Oddziaływania pośrednie  X X X X X 

Efekty rafy    X X  

 

Utrata siedlisk  

W prostym ujęciu można uznać, że budowa morskiej farmy wiatrowej na obszarze Natura 2000 stanowi utratę 

siedlisk równą co najmniej powierzchni śladu nowej infrastruktury (w tym fundamentów turbin wiatrowych lub 

podstacji, elementów ochrony przed erozją i ochrony kabli). 

Teoretycznie utrata siedlisk może również nastąpić, jeżeli strefy farm wiatrowych staną się obszarami istotnymi 

dla ssaków morskich (np. obszarami żerowania ze względu na efekty rafy lub zmniejszoną presję połowową 

lub żeglugową), a korzyść ta zostanie utracona po likwidacji turbin. Nie ma jednak jeszcze rozstrzygających 

dowodów naukowych na to, że strefy farm wiatrowych są rzeczywiście atrakcyjne dla ssaków morskich.  

Niepokojenie i przemieszczanie wynikające z hałasu  

Niepokojenie spowodowane hałasem podwodnym bierze się zazwyczaj pod uwagę w odniesieniu do 

czynności takich jak wbijanie pali i detonacje niewybuchów, które mogą wytwarzać hałas wystarczający do 

tymczasowego przemieszczenia zwierząt. Wysoki poziom hałasu powodowanego przez wbijanie pali może 

potencjalnie oddziaływać na zwierzęta na dużym obszarze (np. Thomsen i in., 2006; Nedwell i in., 2007; 

Diederichs i in., 2008; Carstensen i in., 2006; Bergström i in., 2014; Dähne i in., 2013). W publikacji Brandt i 

in. (2011) zbadano reakcje behawioralne morświnów na hałas budowlany wytwarzany przy wbijaniu 

fundamentów monopalowych w dno morskie podczas budowy morskiej farmy wiatrowej Horns Rev II na 

duńskim Morzu Północnym. Stwierdzono, że wbijanie pali oddziałuje wyraźnie niekorzystnie na aktywność 

akustyczną morświna, która spadła o 100 % w pierwszej godzinie po wbijaniu pali i utrzymywała się poniżej 

normalnego poziomu przez 24–72 godziny na obszarze w odległości 2,6 km od miejsca budowy. Ten okres 

zredukowanej aktywności akustycznej zmniejszał się stopniowo wraz ze zwiększaniem się odległości od 

miejsca wbijania pali i nie stwierdzono niekorzystnych skutków w odległości większej niż średnia odległość 

17,8 km. Autorzy doszli do wniosku, że aktywność morświna i prawdopodobnie jego liczebność była niższa 

przez cały 5-miesięczny okres budowy. 

                                                      

132 Chociaż na ten temat na razie wiadomo niewiele, oczekuje się, że pływające turbiny wiatrowe są o wiele mniej 
szkodliwe pod względem: (i) utraty i degradacji siedlisk; (ii) niepokojenia hałasem; (iii) dysfunkcji słuchu; oraz (iv) 
maskowania komunikacji. Z drugiej strony „efekty rafy” związane z pływającymi turbinami wiatrowymi będą bardziej 
ograniczone. 
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W badaniach na farmach wiatrowych na Morzu Północnym w Niemczech odnotowano duże spadki liczby 

przypadków stwierdzenia obecności morświna w pobliżu miejsca palowania (> 90 % spadek przy poziomach 

hałasu powyżej 170 dB), przy czym efekt ten maleje wraz ze wzrostem odległości od pala (25 % spadek przy 

poziomach hałasu 145–150 dB) (Brandt i in., 2016). 

Źródłem informacji jest również program szczegółowego monitorowania prowadzony na morskiej farmie 

wiatrowej Beatrice w Szkocji. Z monitorowania aktywności morświnów podczas wbijania pali wynika, że 

morświny są wypierane z bezpośredniego sąsiedztwa wbijania pali, z 50 % prawdopodobieństwem wywołania 

reakcji w odległości około 7 km od miejsca prowadzenia działań (Graham i in., 2017). W monitorowaniu tym 

wykazano również, że reakcje traciły na sile w miarę upływu okresu budowy oraz że aktywność morświna 

wracała do normalnego poziomu w przerwach między wbijaniem pali. 

Szwedzka Agencja Środowiska skupia się na wrażliwych populacjach morświnów Morza Bałtyckiego. Uważa 

ona, że skutki behawioralne, które czasem postrzega się jako łagodniejsze niż skutki fizyczne, są potencjalnie 

znaczące. Wynika to z faktu, że skutki behawioralne – podobnie jak skutki fizyczne – mogą wpływać na 

śmiertelność zarówno na poziomie osobniczym, jak i na poziomie populacji. Odstraszanie morświnów z dala 

od ich pierwotnych siedlisk wiąże się z ryzykiem szkód częściowo spowodowanych zmniejszonym 

przyjmowaniem energii i zwiększonym poziomem stresu. Morświny mają ograniczoną zdolność do 

magazynowania energii i zazwyczaj podejmują do 500 prób upolowania ryb w ciągu godziny (Wiśniewska i in., 

2016). Oznacza to, że morświny są wrażliwe na niepokojenie, a ich przemieszczenie do innych, drugorzędnych 

siedlisk na kilka tygodni lub miesięcy może wywołać poważne skutki zdrowotne (Forney i in., 2017). Wyparcie 

tego gatunku z pierwotnych siedlisk może skutkować znacznie wyższymi kosztami zapewnienia jego 

przetrwania i zachęcenia zwierząt do pozostania na planowanym obszarze morskiej farmy wiatrowej pomimo 

niepokojenia.  

Jeśli chodzi o prawdopodobny znaczący wpływ na morświny, należy dodać, że większość przeprowadzonych 

dotychczas badań dotyczyła obszarów takich jak Morze Północne, gdzie morświny mają dużo lepsze warunki 

niż na Morzu Bałtyckim. Na badanych obszarach Morza Północnego występowały zwykle solidne, bardzo 

liczebne populacje morświna, tzn. warunki odwrotne do tych na Morzu Bałtyckim. Oznacza to również, że 

wnioski z badań nie zawsze można w pełni zastosować do innych obszarów morskich. Bardzo ważny jest 

kontekst lokalny. Populacja morświna w Morzu Bałtyckim jest niewielka, a jej stan ochrony jest zły. Silnie 

oddziałują na nią również przyłowy, substancje toksyczne dla środowiska i hałas podwodny wytwarzany w 

ramach działalności innej niż energetyka wiatrowa. Jeśli chodzi o substancje toksyczne dla środowiska, Morze 

Bałtyckie jest ponadto znacznie bardziej zanieczyszczone niż na przykład Morze Północne. Poziom 

zanieczyszczenia w Bałtyku powoduje, że zdolność reprodukcyjna samic morświnów spadła (Kesselring i in., 

2017). Ponadto na Morzu Bałtyckim morświny mają mniejszy wybór dobrych jakościowo siedlisk niż na Morzu 

Północnym. Oznacza to, że przemieszczenie morświnów z pierwotnego siedliska na Morzu Bałtyckim może 

mieć poważniejsze konsekwencje niż przemieszczenie ich z pierwotnego siedliska na Morzu Północnym.  

Poza hałasem związanym z wbijaniem pali, również hałas związany z działalnością przed rozpoczęciem 

budowy i z eksploatacją może mieć wpływ na organizmy morskie. W powiązaniu z badaniami prowadzonymi 

na potrzeby budowy farmy wiatrowej na morzu często wykorzystuje się badania geofizyczne i geotechniczne. 

Badania te wiążą się z wysokim poziomem hałasu, który może powodować: (i) trwałe i tymczasowe 

uszkodzenia słuchu; (ii) efekty ucieczki/unikania; oraz (iii) inne skutki behawioralne. Niektóre echosondy 

wykorzystują częstotliwości w zakresie słyszalności morświnów i mogą niepokoić ten gatunek, którego 

przetrwanie jest w dużym stopniu uzależnione od komunikacji akustycznej. Niepokoić je może również ciągły 

hałas wydawany przez statki prowadzące regularną konserwację. 

Hałas z wbijania pali może wyrządzić poważne szkody fizyczne niektórym zwierzętom, ale jest to działalność 

przejściowa, która trwa przez kilka miesięcy podczas budowy farmy wiatrowej, a następnie się kończy. 

Tymczasem hałas wywołany pracą farmy wiatrowej jest znacznie mniejszy, ale będzie obecny na miejscu 

przez wiele lat. Może to mieć wpływ na zachowanie niektórych gatunków, potencjalnie zmieniając równowagę 

ekosystemu na danym obszarze. Ani początkowy, ani długoterminowy wpływ hałasu na życie morskie, jaki 

wywiera morska inwestycja sektora energetyki wiatrowej, nie są jeszcze jasno określone. Niemniej jednak 

powszechnie przyjmuje się, że negatywne oddziaływanie istnieje, chociaż poziomy graniczne (punkty, w 

których staje się mniej lub bardziej szkodliwe) nie są jasno określone (Castell J. i in., 2009). 

Dysfunkcja słuchu 
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Wysoki poziom hałasu podwodnego może narażać ssaki morskie na urazy. Mogą to być urazy takie jak zmiana 

progu słyszenia na jednej lub kilku częstotliwościach. Na skrajnym końcu skali urazy te mogą być śmiertelne. 

Urazy subletalne mogą mieć wpływ na wskaźniki życiowe danego osobnika (tj. wskaźnik przeżywalności i 

wskaźnik reprodukcji) i dlatego też stanowią potencjalnie poważną konsekwencję. Tymczasowe przesunięcie 

progu słyszenia uznaje się w niniejszych wytycznych za ekstremalną formę zaburzeń zachowania; trwałe 

przesunięcie progu słyszenia uznaje się za dolną granicę urazu. Ze względów etycznych nie mierzy się 

empirycznie wartości początkowych trwałego przesunięcia progu słyszenia. Szacuje się je natomiast na 

podstawie ekstrapolacji wartości początkowych tymczasowego przesunięcia progu słyszenia w głównych, 

istotnych grupach gatunków ssaków morskich wg funkcjonalnego słyszenia. W przypadku hałasu 

impulsowego, takiego jak palowanie, NOAA (NMFS, 2018)133 ustaliła trwałe przesunięcie progu słyszenia na 

najniższym poziomie, który przekracza naturalną zarejestrowaną wariację wrażliwości słuchu (6 dB), i zakłada, 

że trwałe przesunięcie progu słyszenia powstaje w wyniku narażenia na poziomie co najmniej 40 dB 

tymczasowego przesunięcia progu słyszenia mierzonego około 4 minut po narażeniu. Stosowanie wartości 

początkowych trwałego przesunięcia progu słyszenia nie oznacza, że wszystkie zwierzęta doświadczą 

trwałego przesunięcia progu słyszenia; wartości progowe trwałego przesunięcia progu słyszenia stosuje się 

raczej do wskazania zakresu, poniżej którego istnieje pewność, że trwałe przesunięcie progu słyszenia nie 

będzie miało miejsca. Wartości początkowe trwałego przesunięcia progu słyszenia stanowią zatem ostrożne 

wskazanie liczby zwierząt potencjalnie narażonych na trwałe przesunięcie progu słyszenia, a nie miarę liczby 

zwierząt, co do których przewiduje się, że faktycznie wystąpi u nich trwałe przesunięcie progu słyszenia. 

Palowanie i detonacje niewybuchów to działania, które generują wystarczającą ilość energii, aby stworzyć 

zagrożenie dysfunkcji słuchu. Ważne jest, by oceny należycie uwzględniały wszystkie takie działania i by nie 

pomijano możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych (na przykład połączenia efektów detonacji 

niewybuchów i palowania w ramach różnych odrębnych przedsięwzięć). 

Poniżej przedstawiono dodatkowe potencjalne oddziaływania, które należy rozważyć w poszczególnych 

przypadkach. 

Maskowanie komunikacji 

W publikacji David (2006) stwierdzono, że hałas z wbijania pali może maskować głośne wokalizacje butlonosa 

zwyczajnego w odległości 10–15 km i słabe wokalizacje w promieniu do 40 km. Przemieszczenie delfinów 

(tzn. delfiny oddalają się od miejsca wbijania pali) może zniwelować maskowanie zachodzące podczas 

budowy. Jednak niższe poziomy hałasu, np. podczas eksploatacji farm wiatrowych, mogą mieć znaczące 

konsekwencje w dłuższym okresie, jeżeli dojdzie do zakłócenia normalnych zachowań. 

Kolizje ze statkami 

W publikacji CEFAS (2009) i Bailey i in. (2014) zasugerowano, że zwiększony ruch statków związany z 

inwestycjami morskimi zwiększa ryzyko zderzeń ze statkami, co może prowadzić do zranienia/śmierci ssaków 

morskich.  

Większość analiz dotyczących kolizji ssaków morskich ze statkami nie ma związku z inwestycjami sektora 

energetyki wiatrowej. Dotyczą one głównie ruchu morskiego na szlakach żeglugowych na wodach otwartych i 

odnoszą się do większych gatunków, takich jak kaszaloty i fiszbinowce. Przyjmuje się, że większość zderzeń 

ze skutkiem śmiertelnych ma miejsce w przypadku statków o długości 80 m lub większej poruszających się z 

prędkością 14 węzłów lub większą (Laist i in., 2001).  

Na pewnym etapie pojawiły się obawy, że martwe foki pospolite i młode foki szare często znajdowane w 

Zjednoczonym Królestwie i na innych wodach europejskich z tzw. ranami spiralnymi („kręconymi”) mogły 

zginąć w wyniku działalności człowieka, np. w wyniku kontaktu ze śrubą w dyszy Korta obecnej w wielu 

statkach obsługujących farmy wiatrowe (Bexton i in., 2012). Z aktualnych danych wynika jednak, że rany te 

mogły powstać w wyniku ataków drapieżników polujących na foki szare (Brownlow i in., 2015). 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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Zwiększone natężenie ruchu statków w ramach działalności związanej z morską energetyką wiatrową stanowi 

istotne oddziaływanie skumulowane. Jest ono szczególnie istotne na morzach, na których już teraz panuje 

duży ruch, takich jak Morze Śródziemne lub Północne i Bałtyckie.  

Efekt bariery 

Koncepcja efektu bariery opiera się na założeniu, że obecność turbin wiatrowych i działalność w pobliżu farmy 

wiatrowej może stanowić barierę dla przemieszczania się niektórych gatunków ssaków morskich. Byłby to 

efekt bardziej długotrwały niż: (i) tymczasowe niepokojenie podczas budowy/likwidacji; lub (ii) indywidualne 

zdarzenia podczas eksploatacji, takie jak prace konserwacyjne. Nie wydaje się, aby w przypadku gatunków 

najczęściej występujących w pobliżu istniejących morskich farm wiatrowych (np. morświnów, fok pospolitych i 

fok szarych) istniały dowody na jakikolwiek efekt bariery. W ocenach pominięto również możliwość wystąpienia 

sytuacji, w której palowanie odbywa się w różnych miejscach jednocześnie, tworząc razem barierę dla 

przemieszczania się między jednym obszarem a drugim (np. publikacja Smart Wind, 2015). Jednak w 

przypadku innych gatunków, które mogą występować na obszarach, na których prowadzi się nowe inwestycje, 

takich jak Morze Śródziemne (np. finwal Balaenoptera physalus, kaszalot Physeter macrocephalus i zyfia 

gęsiogłowa Ziphius cavirostris), nie ma informacji na temat możliwości występowania efektu bariery.  

Jakość wody (zanieczyszczenia) 

Ssaki morskie są wrażliwe na toksyczne zanieczyszczenia, które mogą ulegać bioakumulacji i być 

przekazywane potomstwu przez matki karmiące (Bustamante i in., 2007). Większość istotnych substancji 

zanieczyszczających ulegających bioakumulacji już wycofano z użycia; obecne oddziaływania wynikają w 

dużej mierze ze zrzutów zanieczyszczeń w przeszłości. Jednak rozpuszczalne w tłuszczach związki 

chloroorganiczne, takie jak przemysłowe polichlorowane bifenyle (PCB), mogą dostawać się do organizmu 

drogą pokarmową i potencjalnie prowadzić do obniżenia zdolności reprodukcyjnych i osłabienia układu 

odpornościowego. 

Wszelkie prace przy inwestycjach morskich wymagają stosowania różnych substancji chemicznych, takich jak 

smary do silników wysokoprężnych, oleje smarowe, ciecze hydrauliczne i związki przeciwporostowe (związki, 

które zapobiegają gromadzeniu się glonów na infrastrukturze morskiej).  

Zmiany w jakości wody mogą również nastąpić poprzez mobilizację zawieszonych osadów. Jednak ponieważ 

ssaki morskie są stosunkowo mało wrażliwe na zawieszone osady, a wszelkie oddziaływania mają zazwyczaj 

ograniczoną skalę przestrzenną i czasową, powstałe oddziaływania są zasadniczo nieznaczne (np. Bergström 

i in., 2014). 

Pole elektromagnetyczne 

W trakcie eksploatacji stosowane standardowo w branży kable prądu przemiennego i kable HVDC wytwarzają 

pole elektromagnetyczne, które z kolei może indukować pola elektryczne w środowisku morskim. W publikacji 

Gill i in. (2005) rozważano teoretycznie, że zjawisko to może potencjalnie wpływać na wrażliwość waleni na 

pola magnetyczne, prawdopodobnie związaną ze zdolnością tych zwierząt do określania kierunku. Nie ma 

żadnych znanych dowodów na występowanie takiego oddziaływania w praktyce, a obecnie nie uznaje za 

prawdopodobne, aby miało ono znaczenie w przypadku waleni. 

Efekty rafy 

Gdy w środowisku morskim pojawiają się nowe konstrukcje, może powstać efekt rafy. Kolonizacja (osiadanie 

gatunków na elementach strukturalnych) przez algi, wodorosty morskie itp. sztucznych „raf” („efekt rafy”) może 

spowodować zmiany w otaczających siedliskach przyrodniczych, w tym oddziaływać na ofiary drapieżników i 

ich zachowanie. Zmiany te mogą obejmować: (i) korzystne efekty wynikające z ograniczenia połowów; oraz 

(ii) więcej zbiorowisk ryb (ofiar drapieżników) (zob. również ramka 6-1).  

Jest możliwe, że działające farmy wiatrowe będą miały pozytywny wpływ na ssaki morskie i ryby ze względu 

na: (i) zwiększenie siedlisk dzięki wprowadzeniu nowych twardych podłoży (fundamenty i elementy chroniące 

przed erozją) lub; (ii) ograniczenie/wyłączenie obszaru z działalności połowowej (np. Bergström i in., 2014; 

Raoux i in., 2017; Scheidat i in., 2011). Jednakże obecnie panuje ograniczona pewność co do tego, czy taki 

efekt istnieje i jakie jest jego znaczenie. W szczególności w długoterminowym badaniu (Teilmann i Carstensen, 
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2012) przeprowadzonym w latach 2001–2012 na jednej z pierwszych morskich farm wiatrowych (Nysted na 

wodach duńskich w zachodniej części Morza Bałtyckiego) stwierdzono, że aktywność echolokacyjna morświna 

(jako wskaźnik obecności morświna) znacznie spadła na obszarze farmy wiatrowej w porównaniu z poziomami 

wyjściowymi i do 2012 r. nie powróciła w pełni do normy. Aktywność echolokacyjna w obrębie farmy wiatrowej 

stopniowo wzrosła, co może wskazywać na rosnący efekt rafy, ale nie wydaje się jeszcze, aby był on znaczący. 

Natomiast w publikacji Scheidat i in. (2011) stwierdzono wyraźny i znaczący wzrost aktywności akustycznej 

morświnów na obszarze inwestycji sektora energetyki wiatrowej Egmond aan Zee w Niderlandach. Autorzy 

odnotowali sprzeczność z wynikami w Nysted. Zasugerowali, że inwestycja sektora energetyki wiatrowej 

Egmond aan Zee najprawdopodobniej wpływa zasadniczo korzystnie na ssaki morskie (ponieważ czynniki 

takie jak zwiększona dostępność żywności lub schronienia przeważają nad hałasem podwodnym 

pochodzącym z turbin i statków obsługujących). Podkreślili jednak, że należy być ostrożnym w formułowaniu 

ogólnych wniosków na podstawie wyników i tych ostatnich nie należy bezkrytycznie wykorzystywać w 

odniesieniu do innych inwestycji sektora energetyki wiatrowej w innych siedliskach. Wynika to z faktu, że w 

różnych warunkach równowaga pomiędzy czynnikami pozytywnymi i negatywnymi może wyglądać inaczej. 

To, czy obecność morskiej farmy wiatrowej jest korzystna dla ssaków morskich, można ustalić jedynie za 

pomocą badań długoterminowych, najlepiej obejmujących badania podstawowe. Ustalenie tej kwestii będzie 

jednak prawdopodobnie istotne przy planowaniu rozbudowy źródła energii lub likwidacji przedsięwzięć po 

zakończeniu eksploatacji. 

Podczas likwidacji należy w wyważony sposób uwzględnić zalety i wady pozostawienia na miejscu niektórych 

elementów infrastruktury, takich jak podstawy fundamentów turbin wiatrowych i pancerze skalne, które mogą 

być korzystne dla ssaków morskich. Należy to zrównoważyć z wezwaniami do usunięcia takich struktur, które 

mogą wynikać z: (i) innych kwestii związanych z ochroną (np. jeżeli wcześniej istniejące siedliska miały inny 

charakter); oraz (ii) interesów użytkowników morza, w tym interesów związanych z rybołówstwem i 

bezpieczeństwem żeglugi. Na przykład Niemcy zdecydowały, że likwidacja musi obejmować usunięcie całej 

infrastruktury, i warunek ten zawarto w pierwotnym zezwoleniu na budowę infrastruktury. 

6.5.2.2 W jaki sposób ocenia się znaczenie? 

Znaczenie określa się za pomocą podejścia skupiającego się na powiązaniu konsekwencji działań związanych 

z inwestycjami sektora energetyki wiatrowej (zwłaszcza urazów lub niepokojenia) z konsekwencjami na 

poziomie osobników i populacji. 

Na znaczenie oddziaływań może mieć wpływ szereg różnych czynników. Czynniki te obejmują biologię, 

środowisko, projekt planu i projekt przedsięwzięcia. W Ramka 6-10 podsumowano czynniki zwykle brane pod 

uwagę zarówno przy: (i) opracowywaniu metod gromadzenia danych wyjściowych; jak i (ii) przy ocenie 

znaczenia poszczególnych czynników.  

Ramka 6-10 Czynniki decydujące o metodach gromadzenia danych wyjściowych oraz o ocenie 
znaczenia w odniesieniu do morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej i ssaków morskich 

Biologiczne 

• Grupa ssaków morskich według funkcjonalnego słyszenia (Tabela 6-7). 

• Bliskość obszarów rozpłodowych – zakłada się zwiększoną wrażliwość w przypadku krytycznych wydarzeń w życiu 

osobników, takich jak cielenie się. Znajduje to odzwierciedlenie na przykład w bardziej rygorystycznych środkach 

ostrożności dotyczących palowania stosowanych w niektórych państwach członkowskich. 

 

Środowiskowe 

• Środowisko podwodne, ponieważ wpływa na rozchodzenie się dźwięku. Rozchodzenie się hałasu podwodnego 

zazwyczaj poddaje się modelowaniu. Optymalne modelowanie powinno obejmować dane wejściowe opisujące 

batymetrię, charakterystykę osadów dna morskiego oraz właściwości słupa wody wpływające na prędkość dźwięku 

(temperatura i zasolenie oprócz głębokości). Modelowanie to powinno zostać potwierdzone badaniami terenowymi 

przeprowadzanymi w celu potwierdzenia prognoz (Farcas i in., 2016). 

• Obecność obiektów geograficznych, które mogą nasilić skutki behawioralne. Na przykład hałaśliwe działania w 

pobliżu wejścia do zatoki, w przesmykach lub na innych obszarach ograniczonych przestrzennie mogą 

spowodować, że zwierzęta nie będą w stanie oddalić się od głośnego hałasu, co może zwiększyć ryzyko 

odniesienia przez nie obrażeń. 

