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1. Wprowadzenie 

W Polsce stwierdzono występowanie 25 gatunków nietoperzy będących pod ścisłą ochroną gatunkową, z których 8 

zostało uznanych za gatunki bliskie wyginięcia lub zagrożone wyginięciem (Czerwona Księga Zwierząt). Nietoperze są 

grupą zwierząt szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ działalności człowieka. Nietoperze są swego rodzaju 

bioindykatorami, których liczebność populacji ocenia stopień antropogenizacji w środowisku naturalnym. Duży spadek 

liczebności nietoperzy odnotowano w latach 80-tych, który był pośrednio spowodowany kumulacją toksycznych 

związków chemicznych w ich organizmach pochodzących z podstawowej bazy pokarmowej, jakimi są owady. Owady 

były zatrute pestycydami używanymi w intensywnej produkcji rolniczej. Nietoperze są narażone na wpływ różnych 

zagrożeń powodujących niszczenie ich kryjówek miejsc zimowych hibernacji, miejsc rojenia, migracji, żerowisk. 

Nietoperze należą do ssaków charakteryzujących się niską reprodukcją jedna samica rodzi 1 do 2 młodych na rok. 

Lokalne populacje cechuje niewielka liczebność. W ostatnich latach kolejnym zagrożeniem dla tych zwierząt są 

elektrownie wiatrowe gdzie stopień kolizyjności z turbinami wiatrowymi jest większy niż u ptaków. Liczne 

przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że straty spowodowane na skutek kolizji nietoperzy z turbinami 

wiatrowymi mogą być znaczące (Trapp i in. 2002 Brinkmann 2004, Bach i Rahmel 2006). Niewłaściwa lokalizacja 

elektrowni wiatrowych może spowodować zniszczenie zimowych hibernakulów, kolonii rozrodczych. Lokalizacja turbin 

wiatrowych w nieodpowiednich miejscach podwyższa wskaźnik śmiertelności tych zwierząt. 

 

Tab.1 Krajowe gatunki nietoperzy i ich stopień zagrożenia śmiertelnością w związku z pracą elektrowni 

wiatrowych  (opracowanie własne, w oparciu o artykuł RYDELLA i in. 2010, a także poradnik Rodrigues i 

in.2009 oraz raport Rodrigues 2011). 

Nazwa polska Nazwa łacińska Status 

ochronny 

Stwierdzona 

śmiertelność 

w Europie 

Stopień zagrożenia 

śmiertelnością 
podkowiec duży* Rhinolophus  ferrumequinum DSII, LC + bardzo niski 

podkowiec mały  Rhinolophus hipposideros DSII, EN  bardzo niski 

nocek duży Myotis myotis DSII + niski 

nocek ostro uszny* Myotis oxygnathus DSII  niski 

nocek rudy Myotis daubentonii  + niski 

nocek orzęsiony Myotis emarginatus DSII, EN + bardzo niski 

nocek Natterera Myotis nattereri   bardzo niski 

nocek wąsatek Myotis mystacinus  + niski 

nocek Brandta Myotis brandtii  + niski 

nocek Alkatoe Myotis alcathoe   niski/bardzo niski 

nocek Bechsteina Myotis bechsteinii DSII, NT + bardzo niski 

nocek łydkowłosy Myotis dasycneme DSII, EN + niski 

borowiec wielki Nyctalus noctula  +++ bardzo wysoki 

borowiaczek Nyctalus leisleri VU +++ bardzo wysoki 

borowiec olbrzymi* Nyctalus lasiopterus  ++ bardzo wysoki 

mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii NT ++ umiarkowany 

mroczek późny Eptesicus serotinus  +++ umiarkowany 

mroczek posrebrzany  Vespertilio murinus LC ++ bardzo niski 
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karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  +++ wysoki 