 

Projekt planu lub projekt przedsięwzięcia 

• Projekt fundamentów turbin wiatrowych. 
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• Poziom hałasu podwodnego zazwyczaj rośnie wraz ze średnicą wbijanych pali fundamentów i zastosowaną energią 

młota. 

• Instalacja fundamentów monopalowych może powodować większy poziom hałasu podwodnego, ale przez krótszy 

okres niż instalacja fundamentów przy użyciu płaszczowych pali szpilkowych, gdzie zazwyczaj stosuje się trzy lub 

cztery mniejsze pale na jeden fundament.  

• Rozwiązania w zakresie fundamentów nieobejmujące wbijania, takie jak fundamenty grawitacyjne, kesony ssące 

lub turbiny pływające, powodują znacznie niższy poziom hałasu. Ich stosowanie wiąże się z niskim 

prawdopodobieństwem wystąpienia głośnego hałasu podwodnego. 

• Typ gruntu – może wpływać na ilość energii wymaganej do wbijania pali oraz czas trwania palowania. 

• Aktywność statków – liczba i rodzaj statków wykorzystywanych na różnych etapach przedsięwzięcia (w tym na 

etapie eksploatacji); trasy, którymi pływają; oraz zmiany w istniejących poziomach ruchu morskiego. 

 

Tabela 6-7 Grupy ssaków morskich według funkcjonalnego słyszenia i zakresy słyszalności (opracowane na podstawie 
publikacji Southall, 2007) 

Grupa funkcjonalnego słyszenia Zakres funkcjonalnego słyszenia* 

Walenie wykorzystujące niskie częstotliwości+ 
(fiszbinowce) 

7 Hz – 30 kHz 

Walenie wykorzystujące średnie częstotliwości 
(delfiny, zębowce, zyfie gęsiogłowe, butlogłowy 
północne) 

150 Hz – 160 kHz 

Walenie wykorzystujące wysokie częstotliwości 
(morświny prawdziwe) 

180 Hz – 200 kHz 

Fokowate płetwonogie (foki prawdziwe) 75 Hz – 100 kHz 

* Reprezentuje łączne pasmo częstotliwości słyszenia całej grupy (tzn. wszystkich gatunków w grupie), przy czym 

zakresy słyszenia poszczególnych gatunków nie są zazwyczaj tak szerokie.  

+ Szacunkowy zakres słyszenia waleni wykorzystujących niskie częstotliwości oparto na badaniach behawioralnych, 

zarejestrowanych wokalizacjach i badaniach ucha wewnętrznego. 

Ryzyko uszkodzenia słuchu u ssaków morskich (tj. trwałe przesunięcie progu słyszenia lub poważniejsze 

skutki) ocenia się za pomocą zakresu progów w oparciu o dostępne audiogramy. Na przykład szeroko stosuje 

się kryteria przedstawione w publikacji Southall i in. (2007). Publikacja NMFS (2018), często określana jako 

wytyczne/progi NOAA, stanowi obecnie najbardziej aktualne wytyczne dotyczące określania trwałego 

przesunięcia progu słyszenia zarówno w odniesieniu do hałasu impulsowego (np. pochodzącego z wbijania 

pali), jak i nieimpulsowego (np. pochodzącego z pogłębiania lub aktywności statków). Ryzyko urazu opiera się 

na dwóch kryteriach: łącznym ekspozycyjnym poziom dźwięku (SELcum) i szczytowej wartości ciśnienia 

akustycznego (szczytowe SPL) (zob. Tabela 6-8). Aby ocenić kryterium łącznego ekspozycyjnego poziomu 

dźwięku, prognozy dotyczące odebranego poziomu dźwięku są ważone częstotliwością, aby odzwierciedlić: 

(i) wrażliwość słuchu grupy funkcjonalnego słyszenia poszczególnych gatunków ssaków morskich; oraz (ii) 

ekspozycję na dźwięk określoną w 24-godzinnym okresie aktywności. Kryterium szczytowej wartości ciśnienia 

akustycznego porównuje się z nieważonym odbieranym poziomem dźwięku. Uznaje się, że przekroczenie 

któregokolwiek z tych progów oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia urazu wywołującego trwałe 

przesunięcie progu słyszenia. 

Tabela 6-8 Wartości progowe trwałego przesunięcia progu słyszenia w przypadku hałasu impulsowego określone w 
publikacji NOAA (NMFS, 2018) 

Grupa słyszenia 
Wartość progowa trwałego 
przesunięcia progu słyszenia 

 

 
Łączny ekspozycyjny poziom 
dźwięku 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Szczytowa wartość ciśnienia 
akustycznego 
[ dB re 1 μPa] nieważone 

Walenie wykorzystujące niskie 
częstotliwości 

183 219 

Walenie wykorzystujące średnie 
częstotliwości 

185 230 

Walenie wykorzystujące wysokie 
częstotliwości 

155 202 

Fokowate 185 218 

* ważone zgodnie z funkcjami ważenia audiogramów określonymi w NMFS (2016) dla poszczególnych grup słyszenia. 



 

Wytyczne KE dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody 192  

Oddziaływania behawioralne budowy farmy wiatrowej można badać za pomocą krzywej zależności między 

dawką a reakcją. Tam gdzie to możliwe, krzywa ta powinna być źródłem dowodów empirycznych 

specyficznych dla danego gatunku opartych na najodpowiedniejszych dostępnych danych z monitorowania. 

Trwają również prace nad wykorzystaniem modeli populacji do oceny konsekwencji niepokojenia dla populacji 

(zob. Badanie sytuacyjne 6-3). 

Badanie sytuacyjne 6-3 Modele populacji ssaków morskich 

Konsekwencje dla populacji oddziaływań subletalnych, takich jak niepokojenie związane z palowaniem fundamentów 

turbin wiatrowych, można badać przy użyciu modelowania predykcyjnego lub analizy żywotności populacji. Dwa takie 

podejścia to iPCoD i DEPONS, omówione w poniższych punktach. 

 

• DEPONS (Niepokojenie oddziałujące na populację morświnów na Morzu Północnym) to program badawczy 

prowadzony przez krajowe centrum ds. środowiska i energii (DCE) na Uniwersytecie w Aarhus. W ramach 

programu opracowano ogólnodostępny model symulacji wpływu hałasu pochodzącego z wbijania pali podczas 

budowy morskich farm wiatrowych na dynamikę liczebności populacji morświnów. DEPONS opracowano na 

podstawie opartego na osobnikach modelu ruchu i gospodarki energii morświnów opracowanym przez Jacoba 

Nabe‐Nielsena i jego współpracowników (Nabe-Nielsen i in., 2011; Nabe‐Nielsen i in., 2013; Nabe-Nielsen i in., 

2014). 

• iPCoD (przejściowe konsekwencje niepokojenia dla populacji) to ramy badania skutków hałasu, zwłaszcza 

pochodzącego z palowania związanego z morskimi farmami wiatrowymi (Harwood i in., 2013; King i in., 2015). 

Model uwzględnia liczbę ssaków morskich, co do których przewiduje się, że będą narażone na niepokojenie lub 

urazy wywołujące trwałe przesunięcie progu słyszenia, oraz przewiduje przyszły kierunek zmian populacji w oparciu 

o konsekwencje ustalone w ramach procesu eksperckiego. Oczekuje się, że w odpowiednim czasie dostępne będą 

dane empiryczne, które zastąpią ocenę ekspercką. Ramy te można stosować w odniesieniu do szeregu gatunków, 

w tym morświnów, fok szarych, fok pospolitych, butlonosów zwyczajnych i płetwali karłowatych. iPCoD opiera się 

na solidnych założeniach i opinii eksperckiej. Jego mocne strony to przejrzystość, możliwość kontrolowania i ujęcia 

w sposób ilościowy. Jednym z głównych atutów iPCoD może być możliwość wykorzystania tej metody do oceny 

łącznego oddziaływania szeregu morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej. 

 

Dalsze informacje na temat modeli populacji wykorzystywanych w ocenie oddziaływania na ssaki morskie znajdują się w 

publikacji Sparling i in. (2017). 

Źródło: 

Model DEPONS dostępny pod adresem: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Model iPCoD dostępny pod adresem: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Badanie sytuacyjne 6-4 Ocena wpływu hałasu pochodzącego z wbijania pali na ssaki morskie, Niemcy 

Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) 

opublikowała dwie normy techniczne w zakresie badań środowiskowych dotyczących wpływu hałasu na ssaki morskie. 

Standardowe badanie wpływu morskich turbin wiatrowych na środowisko morskie (StUK 4) podzielono w następujący 

sposób:  

(i) norma z instrukcjami pomiarowymi dotyczącymi monitorowania dźwięku pod wodą; oraz 

(ii) norma dotycząca morskich farm wiatrowych obejmująca prognozy dotyczące dźwięku podwodnego i wymogi 

minimalne dotyczące dokumentacji. 

 

Strategia stosowana przez władze w celu zapobiegania znaczącego wpływu wbijania pali na morświny polega na 

technicznym ograniczaniu i redukcji hałasu u źródła. Zgodnie z niemieckimi przepisami poziom progu możliwego 

oddziaływania na morświny wynosi do 160 dB SEL (poziom ekspozycji na hałas) w odległości 750 m od miejsca 

palowania. 

 

Zgodnie z planem ochrony morświnów w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Północnym z 2013 r. 

prace budowlane należy koordynować w taki sposób, aby jak najmniej oddziaływać na osobniki lub poziom populacji 

morświna. W danym momencie dźwięk podwodny może niepokoić nie więcej niż 10 % powierzchni obszarów ochrony 

przyrody. Zasada ta opiera się na ogólnym podejściu określonym przez agencję federalną, zgodnie z którym w przypadku 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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utraty ponad 1 % powierzchni skutki uznaje się za znaczące. Ponieważ palowanie jest czynnością tymczasową, za 

dopuszczalne uznaje się jednak niepokojenie 10 % powierzchni134. 

 

Istnieje jeden wyjątek od tej zasady w przypadku obszaru Natura 2000 „Rafa zewnętrzna wyspy Sylt”. W okresie od 

kwietnia do sierpnia niepokojone może obejmować nie więcej niż 1 % tego obszaru, ponieważ jest to prawdopodobnie 

obszar rozpłodowy morświna. 

Źródło: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Badanie sytuacyjne 6-5 Warunki udzielenia zezwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej w 
Szwecji dotyczące morświnów 

Przedsiębiorstwo zajmujące się energią wiatrową złożyło wniosek o pozwolenie na budowę w hrabstwie Halland morskiej 

farmy wiatrowej obejmującej maksymalnie 50 turbin wiatrowych. Dwa sąsiadujące ze sobą obszary Natura 2000, Stora 

Middelgrund och Röde (SE0510186) i Lilla Middelgrund (SE0510126), znajdują się zaledwie 20 km od obszaru farmy 

wiatrowej. W tej części cieśniny Kattegatt morświny występują w stosunkowo dużej liczbie. Stora Middelgrund jest jednym 

z najważniejszych obszarów reprodukcji dla populacji morświna Morza Bełtów. Znaczna liczba morświnów występuje 

również w Lilla Middelgrund. Szczególne znaczenie dla morświna ma pewien obszar położony zaledwie 10 km od farmy 

wiatrowej.  

 

W 2015 r. szwedzki Sąd Apelacyjny ds. Gruntów i Środowiska orzekł135, że zastosowanie mają przepisy dotyczące ścisłej 

ochrony gatunków. Stwierdził również – jak wcześniej orzekł szwedzki Sąd ds. Gruntów i Środowiska – że powolne tempo 

rozmnażania się morświnów i długi czas wymiany pokoleniowej sprawiają, że każdy przypadek niepokojenia osobników 

ma znaczenie dla stanu ochrony całej populacji.  

 

Sąd orzekł, że obszar brzegowy Stora Middelgrund och Röde oraz szczególnie istotny obszar około 10 km od farmy 

wiatrowej (gdzie dojrzałe płciowo samice spędzają 50 % czasu), nie będą narażone na niepokojenie hałasem na poziomie 

powodującym przemieszczenie morświnów. Na tej podstawie Sąd orzekł, że dopóki lokalne oddziaływanie występuje 

tylko w promieniu dziesięciu kilometrów od obszaru farmy wiatrowej, nie ma znaczącego ryzyka dla obszarów Natura 

2000.  

 

Wspomniane przedsiębiorstwo zajmujące się farmami wiatrowymi otrzymało pozwolenie na budowę farmy wiatrowej pod 

pewnymi warunkami. Zgodnie z jednym z warunków przedsiębiorstwo musiało upewnić się, że podczas prowadzenia 

hałaśliwych działań na określonym poziomie głośności – zarówno na etapie budowy, jak i likwidacji – w promieniu 750 m 

nie ma żadnych morświnów. 

Źródło: Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Gospodarki Wodnej 

  

W Ramka 6-11 podsumowano niektóre z obszarów niepewności i wyzwań napotkane podczas oceny 

prawdopodobnych znaczących skutków dla ssaków morskich. Te obszary niepewności i wyzwania mogą 

oznaczać konieczność zgromadzenia dodatkowych danych wyjściowych lub zastosowania zasady 

ostrożności. 

Ramka 6-11 Główne wyzwania związane z oceną prawdopodobnych znaczących oddziaływań na 
ssaki morskie 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 
135 Wyrok z 8.12.2015, sprawa M 6960-14, dostępny na stronie https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Wszystkie oddziaływania 

• Czynniki przyczyniające się do sezonowego i międzyrocznego zróżnicowania rozmieszczenia ssaków morskich. 

• Względne znaczenie różnych obszarów morskich, na przykład: (i) dla żerowania; (ii) jako korytarze migracyjne; 

oraz (iii) dla rozrodu (gody lub cielenie). 

 

Hałas podwodny  

• Zakres przestrzenny niepokojenia oraz liczba niepokojonych zwierząt. 

• Mechanizmy leżące u źródła reakcji ssaków morskich na hałas. 

• Względne znaczenie hałasu pochodzącego ze statków, wbijania pali, akustycznych środków odstraszających i 

innych źródeł dla niepokojenia i przemieszczania ssaków morskich.  

 

Różnice w reakcji wynikające z jakości siedlisk, sezonowości i technik budowlanych 

• Wpływ niepokojenia lub urazów (trwałe przesunięcie progu słyszenia) na wskaźniki życiowe ssaków morskich (np. 

przeżycie i rozmnażanie). 

• Brak danych empirycznych dla niektórych gatunków. Na przykład nie stwierdzono, aby przeprowadzono badania 

dotyczące reakcji behawioralnej płetwala karłowatego na dźwięki impulsowe (Harwood & King, 2017). 

• Uznano, że jest mało prawdopodobne, aby hałas podwodny pochodzący z pracujących turbin wiatrowych miał 

znaczący wpływ na ssaki morskie (Bailey i in., 2014). Nie ma jednak całkowitej pewności co do możliwego poziomu 

hałasu emitowanego przez nowsze, znacznie większe turbiny (np. 10 MW+). W ocenach nie należy zakładać, że 

poziomy hałasu na pewno utrzymają się poniżej poziomów budzących obawy. 

• Nie ma pewności w kwestii relacji między bezwzględną skalą hałasu podwodnego a czasem trwania oddziaływania. 

Na przykład instalacja farmy wiatrowej na fundamentach monopalowych zajmie mniej czasu (całkowity czas 

wbijania pali) niż instalacja tej samej farmy wiatrowej na fundamentach płaszczowych, ale bezwzględny poziom 

hałasu będzie prawdopodobnie wyższy w przypadku (większych) fundamentów monopalowych. Należy ocenić oba 

scenariusze, a następnie przeanalizować przypadek najbardziej pesymistyczny pod względem wpływu na ssaki 

morskie (tj. liczba zwierząt zranionych lub przemieszczonych). 

• Wraz ze wzrostem odległości hałas impulsowy stopniowo nabiera coraz bardziej ciągłego charakteru. Wartości 

powodujące trwałe przesunięcie progu słyszenia są wyższe w przypadku hałasu ciągłego (tzn. przesunięcie progu 

zachodzi przy wyższych poziomach dźwięku) niż w przypadku dźwięku impulsowego. Jednak nie ma jasności co 

do odległości, od której w odniesieniu do działań takich jak wbijanie pali lub detonacje niewybuchów można 

zastosować wartości dla hałasu ciągłego, i może być ona inna w zależności od warunków panujących w danym 

miejscu. 

 

Przemieszczenie 

• Istnieją pewne niejasności co do znaczenia przemieszczeń dla osobników i populacji ssaków morskich, tj. 

konsekwencji ekologicznych (zob. Badanie sytuacyjne 6-3). 

• Nie ma pełnej wiedzy co do tego, jak farma wiatrowa oddziałuje na morświny Morza Bałtyckiego na etapie 

eksploatacji. Przeprowadzono bardzo niewiele badań dotyczących morświnów. W przeprowadzonych badaniach 

uzyskano wyniki, które niekoniecznie mają zastosowanie do warunków panujących na Morzu Bałtyckim (komentarz 

szwedzkiej Agencji ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej, 2019). 

• Chociaż w większości badań skoncentrowano się na hałasie pochodzącym z wbijania pali, w publikacji Brandt i in. 

(2018) opisano również spadek liczby przypadków stwierdzenia obecności morświna w pobliżu miejsc budowy na 

kilka godzin przed wbijaniem pali. Wynika to prawdopodobnie ze wzrostu aktywności (np. ruchu statków) wokół 

budowy, czemu sprzyja również lepsze przenoszenie dźwięku pod wodą w warunkach spokojnej pogody, w których 

przeprowadza się wbijanie pali. Taki efekt mógłby potencjalnie podważyć zasadność stosowania dźwiękowych 

urządzeń odstraszających, jeżeli niepotrzebnie zwiększałyby poziom hałasu podwodnego. Kwestia ta wymaga 

jednak dalszych badań. 

 

Maskowanie 

• Nie ma wiele informacji na temat maskowania, co może być istotne, jeśli hałas podwodny przeszkadza ssakom 

morskim w zwykłym wykorzystywaniu dźwięku. 

 

Kolizje ze statkami 

• Nie ma wiele informacji na temat kolizji ssaków morskich ze statkami w związku z budową i eksploatacją morskich 

inwestycji sektora energetyki wiatrowej.  

 

Pole elektromagnetyczne 

• W publikacji Bergström i in. (2014) wskazano, że w oparciu o bardzo niewielką ilość dostępnych informacji 

empirycznych nie wykazano do tej pory żadnego znaczącego wpływu pola elektromagnetycznego na ssaki morskie 

(w badaniu uwzględniono cztery gatunki: morświna, fokę pospolitą, fokę szarą i nerpę obrączkowaną). 
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Efekt bariery 

• Koncepcja efektu bariery opiera się na założeniu, że obecność turbin wiatrowych i działalność w pobliżu farmy 

wiatrowej może stanowić barierę dla przemieszczania się niektórych gatunków ssaków morskich. O ile w przypadku 

niektórych gatunków ssaków morskich efekt ten zrozumiano dość dobrze, o tyle w przypadku innych gatunków jest 

mniej jasne, czy efekt zachodzi.  

 

Efekty rafy 

• Powstały hipotezy, że działające farmy wiatrowe będą miały pozytywny wpływ na ssaki morskie ze względu na: (i) 

zwiększenie siedlisk dzięki wprowadzeniu nowych twardych podłoży (fundamenty i elementy chroniące przed 

erozją); lub (ii) ograniczenie/wyłączenie obszaru z działalności połowowej (np. Bergström i in., 2014; Raoux i in., 

2017; Scheidat i in., 2011). Obecnie panuje jednak ograniczona pewność co do tego, czy taki efekt istnieje i jakie 

jest jego znaczenie.  

 

6.5.3 Możliwe środki łagodzące  

6.5.3.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział zawiera przegląd możliwych środków łagodzących, które zaproponowano lub zastosowano 

w odniesieniu do morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej i ssaków morskich. 

Omówiono w nim następujące środki:  

a) wyłączenie określonych obszarów (planowanie rozmieszczenia w skali makro); 

b) unikanie okresów wrażliwych, takich jak sezon rozpłodowy (odpowiednie planowanie); 

c) środki związane z rodzajem fundamentów turbin (fundamenty o niskim poziomie hałasu); 

d) środki ograniczające hałas służące zmniejszeniu poziomu hałasu podwodnego emitowanego podczas 

budowy;  

e) nadzór (wizualny i akustyczny) pod kątem obecności ssaków morskich na obszarach wyłączonych;  

f) środki mające na celu aktywne odstraszanie zwierząt od takich obszarów. 

 

Opisane środki koncentrują się na wbijaniu pali i detonacji niewybuchów, czyli najważniejszych działaniach 

generujących hałas związanych z inwestycjami w zakresie morskich farm wiatrowych. W przeważającej części 

działania te ograniczają się do etapu budowy, ale mogą mieć znaczenie również na etapie rozbudowy źródła 

energii. Brak środków dotyczących etapów inwestycji i działań innych niż wbijanie pali/detonacja niewybuchów 

nie oznacza, że te etapy i działania należy pominąć. Zasadniczo nie przewiduje się znaczących skutków w 

przypadku takich działań, jak badania geofizyczne przed budową. Niemniej jednak należy stosować podejścia 

oparte na najlepszych praktykach, aby: (i) zminimalizować zbędne emisje energii akustycznej; (ii) zmniejszyć 

ryzyko innych zanieczyszczeń; oraz (iii) zmniejszyć ryzyko kolizji ze ssakami morskimi itp. 

 

W Ramka 6-12 przedstawiono ramy dotyczące łagodzenia skutków wbijania pali, wiercenia i pogłębiania, 

przedstawione w porozumieniu o ochronie waleni Morza Czarnego, Morza Śródziemnego i sąsiadującego 

obszaru Atlantyku (porozumienie ACCOBAMS).  

 

Ramka 6-12 Ramy dotyczące łagodzenia skutków wbijania pali, wiercenia i pogłębiania (ACCOBAMS, 
2019) 

 Etap planowania (oczekiwane wyniki OOŚ) 

Sprawdzenie obecności waleni w proponowanych okresach prowadzenia prac i przeprowadzenie lub 

sfinansowanie badań, jeżeli informacji nie ma lub są niewystarczające. 

Wybór okresów o niskiej wrażliwości biologicznej. 

Wykorzystanie do wyznaczenia granic strefy wyłączenia zweryfikowanych w terenie wyników modelowania 

rozchodzenia się dźwięku. 

Zaplanowanie korzystania z najsłabszego praktycznie możliwego źródła. 

Rozważenie zastosowania technologii alternatywnych (zob. 6.5.3.4). 

Zaplanowanie zastosowania technologi redukcji hałasu, jeżeli nie są możliwe żadne rozwiązania alternatywne 

(zob. również 6.5.3.5). 

 

Praktyki łagodzenia skutków na bieżąco. 
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Stosowanie urządzeń ograniczających hałas przed rozpoczęciem prac (zob. 6.5.3.5). 

Stosowanie protokołu „łagodnego rozruchu” (zob. 6.5.3.5). 

Stosowanie protokołu monitorowania wizualnego i akustycznego (zob. 6.5.3.6). 

 

Po zakończeniu działalności 

Szczegółowa sprawozdawczość na temat łagodzenia skutków na bieżąco. 

Źródło: ACCOBAMS, 2019. Dostępne pod adresem: https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Planowanie rozmieszczenia w skali makro 

Odpowiednie rozmieszczenie i rozważenie wyłączenia obszarów ze względu na obecność siedlisk o 

krytycznym znaczeniu dla ssaków morskich pozwala uniknąć znaczących skutków dla tych ssaków. 

Opierając się na procesie Birdlife International służącym do określenia „ważnych obszarów ochrony ptaków i 

różnorodności biologicznej” (IBA), wspólna grupa zadaniowa SSC/WCPA ds. obszarów ochrony ssaków 

morskich Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) określiła ważne obszary ochrony ssaków 

morskich136. Ważne obszary ochrony ssaków morskich definiuje się jako istotne dla ssaków morskich 

wyodrębnione części siedlisk, które można wyznaczyć i którymi można zarządzać na potrzeby ochrony. 

Wiedza na temat obszarów ważnych dla ssaków morskich ułatwi zrównoważenie wykorzystania morza przez 

ludzi, np. przy użyciu morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej, pod kątem ochrony różnorodności 

biologicznej mórz. 

6.5.3.3 Planowanie: unikanie, ograniczanie lub etapowe prowadzenie działań w okresach 
wrażliwych ekologicznie 

Planowanie obejmuje unikanie lub zawieszanie prac budowlanych (przy wbijaniu pali i detonacji niewybuchów) 

podczas wrażliwych okresów cykli biologicznych gatunków (np. w sezonie rozpłodowym lub w okresie 

żerowania). Planowanie jest uważane za bardzo skuteczny środek, ponieważ może zapobiec niepokojeniu 

gatunków przez hałas i inne oddziaływania w tych okresach. Należy jednak zauważyć, że w przypadku 

niektórych gatunków o długich okresach wrażliwości wprowadzenie ograniczeń sezonowych może być trudne. 

Na przykład morświny na północnym Atlantyku odbywają gody w lipcu/sierpniu i rodzą swoje młode w 

maju/czerwcu następnego roku. Następnie przez około 8–10 miesięcy młode są całkowicie zależne od mleka 

matki. W tym czasie rozdzielenie matki i młodego może bardzo łatwo doprowadzić do śmierci tego ostatniego. 

Dlatego też nie ma okresów „bezpiecznych” dla morświnów. W przypadku takich gatunków samo unikanie 

sezonów rozpłodowych nie wystarczy, aby uniknąć negatywnych skutków. Natomiast na innych obszarach 

europejskich mórz, np. na Morzu Śródziemnym, można stosować planowanie. Wynika to z faktu, że niektóre 

ssaki morskie w Morzu Śródziemnym, takie jak finwal Balaenoptera physalus, są wrażliwe na niepokojenie 

wywoływane przez człowieka, ale wykazują wyraźne prawidłowości w sezonowych wzorcach zachowań137. 

6.5.3.4 Projektowanie infrastruktury: fundamenty turbin  

Działania w zakresie projektowania infrastruktury mają na celu uniknięcie wywoływania dysfunkcji słuchu i 

zmniejszenie skutków niepokojenia/przemieszczania. Z wbijaniem monopali i płaszczowych pali szpilkowych 

fundamentów wiąże się wysoki poziom hałasu podwodnego. Istnieją alternatywne fundamenty, które nie 

powodują tak wysokiego poziomu hałasu i są wykorzystywane w wielu przedsięwzięciach. 

W istniejących morskich farmach wiatrowych przeważają fundamenty palowe, w tym monopalowe i 

płaszczowe. Płaszczowe pale szpilkowe obejmują kilka mniejszych pali szpilkowych, które zakotwiają 

fundament. Jednak pierwszą na świecie morską farmę wiatrową, Vindeby w Danii, zbudowano z 

wykorzystaniem fundamentów grawitacyjnych. Fundamenty grawitacyjne wykorzystano też następnie w kilku 

innych przedsięwzięciach. Innym rodzajem fundamentu, który pozwala uniknąć konieczności wbijania pali, jest 

keson ssący, stosowany w innych gałęziach przemysłu morskiego od kilkudziesięciu lat. Kesony ssące 

wypróbowano niedawno w morskiej energetyce wiatrowej i wykorzystano w kilku mniejszych instalacjach, np. 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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do budowy masztów meteorologicznych na Dogger Bank na Morzu Północnym. W ostatnich czasach 

sprawdzoną technikę pływających fundamentów wypróbowano w przemyśle farm wiatrowych w instalacjach u 

wybrzeży Szkocji (Kincardine i Hywind), Francji (Floatgen) i Portugalii (Windfloat Atlantic). Technologia ta 

otwiera możliwość lokalizowania farm wiatrowych w miejscach o większej głębokości wody i osiągnięcia 

znacznego ograniczenia emisji hałasu podwodnego podczas budowy. 

Instalacje z fundamentami grawitacyjnymi, kesonami lub pływającymi fundamentami nie są całkowicie wolne 

emisji hałasu podwodnego. Wynika to z faktu, że może zaistnieć potrzeba przygotowania dna morskiego z 

wykorzystaniem prac z dziedziny pogłębiania, a związany z nimi hałas generowany przez statki jest 

nieunikniony. W przypadku tych metod nie występuje jednak hałas impulsowy (chyba że jest on związany z 

usuwaniem niewybuchów), a poziom hałasu jest bardzo niski (względnie rzecz biorąc) w przypadku wszystkich 

tych alternatywnych konstrukcji fundamentów. 

Nie ma wątpliwości, że redukcja hałasu osiągnięta dzięki zastosowaniu fundamentów bez pali jest korzystna 

dla ssaków morskich. W przypadku projektów wykorzystujących fundamenty bez pali pojawią się jednak 

względy praktyczne i handlowe, a także należy uwzględnić niezamierzone skutki decyzji o ich wykorzystaniu. 

Na przykład fundamenty grawitacyjne mają większą powierzchnię podstawy niż jakikolwiek fundament 

wbijany. Dlatego też mogą one mieć potencjalnie większy wpływ na siedliska bentosowe, zarówno w aspekcie 

utraty siedlisk, jak i zmian hydrodynamicznych. Skutki takie należy dokładnie uwzględnić w odpowiednich 

ocenach w stosownych przypadkach. 

6.5.3.5 Redukcja hałasu: różne podejścia inżynieryjne 

Aby ograniczyć niepokojenie i przemieszczanie i uniknąć wywoływania dysfunkcji słuchu u ssaków morskich, 

można zastosować „łagodny rozruch” i inne systemy redukcji hałasu.  

Łagodny rozruch podczas wbijania pali ma na celu ograniczenie poziomu hałasu podwodnego emitowanego 

podczas budowy. Zasadniczo oznacza to stopniowe zwiększanie energii młota i częstotliwości uderzeń przez 

20 minut lub dłużej. W ocenach przedsięwzięć łagodny rozruch czasem opisuje się jako środek łagodzący. 

Jest on zazwyczaj uwzględniany na zasadzie „zdrowego rozsądku” (uzasadnieniem jest zapewnienie 

zwierzętom wystarczającego czasu na opuszczenie bezpośredniego otoczenia i uniknięcie szkodliwych 

poziomów hałasu), mimo że żadne badania nie potwierdziły systematycznie skuteczności tej metody (Bailey i 

in., 2014). Łagodny rozruch jest również konieczny z inżynieryjnego punktu widzenia, przynajmniej przy 

pierwszym wbijaniu, do momentu ustabilizowania się pali i osiągnięcia większego poziomu energii 

niezbędnego do penetracji gruntu. W niniejszych wytycznych uznaje się, że „łagodny rozruch” i „stopniowe 

zwiększanie energii” to w praktyce standardowe procesy stanowiące integralną część przedsięwzięcia. Jeżeli 

podejście to wykracza poza zakres wymagany z inżynieryjnego punktu widzenia, można to uznać za środek 

łagodzący, o ile na początku zostanie przeprowadzona ocena stanu bez stosowania tego środka. W każdym 

przypadku takie środki należy dokładnie określić i ocenić. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku 

małych i bardzo wrażliwych populacji, takich jak populacje morświna w Morzu Bałtyckim. Bardzo ważne jest, 

aby potwierdzić, że wszystkie stosowane środki łagodzące są skuteczne i same w sobie nie są w żaden sposób 

szkodliwe ani problematyczne.  

Niemniej chociaż łagodny rozruch i stopniowe zwiększanie energii mogą zmniejszyć ryzyko uszkodzeń słuchu, 

istnieją pewne obawy, że mogą zwiększyć skalę niepokojenia/przemieszczania. Może się to zdarzyć w 

przypadku wydłużenia całkowitego czasu wbijania pali i potencjalnie w przypadku zwiększenia łącznej energii 

wytwarzanej podczas palowania (Verfuss i in., 2016). Ryzyko to można jednak ograniczyć poprzez narzucenie 

limitów czasowych (np. jak w Niemczech) i zastosowanie akustycznych środków odstraszających. 

Dwa przykłady systemów redukcji hałasu to kurtyny z pęcherzyków powietrza i młoty hydrauliczne. Kurtyna z 

pęcherzyków powietrza składa się z rury z wylotami wyłożonej na dnie morskim wokół pala w odległości ponad 

50 m od miejsca palowania. Do rury wprowadza się za pomocą sprężarek powietrze, które jest następnie 

wyrzucane z wylotów. Tworzy to stałą kurtynę pęcherzyków powietrza wokół miejsca montażu, co zmniejsza 

hałas dzięki efektom rozpraszania i pochłaniania. Młoty hydrauliczne posiadają odłączoną akustycznie, 

dwuścienną obudowę izolacyjną, a przestrzeń między ścianami jest wypełniona powietrzem138. 

                                                      

138 Więcej informacji na stronie niemieckiego warsztatu z 2018 r., zob. https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-
conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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Ramka 6-13 Badanie oddziaływania na morświny na wodach niemieckich 

W publikacji Brandt i in. (2018) zbadano, jak oddziałują na morświny aktywne systemy redukcji hałasu pierwszej generacji 

stosowane na etapie budowy 6 z 7 farm wiatrowych w Zatoce Niemieckiej w latach 2010–2013. Podczas budowy farm 

wiatrowych po 2013 r. poziom hałasu w odległości 750 m przy zastosowaniu systemów redukcji hałasu spadał zwykle 

poniżej wymaganego progu 160 dB. Autorzy opisują wyraźny gradient spadku liczby przypadków stwierdzenia obecności 

morświna po wbijaniu pali, zależny od poziomu hałasu i odległości od wbijania pali. Wbijanie pali z wykorzystaniem 

systemów redukcji hałasu zmniejszało odległość, od której nie stwierdzano żadnego oddziaływania, z 17 do 14 km, co 

doprowadziło do wniosku, że zastosowanie systemów redukcji hałasu ograniczyło spadek liczby przypadków 

stwierdzenia obecności morświna na wszystkich odległościach. Autorzy zalecili dalsze badania, ponieważ systemy 

redukcji hałasu są nadal rozwijane i usprawniane. Niemniej jednak z tych wstępnych dowodów (wraz z innymi 

publikacjami, np: (i) Nehls i in. (2015) w odniesieniu do palowania; oraz (ii) Koschinski i Kock (2009) w odniesieniu do 

niewybuchów (w publikacji Koschinski i Kock stwierdzono, że obszar niepokojenia morświna można zmniejszyć o około 

90 %)) wynika, że techniki redukcji hałasu stanowią obecnie najlepszą praktykę, jeżeli istnieją obawy dotyczące 

oddziaływania na ssaki morskie w sytuacji, gdy wymagane jest palowanie lub detonacja niewybuchów. 

 

W publikacji Dahne i in. (2017) stwierdzono, że dwie kurtyny z pęcherzyków powietrza stłumiły hałas o 7–10 dB, gdy 

stosowano je odrębnie, i o 12 dB, gdy stosowano je łącznie. Tłumienie było najbardziej wyraźne powyżej 1 kHz, gdzie 

hałas wbijania pali na większych odległościach był porównywalny z hałasem otoczenia lub niższy od niego. Z tego wynika, 

że przepisy dotyczące hałasu należy oprzeć na poziomach dźwięku ważonych częstotliwością, a nie tylko na poziomach 

szerokopasmowych, w celu zapewnienia, aby środki łagodzące skutecznie ograniczały oddziaływanie na zwierzęta, a nie 

tylko służyły spełnieniu wymogów prawnych. 

 

Powyższe postępy w technologii redukcji hałasu na niemieckich wodach wynikły z konieczności spełnienia krajowych 

wymogów regulacyjnych (BMU, 2013) znanych jako „koncepcja schallschutz” lub koncepcja redukcji hałasu w niemieckiej 

w.s.e. na Morzu Północnym. Wymogi te dotyczą maksymalnych poziomów progów 160 dB SEL i 190 dB Lpeak w 

odległości 750 m od miejsca palowania (zakaz ranienia i zabijania). Ponadto przewidują one, aby nie więcej niż 10 % 

niemieckiej w.s.e. na Morzu Północnym było narażone na hałas na poziomie ≥140 dB (SEL) (zakaz niepokojenia), a 

ponadto aby od maja do sierpnia nie więcej niż 1 % głównego obszaru skupisk morświna było narażone na hałas na 

poziomie ≥140 dB (SEL) (zakaz niepokojenia).  

 

Co więcej, czas wbijania pali w przypadku monopali jest ograniczony do 180 min., a w przypadku pali płaszczowych do 

140 min. na pal, przy czym w obu przypadkach z uwzględnieniem stosowania środków odstraszających (zob. również 

Badanie sytuacyjne 6-6). 

 

W poniższych punktach przedstawiono inne środki redukcji hałasu (ACCOBAMS, 2019).  

• Tłumiki dźwięku podwodnego: sieci rybackie przymocowane do małych balonów wypełnionych gazem i 

pianką, które są dostrojone do częstotliwości rezonansowych. 

• Koferdamy: sztywna, stalowa rura otaczająca pal. Po wbiciu pala w koferdam, wypompowuje się wodę. 

• IHC/NMS: dwuwarstwowy ekran wypełniony powietrzem. Między palem a ekranem znajduje się 

wielopoziomowy i wielowielkościowy system wtryskujący pęcherzyki powietrza. 

• System rezonatorów strojonych: ten system wyciszania hałasu, zainspirowany rezonatorami Helmholtza, 

wykorzystuje prostą składaną ramę zawierającą układ rezonatorów akustycznych z dwoma płynami 

(powietrzem i wodą). 

 

6.5.3.6 Nadzór nad strefami wyłączenia: obserwacje wizualne i akustyczne. 

Wyznaczenie stref wyłączenia i nadzór nad nimi mogą zredukować niepokojenie i przemieszczanie oraz 

zapobiec powodowaniu dysfunkcji słuchu u ssaków morskich. 

Nadzór jest powszechnie stosowanym środkiem i polega na tym, że obserwatorzy ssaków morskich mają 

wizualnie – a często również akustycznie – monitorować strefę wokół źródła hałasu przez co najmniej 30 

minut. Ma to zapewnić, w miarę możliwości, aby przed rozpoczęciem palowania, detonacji niewybuchów itp. 

nie było w pobliżu ssaków morskich (i ewentualnie innych gatunków chronionych, takich jak żółwie morskie). 

Strefę tę można wyznaczyć w stałej odległości od źródła (np. 500 m) lub w oparciu o spodziewane poziomy 
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emitowanego dźwięku. Na obszarach, gdzie głębokość wody w strefie wyłączenia przekracza 200 m, czas 

obserwacji powinien wynosić co najmniej 120 minut, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia gatunków 

głęboko nurkujących (ACCOBAMS, 2007). Strefa wyłączenia ma na celu zmniejszenie narażenia na hałas w 

pobliżu źródła i ochronę zwierząt przed bezpośrednimi szkodami fizycznymi. Jest mało prawdopodobne, aby 

skutecznie łagodziła reakcje behawioralne na większych odległościach, ponieważ nadal prawdopodobne jest 

wywołanie niepokojenia w bardziej oddalonych obszarach. 

Należy zauważyć, że skuteczność może być ograniczona przez: (i) niekorzystne warunki pogodowe i ciemność 

(oba te czynniki utrudniają obserwacje wizualne); (ii) czynniki takie jak ograniczone rozchodzenie się 

wokalizacji niektórych gatunków, takich jak morświn (w przypadku tego gatunku zazwyczaj nie więcej niż około 

200 m); oraz (iii) ogólny brak wokalizacji u gatunków płetwonogich istotnych dla większości ocen dotyczących 

morskiej energii wiatrowej. 

6.5.3.7 Środki odstraszające: dźwiękowe urządzenia odstraszające 

Środki odstraszające mogą zredukować niepokojenie i przemieszczanie oraz zapobiec powodowaniu 

dysfunkcji słuchu u ssaków morskich. 

Od dawna stosuje się urządzenia odstraszające foki do przemieszczenia fok z gospodarstw rybackich. Uznano 

jednak również, że są pomocne w ograniczaniu ryzyka zranienia fok i waleni podczas budowy inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej. W trakcie budowy inwestycji sektora energetyki wiatrowej urządzenia do 

odstraszania fok określa się zazwyczaj jako „dźwiękowe urządzenia odstraszające” lub „akustyczne 

urządzenia łagodzące”. Urządzenie odstraszające foki wytwarza hałas podwodny, który jest nieprzyjemny, ale 

nieszkodliwy dla gatunku docelowego, a zatem zniechęca go do zbliżania się. Można je potencjalnie 

wykorzystywać do tymczasowego przemieszczenia osobników z obszarów, gdzie mogą występować 

szkodliwe poziomy hałasu w wyniku takich działań, jak palowanie fundamentów lub detonacje niewybuchów 

(zob. również Badanie sytuacyjne 6-6).  

W publikacji Dahne i in. (2017) opisano stosowanie dźwiękowego urządzenia odstraszającego do ochrony 

morświnów przed utratą słuchu z powodu hałasu pochodzącego z wbijania pali. Autorzy zauważyli silną 

reakcję na urządzenie odstraszające foki i wyrazili obawę, że może wywoływać silniejsze reakcje niż sam 

hałas wbijania pali przy zastosowaniu kurtyn z pęcherzyków powietrza. Wynika z tego, że istnieją podstawy 

do ponownej oceny specyfikacji takich dźwiękowych urządzeń odstraszających. Podobne obawy 

przedstawiono w publikacji Verfuss i in. (2016). 

Dźwiękowe urządzenia odstraszające nie zmniejszają efektów behawioralnych, a jedynie zmniejszają 

bezpośrednie efekty fizyczne. Nie jest to wystarczające, gdy celem jest złagodzenie negatywnych oddziaływań 

na populacje zagrożone, takie jak populacje morświnów w Morzu Bełtów lub Morzu Bałtyckim. Z pewnością 

nie jest to wystarczające, gdy skutkiem jest przemieszczenie z siedlisk pierwotnych do siedlisk drugorzędnych. 

Jednakże urządzenia wytwarzające impulsy dźwiękowe139 nie gwarantują, że wszystkie morświny opuszczą 

dany obszar, dlatego też użycie tych urządzeń nie daje pewności, że poszczególne morświny unikną 

fizycznego wpływu hałasu budowlanego.  

W związku z tym środki nie powinny w oczywisty sposób przyczyniać się do niepotrzebnego 

niepokojenia/przemieszczania, a stosowanie dźwiękowych urządzeń odstraszających musi być 

proporcjonalne i należycie uzasadnione w świetle takich informacji. 

Badanie sytuacyjne 6-6 Łagodzenie wpływu hałasu pochodzącego z wbijania pali na ssaki morskie, 
Niemcy 

Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) 

opublikowała szereg norm technicznych w zakresie wpływu hałasu na ssaki morskie wraz z badaniami pomocniczymi. 

Standardowe badanie BSH dotyczące wpływu morskich turbin wiatrowych na środowisko morskie (StUK 4) obejmuje 

cztery takie normy: 

                                                      

139 Urządzenia wytwarzające impulsy dźwiękowe to urządzenia, które ostrzegają walenie o obecności sieci (są one 
najczęściej używane z pławnicami), w przeciwieństwie do środków odstraszających, które skłaniają zwierzęta do 
unikania obszaru, ponieważ są nieprzyjemne. 
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 instrukcje dotyczące monitorowania hałasu podwodnego; 

 morskie farmy wiatrowe – przewidywania dotyczące hałasu podwodnego, minimalne wymogi dotyczące dokumentacji; 

 specyfikacje do celów ilościowego określania skuteczności systemów redukcji hałasu; 

 badanie mające na celu ocenę kalibracji urządzeń C-POD (urządzeń do nasłuchu dźwięków wydawanych przez ssaki 

morskie) wykorzystywanych do wykrywania odgłosów wydawanych przez morświny (dostępne wyłącznie w języku 

niemieckim). 

 

Po wydaniu pozwolenia przez odpowiednie organy, operatorzy zajmujący się morską energią wiatrowa są zobowiązani 

do opracowania i przedstawienia planu ograniczenia hałasu, uwzględniając: (i) najnowocześniejsze metody redukcji 

hałasu za pomocą środków technicznych; (ii) charakterystykę terenu i przedsięwzięcia; oraz (iii) rezultaty prac badawczo-

rozwojowych i wcześniejszych inwestycji. Sześć miesięcy przed rozpoczęciem budowy należy przedstawić organom plan 

ograniczenia hałasu wraz ze szczegółowym opisem wdrożenia środków redukcji hałasu.  

 

Następujące techniki redukcji hałasu są w Niemczech standardowymi procedurami140 

• Przed rozpoczęciem palowania należy aktywnie przemieścić morświny do obszaru odległego od terenu robót, 

nawet jeśli oznacza to tymczasowe niepokojenie. 

• Wykonawcy nie mogą rozpocząć budowy, jeśli w odległości 750 m znajdują się morświny; dopiero po udowodnieniu 

za pomocą C-POD (C-POD wykrywa wokalizacje („kliknięcia”) wydawane przez morświny), że środki odstraszające 

zadziałały, mogą rozpocząć prace. 

• Odstraszania morświnów dokonuje się za pomocą dwóch różnych systemów (urządzenia odstraszające foki lub 

podobne). 

• Uznaje się, że istnieje ryzyko, iż te urządzenia odstraszające wywołają niepotrzebne zaburzenia środowiska 

morskiego. 

• Palowanie musi rozpocząć się od stopniowego zwiększania natężenia hałasu, tak aby ssaki mogły się zorientować, 

że odbywają się prace, i oddalić się od terenu budowy, zanim poziom hałasu zagrozi urazem. 

• W odległości 750 m od źródła dźwięku na etapie budowy nie można przekroczyć poziomu hałasu 160 dB SEL i 190 

dB Lpeak. 

• Faktyczny czas wbijania monopala na głębokość docelową nie może przekroczyć 180 min, a w przypadku pali 

płaszczowych – 140 min na pal. 

• Użycie (podwójnej) kurtyny z pęcherzyków powietrza. Jest to system perforowanych węży lub rur rozłożonych na 

dnie morskim po okręgu wokół miejsca wbijania pali. Powietrze wydobywające się z otworów tworzy w wodzie 

kurtynę wznoszących się pęcherzyków, która odbija lub tłumi rozchodzący się dźwięk. 

 

Ponadto, jak podsumowano w publikacji Verfuss i in. (2016), hałas pochodzący z palowania w ramach wszystkich 

bieżących inwestycji energetyki wiatrowej nie może wpływać na więcej niż 10 % niemieckiej w.s.e. na Morzu Północnym. 

Aby obliczyć łączny skumulowany obszar wpływu, należy połączyć obszary, na które wpływają wszystkie przedsięwzięcia 

będące w danym czasie na etapie budowy fundamentów. Próg przestrzenny wynoszący 10 % oparto na założeniu, że 

niepokojenie behawioralne spowodowane wbijaniem pali ma charakter tymczasowy i że morświny ostatecznie powrócą 

na obszar, z którego je przemieszczono. Zastosowano jednak próg przestrzenny wynoszący 1 %: (i) względem obszarów 

o dużym zagęszczeniu morświnów; oraz (ii) w sezonie rozpłodowym i godowym od maja do sierpnia, kiedy to 

niepokojenie może mieć większy wpływ na wskaźniki życiowe morświnów. W przypadku specjalnych obszarów ochrony 

(SOO) wspomniane progi przestrzenne mierzy się w odniesieniu do wielkości obszaru ochrony, a nie całej w.s.e. (tj. na 

Morzu Północnym hałas z palowania może wpływać na mniej niż 10 % SOO, podczas gdy od maja do sierpnia – na mniej 

niż 1 %). 

Źródło: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Inne gatunki 

6.6.1 Wprowadzenie 

Potencjalne oddziaływanie na rośliny, glony i bezkręgowce generalnie rozpatruje się w odniesieniu do ich 

siedlisk (rozdział 6.2). Z kolei wrażliwość siedlisk morskich zazwyczaj opisuje się częściowo w odniesieniu do 

takich czynników, jak wytrzymałość i odporność gatunków powiązanych i typowych. W niniejszym rozdziale 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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przedstawiono jednak dodatkowe informacje, ponieważ oddziaływanie na te receptory może mieć 

konsekwencje dla takich grup, jak ssaki morskie lub ptaki morskie, jeśli na przykład znacząco wpłynie to na 

ich żerowanie. 

Niniejszy rozdział zawiera również informacje na temat prawdopodobnych znaczących skutków dla nietoperzy, 

jeśli skutki te występują w środowisku morskim. 

6.6.2 Rodzaje oddziaływań 

6.6.2.1 Rośliny i glony 

Jedynymi gatunkami roślin szczególnie związanymi z typami siedlisk wymienionymi w załączniku I są Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa oraz Posidonia oceanica (łąki podwodne utworzone przez 

Posidonia, Posidonion oceanicae)141.  

Inne gatunki traw morskich są potencjalnie narażone na utratę siedlisk i niepokojenie, jeżeli występują w 

bezpośredniej bliskości morskich farm wiatrowych. Ponieważ rosną na płytkich, nasłonecznionych wodach, 

jest bardziej prawdopodobne, że trawy morskie zetkną się z przedsięwzięciami dotyczącymi morskiej energii 

wiatrowej na trasach przebiegu kabli eksportowych, niż na terenie farm wiatrowych. Jednak na terenie morskiej 

farmy wiatrowej Middelgrunden położnej w płytkich wodach cieśniny Öresund w Danii przed budową farmy 

występowały łąki trawy morskiej (Zostera marina). Dzięki monitorowaniu tych łąk wykazano, że trzy lata po 

zainstalowaniu turbin wiatrowych obszar pokryty przez trawę morską nie zmienił się, co wskazuje na brak 

negatywnych skutków budowy farmy wiatrowej (w tym wynikłych z pogłębiania i instalacji fundamentów 

grawitacyjnych) (Hammar i in., 2016). 

Powszechnie odnotowuje się, że glony morskie kolonizują nowe struktury tworzone przez fundamenty turbin 

wiatrowych, w szczególności w Morzu Północnym, gdzie rzadko występują twarde podłoża w strefie pływów. 

Równoważne siedliska stworzył morski przemysł naftowy i gazowy, ale farmy wiatrowe mają więcej 

fundamentów (Dannheim i in., 2019). Taka kolonizacja przyczynia się do zwiększenia różnorodności 

strukturalnej i biologicznej, potencjalnie wywołując efekt rafy (zob. również ramka 6-1), który omówiono 

również poniżej w kontekście kolonizacji przez bezkręgowce. 

6.6.2.2 Bezkręgowce 

W przypadku bezkręgowców morskich infrastruktura na potrzeby inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

obejmuje wprowadzenie nowych twardych podłoży powyżej i poniżej linii wodnej, do których bezkręgowce 

mogą przylgnąć. Ten efekt rafy może w pewnych okolicznościach zwiększyć różnorodność, chociaż w 

niektórych badaniach wskazano również ryzyko, że efekt może przyczynić się do rozprzestrzeniania 

inwazyjnych gatunków obcych (Inger i in., 2009). 

Niezależnie od łącznego przyrostu różnorodności biologicznej, zmiany w siedliskach lub zbiorowiskach 

gatunków mogą jednak nadal niekorzystnie wpływać na cele w zakresie ochrony danego obszaru Natura 2000. 

Morskie inwestycje sektora energetyki wiatrowej muszą zatem zawsze podlegać odpowiedniej ocenie. 

Zwrócono również uwagę na wzrost temperatury wokół kabli w odniesieniu do wpływu na bentos. 

Wykorzystywanie podwodnych kabli energetycznych będzie generować ciepło, które ogrzeje pobliskie osady. 

Stopień ogrzania zależy od charakterystyki kabli, przenoszonej mocy, głębokości zakopania kabla oraz 

charakterystyki osadów (OSPAR, 2009). Woda morska szybko odprowadza wszelkie ciepło. W rezultacie 

wpływ na płytkie osady, gdzie kable zakopuje się na głębokość do 1 m lub większą i gdzie następuje efektywna 

wymiana ciepła z otaczającą masą wody, będzie nieistotny. Oznacza to, że epifauna, a także płytka infauna 

w pierwszych kilku centymetrach osadów, nie będą narażone na znaczące zmiany temperatury. Większość 

zwierząt bentosowych zamieszkuje górne 5–10 cm dna morskiego w wodach otwartych oraz górne 15 cm dna 

morskiego w strefie pływów, gdzie wzrost temperatury będzie niewielki, pod warunkiem że kable zostaną 

zakopane odpowiedni głęboko (Petersen i Malm, 2006; Meissner i Sordyl, 2006). Niektóre zwierzęta, takie jak 

                                                      

141 Zob. Podręcznik interpretacji siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 
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homarzec, zagrzebują się głębiej w dnie morskim, chociaż całkowity ogrzewany obszar siedlisk będzie 

prawdopodobnie bardzo niewielki. 

6.6.2.3 Nietoperze 

Wytyczne UNEP/EUROBATS wspomniane w rozdziale 0 (Rodrigues i in., 2015) mają zastosowanie również 

do morskich farm wiatrowych. Jednak w środowisku morskim istnieją istotne dodatkowe wyzwania i obszary 

niepewności, które przedstawiono poniżej. Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale odnoszą się do 

gatunków nietoperzy wymienionych w załączniku II i IV do dyrektywy siedliskowej, z dodatkowym naciskiem 

na gatunki wędrowne, które są narażone na większe ryzyko (w szczególności karlik większy na Morzu 

Północnym, niewymieniony w załączniku II; zob. Lagerveld i in., 2017).  

Tak jak w przypadku instalacji lądowych dane wyjściowe służące do uzasadnienia odpowiedniej oceny należy 

gromadzić przy użyciu: (i) najlepszych dostępnych metod badawczych opisanych w publikacji Rodrigues i in., 

(2015); oraz (ii) wszelkich odpowiednich wytycznych krajowych lub regionalnych. Badania powinny 

uwzględniać szerszą strefę oddziaływania, obejmującą zarówno planowaną infrastrukturę lądową i morską, 

jak i możliwe trasy migracji. Typowe wymagania dotyczące badan podstawowych podsumowano w Ramka 

6-14. 

Ramka 6-14 Przykładowe badania podstawowe prowadzone na morzu (na podstawie publikacji 
Rodrigues i in., 2015) 

• Użycie ręcznych detektorów nietoperzy podczas badań transektów lub badań punktowych prowadzonych na 

łodziach, w tym regularne nocne przeprawy promowe przez miejsce planu lub przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. 

• Stosowanie, w miarę możliwości, automatycznych detektorów w infrastrukturze morskiej (np. na platformach 

wiertniczych, masztach meteorologicznych, bojach itp.). 

• Wykorzystanie istniejącego radaru, jeśli jest taka możliwość. 

 

Badania muszą uwzględniać pełny cykl aktywności nietoperzy w ciągu całego roku oraz dostarczać informacji na temat 

odpoczynku (rozród, krycie/rojenie, hibernacja), żerowania i przemieszczania się. W przypadku badań dotyczących 

planów inwestycji morskich szczególnie istotne jest określenie prawdopodobieństwa styczności szlaków wędrówek 

nietoperzy z infrastrukturą morską. 

 

Główne rodzaje oddziaływań na nietoperze związane z lądowymi inwestycjami sektora energetyki wiatrowej 

na lądzie podsumowano w Ramka 5-6 i Tabela 5-4. W przypadku morskich inwestycji sektora energetyki 

wiatrowej ryzyko śmierci w wyniku bezpośredniej kolizji lub barotraumy ma dodatkowy wymiar transgraniczny, 

ponieważ nietoperze mogą mieć kolonię setki kilometrów od danej infrastruktury morskiej.  

W Ramka 6-15 podsumowano wyzwania i obszary niepewności napotkane podczas identyfikacji i oceny 

istotnych skutków dla nietoperzy. Te wyzwania i obszary niepewności mogą wymagać gromadzenia 

dodatkowych danych wyjściowych lub zastosowania zasady ostrożności. Aby ocenić skutki możliwej 

dodatkowej śmiertelności na morzu, konieczna jest wiedza na temat – lub możliwość oszacowania – 

liczebności populacji nietoperzy, w tym części populacji przebywającej morze. Gatunki, które mogą być istotne, 

to karlik większy (Pipistrellus nathusii), borowiec wielki (Nyctalus noctula) oraz mroczak posrebrzany 

(Vespertilio murinus). W jednym z badań (Limpens i in., 2017)142 podjęto próbę opracowania prototypu 

estymatora dotyczącego migrujących populacji nietoperzy. Estymator zastosowano jedynie w odniesieniu do 

karlika większego ze względu na ograniczoną ilość danych. Chociaż dzięki modelowi uzyskano wstępne 

oszacowanie dotyczące nietoperzy przebywających południowe Morze Północne na poziomie około 40 000 

osobników, zakres wynosił od 100 do 1 000 000 osobników (kilka rzędów wielkości) – a źródłowe populacje 

pozostają nieznane. 

Ramka 6-15 Główne wyzwania związane z oceną prawdopodobnych znaczących oddziaływań na 
nietoperze 

                                                      

142 „Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea”, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, i in. (2016/2017) Sprawozdanie techniczne Zoogdiervereniging 
(Niderlandzkie Stowarzyszenie ds. Ssaków) we współpracy z Wageningen Marine Research. 
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Migracja 

• Dane empiryczne dotyczące aktywności w zakresie lotów migracyjnych nad morzem są ograniczone. Nawet jeżeli 

dane są gromadzone, obywa się to zazwyczaj w zbyt małej skali, aby zaobserwować jakiekolwiek migrujące 

nietoperze. 

 

Kolizje 

• Nie ma wielu danych empirycznych dotyczących: (i) aktywności w zakresie lotów migracyjnych nad morzem; lub (ii) 

dowodów na kolizje na morzu i barotraumę – metody gromadzenia danych są jeszcze opracowywane (np. 

Lagerveld i in., 2017).  

• Monitorowanie kolizji na morzu wiąże się z poważnymi wyzwaniami. 

 

Efekt bariery 

• Skumulowanego efektu bariery dotyczącego unikania przez długodystansowe zwierzęta migrujące wielu morskich 

farm wiatrowych na trasie ich wędrówki nadal nie zbadano (Willsteed i in., 2018). 

 

6.6.3 Możliwe środki łagodzące  

6.6.3.1 Rośliny, glony i bezkręgowce  

Nie ma informacji na temat środków łagodzących mających na celu uniknięcie lub ograniczenie znacznego 

wpływu na rośliny, glony i bezkręgowce. Środki łagodzące dotyczące siedlisk wymienionych w rozdziale 6.2 

mogą służyć również do ochrony tych grup. 

6.6.3.2 Nietoperze 

Ze względu na ograniczoną ilość danych empirycznych dotyczących obecności i zachowania nietoperzy na 

morzu (zob. ramka 6-14), wiedza na temat środków łagodzących w odniesieniu do nietoperzy w sektorze 

morskiej energii wiatrowej jest dużo mniejsza niż na lądzie. Jest możliwe, że w przypadku nietoperzy 

migrujących przez morze skutecznym środkiem jest odpowiednie planowanie rozmieszczenia w skali mikro i 

projektowanie infrastruktury, ale obecnie nie ma dowodów na poparcie tej tezy. Jest prawdopodobne, że 

ustawienie wyższej włączeniowej prędkości wiatru143 – i zminimalizowanie obrotów łopaty poniżej 

włączeniowej prędkości wiatru – byłoby skutecznym środkiem dotyczącym migrujących nietoperzy na morzu 

(tak jak na lądzie). Założenie to przyjęto, ponieważ najważniejszym czynnikiem prognozującym występowanie 

karlika większego jesienią na morzu i na wybrzeżu wydają się małe do umiarkowanych prędkości wiatru. 

Podjęto badania w celu określenia parametrów środowiskowych, które są najbardziej odpowiednie do 

opracowania algorytmów ograniczania pracy turbin (Lagerveld i in., 2017). W Badanie sytuacyjne 3-2 

przedstawiono przykładowe instrukcje dotyczące ograniczania pracy turbin dla morskich farm wiatrowych w 

Niderlandach w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z nietoperzami.  

6.7 Likwidacja i rozbudowa źródła energii  

6.7.1 Likwidacja 

Likwidacja jest procesem odwrotnym do budowy, podczas którego usuwa się całą infrastrukturę związaną z 

energią wiatrową lub jej część, a siedlisko przywraca się do stanu określonego przez właściwy organ krajowy. 

Likwidację można również zastosować do pojedynczych turbin lub grup turbin jako środek ograniczający 

bieżące oddziaływanie, w ramach planu zarządzania adaptacyjnego (zob. rozdział 7) lub w wyniku przeglądu 

przeprowadzonego przez właściwy organ. 

Likwidacja może mieć negatywne skutki w odniesieniu do efektu rafy (zob. 6.5.2.1). Podczas likwidacji należy 

zatem w wyważony sposób uwzględnić zalety i wady pozostawienia na miejscu niektórych elementów 

infrastruktury, takich jak podstawy fundamentów turbin wiatrowych i pancerze skalne, które mogą być 

korzystne dla ssaków morskich. Z drugiej strony, likwidacja turbin lub farm wiatrowych będzie mieć pozytywne 

skutki jedynie dla ptaków morskich lub migrujących.  

                                                      

143 Prędkość wiatru pozwalającą na uruchomienie turbiny wiatrowej. 
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Niewiele morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej zostało do tej pory poddanych likwidacji. 

6.7.2 Rozbudowa źródła energii 

Rozbudowa źródła energii to kolejna szansa na zmniejszenie ryzyka kolizji, efektów przemieszczenia i efektów 

bariery. Rozbudowa źródła energii polega na usunięciu istniejących turbin i budowie nowych, często większych 

i bardziej wydajnych. W związku z tym w przedsięwzięciach dotyczących rozbudowy źródła energii zazwyczaj 

wykorzystuje się mniejszą liczbę turbin niż w pierwotnych inwestycjach sektora energetyki wiatrowej i można 

wykorzystać istniejące lub nowe fundamenty. Aby dana inwestycja wiązała się z niskim poziomem ryzyka 

ekologicznego, można rozważyć zarówno planowanie rozmieszczenia w skali mikro, jak i wpływ projektu 

infrastruktury.  

Do tej pory nie rozbudowano żadnej morskiej inwestycji sektora energetyki wiatrowej. Nie ma zatem dowodów 

dotyczących stosowania i skuteczności środków mających na celu ograniczenie możliwych istotnych skutków 

w ramach rozbudowy źródeł energii. 
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7. MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE ADAPTACYJNE 

7.1 Monitorowanie 

7.1.1 Wprowadzenie 

Monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby: (i) podstawy naukowe, na których opierają się 

wnioski z odpowiedniej oceny, miały zastosowanie w perspektywie długoterminowej; oraz (ii) wszelkie środki 

mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie znaczących skutków pozostały skuteczne. Zanim przedsięwzięcie 

może się rozpocząć, w ramach odpowiedniej oceny należy potwierdzić, że z naukowego punktu widzenia 

stwierdzono ponad wszelką racjonalną wątpliwość, iż niekorzystny wpływ na dany teren nie wystąpi. Należy 

jednak pamiętać, że bieżąca wiedza naukowa i fakty pozostają aktualne tylko przez pewien czas. Nadal nie 

ma pewności w kwestii: (i) skumulowanego oddziaływania (zob. rozdział 3.4); (ii) skutków zmiany klimatu dla 

różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu; oraz (iii) innych możliwych zmian w środowisku. Biorąc pod 

uwagę tę niepewność, monitorowanie jest podstawowym narzędziem zapewniającym, aby jakiekolwiek istotne 

skutki można było szybko rozpoznać i odpowiednio sobie z nimi poradzić. Nieoczekiwane skutki mogą pojawić 

się z kilku powodów. Po stwierdzeniu w ramach oceny, że nie ma żadnego znaczącego skutku, istnienie takich 

skutków może jednak zostać stwierdzone, ponieważ pojawią się nowe dowody naukowe. Innym przykładem 

jest sytuacja, w której stan ochrony lub warunki środowiskowe mogły się zmienić w taki sposób, że skutek, 

którego wcześniej nie uważano za istotny, nabiera znaczenia. 

W niektórych państwach członkowskich obowiązują wymogi i normy w zakresie monitorowania. Te wymogi i 

normy są obowiązkowym elementem OOŚ i przykładami dobrych praktyk, z których mogą korzystać inne 

państwa (Brownlie i Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Ramka 7-1 Dyrektywa OOŚ (2014/52/UE) 

„Państwa członkowskie powinny zapewniać wdrażanie środków łagodzących i kompensacyjnych oraz określanie 

właściwych procedur dotyczących monitorowania znacznego negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, między innymi w celu określenia nieprzewidzianego znaczącego niekorzystnego 

wpływu, aby móc podjąć właściwe działania naprawcze. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać 

działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstawie przepisów unijnych innych niż niniejsza dyrektywa i 

przepisów krajowych”. (motyw 35) 

 

Wiele organizacji międzynarodowych podkreśla konieczność monitorowania i zarządzania adaptacyjnego w 

kontekście różnorodności biologicznej i rozwoju infrastruktury. Projektowanie i wdrażanie planów lub 

przedsięwzięć, w tym środków mających na celu uniknięcie lub ograniczenie znaczących skutków, można 

dostosowywać na przestrzeni czasu pod kątem zapewnienia ich aktualności w długim okresie – tzw. 

zarządzanie adaptacyjne – jedynie na podstawie potwierdzonych naukowo danych z monitorowania. 

Ramka 7-2 Przykłady ilustrujące konieczność monitorowania i zarządzania adaptacyjnego 

Ze względu na złożoność przewidywania wpływu przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe w 

dłuższej perspektywie czasowej, klient powinien zastosować zarządzanie adaptacyjne, w którego ramach wdrażanie 

środków łagodzących i środków zarządczych dostosowuje się do zmieniających się warunków i wyników monitorowania 

w całym cyklu życia przedsięwzięcia.  

 

Zob.: IFC „Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources”. 

 

Funkcją monitorowania, w kontekście planowania zarządzania, jest pomiar skuteczności zarządzania. Najważniejsze, 

aby wiedzieć, że cele są realizowane, i móc to wykazać. Dlatego też monitorowanie należy uznać za integralną część 

zarządzania i planowania. Powinno być zaprojektowane pod kątem identyfikacji zmian w ekologicznym charakterze 

terenu i zarządzania nimi. 

 

Zob.: Ramsar „Handbook 18: Managing wetlands”. 
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Gromadzenie danych z monitorowania dotyczących zarówno stwierdzonych negatywnych skutków, jak i 

skuteczności środków łagodzących spełnia szersze potrzeby społeczne. Dzięki monitorowaniu i gromadzeniu 

danych można zdobyć wiedzę niezbędną do rozstrzygnięcia niejasności napotkanych przy realizacji inwestycji 

sektora energetyki wiatrowej, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka ekologicznego.  

Monitorowanie często odbywa się bez stosowania żadnej standardowej metody. Utrudnia to porównywanie 

wyników. Ponadto wyniki monitorowania rzadko przechowuje się w otwartym, centralnym repozytorium 

danych. Istnieją zatem znaczne możliwości lepszego wykorzystywania danych z monitorowania działających 

farm wiatrowych na potrzeby zarówno ocen skutków, jak i procesów wydawania pozwoleń dotyczących 

nowych farm wiatrowych.  

W poniższych badaniach sytuacyjnych przedstawiono kilka przykładów strategicznego monitorowania, aby 

przezwyciężyć wyzwania na drodze do jak najlepszego wykorzystaniu danych z monitorowania. 

7.1.2 Monitorowanie i inwestycje sektora energetyki wiatrowej  

Programy monitorowania powinny zawierać podobny zestaw wskaźników do stosowanego w gromadzeniu 

danych wyjściowych przed przygotowaniem planu lub przedsięwzięcia dotyczących inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej. W planowaniu gromadzenia danych wyjściowych należy uwzględnić kształt programu 

monitorowania, aby można było zharmonizować oba procesy na wczesnym etapie planu lub przedsięwzięcia.  

Dobrze zaprojektowany model kontroli oddziaływania przed jego wystąpieniem i po nim (BACI – Before After 

Control Impact) (GP Wind, 2012) pozostaje jednym z najlepszych modeli programów monitoringu środowiska 

(Smokorowski i Randall, 2017). Zgodnie z modelem BACI na obszarze, na który plan lub przedsięwzięcie 

mogą mieć wpływ, oraz w jednym lub kilku miejscach kontrolnych, na które plan lub przedsięwzięcie nie mają 

wpływu, należy zebrać dane wyjściowe (przed rozpoczęciem inwestycji) przy użyciu standardowej metody. 

Następnie, gdy efekt jest mierzalny (po wystąpieniu oddziaływania), należy zebrać dane na obszarze planu 

lub przedsięwzięcia i w miejscach kontrolnych, najlepiej za pomocą tej samej metody, Synchronizacja 

zbierania danych między obszarami objętymi planem lub przedsięwzięciem i miejscami kontrolnymi poprawi 

porównywalność.  

Podobnie jak zbieranie danych wyjściowych, monitorowanie należy zaprojektować przy użyciu standardowego 

podejścia do zbierania danych i analizy statystycznej, które jest odpowiednie dla danych siedlisk lub gatunków. 

Dla osiągnięcia szerszych celów społecznych monitorowania ważne jest również, aby programy 

monitorowania były skoordynowane w przestrzeni i czasie. Można to osiągnąć poprzez zapewnienie, aby 

programy monitorowania były opracowywane na poziomie strategicznym podczas sporządzania oceny planów 

zagospodarowania przestrzennego na potrzeby przyszłych inwestycji sektora energetyki wiatrowej (zob. 

Badanie sytuacyjne 7-1). W Ramka 7-3 zawarto skróconą listę kontrolną kluczowych punktów, które należy 

uwzględnić w ramach monitorowania.  

Należy zauważyć, że metody monitorowania wokół morskich farm wiatrowych opierają się głównie na 

doświadczeniach i wiedzy zdobytej na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim. Oznacza to, że należy zachować 

ostrożność podczas bezpośredniego stosowania tych metod do przyszłych przedsięwzięć na Morzu 

Śródziemnym i Morzu Czarnym lub je dostosować (uwzględniając poszczególne gatunki i skupiska biologiczne 

ogółem). Przykłady monitorowania na obszarze morskich inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

przedstawiono w Badanie sytuacyjne 7-4 oraz Badanie sytuacyjne 7-5. 

Ramka 7-3 Lista kontrolna monitorowania 

• Czy program monitorowania uwzględnia wszystkie istotne skutki (pozytywne i negatywne) określone w 

odpowiedniej ocenie lub OOŚ planu lub przedsięwzięcia? 

• Czy monitorowane wskaźniki mogą stanowić racjonalne pod względem kosztów źródło informacji, które są istotne 

i mają znaczenie z biologicznego punktu widzenia? 

• Czy program monitorowania obejmuje wskaźniki służące do pomiaru wdrażania i skuteczności środków 

łagodzących? Czy częstotliwość monitorowania jest odpowiednia do prowadzenia pomiaru wdrażania i 

skuteczności? 

• Czy program monitorowania opracowano z myślą o osiągnięciu wystarczającej dyscypliny statystycznej, aby 

wesprzeć zarządzanie adaptacyjne środkami łagodzącymi stosowanymi w ramach przedsięwzięcia? 
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• Czy istnieje możliwość spójnego zbierania danych w wielu różnych miejscach w celu oceny skuteczności w 

kontekście zmiany klimatu? 

• Czy na program monitorowania przeznaczono wystarczający budżet? Kto zapewni ten budżet? Jakiego okresu 

dotyczy? 

Źródło: na podstawie CSBI, 2015. 

 

Badanie sytuacyjne 7-1 Badania przed zakończeniem i po zakończeniu budowy dotyczące 
oddziaływania na ptaki na farmie wiatrowej Storrun w górzystym regionie północnej Szwecji 

Dobrym przykładem monitorowania jest przypadek farmy wiatrowej Storrun w Oldfjällen, która składa się z 15 turbin o 

mocy 2,5 MW. Storrun była pierwszą dużą farmą wiatrową wybudowaną w górzystym obszarze w północnej Szwecji, w 

pobliżu jeziora Övre Oldsjön i w pobliżu dwóch obszarów Natura 2000. 

 

Władze udzieliły pozwolenia na budowę pod warunkiem przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań terenowych i 

badań podstawowych w celu zbadania oddziaływania farmy wiatrowej na ptaki. Przeprowadzono intensywne badania 

monitorujące przed budową i po niej z wykorzystaniem obszaru kontrolnego, co umożliwiło porównanie sytuacji przed 

budową i po niej. Wyniki wskazują, że farma wiatrowa na Storrun ma zasadniczo niewielki wpływ na lokalne ptactwo. 

Niemniej jednak wyniki potwierdziły również wcześniejsze założenia, że gatunki z podrodziny głuszcowatych, takie jak 

pardwa mszarna, mają skłonność do zderzania się ze wieżami.  

 

Finansowanie tych badań monitorujących zaplanowano w ramach rządowego programu badawczego, którego celem 

było zebranie informacji i dostarczenie wiedzy naukowej na temat wpływu energetyki wiatrowej na ludzi i przyrodę. Wyniki 

wzmacniają argumenty przemawiające za zastosowaniem środków łagodzących w przypadku dalszej budowy farm 

wiatrowych na obszarach górskich. 

Źródło: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden 

 

Programy monitorowania obejmujące wiele farm wiatrowych są źródłem informacji jeszcze wyższej jakości. 

Zaletą programów monitorowania jest to, że tworzą one obszerną bazę danych, będącą źródłem informacji 

wystarczających do oceny skuteczności działań łagodzących. Bogata baza danych może również stanowić 

źródło bardziej szczegółowych informacji na temat takich kwestii jak średnia śmiertelność w przypadku kolizji 

z ptakami i nietoperzami. Poniżej przedstawiono dwa przykłady programów monitorowania obejmujących 

wiele farm wiatrowych. W Badanie sytuacyjne 7-2 opisano krajowe wytyczne dotyczące wdrażania 

monitorowania wpływu przedsięwzięć z zakresu inwestycji sektora energetyki wiatrowej we Francji na ptaki i 

nietoperze. W Badanie sytuacyjne 7-3 opisano projekt finansowany z programu LIFE i realizowany w ramach 

inicjatywy na rzecz sieci energii ze źródeł odnawialnych (RGI), odnoszący się do lepszego wykorzystania i 

przejrzystości danych dotyczących ptaków, zebranych przez operatorów systemu przesyłowego (OSP).  

Badanie sytuacyjne 7-2 Protokół monitorowania we Francji 

Francuskie Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej opracowało krajowe wytyczne dotyczące wdrażania 

monitorowania przedsięwzięć z zakresu inwestycji sektora energetyki wiatrowej w odniesieniu do ptaków i nietoperzy. 

Główne cele: 

• ocena rzeczywistych skutków (pod względem ofiar kolizji) oraz skuteczności środków łagodzących; 

• pobranie z szeregu farm wiatrowych danych wystarczających do obliczenia wskaźników średniej śmiertelności 

ptaków i nietoperzy; 

• zgromadzenie dużej ilości danych na poziomie krajowym na potrzeby wsparcia przyszłej polityki i przyszłych 

działań.  

 

Przedmiotowy protokół wymaga przeprowadzenia co najmniej jednego pomiaru monitorującego po zakończeniu budowy 

w ciągu pierwszych 3 lat eksploatacji. W przypadku braku stwierdzenia jakichkolwiek znaczących skutków, w ciągu 

następnych 10 lat należy przeprowadzić co najmniej jeden pomiar uzupełniający. W przypadku stwierdzenia znaczących 

skutków w ciągu następnego roku należy wdrożyć środki naprawcze i przeprowadzić nowy pomiar w ramach 

monitorowania po zakończeniu budowy.  
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Protokół zawiera dokładne instrukcje dotyczące okresów w roku, w których należy prowadzić monitorowanie. Okresy te 

powinny być zawsze odpowiednie dla określonego przypadku. Na przykład niektóre farmy wiatrowe mogą silniej 

oddziaływać na zimujące gatunki ptactwa wodnego, podczas gdy inne mogą mieć większy wpływ na drapieżniki w trakcie 

sezonu lęgowego. W protokole podano również dokładne instrukcje na temat: (i) liczby zliczeń (co najmniej 20); (ii) liczby 

turbin, które muszą być monitorowane; (iii) metody poszukiwania padłych zwierząt itp. W przypadku nietoperzy program 

monitorowania musi obejmować dokonywany we wcześniej określonych okresach (wyszczególnionych w protokole) 

pomiar zarówno aktywności nietoperzy na poziomie turbiny, jak i liczby padłych zwierząt na ziemi. 

Źródło: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Badanie sytuacyjne 7-3 Lepsze wykorzystanie i przejrzystość danych dotyczących ptaków 
gromadzonych przez OSP. 

Kolizje i porażenia prądem elektrycznym w wyniku kontaktu ptaków z liniami elektroenergetycznymi stanowią zagrożenie 

dla niektórych gatunków na całym świecie. Aby zminimalizować śmiertelność ptaków w ramach planowanej lub istniejącej 

infrastruktury, OSP gromadzą szeroki zakres danych o ptakach. Chociaż wykorzystuje się te dane do podejmowania 

decyzji, rzadko znajdują one jednak zastosowanie poza zakresem określonego przedsięwzięcia. W ramach RGI 

dostrzeżono możliwość poszerzenia wspólnej wiedzy dzięki znalezieniu sposobów skuteczniejszej wymiany danych z 

badań nad „interakcjami między ptakami a siecią”. Dzięki systematycznemu zestawianiu badań można przeprowadzać 

meta-analizy celem: (i) poszerzenia wiedzy na temat czynników zwiększających ryzyko kolizji/porażenia ptaków prądem; 

(ii) poszerzenia wiedzy na temat skuteczności środków łagodzących; oraz (iii) przygotowania w rezultacie narzędzi 

opartych na badaniach naukowych, pomagających w planowaniu tras i stosowaniu środków łagodzących. 

 

W 2018 r. w ramach RGI nawiązano współpracę z British Trust for Ornithology (BTO) i Royal Society for the Protection 

of Birds, w celu pozyskania następującej wiedzy: (i) jakie dane gromadzą OSP; (ii) jakie możliwości lepszej wymiany 

danych dostrzegają OSP i organizacje pozarządowe; oraz (iii) jak najlepiej w praktyce urzeczywistnić taką wymianę 

danych. OSP i organizacje pozarządowe opracowały sprawozdanie na temat swoich ustaleń. Niektóre z wniosków i 

zaleceń ze sprawozdania przedstawiono w trzech punktach poniżej. 

 

Kluczowe wymogi dotyczące danych obejmują: 

• dostęp do danych o występowaniu/liczebności ptaków na potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko; 

• wykonywanie map wrażliwości w celu ustalenia priorytetów w zakresie ryzyka (np. Belgia, Portugalia, Słowacja); 

• informacje na temat śmiertelności, albo jako surowe dane dla organizacji pozarządowych, aby mieć pewność co do 

skutków, albo jako poddane wzajemnej ocenie badania/przeglądy dla OSP w celu zidentyfikowania najbardziej 

narażonych gatunków; 

• informacje o skuteczności łagodzenia skutków, tak aby OSP wiedzieli, jakie działania podjąć. 

 

Istnieją znaczące bariery instytucjonalne, które utrudniają OSP skuteczną wymianie danych, a ponadto nie ma 

na to wiele czasu. Oba problemy trzeba rozwiązać. 

 

W celu wspierania szerszej wymiany danych i współpracy na przestrzeni czasu można by przyjąć podejście 

stopniowe. Wymagałoby to: 

• opracowania wytycznych dotyczących metod pracy w terenie i danych, które należy zebrać na potrzeby OOŚ, 

badań skutków i badań nad skutecznością łagodzenia skutków; 

• zwiększenia dostępności i widoczności odpowiednich badań dzięki udostępnianiu: (i) metadanych; (ii) bibliografii 

badań nad wpływem linii elektroenergetycznych; (iii) oraz bibliografii badań nad skutecznością łagodzenia skutków; 

• badania określającego zakres struktury danych i informacji już gromadzonych i udostępnianych – byłby to pierwszy 

krok w kierunku opracowania opłacalnego i szybkiego sposobu udostępniania danych i informacji na szerszą skalę. 

Źródło: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Badanie sytuacyjne 7-4 Badanie Akustyczne Ssaków Morskich Wschodniego Wybrzeża Szkocji 
(ECOMMAS) 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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W ramach projektu ECOMMAS wykorzystuje się rejestratory akustyczne, znane jako C-POD, w 30 lokalizacjach na 

wschodnim wybrzeżu Szkocji w celu wykrywania kliknięć echolokacyjnych. Kliknięcia te wydają głównie morświny i 

butlonosy zwyczajne, ale pochodzą one również od innych gatunków delfinów i waleni. W 10 z tych lokalizacji 

zastosowano również szerokopasmowy rejestrator akustyczny do zapisu poziomu hałasu otoczenia i innych wokalizacji 

zwierząt. 

 

Od 2013 r. co roku rozmieszczano te urządzenia i działały one przez całe lato (ich baterie wystarczają na około 4 

miesiące). Od 2015 r. rozmieszczano ja dwa razy do roku, dzięki czemu uzyskano dane obejmujące okres od kwietnia 

do listopada. 

 

Rys. 7-1: Obszar badań ECOMMAS 

 

Miejsca monitorowania ECOMMAS 

 

Zbiór danych ECOMMAS jest publicznie dostępny do pobrania i obecnie obejmuje lata 2013–2016. 

 

Program stanowi źródło cennych informacji wykorzystywanych w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Moray Firth, który 

wyznaczono na potrzeby ochrony butlonosa zwyczajnego. Program stanowi również źródło cennych informacji na temat 

morświna i innych waleni wymienionych w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej. Ponadto dostęp do zbioru danych 

obejmującego długi okres ma bardzo duże znaczenie dla monitorowania budowy morskich farm wiatrowych w regionie. 

W ramach przedsięwzięcia dotyczącego morskiej farmy wiatrowej Beatrice zainstalowano obecnie fundamenty palowe 

(płaszczowe) oraz planuje się budowę innych farm wiatrowych w regionie. We wszystkich przypadkach możliwe jest 

powiązanie specyficznych dla danego miejsca reakcji waleni na budowę/eksploatację z szerszym zróżnicowaniem 

regionalnym aktywności waleni. 

 

Źródło: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Dane i więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas 

 

Badanie sytuacyjne 7-5 Postępowanie z niepewnością w ocenie skumulowanych oddziaływań, Belgia 

Od początku 2016 r. wydano pozwolenia na budowę i eksploatację farm wiatrowych lub energetycznych w ramach 9 

przedsięwzięć w belgijskiej części Morza Północnego. Spośród nich 3 w pełni uruchomiono do końca 2018 r. 6 

przedsięwzięć, na które wydano już pozwolenia, znajduje się na różnych etapach przed budową. Konsekwencje instalacji 

turbin wiatrowych dla ekosystemu morskiego Belgii muszą być monitorowane. Jak przewidziano w decyzji o 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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środowiskowych uwarunkowaniach, belgijskie ministerstwo federalne koordynuje program monitorowania w celu 

oszacowania pozytywnych i negatywnych skutków pracy wiatraków na morzu. Program ten jest finansowany przez 

operatorów farm wiatrowych, którzy uiszczają roczną opłatę. Podejście to ma trzy główne zalety, które przedstawiono w 

poniższych punktach.  

• Wszystkie działania związane z monitorowaniem są skoordynowane, co skutkuje znacznym zwiększeniem 

skuteczności, zarówno w zakresie poprawy wyników, jak i zmniejszenia nakładów budżetowych. 

• Wykonawcy prywatni mogą się skupić na swojej głównej działalności. Monitorowaniem zajmują się eksperci.  

• Program monitorowania kierowany przez rząd pozwala lepiej rozpoznawać potrzeby w zakresie monitorowania.  

 

Wyniki monitorowania są przedstawiane corocznie i w sposób skoordynowany dla całego obszaru belgijskiego Morza 

Północnego. 

Źródło: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Zarządzanie adaptacyjne  

Zarządzanie adaptacyjne służy zapewnieniu, aby wnioski z odpowiedniej oceny stosowano przez cały cykl 

życia przedsięwzięcia.  

Zarządzanie adaptacyjne kieruje się następującymi zasadami: 

• obserwacja: systematyczne gromadzenie danych (monitorowanie); 

• ocena: (i) analiza danych z monitorowania; oraz (ii) wskazanie wszelkich zmian, które mogłyby wpłynąć 

na wcześniejsze przewidywania, że „z naukowego punktu widzenia stwierdzono ponad wszelką 

racjonalną wątpliwość, iż niekorzystny wpływ na dany teren nie wystąpi”. 

• informowanie: sprawozdanie z analizy dla kluczowych zainteresowanych stron; 

• działanie: w razie potrzeby podejmowanie działań zarządczych w celu ograniczenia nieprzewidzianych 

znaczących skutków;  

• powtórzenie cyklu celem upewnienia się, że wdrożone środki są skuteczne. 

W ramach programu zarządzania adaptacyjnego należy zapewnić:  

• odpowiednie zasoby finansowe na pokrycie szacunkowych kosztów monitorowania, ewentualnych 

konsultacji i działań zarządczych (z wyłączeniem kosztów środków łagodzących); 

• pozwolenie wydane przez właściwy organ krajowy przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zarządzania 

adaptacyjnego; 

• udział wszystkich kluczowych zainteresowanych stron we wdrażaniu monitorowania i zarządzania 

adaptacyjnego;  

• otwarty i przejrzysty dostęp do danych z monitorowania i informacji szczegółowych dotyczących działań 

zarządczych podejmowanych przez wszystkie kluczowe zainteresowane strony. 

 

W wyjątkowych przypadkach zarządzanie adaptacyjne może mieć wpływ na rentowność farmy wiatrowej. Ma 

to miejsce na przykład w sytuacji, gdy władze wymagają stałego zatrzymania pracy jednej lub kilku turbin. 

Oczywiście w interesie wszystkich zainteresowanych stron leży uniknięcie takich sytuacji dzięki 

przeprowadzeniu szczegółowych ocen wyjściowych przed uruchomieniem infrastruktury farmy wiatrowej.  

Przydatnym źródłem dalszych informacji na temat zarządzania adaptacyjnego są wyniki przedstawione w 

białej księdze na temat zarządzania adaptacyjnego „WREN” (Hanna i in., 2016).  

Biała księga zawiera również szereg badań sytuacyjnych. Niektóre z nich przedstawiono w Badanie sytuacyjne 

7-6. 

Badanie sytuacyjne 7-6 Przykłady podejść do zarządzania adaptacyjnego w państwach 
członkowskich UE 

• Farma wiatrowa Candeeiros znajduje się w centralnej części Portugalii i wdrożono w jej ramach iteratywne podejście 

do monitorowania śmiertelności ptaków po zakończeniu budowy. Po 3 latach monitorowania ptaków po zakończeniu 
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budowy ustalono, że gatunkiem najczęściej ginącym na farmie wiatrowej jest pustułka zwyczajna (Falco tinnunculus). 

W związku z tym zmieniono program monitorowania, aby zbadać populację pustułki i ocenić znaczenie oddziaływania 

farmy wiatrowej na ten gatunek. Wpływ farmy wiatrowej na lokalną populację pustułki uznano za znaczący, co 

doprowadziło do opracowania programu łagodzenia skutków dostosowanego do tego terenu (minimalizacja na miejscu 

oraz kompensacja). Program łagodzenia skutków obejmował: (i) sadzenie rodzimych krzewów; (ii) ulepszenie siedlisk 

i obszarów zarośli położonych z dala od turbin; (iii) oraz propagowanie ekstensywnego wypasu zwierząt gospodarskich 

z dala od turbin w celu zwiększenia różnorodności siedlisk. Wdrażanie programu łagodzenia skutków rozpoczęto w 

2013 r. i trwało ono do 2016 r. W celu oceny skuteczności środków łagodzących kontynuowano monitorowanie 

populacji pustułek i badania obecności padłych zwierząt. 

• Zarządzanie adaptacyjne nie jest w Niemczech wymagane, a żadne formalne przepisy nie określają, w jaki sposób 

należy je wykorzystywać w przedsięwzięciach z zakresu energii wiatrowej w tym kraju. Niemniej jednak w szeregu 

przedsięwzięć zastosowano zasady zarządzania adaptacyjnego. Na przykład na farmie wiatrowej Ellern położonej w 

południowo-zachodniej części Niemiec, w Nadrenii-Palatynacie, próbowano zmniejszyć śmiertelność nietoperzy w 

wyniku kolizji, ograniczając pracę turbin przy prędkościach wiatru poniżej 6 m/s od kwietnia do października. Wymóg 

łagodzenia skutków wynikał z przepisów lokalnych, został określony w pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej i opierał 

się na wytycznych federalnych. Dane zebrano w pierwszym roku eksploatacji w drodze badań obecności padłych 

zwierząt i monitorowania gondoli144. Po roku eksploatacji dane z monitorowania porównano z progami ustalonymi przez 

grupę zainteresowanych stron, w tym organizacje ochrony przyrody i sponsora przedsięwzięcia. W rezultacie aby 

zapewnić osiągnięcie tych progów, zmieniono metody ograniczania pracy turbin. Monitorowanie było wymagane tylko 

przez pierwsze dwa lata eksploatacji farmy wiatrowej i nie przewiduje się dalszych zmian w planie monitorowania. 

• Przykładem dotyczącym farmy lądowej jest przedsięwzięcie powstałe ponad 10 lat temu w Zjednoczonym Królestwie 

na obszarze siedliska położonego na wrzosowisku, dotyczące energii wiatrowej o mocy 50 MW. Przed rozpoczęciem 

budowy opracowano modele ryzyka kolizji, z których wynikało, że farma wiatrowa może stanowić zagrożenie dla 

błotniaków zbożowych (Circus cyaneus). Przeprowadzono monitorowanie w celu określenia, w jaki sposób można 

najefektywniej gospodarować siedliskiem na wrzosowisku, aby pomóc błotniakowi zbożowemu poprzez regularne 

wypalanie, blokowanie odpływu itd. Wyniki monitorowania wykorzystuje się co roku do podejmowania decyzji, jak 

najlepiej zarządzać siedliskiem na wrzosowisku, co z kolei zmniejsza ryzyko kolizji błotniaków zbożowych z 

infrastrukturą. Z czasem lepiej zrozumiano, w jakim stopniu działania te pomagają temu gatunkowi. 

• Na farmach wiatrowych znajdujących się w La Janda (w Kadyksie, na południu Hiszpanii) na skutek kolizji z łopatami 

ginęły duże liczby ptaków. Po kilku spotkaniach naukowcy zaproponowali nową metodę zmniejszenia śmiertelności 

ptaków: polega ona na monitorowaniu przelotów ptaków w terenie, w szczególności przelotów gatunków bardziej 

dotkniętych problemem, takich jak sęp płowy (Griffon fulvus). Kiedy operatorzy farm wiatrowych wykryją niebezpieczną 

sytuację, mogą zatrzymać odpowiednie turbiny i uruchomić je ponownie po opuszczeniu obszaru przez ptaki. 

Operatorów przeszkolono celem zapewnienia precyzyjnego wykrywania kolizji, a obszar zbadano pod kątem obecności 

padłych ptaków. Codzienne monitorowanie pod kątem kolizji prowadzono od wczesnego poranka do późnego 

wieczora. Porozumienie osiągnięte przez wszystkie strony było następujące: przedsiębiorstwa energetyki wiatrowej 

sfinansowały system; naukowcy przeanalizowali i zinterpretowali dane; a agencje ochrony środowiska poczekały na 

wyniki przed podjęciem surowszych działań karnych. Po dwóch latach wyniki wykazały 50 % spadek śmiertelności i 

ograniczenie wytwarzania energii o około 0,7 % rocznie (de Lucas i in., 2012). Od tego czasu nadal stosuje się tę 

metodę monitorowania, a wskaźniki śmiertelności ptaków nadal spadają. 

Źródło: Biała księga na temat zarządzania adaptacyjnego „WREN” (Hanna i in., 2016). 

 

Badanie sytuacyjne 7-7 Niderlandzki program ekologiczny dotyczący morskiej energii wiatrowej 
(Wozep) 

W 2015 r. Ministerstwo Spraw Gospodarczych (EZ ED 2020) w Niderlandach utworzyło zintegrowany program 

monitorowania i badań (Wozep) w celu zbadania braków w wiedzy na temat wpływu morskich farm wiatrowych na 

ekosystem południowego Morza Północnego. Ten ogólny program opracowano w odpowiedzi na zalecenie Dyrekcji 

Generalnej ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej w Niderlandach (RWS), opierając się na założeniu, że braki w 

wiedzy mają przede wszystkim charakter ogólny, a nie są specyficzne dla poszczególnych morskich farm wiatrowych.  

 

W obecnym programie monitorowania (Rijkswaterstaat, 2016) opisano zakres monitorowania planowanego na lata 2017–

2021. Co istotne, w programie ogólnie nakreślono planowane prace, pozostawiając miejsce na elastyczność. 

Elastyczność ta może być konieczna, jeżeli wystąpią: 

• zmiany wprowadzone na podstawie wyników przeprowadzonych badań; 

• zmiany w polityce; oraz 

                                                      

144 Gondola to pokrywa osłaniającą, w której mieszczą się wszystkie elementy wytwarzające prąd w turbinie wiatrowej. 
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• przyszłe zmiany w priorytetach. 

 

W szczególności monitorowanie i badania w ramach Wozep muszą przyczynić się do osiągnięcia następujących celów: 

• muszą ograniczyć obszary niepewności naukowej wynikające z braków w wiedzy i założeń przewidzianych w 

ramach dotyczących oceny oddziaływań ekologicznych i skumulowanych, OOŚ oraz odpowiedniej oceny; 

• muszą ograniczyć obszary niepewności wynikające z braków w wiedzy i założeń dotyczących długoterminowych 

skutków i rozbudowy morskich farm wiatrowych (w odniesieniu do planów morskich farm wiatrowych, które mogą 

być realizowane zgodnie z krajowymi strategiami w zakresie rozwoju energii odnawialnej, takiej jak energia 

wiatrowa i słoneczna); 

• muszą przyczynić się do ustalenia skuteczności środków łagodzących (w kontekście 40 % redukcji kosztów w 

ramach niderlandzkiej umowy energetycznej, zawartej przez rząd z pracodawcami, związkami zawodowymi, 

organizacjami ekologicznymi i innymi). 

 

Powyższe cele wynikają ze zobowiązania rządu niderlandzkiego do stosowania zasad zarządzania adaptacyjnego w 

procesie wydawania pozwoleń dotyczących nowych morskich farm wiatrowych (IEA Wind Task 34 (WREN)). Istnieją 

programy dotyczące ptaków, nietoperzy, ssaków morskich, ryb i bentosu.  

 

Podejście to jest programem zarządzania adaptacyjnego na poziomie krajowym. Jest on powiązany z międzynarodową 

współpracą pomiędzy kilkoma krajami w celu wypracowania podobnego podejścia do energii wiatrowej. 

Źródło:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore wind energy ecological programme (Wozep) 

Monitoring and research programme 2017–2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technical Report, grudzień 2016 r. Biała księga na temat zarządzania adaptacyjnego, 

pełny tekst dostępny na stronie: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Badanie sytuacyjne 3-1 
Wytyczne dotyczące oceny 
przestrzennego zakresu 
oceny skumulowanych 
skutków związanej 
z populacjami ptaków we 
Flandrii (Belgia) 

BE 

X           X      X    

Badanie sytuacyjne 3-2 
Postępowanie w przypadku 
oceny skumulowanych 
skutków morskiej energii 
wiatrowej w Niderlandach 

NL 

 X          X  X    X  X  

Badanie sytuacyjne 3-3 
Zastosowanie zasady 
ostrożności w planowaniu 
przestrzennym inwestycji 
w zakresie energii wiatrowej 
– głuszec zwyczajny 
w Szwarcwaldzie (Niemcy) 
(projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Badanie sytuacyjne 3-4 
„koperta Rochdale’a”: 
obejmujące niepewność 
w tendencjach w zakresie 
opracowywania projektu 
przedsięwzięcia – 
zastosowanie w odniesieniu 
do morskiej farmy wiatrowej 

„Hornsea 3” wybudowanej 
przez spółkę Orsted 

UK 

X        X     X        
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Badanie sytuacyjne 3-5 
Współpraca z udziałem 
wielu zainteresowanych 
stron w Niemczech 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Badanie sytuacyjne 3-6 
Współpraca z udziałem 
wielu zainteresowanych 
stron we Francji 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Badanie sytuacyjne 4-1 
Mapa występowania 
gatunków ptaków 
i nietoperzy wrażliwych na 
oddziaływanie farm 

wiatrowych we Flandrii 
(Belgia) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Badanie sytuacyjne 4-2 
Mapa występowania ptaków 
szybujących wrażliwych na 
inwestycje sektora 
energetyki wiatrowej 

w Tracji (Grecja) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Badanie sytuacyjne 4-3 
SeaMaST (Seabird 
Mapping and Sensitivity 
Tool – narzędzie do 
mapowania i określania 
obszarów występowania 
wrażliwych na 
oddziaływanie gatunków 
ptaków morskich): 
narzędzie umożliwiające 
ocenę oddziaływania 

UK 

 X X X       X       X    
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farm wiatrowych na 
angielskich wodach 
terytorialnych 

Badanie sytuacyjne 4-4: 
Projekt Edulis, przykład 
połączenia produkcji energii 
wiatrowej i akwakultury na 
Morzu Północnym (Belgia) 

BE 

 X X          X         

Badanie sytuacyjne 4-5: 
Odtwarzanie populacji 
ostrygi płaskiej na morskich 
farmach wiatrowych 
(Niderlandy) 

NL 

 X X          X        X 

Badanie sytuacyjne 5-1 
Oddziaływanie budowy 
turbin wiatrowych na 
murawy stepowe w 
Dobrudży (południowo-
wschodnia Rumunia) 

RO 

X          X   X       X 

Badanie sytuacyjne 5-2: 
RENEBAT II i RENEBAT III 

/ ProBat 

DE 

X X           X      X   

Badanie sytuacyjne 5-3: 
Zastosowanie 
ultradźwiękowych urządzeń 
akustycznych (UAD) jako 
techniki odstraszania 
nietoperzy 

międzyn
arodowy 

X X           X    X  X   

Badanie sytuacyjne 5-4 
Połączenie obserwacji 
radarowej i bezpośredniej 
w celu oszacowania ryzyka 
kolizji dla pelikanów na 

międzyn
arodowy 

X          X  X X X   X    
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proponowanej farmie 
wiatrowej na Przylądku 
Zachodnim w Republice 
Południowej Afryki 

Badanie sytuacyjne 5-5: 
Podejście do oceny 
znaczenia w odniesieniu do 
ptaków i energii wiatrowej 

we Flandrii (Belgia) 

BE 

X         X        X    

Badanie sytuacyjne 5-6: 
GenEst, narzędzie do 
oceny śmiertelności 
wskutek kolizji w obrębie 
inwestycji sektora 

energetyki wiatrowej 

międzyn
arodowy 

X          X       X X   

Badanie sytuacyjne 5-7: 
Identyfikacja oddziaływania 
przemieszczania na orła 
przedniego (Aquila 
chrysaetos) za pomocą 
śledzenia GPS we Francji 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Badanie sytuacyjne 5-8: 
Wyłączenie na żądanie 
z udziałem obserwatorów 

(Tarifa, Hiszpania) 

ES 

X            X    X X    

Badanie sytuacyjne 5-9: 
Wyłączenie na żądanie 
z pomocą radaru, farma 
wiatrowa Barão de São 

João, Portugalia 

PT 

X            X    X X    

Badanie sytuacyjne 5-10: 
Wyłączenie podczas zbioru 

upraw, Niemcy 

DE 

X            X     X    
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Badanie sytuacyjne 5-11: 
Poprawa widoczności 
pomalowanych łopat i wież 
turbin na farmie wiatrowej 
Smøla w Norwegii 

NO 

X            X     X    

Badanie sytuacyjne 5-12: 
Stosowanie 
automatycznego systemu 
unikania kolizji w celu 
ograniczenia skutków kolizji 
dla pelikanów (Pelecanus 
crispus i Pelecanus 
onocrotalus) w Parku 
Narodowym Prespa 
w Grecji. 

EL 

X            X     X    

Badanie sytuacyjne 5-13: 
Gospodarowanie 
siedliskami w celu 
ograniczenia ryzyka kolizji 
dla pustułeczki (Falco 
naumanni), Hiszpania 

ES 

X          X  X    X X   X 

Badanie sytuacyjne 5-14: 
Zmniejszenie ryzyka kolizji 
orła bielika (Haliaeetus 
albicilla) poprzez 
rozbudowę źródła energii 

na farmie wiatrowej Smøla 
w Norwegii 

NO 

X X   X      X  X     X    

Badanie sytuacyjne 5-15: 
Zmniejszenie ryzyka kolizji 
gatunków rybitw poprzez 
rozbudowę źródła energii 

BE 

X X   X      X  X    X X X   
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na farmie wiatrowej 
w Zeebrugge w Belgii 
Badanie sytuacyjne 6-1 
Odtworzenie 
zdegradowanych siedlisk na 
potrzeby budowy morskiej 
farmy wiatrowej Anholt w 
Danii 

DK 

 X           X        X 

Badanie sytuacyjne 6-2 
Oszacowanie wysokości 
lotu ptaków morskich przy 
pomocy lidaru 

międzyn
arodowy 

 X             X X X X    

Badanie sytuacyjne 6-3 
Modele populacji ssaków 

morskich 

UK 

 X            X      X  

Badanie sytuacyjne 6-4 
Ocena wpływu hałasu 
pochodzącego z wbijania 
pali na ssaki morskie, 
Niemcy 

DE 

 X        X X         X  

Badanie sytuacyjne 6-5 
Warunki udzielenia 
zezwolenia na budowę 
morskiej farmy wiatrowej w 
Szwecji dotyczące 
morświnów 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Badanie sytuacyjne 6-6 
Łagodzenie wpływu hałasu 
pochodzącego z wbijania 
pali na ssaki morskie, 
Niemcy 

DE 

 X         X  X       X  

Badanie sytuacyjne 7-1 
Badania przed 

SE 
X  X        X   X X  X X    
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zakończeniem i po 
zakończeniu budowy 
dotyczące oddziaływania na 
ptaki na farmie wiatrowej 
Storrun w górzystym 
regionie północnej Szwecji 

Badanie sytuacyjne 7-2 
Protokół monitorowania we 
Francji 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Badanie sytuacyjne 7-3 
Lepsze wykorzystanie i 
przejrzystość danych 
dotyczących ptaków 

gromadzonych przez OSP. 

 

X   X          X   X X    

Badanie sytuacyjne 7-4 
Badanie Akustyczne 
Ssaków Morskich 
Wschodniego Wybrzeża 

Szkocji (ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Badanie sytuacyjne 7-5 
Postępowanie z 
niepewnością w ocenie 
skumulowanych 
oddziaływań, Belgia 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Badanie sytuacyjne 7-6 
Przykłady podejść do 
zarządzania adaptacyjnego 
w państwach członkowskich 
UE 

PCz UE 

X       X         X X X   

Badanie sytuacyjne 7-7 
Niderlandzki program 
ekologiczny dotyczący 

NL 
 X            X  X X X X X X 
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morskiej energii wiatrowej 
(Wozep) 
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DODATEK B – INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze konwencje dotyczące odnawialnych źródeł energii (takich jak energia 

wiatrowa) i ochrony różnorodności biologicznej w Europie. W ramach szeregu konwencji przyjęto również szczegółowe 

zalecenia i rezolucje dotyczące farm wiatrowych i różnorodności biologicznej. 

Międzynarodowe konwencje i porozumienia dotyczące ochrony przyrody i różnorodności biologicznej  

Unia Europejska i jej państwa członkowskie, a także większość innych państw europejskich, są umawiającymi się stronami 

różnych konwencji i porozumień międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska. W europejskich i krajowych ramach 

prawnych w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej należy zatem w pełni uwzględnić zobowiązania podjęte 

w ramach tych konwencji i porozumień.  

Omawiane konwencje i porozumienia przyczyniły się do ukształtowania ram prawnych na potrzeby polityki i prawodawstwa 

w zakresie różnorodności biologicznej w UE. Pomogły one również ukształtować stosunki między UE a innymi państwami. 

W ramach szeregu konwencji przyjęto również szczegółowe zalecenia i rezolucje dotyczące infrastruktury energetycznej i 

dzikiej przyrody, zwłaszcza w odniesieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych.  

Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD)145 

Konwencja o różnorodności biologicznej jest globalnym traktatem przyjętym w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Na jej 

podstawie rozszerzono zakres ochrony różnorodności biologicznej z ochrony gatunków i siedlisk na zrównoważone 

wykorzystanie zasobów biologicznych w interesie całej ludzkości. Obecnie stronami konwencji są 193 państwa.  

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (KONWENCJA 

BERNEŃSKA)146 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, znana równ ież jako konwencja 

berneńska, weszła w życie w 1982 r. Odgrywa ona istotną rolę we wzmacnianiu prac nad ochroną różnorodności 

biologicznej w Europie. Ratyfikowały ją państwa członkowskie UE, cztery państwa afrykańskie oraz 45 państw 

członkowskich Rady Europy. Istotnym celem konwencji jest utworzenie sieci Emerald147 specjalnych obszarów ochrony. 

Sieć ta funkcjonuje równolegle do unijnej sieci Natura 2000. W 2004 r. Stały Komitet konwencji berneńskiej przyjął 

rekomendację (nr 110) dotyczącą minimalizacji niekorzystnego wpływu napowietrznych urządzeń przesyłowych (linii 

elektroenergetycznych) na ptaki148. W 2011 r. Stały Komitet zwrócił się do stron konwencji z wnioskiem o składanie dwa 

razy w roku sprawozdania z postępów we wdrażaniu rekomendacji nr 110. 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt149 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, zwana również konwencją bońską, ma na celu ochronę 

gatunków wędrownych w ramach ich naturalnego zasięgu występowania. Konwencja weszła w życie w 1983 r. i od tamtej 

pory podpisało ją 116 stron. Szereg rezolucji, rekomendacji i porozumień podpisanych na jej podstawie dotyczy 

zarządzania konfliktami pomiędzy zwierzętami wędrownymi a elementami infrastruktury energetycznej, w szczególności 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Zostały one pokrótce przedstawione poniżej.  

W rezolucji 7.4150 konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt w sprawie ryzyka porażenia 

prądem elektrycznym migrujących ptaków wzywa się wszystkie strony i państwa niebędące stronami do 

ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym poprzez wdrożenie odpowiednich środków w zakresie 

planowania i budowy linii elektroenergetycznych. 

Katalog środków zawartych w dokumencie UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 
150 Dostępna np. pod adresem: 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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W planie działania z protokołu ustaleń w sprawie ochrony drapieżnych ptaków migrujących w Afryce i Eurazji 

(ang. Raptors MoU)151 linie elektroenergetyczne uznano za zasadnicze zagrożenie dla ptaków i określono 

działania priorytetowe mające na celu zmniejszenie ich oddziaływania. Plan ma na celu „promowanie, na ile to 

możliwe, surowych norm środowiskowych, w tym poprzez oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie 

planowania i budowy elementów infrastruktury w celu zminimalizowania ich oddziaływania na gatunki, w 

szczególności poprzez kolizje i porażenia prądem elektrycznym, oraz dążenie do zminimalizowania wpływu 

istniejących elementów infrastruktury, w przypadku gdy staje się oczywiste, że oddziałują negatywnie na dany 

gatunek”.  

W planie działania zaproponowano następujące cztery działania dotyczące linii elektroenergetycznych i ptaków 

drapieżnych: 

 przegląd właściwego ustawodawstwa i podjęcie działań, tam gdzie to możliwe, mających na celu 

zapewnienie, by ustawodawstwo obejmowało wymóg, by wszystkie nowe linie elektroenergetyczne były 

projektowane w sposób pozwalający na uniknięcie porażeń ptaków drapieżnych prądem elektrycznym; 

 przeprowadzenie analizy ryzyka na ważnych obszarach w celu zidentyfikowania faktycznych lub 

potencjalnych przyczyn znacznej przypadkowej śmiertelności leżących po stronie człowieka (w tym 

pożarów, wykładania trucizn, stosowania pestycydów, linii elektroenergetycznych i turbin wiatrowych) i 

ich usunięcia; 

 jeżeli to wykonalne, podjęcie niezbędnych działań mających na celu zapewnienie, by istniejące linie 

elektroenergetyczne stwarzające największe ryzyko dla ptaków drapieżnych zostały zmodyfikowane w 

celu unikania porażeń ptaków drapieżnych prądem elektrycznym; 

 monitorowanie wpływu linii elektroenergetycznych i farm wiatrowych na ptaki drapieżne, w tym poprzez 

analizę istniejących danych, takich jak dane dotyczące obrączkowania.  

W Porozumieniu o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA)152 wezwano do 

skoordynowanych działań na wszystkich szlakach migracyjnych lub trasach przelotu wędrownych ptaków wodnych. 

Porozumienie weszło w życie w 1999 r. Obejmuje ono 119 państw i 235 gatunków ptaków wodnych. UE ratyfikowała 

AEWA w 2005 r.  

Celem Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie (porozumienia EUROBATS)153 jest ochrona wszystkich 45 

gatunków nietoperzy występujących w Europie. Porozumienie weszło w życie w 1994 r. Przystąpiły do niego 32 kraje. 

Główne działania realizowane na podstawie porozumienia to wdrożenie wspólnych strategii ochrony i międzynarodowa 

wymiana doświadczeń. Rezolucja 8.4 odnosi się bezpośrednio do turbin wiatrowych i populacji nietoperzy154. 

Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i 

Północnego (porozumienie ASCOBANS)155 zawarto w 1991 r. Jego celem jest koordynacja przez 10 umawiających się 

stron środków na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania przyłowów, utraty siedlisk, zanieczyszczenia środowiska 

morskiego i zakłóceń akustycznych. W 2006 r. podjęto mającą znaczenie dla potencjalnego wpływu infrastruktury 

energetycznej uchwałę na temat szkodliwych skutków dźwięku na małe walenie.  

Porozumienie o ochronie waleni Morza Czarnego, Morza Śródziemnego i sąsiadujących obszarów Atlantyku 

(porozumienie ACCOBAMS)156 stanowi ramy współpracy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Morza 

Śródziemnego i Morza Czarnego. Jego główny cel polega na zmniejszeniu zagrożenia dla występujących w tych morzach 

waleni i poprawie poziomu wiedzy o nich. Porozumienie weszło w życie w 2001 r. 

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (konwencja ramsarska)157 

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, znana również jako konwencja 

ramsarska, jest traktatem międzyrządowym zapewniającym ramy działań krajowych i współpracy międzynarodowej na 

rzecz ochrony i mądrego użytkowania obszarów wodno-błotnych. Przyjęto ją w 1971 r. i zmieniono w 1982 r. i 1987 r. 

                                                      

151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 
152 https://www.unep-aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 
157 www.ramsar.org 

http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
https://www.unep-aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.ramsar.org/
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Stronami konwencji jest obecnie 160 państw, a do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu będącej 

częścią konwencji ramsarskiej dodano 2 006 obszarów na całym świecie. W  konwencji nie przewidziano ratyfikacji przez 

organy ponadnarodowe, takie jak UE, ale wszystkie państwa członkowskie UE są stronami konwencji.  

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku (konwencja OSPAR)158 

OSPAR reguluje współpracę międzynarodową w wielu kwestiach, w tym w zakresie: (i) zachowania różnorodności 

biologicznej mórz i ekosystemów morskich; (ii) wpływu eutrofizacji i substancji niebezpiecznych; oraz (iii) monitorowania i 

oceny. Zainicjowano ją w 1992 r. w wyniku połączenia poprzednich konwencji z Oslo i Paryża (z 1972 i 1974 r.). Pod 

patronatem konwencji przeprowadzono szereg badań potencjalnego wpływu infrastruktury energetycznej na środowisko 

morskie.  

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM)159  

HELCOM, inaczej konwencja helsińska, dotyczy basenu Morza Bałtyckiego oraz wód śródlądowych w jego zlewni. Została 

przyjęta w 1980 r. i zmieniona w 1992 r. Umawiającymi się stronami są UE i wszystkie państwa położone nad Morzem 

Bałtyckim.  

Konwencja o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (konwencja 

barcelońska)160 

Celem Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego, znanej również jako 

konwencja barcelońska, jest przede wszystkim uregulowanie i ograniczenie negatywnego wpływu wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń w basenie Morza Śródziemnego. Przyjęto ją w 1976 r.; w 1995 r. została zmieniona po raz ostatni. 

Konwencję podpisała większość krajów sąsiadujących z Morzem Śródziemnym. 

  

                                                      

158 www.ospar.org 
159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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DODATEK C – ODPOWIEDNIA OCENA 

Tabela 9-1 Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu typowej niepewności napotykanej przy ocenie 
inwestycji sektora energetyki wiatrowej 

Niepewność Dobra praktyka  

 Plan Przedsięwzięcie 

Znaczenie lokalizacji inwestycji 
sektora energetyki wiatrowej dla 
integralności sieci Natura 2000 na 
etapie wyboru terenów, na których 
znajdą się inwestycje 

Mapowanie występowania gatunków 
dzikiej fauny i flory wrażliwych na 
oddziaływanie w skali 
regionalnej/krajowej w celu 
określenia gradientu ograniczeń dla 
inwestycji sektora energetyki 
wiatrowej 

Wykorzystanie map występowania 
gatunków dzikiej fauny i flory 
wrażliwych na oddziaływanie w skali 
regionalnej/krajowej w celu 
określenia lokalizacji, a w 
stosownych przypadkach wykonanie 
map występowania gatunków dzikiej 
fauny i flory wrażliwych na 
oddziaływanie dla przedsięwzięcia 

Niepełna znajomość warunków 
podstawowych  
 
Przykłady: 
• Zakres i jakość bentosowych 

siedlisk morskich 
• Rozmieszczenie i liczebność 

ssaków morskich i ptaków na 
morzu 

• Rozmieszczenie, wielkość i rodzaj 
miejsc odpoczynku nietoperzy 

Rozpoczęcie regionalnych/krajowych 
programów analiz mających wypełnić 
luki w wiedzy na temat obszaru 
badań w ramach planu 

Przeprowadzenie badań mających 
wypełnić luki w wiedzy na temat 
obszaru objętego badaniem w 
ramach przedsięwzięcia 

Niepełna wiedza na temat 
zachowania gatunków 
 
Przykłady: 
• Trasy żerowania nietoperzy 
• Nocne zachowania związane z 

żerowaniem ptaków lądowych i 
morskich 

• Wysokość lotu i prędkość ptaków 
w locie 

Rozpoczęcie regionalnych/krajowych 
programów badawczych mających 
wypełnić luki w wiedzy 

Przeprowadzenie analiz mających 
wypełnić luki w wiedzy istotne dla 
obszaru objętego badaniem w 
ramach przedsięwzięcia lub 
uzyskanie ekspertyzy specjalistów 
krajowych lub międzynarodowych 

Podział oddziaływań na SOO/OSO, 
w szczególności gdy gatunek jest 
rozproszony w szerszej populacji 

Rozpoczęcie regionalnych/krajowych 
programów badawczych mających 
wypełnić luki w wiedzy 

Jeśli nie istnieje podejście 
uzgodnione z właściwym organem 
krajowym, powołanie grupy roboczej 
ekspertów, w której skład wejdzie 
właściwy organ krajowy, w celu 
ustalenia uzgodnionego podejścia do 
podziału oddziaływań na 
poszczególne SOO 

Dokładność modeli prognozowania 
 
Przykłady: 
• Modele ryzyka kolizji dla ptaków 
• Modele populacji gatunków dla 

ssaków i ptaków morskich 

Jasne i przejrzyste przedstawienie 
poziomów niepewności związanej z 
prognozami 
 
Ocena znaczenia przy użyciu 
prognoz oraz związanych z nimi 
górnych i dolnych granic ufności 
 
Powołanie grupy roboczej ekspertów, 
w której skład wejdzie właściwy 
organ krajowy, w celu ustalenia 
uzgodnionego podejścia do 
określania znaczenia w oparciu o 
modelowanie prognostyczne 
 
Modele populacji gatunków muszą 
odpowiadać skali 
regionalnej/krajowej (wymagane 
regionalne/krajowe dane wyjściowe) 

Jasne i przejrzyste przedstawienie 
poziomów niepewności związanej z 
prognozami 
 
Ocena znaczenia przy użyciu 
prognoz oraz związanych z nimi 
górnych i dolnych granic ufności 
 
Powołanie grupy roboczej ekspertów, 
w której skład wejdzie właściwy 
organ krajowy, w celu ustalenia 
uzgodnionego podejścia do 
określania znaczenia w oparciu o 
modelowanie prognostyczne  
 
Modele populacji gatunków muszą 
odpowiadać skali obszaru 
(obszarów) Natura 2000 na obszarze 
objętym badaniem w ramach 
przedsięwzięcia (wymagane dane 
wyjściowe dla obszaru Natura 2000) 
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DODATEK D – PODRĘCZNIK WYKONYWANIA MAP WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY 

WRAŻLIWYCH NA ODDZIAŁYWANIE 

Podręcznik wykonywania map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie zawiera 

kompleksowy przegląd zbiorów danych, metodyk i zastosowań systemu informacji geograficznej niezbędnych do 

opracowania skutecznych metod mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie. 

W podręczniku zgromadzono informacje potrzebne do opracowania takich metod w odniesieniu do szeregu technologii w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatrowej, słonecznej i oceanicznej. Skoncentrowano się w nim na 

kilku kluczowych aspektach dzikiej fauny i flory. Obejmują one wszystkie gatunki i siedliska chronione dyrektywami UE 

dotyczącymi ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, nietoperzy i ssaków morskich. Podręcznik 

zawiera kluczowe zalecenia dotyczące najbardziej odpowiednich typów danych i analizy wrażliwości. Znajduje się w nim 

również obszerny zbiór linków do zewnętrznych stron internetowych i dokumentów, które dostarczają dalszych, 

pogłębionych informacji i przykładów. 

Podręcznik jest narzędziem interaktywnym. Użytkownicy mogą poruszać się po treści za pomocą ikon na pasku 

nawigacyjnym lub korzystając z linków w nagłówkach poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. Pod tym względem 

podręcznik w dużej mierze przygotowano jak stronę internetową.  

Niektóre kluczowe elementy podręcznika wypunktowano poniżej, a bardziej szczegółowo przedstawiono je w dalszej 

części niniejszego załącznika:  

• stopniowe podejście do mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie;  

• opracowanie systemu punktowej oceny wrażliwości;  

• przegląd przestrzennych danych dotyczących różnorodności biologicznej; 

• kluczowe zalecenia.  

Niniejszy podręcznik jest jednym z rezultatów projektu Komisji Europejskiej „Przegląd i łagodzenie wpływu inwestycji w 

energię ze źródeł odnawialnych na siedliska i gatunki chronione na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej”161. 

Stopniowe podejście do mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie 

Określenie rodzajów energii ze źródeł odnawialnych, które należy uwzględnić, oraz gatunków i siedlisk 

potencjalnie dotkniętych oddziaływaniem  

Jaka infrastruktura do wytwarzania energii odnawialnej zostanie uwzględniona (wiatrowa, słoneczna, geotermalna, 

oceaniczna)? Jakie gatunki lub siedliska mogą zostać dotknięte oddziaływaniem? Jakie może być oddziaływanie? 

 

Gatunki/siedliska narażone na oddziaływanie 

• Należy zastanowić się, które gatunki/siedliska mogą współistnieć z inwestycją (na dowolnym etapie cyklu życia) – 

i uwzględnić wszystkie etapy cyklu życia (lęg, migracja, sezon pozalęgowy itp.).  

• Należy uwzględnić różne etapy inwestycji (np. etap budowy, eksploatacji) oraz związaną z nią infrastrukturę (np. 

konsekwencje przyłączenia do sieci z liniami przesyłowymi).  

• Należy zastanowić się, które gatunki/siedliska są wrażliwe na inwestycje (charakterystyka, dynamika liczebności 

populacji).  

• Należy zastanowić się, które gatunki/siedliska wymagają ochrony (np. gatunki/siedliska wymienione w dyrektywach 

ptasiej i siedliskowej). 

 

Prawdopodobny wpływ  

• Należy zastanowić się, jaki może być wpływ na gatunki: utrata i degradacja siedlisk; kolizje z infrastrukturą; 

unikanie; przemieszczenie; oraz efekt bariery. 

 

Stworzenie zbiorów danych dotyczących rozmieszczenia wrażliwych gatunków, siedlisk i innych istotnych 

czynników  

Należy sprawdzić, jakie dane dotyczące rozmieszczenia są dostępne, i zastanowić się, czy należy zebrać dodatkowe 

dane.  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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• W przypadku gdy zbiory danych są niekompletne przestrzennie, należy zastanowić się, czy w celu przewidzenia 

rozkładu w miejscach objętych próbą konieczne będzie zastosowanie modelowania opartego na czynnikach 

prognozujących siedliska i krajobraz (np. modelowania gęstości występowania gatunków na powierzchni).  

• Istotne jest również, by otwarcie podkreślić braki w danych i inne niedociągnięcia metodyczne. 

 

Opracowanie systemu punktowej oceny wrażliwości  

Należy ocenić punktowo wrażliwość gatunków i siedlisk w oparciu o określone cechy (zachowanie gatunku, wrażliwość 

siedliska, stan ochrony itp.).  

 

Wykonanie mapy 

Jaki jest najbardziej odpowiedni format mapowania i oprogramowanie systemu informacji geograficznej? Jaka jest 

najbardziej odpowiednia jednostka mapowania?  

• Należy stworzyć siatkę w oparciu o odpowiednią jednostkę mapowania i nałożyć na siebie rozmieszczenie 

gatunków (lub modele) oraz potencjalnie inne przydatne zbiory danych, w tym odpowiednie strefy buforowe.  

• Należy ustalić gatunki występujące w każdej komórce siatki (tj. gdy lokalizacja gatunku (lub część bufora) znajduje 

się w kwadracie siatki).  

• Dla każdego kwadratu siatki należy obliczyć wynik, korzystając z systemu punktowej oceny wrażliwości gatunków. 

 

Interpretacja  

Jak wyniki dotyczące wrażliwości odnoszą się do ryzyka? Jak należy interpretować mapę?  

• Należy połączyć wyniki dotyczące wrażliwości w kategorie wskazujące poziomy wrażliwości (np. bardzo wysoki, 

wysoki, średni, niski). W przypadku istnienia luk w danych przypisanie obszarom „niskiej” wrażliwości może nie 

być wskazane. W takich okolicznościach korzystniejsze może być użycie terminów wrażliwość „nieznana” lub 

„niepewna”. Czasami wybiera się kategorie, które wskazują konkretną cechę (np. obszary wyłączone a obszary 

niskiego ryzyka).  

• Należy opracować wytyczne, które zostaną umieszczone obok mapy, zawierające pełne wyjaśnienie, jakie dane 

są wykorzystywane, jak tworzy się mapę, jak należy ją interpretować i jakie są zastrzeżenia dotyczące 

interpretacji. 

 

Opracowanie systemu punktowej oceny wrażliwości 

Niektóre mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie po prostu 

przedstawiają wizualnie dane biologiczne i pozostawiają ich interpretację użytkownikowi końcowemu. W 

większości przypadków sama znajomość zasięgu geograficznego cechy biologicznej, np. zasięg występowania 

wrażliwych gatunków ptaków lub lokalizacja miejsca odpoczynku nietoperzy, ma jednak ograniczoną wartość. 

Potrzebna jest również interpretacja, która pokaże, co oznacza występowanie danej cechy biologicznej dla 

potencjalnej inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych.  

 

Najprostsza interpretacja polega na zbiorczym uznaniu wszystkich warstw danych za wrażliwe. Jedynym 

wyjaśnieniem może być buforowanie elementów, aby odzwierciedlały rozproszenie (na przykład znane 

rozproszenie z miejsca odpoczynku) lub uznanie niepewności co do dokładności danych. Może się zdarzyć, że 

niektóre elementy, na przykład kolonia sępów, otrzymają bufor o długości wielu kilometrów, natomiast inne, 

takie jak niektóre kolonie nietoperzy, otrzymają mniejszy bufor.  

 

Strefy buforowe należy wyznaczać:  

• odnosząc się do ustalonego protokołu stosowanego w podobnych podejściach w innych miejscach; 

• odnosząc się do znanych parametrów biologicznych podanych w literaturze (np. udokumentowanej 

wielkości zasięgu danego gatunku ptaków lęgowych);  

• z zachowaniem ostrożności, uwzględniając ograniczenia danych i wiedzy. 

 

W niektórych podejściach wszystkie elementy wrażliwości i wszelkie związane z nimi bufory opisuje się jako 

„obszary wyłączone”, w których zaleca się niedokonywanie żadnych inwestycji. W większości podejść do 

mapowania występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie można jednak uniknąć 

takiej bezwzględnej prognozy, uznając ograniczenia zarówno danych przestrzennych, jak i technik mapowania. 

W niektórych, aczkolwiek ograniczonych, okolicznościach możliwe jest wystarczające złagodzenie wpływu 

nawet w bardzo wrażliwych lokalizacjach, tak aby można było kontynuować inwestycję. 

 

W większości podejść do tworzenia map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na 

oddziaływanie uwzględnia się gradient wrażliwości. W najprostszym przypadku może to oznaczać 

zaklasyfikowanie pewnych podstawowych elementów, takich jak obszary chronione, jako obszarów 
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wyłączonych, a mniej wrażliwych, drugorzędnych miejsc, jako miejsc, w których inwestycja może okazać się 

problematyczna i w których zaleca się zachowanie ostrożności. W bardziej złożonych przypadkach mapowania 

wrażliwość przypisuje się, ważąc elementy w stosunku do znanych parametrów, które zwiększają wrażliwość. 

Czynniki zwiększające wrażliwość zazwyczaj należą do następujących kategorii: charakterystyka gatunków, 

charakterystyka siedlisk, dynamika liczebności populacji oraz stan ochrony. 

• Charakterystyka gatunków  

 Zachowania gatunku: niektóre gatunki są bardziej wrażliwe na inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych 

ze względu na pewne cechy behawioralne. Stopień narażenia może być najistotniejszym czynnikiem 

warunkującym wrażliwość gatunku. Na przykład najwyższe prawdopodobieństwo kolizji z turbinami 

wiatrowymi występuje w przypadku tych gatunków ptaków i nietoperzy, które najczęściej latają na wysokości 

odpowiadającej strefie wirnika, około 30–150 m nad ziemią.   

 Morfologia gatunku: niektóre gatunki mogą być bardziej wrażliwe ze względu na swoją morfologię. Na przykład 

gatunki nietoperzy posiadające skrzydła przeznaczone do szybkiego lotu w otwartej przestrzeni są bardziej 

podatne na kolizje z turbinami wiatrowymi. U ptaków za kluczowy czynnik ryzyka kolizji uważa się również 

obciążenie powierzchni nośnej (stosunek powierzchni skrzydeł do masy ciała). Równie kluczowa może być 

struktura oka, na przykład pole widzenia gypsów zawiera mały obszar dwuocznego widzenia i duże martwe 

pola powyżej, poniżej i za głową, przez co mogą mieć często ograniczone widzenie w kierunku lotu. 

 Zachowanie migracyjne: niektóre gatunki mogą być bardziej wrażliwe ze względu na charakter swojej migracji. 

Na przykład niektóre gatunki migrują po ściśle określonych trasach, a zatem występują w dużych skupiskach. 

Jeżeli wzdłuż tych tras znajduje się infrastruktura do wytwarzania energii odnawialnej, zwłaszcza w miejscach 

występowania kluczowych wąskich gardeł, prawdopodobieństwo wpływu będzie większe. 

• Charakterystyka siedlisk  

 Wrażliwość siedlisk: niektóre siedliska są bardziej wrażliwe na inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych. 

 Zależność od siedlisk: niektóre gatunki są uzależnione od ograniczonej liczby siedlisk i mogą być zagrożone, 

jeśli zbyt duża część tego siedliska będzie narażona na oddziaływanie inwestycji. 

• Dynamika liczebności populacji  

 Odsetek populacji globalnej/regionalnej/krajowej. Im większy odsetek populacji dotkniętej oddziaływaniem, 

tym większa będzie wrażliwość. 

 Cechy cyklu życia. Bezpośrednia śmiertelność, na przykład wynikająca z kolizji z turbinami, z większym 

prawdopodobieństwem będzie skutkowała wpływem na poziom populacji gatunków, które wykazują cechy 

związane z wolniejszym tempem rozmnażania i większą zależnością od przeżycia osobników dorosłych. 

• Stan ochrony  

 Globalny, unijny, regionalny lub krajowy status ochrony. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie gatunków, 

których ochrona budzi obawy, takich jak gatunki wymienione jako zagrożone w skali światowej w czerwonej 

księdze IUCN, krajowych czerwonych księgach lub dyrektywach UE dotyczących ochrony przyrody.  

 

Po stworzeniu wykazu gatunków i siedlisk zagrożonych można je oceniać pod względem poziomu ich 

wrażliwości. Wykazy takie powinny opierać się na dokładnym badaniu literatury naukowej oraz na konsultacjach 

z kluczowymi ekspertami. Punktowa ocena parametrów, takich jak wysokość lotu lub współczynnik unikania 

kolizji, powinna opierać się na danych eksperymentalnych. Nie zawsze będzie to jednak możliwe i konieczne 

może być ekstrapolowanie na podstawie znanych parametrów dla ściśle powiązanych taksonów. Należy 

zauważyć, że zachowania i reakcje mogą się znacznie różnić nawet w przypadku gatunków bliskich 

taksonomicznie. 

 

Teoretyczny przykład zastosowania systemu punktowej oceny wrażliwości  

 

W tym prostym, teoretycznym przykładzie cztery gatunki podlegają ocenie pod względem ich wrażliwości na 

pewną formę energii ze źródeł odnawialnych. Rozmieszczenie przestrzenne tych czterech gatunków 

odwzorowuje się w systemie sieciowym. Aby uzyskać ogólny wynik dla każdej komórki siatki, a tym samym 

podstawową mapę wrażliwości, w każdym kwadracie siatki sumuje się wyniki występujących tam gatunków.  

 

ETAP 1: Cztery omawiane gatunki ocenia się w odniesieniu do cech morfologicznych, behawioralnych i dynamiki 

liczebności populacji, które zwiększają ich wrażliwość i stan ochrony. Wyniki te po zsumowaniu dają ogólną 

punktową ocenę wrażliwości (zob. przykładowy system oceny punktowej). W tym przykładzie gatunki uważane 

za wysoce lub bardzo wrażliwe w odniesieniu do jednego parametru są automatycznie umieszczane w kategorii 

„WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ”, niezależnie od punktów uzyskanych w innych parametrach. 

 

Ocena morfologii/zachowania/dynamiki liczebności populacji (1 = niska wrażliwość, 2 = średnia wrażliwość, 3 = 

wysoka wrażliwość, 4 = bardzo wysoka wrażliwość) 

Ocena ochrony (0 = niska, 1 = średnia, 2 = wysoka, 3 = bardzo wysoka)  

Ocenę ochrony podwaja się przed dodaniem do oceny morfologii/zachowania/dynamiki liczebności populacji. 

Ocena wrażliwości ŚREDNIA (3–8), WYSOKA (9–14), BARDZO WYSOKA (15–20) 
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Każdy gatunek, który uzyskał ocenę 3 lub 4 w odniesieniu do morfologii/zachowania/dynamiki liczebności 

populacji, automatycznie znajduje się w kategorii WYSOKIEJ wrażliwości 

 

Gatunek  Morfologia Zachowanie 

Dynamika 

liczebności 

populacji 

Stan ochrony 
Ocena 

wrażliwości 

Gatunek 1 3 1 1 0 5 

Gatunek 2 2 2 2 0 6 

Gatunek 3 4 2 1 3 13 

Gatunek 4 4 4 4 3 18 

 

ETAP 2: Dane przestrzenne dotyczące rozmieszczenia tych czterech gatunków umieszcza się następnie w 

systemie sieciowym. 

 

 
  

ETAP 3: Następnie można zastosować łączne oceny wrażliwości, sumując oceny wrażliwości dla każdego 

gatunku występującego w kwadracie siatki, i uzyskać w ten sposób ogólną ocenę dla każdej komórki siatki. 

Rysunek przedstawia teoretyczną siatkę ważoną zgodnie z uprzednimi ocenami wrażliwości. Ten prosty przykład 

opiera się na obecności/nieobecności; w przypadku gdy dostępne są dane dotyczące populacji, można je jednak 

wykorzystać do ważenia każdego kwadratu siatki w stosunku do liczby osobników przypadających na dany 

gatunek lub proporcji globalnej lub regionalnej populacji każdego z obecnych gatunków. 

 

Ocena wrażliwości: ŚREDNIA (3–8), WYSOKA (9–14), BARDZO WYSOKA (15–20), NIEZWYKLE WYSOKA (>20) 
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ETAP 4: Ostateczna mapa wrażliwości przedstawia łączną wrażliwość w odniesieniu do czterech teoretycznych 

gatunków w teoretycznym krajobrazie. Na takich mapach poziomy wrażliwości zazwyczaj przedstawia się za 

pomocą różnych kolorów. 

 

 

 

 

 

Przegląd przestrzennych danych dotyczących różnorodności biologicznej 

Na mapach występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy wykorzystywać 

najdokładniejsze i najbardziej aktualne dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności potencjalnie wrażliwych gatunków i 
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siedlisk. Najlepiej byłoby, gdyby dane takie były systematycznie gromadzone przy użyciu znormalizowanego protokołu, 

takiego jak protokół wykorzystany w europejskim atlasie ptaków lęgowych opracowanym przez Europejską Radę Liczenia 

Ptaków (ang. European Bird Census Council). Często jednak dane generuje się w sposób doraźny, np. na podstawie 

zapisów obserwacji zbieranych w ramach projektów nauki obywatelskiej lub badań terenowych o ograniczonym zasięgu 

geograficznym. Należy uwzględnić odchylenia w wysiłku badawczym lub jego ukierunkowaniu oraz jasno określić poziom 

pewności. Rozmieszczenie gatunków trzeba będzie często wywnioskować z ogólnych map zasięgu gatunków, map 

siedlisk lub danych lokacyjnych. Również w tym przypadku należy jasno określić wszelkie podstawowe założenia i 

niedociągnięcia związane z takimi modelami.  

 

Należy uznać, że obecne rozmieszczenie gatunków może być znacznie bardziej ograniczone niż to miało miejsce w 

przeszłości, a nawet bardziej ograniczone niż rozmieszczenie, które zakładało osiągnięcie celów w zakresie odbudowy 

ochrony. W związku z tym korzystniejsze może być opracowywanie prognostycznych map zasięgu w oparciu o pożądane 

rozmieszczenie po odnowieniu i odtworzeniu populacji.  

 

Siłą rzeczy jakość danych i poziom wiedzy na temat ich najlepszej interpretacji będą się znacznie różnić w 

poszczególnych regionach i grupach taksonomicznych. Na przykład istnieje znacznie mniej danych na temat 

rozmieszczenia gatunków nietoperzy w Europie niż gatunków ptaków. Nawet w przypadku gdy dane są ograniczone, a 

wynikające z nich mapy wrażliwości są niedopracowane i przeglądowe, nadal służą one jako przydatne narzędzie 

planowania na wczesnym etapie. Należy jednak jasno określić ograniczenia.  

 

Istnieje wiele zbiorów danych dotyczących rozmieszczenia i liczebności europejskiej dzikiej fauny i flory. Istnieje również 

kilka abiotycznych i biotycznych środowiskowych zbiorów danych przestrzennych, które mogą być przydatne jako 

zmienne objaśniające służące do modelowania rozmieszczenia.  

 

Szeroki zakres zbiorów danych jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Za 

pośrednictwem tego portalu dane i informacje są dostępne w sprawozdaniach dotyczących dyrektyw ptasiej i 

siedliskowej. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do składania co sześć lat sprawozdań na temat stanu ptaków i 

siedlisk odpowiednio na podstawie art. 12 i 17. Publicznie dostępne dane z tych sprawozdań obejmują dane tabelaryczne 

dotyczące stanu i rozmieszczenia, a także dane dotyczące rozmieszczenia przestrzennego dostępne w standardowej 

10-kilometrowej skali siatki. Obejmują one następujące zbiory danych: 

• art. 12 (dyrektywa ptasia): stan i rozmieszczenie zgodnie ze sprawozdaniami na podstawie art. 12162;  

• art. 17 (dyrektywa siedliskowa): stan i rozmieszczenie zgodnie ze sprawozdaniami na podstawie art. 17163; 

• Natura 2000: Rozmieszczenie OSO i SOO wyznaczonych odpowiednio w ramach unijnych dyrektyw ptasiej i 

siedliskowej164. 

 

Inne ważne zbiory danych, które dostarczają informacji o stanie lub rozmieszczeniu różnorodności biologicznej w UE, 

obejmują:  

• siatki z atlasów  

• zapisy obserwacji 

• mapy zasięgu gatunków 

• modele rozmieszczenia gatunków 

• dane lokacyjne 

• wyznaczone obszary ochrony 

• siedliska i roślinność. 

W poniższym rozdziale zawarto bardziej szczegółowe omówienie tych zbiorów danych. 

 

Siatki z atlasów 

 

Opis: w atlasach dzikiej fauny i flory systematycznie zestawiane są dane dotyczące obecności lub liczebności gatunków. 

Zazwyczaj region dzieli się na siatkę, a każdą komórkę siatki bada się przy użyciu znormalizowanego protokołu, który 

zapewnia stały nakład próbkowania. W niektórych krajach komórki siatki są zgodne z szerokościami i długościami 

geograficznymi – dla ułatwienia często wybiera się odstępy między komórkami wynoszące 1 stopień, 30 minut i 15 minut. 

Na wyższych szerokościach geograficznych, w których przypadku takie podejście prowadzi do powstawania komórek 

siatki o dużych różnicach powierzchni, częściej ustala się rozmiary siatki na 1, 2, 5, 10 lub 50 km. Atlasy, powtarzane w 

różnych odstępach czasu przy użyciu porównywalnych metodyk, są bardzo przydatnym sposobem dokumentowania 

zmian w obecności i liczebności. 

 

Rodzaj: wektor/raster. 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Zalety: schematy występowania ptaków na dużych obszarach geograficznych. Często spójny nakład próbkowania. 

 

Wady: dane siatkowe często nie pokrywają się dokładnie z naturalnymi granicami. Komórki siatki często wymagają 

nierównego nakładu pracy związanego z rejestrowaniem. Czasami możliwe jest skorygowanie tych różnic w nakładzie 

próbkowania. 

 

Przykłady:  

• mapa w europejskim atlasie ptaków lęgowych 2 (EBBA2) obejmuje ponad 5 000 kwadratów o wymiarach 50x50 

km, w tym informacje o ponad 500 gatunkach lęgowych165.  

• Atlas ptaków Wielkiej Brytanii i Irlandii (2007–2011)166 przedstawia mapy ptaków zarówno w okresie zimowym, jak 

i lęgowym. Jest to partnerstwo między BTO, BirdWatch Ireland i Szkockim Klubem Ornitologów.  

• Atlas życia morskiego EMODNET167 stanowi połączenie narzędzi, modeli i map przestrzennych, które pozwalają 

użytkownikom na wizualizację morskich danych biologicznych. Atlas zawiera przegląd morskich ptaków, ssaków, 

gadów, ryb, bentosu, glonów i planktonu, które występują w europejskich wodach morskich. 

• Europejski atlas gatunków drzew leśnych168 opublikowany przez Komisję Europejską jest przydatnym źródłem 

informacji na temat rozmieszczenia drzew i siedlisk leśnych. 

 

 

Zapisy obserwacji 

 

Opis: georeferencyjne zapisy obserwacji gatunków zestawione w ramach ustrukturyzowanych badań lub w coraz 

większym stopniu pochodzące od przyrodników-amatorów. Georeferencyjne zapisy obserwacji można odwzorować jako 

punkty, aby pokazać rozmieszczenie i liczebność. 

 

Rodzaj: punkt. 

 

Zalety: w celu wygenerowania map siatki lub konturów można interpolować gęstości punktów. 

 

Wady: potencjalnie nierówny rozkład nakładu pracy przy rejestrowaniu, a tym samym wysoki stopień błędu pominięcia. 

Istnieją techniki dostosowania do wszelkich różnic w nakładzie próbkowania. 

 

Przykłady: 

• Baza danych europejskich ptaków morskich na morzu (ESAS)169 zawiera dane na temat ptaków morskich zebrane 

z pokładów statków i statków powietrznych przy użyciu metod opisanych w publikacjach Tasker i in. (1984) i 

Camphuysen (2004). W przypadku ptaków na morzu stosuje się metodę pasmowo-transektową z pasmami 

dystansowymi, a dla ptaków latających wykorzystuje się informacje migawkowe. Dane są gromadzone przez 

badaczy ptaków morskich w północno-zachodniej Europie oraz przez Wspólny Komitet Ochrony Przyrody 

Zjednoczonego Królestwa (ang. Joint Nature Conservation Committe, JNCC). JNCC zarządza tymi danymi w 

imieniu partnerów. Od 1979 r. doliczono się około 3 000 000 ptaków morskich. Dane dostępne są na życzenie. 

• Otwarty podstawowy zbiór danych eBird (ang. eBird Basic Dataset, EBD)170 zawiera wszystkie surowe obserwacje 

eBird i związane z nimi metadane. Jest aktualizowany co miesiąc i dostępny do pobrania. EBD zawiera również 

powiązane pakiety do przetwarzania tych konkretnych danych w R (program komputerowy). Ponadto zbiory danych 

z obserwacji eBird są udostępniane za pośrednictwem Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (ang. Global 

Biodiversity Information Facility)171. 

• Europejski portal ptaków (Euro Bird Portal)172 jest projektem Europejskiej Rady Liczenia Ptaków (EBBC) 

skupiającym 29 instytucji z 21 krajów europejskich. To repozytorium gromadzi dane z wielu źródeł na potrzeby 

analiz przestrzennych na dużą skalę. Obecnie dane można zobaczyć za pomocą interaktywnej przeglądarki 

internetowej. W miarę postępów w realizacji projektu EBBC osoby trzecie będą mogły jednak uzyskać bezpośredni 

dostęp do danych i produktów. 

• BirdTrack173 jest bezpłatnym portalem internetowym służącym do przesyłania obserwacji na temat ptaków z 

Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

                                                      

165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 
169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 

https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack


 

 251 

• Ornithoportal174 zawiera dane o ptakach w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Hiszpanii 

(Katalonia i Kraj Basków) oraz Szwajcarii. 

• Observation.org175 jest narzędziem dla obserwatorów w terenie na całym świecie służącym do rejestrowania i 

udostępniania obserwacji roślin i zwierząt. 

• Europejski portal różnorodności biologicznej176 zapewnia dostęp do obserwacji dotyczących różnorodności 

biologicznej i danych ekologicznych oraz narzędzi do udostępniania danych lub ich odkrywania. 

• Portal danych EMODNET Biology177 zapewnia bezpłatny dostęp do danych na temat czasowego i przestrzennego 

rozmieszczenia gatunków morskich i cech gatunkowych ze wszystkich europejskich mórz regionalnych. EMODNET 

Biology jest częścią finansowanej przez UE europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego i opiera 

się na światowym rejestrze gatunków morskich i europejskim systemie informacji biogeograficznych o oceanie. 

 

 

Mapy zasięgu gatunków 

 

Opis: mapy zasięgu gatunków wskazują na szerokie występowanie lub jego brak i zazwyczaj odzwierciedlają zakres 

występowania danego gatunku. Aby uzyskać bardziej realistyczne odwzorowanie obecności gatunków, informacje takie 

można dostatecznie udoskonalić za pomocą analiz pokrycia terenu i modeli rozmieszczenia gatunków. 

 

Rodzaj: wielokąt. 

 

Zalety: przydatne źródło danych w przypadku braku zapisów z obserwacji lub danych z atlasu. 

 

Wady: zazwyczaj takie mapy odzwierciedlają zakres występowania, co może skutkować znacznym błędem pominięcia. 

 

Przykłady: 

• EEA dysponuje danymi z systemu informacji geograficznej dotyczącymi rozmieszczenia europejskich gatunków i 

typów siedlisk. Są one agregowane według stanu ochrony w poszczególnych państwach członkowskich i na 

poziomie UE-28. 

• BirdLife International opracowuje i utrzymuje cyfrowe mapy rozmieszczenia wszystkich gatunków ptaków na 

świecie. Mapy te są dostępne za pośrednictwem zintegrowanego narzędzia oceny różnorodności biologicznej 

(IBAT). 

 

Modele rozmieszczenia gatunków 

 

Opis: w modelach rozmieszczenia gatunków łączy się dane z obserwacji gatunków ze znanymi parametrami 

środowiskowymi, aby tworzyć dokładniejsze prognozy występowania. Można je również wykorzystać do modelowania 

przyszłych rozmieszczeń w oparciu o różne scenariusze, takie jak przewidywana zmiana klimatu lub planowana 

odbudowa gatunku. Podczas procesu planowania inwestycji o dużej trwałości ważne może być przewidzenie wszelkich 

prawdopodobnych zmian wrażliwości w przyszłości.  

 

 

Rodzaj: wektor/raster. 

 

Zalety: lepsze odzwierciedlanie obszaru obecności niż w przypadku map zasięgu. 

 

Wady: dokładność zależy od podstawowych algorytmów. Zalecane pomiary terenowe. 

 

Dane lokacyjne 

 

Opis: dane pokazujące kolejne lokalizacje zwierzęcia w określonym czasie i określonych miejscach. Dane te pochodzą 

zazwyczaj od oznakowanych osobników (np. nadajnikami GPS). Dane lokacyjne dostarczają ważnych informacji na 

temat ekologii przestrzennej gatunku i mogą być wykorzystywane do identyfikacji kluczowych miejsc żerowania lub 

szlaków migracyjnych. Naukowcy gromadzą dane dotyczące przemieszczania się zwierząt, umieszczając na 

poszczególnych zwierzętach elektroniczne urządzenia lokacyjne. Obejmują one nadajniki radiowe o bardzo wysokiej 

częstotliwości, które wysyłają sygnał do odbiornika badacza, do nadajników GPS i Argos Doppler, które przekazują 

dokładniejsze dane dotyczące czasu i lokalizacji i w celu prowadzenia fizycznej obserwacji nie polegają na człowieku. 

 

                                                      

174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Rodzaj: linia. 

 

Zalety: przydatne do identyfikacji dróg migracji, kluczowych miejsc żerowania itp. 

 

Wady: zwykle bardzo zmienny nakład rejestracyjny z wyraźnym nastawieniem na pewne gatunki w niektórych 

lokalizacjach. 

 

Przykłady: 

• Internetowe bazy danych, takie jak Movebank (prowadzona przez Instytutu Ornitologii im. Maxa Plancka), pełnią 

rolę repozytoriów danych dotyczących śledzenia zwierząt. Poszczególne serie danych lokacyjnych są własnością 

naukowców, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania danych.  

• Baza danych śledzenia ptaków morskich – Tracking Ocean Wanderers (prowadzona przez Birdlife International) to 

największy istniejący zbiór danych pochodzących ze śledzenia ptaków morskich. Służy jako centralny magazyn 

danych z całego świata dotyczących śledzenia ptaków morskich, a jej celem jest pomoc w dalszych pracach 

związanych z ochroną ptaków morskich i wspieranie społeczności zajmującej się śledzeniem ptaków. 

 

Obszary ochrony 

 

Opis: granice obszarów wyznaczonych ze względu na ich znaczenie dla ochrony (obszary chronione, obszary Natura 

2000, ważne obszary ochrony ptaków i różnorodności biologicznej itp.). 

 

Rodzaj: wielokąty/punkty. 

 

Zalety: kluczowe obszary do rozważenia przy planowaniu energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Wady: niektóre zbiory danych są kosztowne w przypadku użytku komercyjnego. 

 

Przykłady: 

• Sieć obszarów chronionych Natura 2000 w UE składa się z SOO określonych w dyrektywie siedliskowej UE 

(92/43/EWG) oraz OSO wyznaczonych na podstawie dyrektywy UE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Z kolei 

sieć Natura 2000 jest częścią sieci Emerald specjalnych obszarów ochrony na podstawie konwencji berneńskiej. 

• Przeglądarka Natura 2000 jest narzędziem internetowym, które prezentuje: (i) wszystkie obszary Natura 2000; (ii) 

kluczowe informacje na temat gatunków i siedlisk, w związku z którymi wyznaczono każdy obszar; oraz (iii) 

szacunkowe dane dotyczące populacji i informacje na temat stanu ochrony. Zob. http://natura2000.eea.europa.eu/ 

• Dane i mapy sieci Natura 2000. 

• Protected Planet przedstawia obszerne, aktualne informacje na temat obszarów chronionych na całym świecie. 

Zarządza nimi Światowe Centrum Monitorowania Ochrony Środowiska ONZ (UNEP-WCMC) przy wsparciu 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Światowej Komisji Obszarów Chronionych. 

• Kluczowe obszary różnorodności biologicznej stanowią największą i najbardziej kompleksową globalną sieć 

obszarów, które mają istotne znaczenie dla utrzymania się różnorodności biologicznej na świecie. Światową bazę 

danych kluczowych obszarów różnorodności biologicznej prowadzi BirdLife International w imieniu KBA 

Partnership. Baza ta zawiera dane dotyczące globalnych i regionalnych kluczowych obszarów różnorodności 

biologicznej, w tym ważnych obszarów ochrony ptaków i różnorodności biologicznej. Dodatkowe informacje na 

temat ważnych obszarów ochrony ptaków i różnorodności biologicznej w środowisku morskim można znaleźć w 

elektronicznym atlasie morskich ważnych obszarów ochrony ptaków i różnorodności biologicznej. W UE wykaz 

ważnych obszarów ochrony ptaków i różnorodności biologicznej pomaga przy wyznaczaniu OSO, a wartość 

wykazu jako „równoległego wykazu” OSO znalazła wielokrotnie uznanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

i Komisji Europejskiej. 

• W celach komercyjnych dane ze światowej bazy danych kluczowych obszarów różnorodności biologicznej i 

światowej bazy danych obszarów chronionych są dostępne za pośrednictwem zintegrowanego narzędzia oceny 

różnorodności biologicznej (IBAT). 

• Strony internetowe związane z konwencją ramsarską: dostępne są bardziej szczegółowe informacje dotyczące 

terenów wyznaczonych na podstawie konwencji ramsarskiej, ale dostępność danych przestrzennych jest 

ograniczona. 

 

Siedliska i roślinność 

 

Opis: przedstawia biocenozy pod względem ukształtowania terenu, geologii, topografii i gleb. 

 

Rodzaj: raster/wektor. 

 

Zalety: przydatne do identyfikacji wrażliwych biocenoz. 
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Wady: mapy są często dość ogólne. 

 

Przykłady: 

• Przeglądarka danych Natura 2000 pokazuje rozmieszczenie siedlisk zgłoszonych zgodnie z art. 17. 

• Wspólnota Europejska przygotowała inwentaryzację CORINE Land Cover jako sposób zestawiania informacji 

geoprzestrzennych o środowisku w sposób znormalizowany i porównywalny na całym kontynencie europejskim. 

Program zainicjowano w 1985 r., pierwsza iteracja serii danych obejmowała rok referencyjny 1990, a kolejne edycje 

obejmowały lata 2000, 2006, 2012 i 2018. 

• Przeglądarka danych oceanicznych oferuje użytkownikom możliwość przeglądania i pobierania różnych zbiorów 

danych przestrzennych, w tym warstw siedlisk, związanych z morską i przybrzeżną różnorodnością biologiczną. 

 

Kluczowe zalecenia 

Mapy wrażliwości gatunków dzikiej fauny i flory powinny być standardowym prekursorem dla wszystkich planów 

i inwestycji w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.  

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy opracowywać w ścisłej 

współpracy między wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym organami regulacyjnymi, 

organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i wykonawcami. 

Wiele państw członkowskich rozważy wprowadzenie koszyka energetycznego w przypadku energii odnawialnej, 

który obejmowałby elementy technologii wiatrowej, słonecznej i innych technologii. Najlepiej byłoby, gdyby te 

różne rodzaje energii ze źródeł odnawialnych rozpatrywano łącznie w ramach tego samego mapowania z 

warstwami wrażliwości opracowanymi oddzielnie dla każdego rodzaju energii. 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy sporządzać w różnych 

skalach geograficznych. Aby strategicznie zoptymalizować najbardziej odpowiednie możliwości inwestycji 

zarówno z perspektywy energii ze źródeł odnawialnych, jak i z perspektywy przyrodniczej, niezbędne jest 

planowanie na dużą skalę przestrzenną. Mapy należy w miarę możliwości opracowywać na poziomie 

regionalnym, krajowym, a nawet wielonarodowym. Należy jednak rozważyć również mapy w mniejszej skali 

oparte na gromadzeniu dodatkowych danych i ukierunkowane na obszary o dużym potencjale inwestycyjnym lub 

dużym prawdopodobieństwie wystąpienia konfliktu w zakresie dzikiej fauny i flory. 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie powinny obejmować wszystkie 

potencjalnie narażone gatunki i siedliska stanowiące przedmiot ochrony (uwzględnione w dyrektywach UE 

dotyczących ochrony przyrody). Niektóre taksony siłą rzeczy okażą się trudniejsze do oceny ze względu na 

ograniczone dane dotyczące ich rozmieszczenia i niepełną wiedzę na temat wpływu na nie. Takie grupy będą 

wymagały bardziej podstawowej analizy i ostrożniejszej interpretacji. 

W miarę możliwości mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy 

zaprojektować tak, aby były zgodne z istniejącymi narzędziami planowania. 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie powinny być publicznie dostępne, 

proste i intuicyjne w użyciu oraz zawierać jasne wskazówki interpretacyjne. 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy opracowywać we 

współpracy z wieloma ekspertami w dziedzinie taksonomii, aby zapewnić kompleksowe zestawienie 

odpowiednich zbiorów danych.  

Do opracowania map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie w UE można 

wykorzystywać zbiory danych odnoszące się do sieci Natura 2000. Dane gromadzone w związku z art. 12 i 17, 

w oparciu o siatkę 10 x 10 km, mogą stanowić dobrą podstawę generowania danych. 

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy opracowywać w taki 

sposób, aby można było łatwo włączać do nich nowe zbiory danych lub aktualizacje. 

Dane dotyczące szerokiej przydatności siedlisk mogą być przydatnym punktem wyjścia dla taksonów, w których 

przypadku występują niedobory danych. Dane (i wiedza na temat najlepszej ich interpretacji) są znacznie bardziej 

ograniczone w przypadku niektórych taksonów, takich jak nietoperze i ssaki morskie. 

Do przygotowywania map występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie należy 

wykorzystywać najlepsze dostępne dane w możliwie najmniejszej skali. Powinny one wyraźnie wskazywać 

poziomy niepewności, ograniczenia danych i porównywalność różnych zbiorów danych.  

Mapy występowania gatunków dzikiej fauny i flory wrażliwych na oddziaływanie powinny być zgodne z 

odpowiednim systemem planowania i dostępne dla wszystkich odpowiednich użytkowników i grup docelowych.  

Dobrym sposobem na prezentowanie map, umożliwiającym użytkownikowi końcowemu interaktywne 

przeszukiwanie map i przeglądanie warstw oprócz innych zmiennych, takich jak inne lokalizacje inwestycji, 

obszary chronione itp., są platformy internetowe. Cennym sposobem upowszechniania może być bezpośrednia 

promocja z udziałem organów odpowiedzialnych za planowanie, wykonawców i innych użytkowników końcowych. 
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DODATEK E – KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY ZNACZĄCEGO WPŁYWU INWESTYCJI SEKTORA ENERGETYKI WIATROWEJ NA NIETOPERZE, PTAKI I 

SSAKI MORSKIE 

Tabela 9-2 Krajowe wytyczne stosowane do oceny znaczącego wpływu inwestycji sektora energetyki wiatrowej na nietoperze 
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Tytuł  Dok. ref. 

Albania S CC N N N   

Gruzja  S OECD N N N   

Izrael S MENA* T N N Wytyczne dotyczące badania 
padłych zwierząt (docweb)  

 

Izrael S MENA T N N Wytyczne w sprawie oceny 
dotyczącej nietoperzy i turbin 
wiatrowych (docweb) 

 

Macedonia S OECD N N N   

Mołdawia S OECD N N N   

Monako S OECD N N N   

Czarnogóra S CC N N N   

Norwegia S OECD N N N   

San Marino S OECD N N N   

Szwajcaria S OECD N N N   

Ukraina S OECD N N N   

Belgia S MS T 
(Re
gion 
Wal
ońsk
i) 

N T Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Belgia S MS T 
(Fla

N T Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

                                                      

178 „Państwo zasięgu” w odniesieniu do konkretnego gatunku wędrownego oznacza: (i) każde państwo (oraz, w stosownych przypadkach, każdą inną stronę, o której mowa w lit. k) 
niniejszego punktu), które sprawuje jurysdykcję nad dowolną częścią zasięgu występowania tego gatunku wędrownego; lub (ii) państwo, pod którego banderą statki biorą udział 
poza granicami krajowej jurysdykcji w połowach tego gatunku wędrownego. 
„Strona” oznacza państwo lub jakąkolwiek regionalną organizację integracji gospodarczej utworzoną przez suwerenne państwa, posiadające uprawnienia do negocjowania, 
zawierania i stosowania porozumień międzynarodowych w sprawach objętych niniejszą Konwencją, dla której niniejsza Konwencja weszła w życie. 
Źródło: Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt na stronie https://www.cms.int/en/convention-text 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/en/convention-text
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ndri
a) 

        
Bułgaria S MS N T N   

Chorwacja S MS N ? T Sprawozdanie Międzysesyjnej 
Grupy Roboczej w sprawie turbin 
wiatrowych i populacji nietoperzy 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Chorwacja S MS N ? T Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cypr S MS N N N   

Republika 
Czeska 

S MS T (z 
pew
nymi 
lokal
nymi 
dost
oso
wani
ami) 

N N  NIE (w przypadku dostosowań) 
 
 

Dania S MS N N N   

Estonia S MS N N N   

Finlandia S MS N N T Planowanie budowy farm 
wiatrowych – aktualizacja z 2016 r. 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finlandia S MS N N T Ocena wpływu budowy elektrowni 
wiatrowych na ptaki 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finlandia S MS N N T Wpływ turbin wiatrowych na 
ptactwo i nietoperze w literaturze i 
sprawozdaniach, 
Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francja S MS T T T  Oficjalne ogólne wytyczne  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
Wytyczne SFEPM  
 badanie wstępne:  
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
badanie: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 monitorowanie: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France  
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Niemcy S MS N T (dla kilku 
krajów 
związkowych 
lub 
przedsiębior
stw) 

T (dla 
niektóry
ch 
krajów 
związko
wych i 
krajowe 
w 
sprawie 
turbin 
wiatrow
ych w 
lasach) 

 Bawaria:  https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Badenia-Wirtembergia:  https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hesja:  http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Dolna Saksonia  
 część 1:  
 (2016)  
 
część 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Nadrenia Północna-Westfalia  
 ogólne:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 w lasach:  
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Nadrenia-Palatynat  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saara:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saksonia-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saksonia-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Szlezwik-Holsztyn:  
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Turyngia:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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(2015)  
  
Inne: BfN – w lasach:  
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Niemcy  MS    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Niemcy  MS    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Niemcy  MS    Sprawozdanie Międzysesyjnej 
Grupy Roboczej w sprawie turbin 
wiatrowych i populacji nietoperzy 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Niemcy  MS    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Niemcy  MS    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Niemcy  MS    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Niemcy  MS     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Węgry S MS N N N   

Irlandia  S MS N T N Wytyczne Bat Conservation 
Ireland dotyczące badań nad 
turbinami wiatrowymi/inwestycjami 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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sektora energetyki wiatrowej pod 
kątem nietoperzy (2012) 

Włochy  S MS N N N   

Łotwa S MS N N N   

Litwa S MS T  T   

Luksemburg S MS N N N  NIE 

Malta S MS N N N   

Niderlandy S MS N T N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polska S MS N T (wytyczne 
NGO na 
2009 r. nie 
zostały 
zaktualizowa
ne, projekt 
oficjalnych 
wytycznych 
zalecany 
przez NGO) 

N 
(projekt 
oficjalny
ch 
wytyczn
ych 
nadal 
nie 
został 
oficjalni
e 
przyjęty, 
ale jest 
powsze
chnie 
stosowa
ny) 

Wytyczne dotyczące oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  MS    Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/PRAWO/Wi
atraki-nietoperze_wytyczne-2009.pdf 
  

Portugalia S MS   T Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Projekt nowej wersji (2017) czeka na zatwierdzenie przez 
władze 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/PRAWO/Wiatraki-nietoperze_wytyczne-2009.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/PRAWO/Wiatraki-nietoperze_wytyczne-2009.pdf
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
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Rumunia S MS N T N 18. posiedzenie komitetu 
doradczego (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Słowacja S MS N N N   

Szwecja S MS N N N   

UK  S MS N T T Nietoperze i lądowe turbiny 
wiatrowe, tymczasowe wytyczne 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  MS    Badanie dotyczące nietoperzy i 
lądowych turbin wiatrowych, ocena 
i łagodzenie skutków (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  MS    Wytyczne dotyczące planowania w 
zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, notatka 3 
(Kornwalia) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  MS    Zalecane podejście do nietoperzy i 
pojedynczych, małych turbin 
wiatrowych w Kornwalii 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  MS    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algieria Z MENA N N N   

Andora Z OECD N N N   

Armenia Z OECD N N N   

Azerbejdżan Z OECD N N N   

Białoruś Z OECD N N N   

Bośnia i 
Hercegowina 

Z OECD N N N   

Stolica 
Apostolska 

Z OECD N N N   

Iran  Z MENA N N N   

Irak Z MENA N N N   

Jordania Z MENA N N N   

Kazachstan Z MENA N N N   

Kuwejt Z MENA N N N   

Liban Z MENA N N N   

Libia Z MENA N N N   

Liechtenstein Z OECD N N N   

Maroko Z MENA N N N   

Palestyńska 
Władza 
Narodowa 

Z MENA N N N   

Federacja 
Rosyjska 

Z OECD N N N   

Arabia 
Saudyjska 

Z MENA N N N   

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Serbia Z CC N N T 
(rozdział 
o 
farmach 
wiatrow
ych w 
krajowy
ch 
wytyczn
ych 
OOŚ 
dotyczą
cych 
nietoper
zy) 

Nietoperze i ocena oddziaływania 
na środowisko  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

Hiszpania  Z MS N T N Sprawozdanie Międzysesyjnej 
Grupy Roboczej w sprawie turbin 
wiatrowych i populacji nietoperzy 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syria Z MENA N N N   

Tunezja Z MENA N N N   

Austria Z MS N N N   

Grecja Z MS N N N   

Turcja Z CC N N N   

* MENA: Bliski Wschód i Afryka Północna 

Tabela 9-3 Krajowe wytyczne stosowane do oceny znaczącego wpływu inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ptaki 

Kraje Tytuł Miejsce 

Finlandia Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Węgry Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

UK Lądowe inwestycje sektora energetyki 
wiatrowej 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

UK Unikanie kolizji ptaków: dowody empiryczne i 
ocena skutków 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabela 9-4 Krajowe wytyczne stosowane do oceny znaczącego wpływu inwestycji sektora energetyki wiatrowej na ssaki morskie 

Kraje Tytuł Miejsce 

Finlandia Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Niemcy Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Niderlandy Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Niderlandy Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

UK Statutowy protokół agencji ochrony przyrody 
dotyczący minimalizacji ryzyka obrażeń u 
ssaków morskich wskutek hałasu 
powodowanego przez palowanie 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

UK Wytyczne JNCC dotyczące minimalizacji 
ryzyka obrażeń u ssaków morskich wskutek 
używania materiałów wybuchowych 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

UK Ogólne wskazówki dotyczące rozwoju 
odnawialnej energii morskiej 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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DODATEK F – ŚMIERTELNOŚĆ NIETOPERZY W WYNIKU KOLIZJI 

Tabela 9-5 Występowanie gatunków wymienionych w załączniku II (pogrubiona czcionka) w rejestrach śmiertelności w 
Europie (z 9 354 przypadków śmierci odnotowanych w latach 2003–2017).  

Rząd/rodzina Nazwa zwyczajowa Gatunek (EUNIS) Liczba przypadków 
śmierci odnotowanych w 
sprawozdaniach 

Nietoperze: Podkasańce Podkasaniec zwyczajny Miniopterus schreibersii 11 

Nietoperze: 
Rudawkowate 

Rudawiec nilowy Rousettus aegiptiacus 0 

Nietoperze: 
Podkowcowate  

Podkowiec południowy Rhinolophus blasii 0 

Nietoperze: 
Podkowcowate  

Podkowiec 
śródziemnomorski 

Rhinolophus euryale 0 

Nietoperze: 
Podkowcowate  

Podkowiec duży Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Nietoperze: 
Podkowcowate  

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 0 

Nietoperze: 
Podkowcowate  

Podkowiec średni Rhinolophus mehelyi 1 

Nietoperze: Mroczkowate Mopek Barbastella barbastellus 5 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 1 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek wschodni Myotis blythii 7 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek długopalcy Myotis capaccinii 0 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 3 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek orzęsiony Myotis emarginatus 4 

Nietoperze: Mroczkowate Nocek duży Myotis myotis 7 

 

Łącznie stanowią one mniej niż 0,5 % odnotowanych przypadków śmierci nietoperzy (stwierdzonych zarówno 

przypadkowo, jak i podczas badań monitorujących po zakończeniu budowy od 2003 r. do końca 2017 r.). W dokumencie 

źródłowym179 zauważono, że dane te nie odzwierciedlają „w żadnym wypadku rzeczywistego zakresu śmiertelności 

nietoperzy spowodowanej turbinami wiatrowymi”, ponieważ „opierają się one wyłącznie na przypadkach śmierci 

zgłoszonych członkom Międzysesyjnej Grupy Roboczej EUROBATS, a nie na rzeczywistej śmiertelności obliczonej z 

uwzględnieniem różnych źródeł odchyleń, takich jak wysiłek badawczy, usuwanie padłych zwierząt przez 

drapieżniki/padlinożerców, efektywność poszukiwaczy i odsetek rzeczywiście przeszukanego obszaru”. Niezależnie od 

tego, gatunki wymienione w załączniku II są wyraźnie mniej narażone na ryzyko związane z turbinami wiatrowymi niż 

szereg innych gatunków. 

  

                                                      

179 Sprawozdanie z 23. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej EUROBATS w sprawie turbin wiatrowych i 
nietoperzy przedstawione Komitetowi Doradczemu:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabela 9-6 Odsetek odnotowanych przypadków śmierci nietoperzy w europejskich inwestycjach sektora energetyki 
wiatrowej w podziale na gatunki. 

Gatunek* Odsetek przypadków śmierci na farmach wiatrowych 
w całej Europie 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Wymienione gatunki stanowią ponad 90 % odnotowanych przypadków śmierci na farmach wiatrowych w całej Europie 

w latach 2003–2017 (wartości procentowe nie obejmują przypadków, które nie zostały zidentyfikowane). Udział żadnego 

innego gatunku nie przekracza 5 % odnotowanych przypadków śmierci. Wszystkie gatunki to gatunki uwzględnione w 

załączniku IV, który obejmuje „wszystkie gatunki” Microchiroptera. Żaden z tych gatunków nie jest wymieniony w 

załączniku II do dyrektywy siedliskowej. 

Źródło: Sprawozdanie z 23. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej EUROBATS w sprawie turbin wiatrowych i 

nietoperzy przedstawione Komitetowi Doradczemu 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 
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