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus  +++ wysoki 

karlik średni* Pipistrellus kuhlii  +++ wysoki 

karlik większy Pipistrellus nathusii  +++ bardzo wysoki 

gacek brunatny  Plecotus auritius  + bardzo niski 

gacek szary Plecotus austriacus  + bardzo niski 

mopek Barbarastella barbastellus DSII, DD + niski4 

(*) gatunki spotykane w Polsce sporadycznie - Sachanowicz i in. 2006). Notowana śmiertelność + pojedyncze, ++ 

regularne, +++ bardzo liczne, dane dotyczą terenu całej Europy, łącznie z regionem śródziemnomorskim. DSII- załącznik II   

dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ( 

dyrektywy siedliskowej); Kategorie zagrożenia IUCN na czerwonej liście zwierząt (Głowaciński 2002, DIETZ i in.2009): EN-

zagrożony, VU narażony, NT-bliski zagrożenia, DD- niedostateczne dane, LC- najmniejszej troski. 

 

2. Prawne aspekty dotyczące ochrony nietoperzy 

 Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw 04, 92, 880 z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną z 

dnia 28 września 2004 r. (Dziennik Ustaw Nr 220. Poz. 2237). 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w Sprawie Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz Dzikiej 

Fauny i Flory (The EC Direction the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (92/ 

43/EEC) zwanej Dyrektywą siedliskową. 

 Aneks 1 i 3 Konwencji Berneńskiej (The Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats Bern 1979 Appendix 2 and 3). 

 Aneks 2 Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (Konwencji Bońskiej) (The Bonn 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Bonn 1979, Appendix). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 Nr 75, 

poz. 493, z późn.zm.). 

 

3. Ogólna charakterystyka planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie siłowni wiatrowej o następujących parametrach 

technicznych:  

 wariant realizacyjny 1 turbina Vestas V66 o mocy do  1,65 MW: 

Parametry maks.  

Wysokość wieży - 78 m 

Średnica rotora - 66 m 

Parametry min.  

Wysokość wieży - 67 m 

Średnica rotora - 66 m 
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Poziom mocy akustycznej: 105 dB 

 

 wariant alternatywny 1 turbina DEWIND D6 o mocy do 1,0 MW: 

Parametry maks.  

Wysokość wieży - 78 m 

Średnica rotora - 62 m 

Parametry min.  

Wysokość wieży - 50 m 

Średnica rotora - 62 m 

Poziom mocy akustycznej: 103,3 dB 

 

W przypadku wariantu alternatywnego posadowienie turbiny nie ulegnie zmianie. 

 

Teren, który objęto badaniami to działka o nr ewid. 64  położona w obrębie Milejowiec, gmina Rozprza, województwo 

łódzkie. Na opisywanym terenie planowana jest budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,65 MW. Teren 

inwestycyjny ma charakter pól użytkowanych rolniczo, z brakiem naturalnych i cennych dla nietoperzy siedlisk. 

 

4. Cel i zakres niniejszego opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania turbiny wiatrowej na chiropterofaunę, a co za tym idzie 

ocena ryzyka wystąpienia znaczącego, negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowej na nietoperze na podstawie 

obserwacji terenowych i materiałów przyrodniczych. Głównym zadaniem niniejszego raportu jest ocena lokalizacji 

inwestycji pod kątem wystąpienia negatywnego oddziaływania na chiropterofaunę, sformułowanie prognozy i 

określenie skutków, jakie projektowana inwestycja może spowodować. Kolejnym etapem jest zaproponowanie działań 

minimalizujących lub kompensujących potencjalne zagrożenia, oraz ocena lokalizacji inwestycji pod kątem jej 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione. 

 

5. Metodyka badań 

Pierwszym etapem rozpoczęcia badań było wstępne dzienne wizytowanie terenu, które miało na celu wytyczenie 

transektu głównego i transektu pomocniczego oraz 2 punktów nasłuchowych. Transekty i punkty nasłuchowe 

zlokalizowano tak, aby ich położenie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji planowanej turbiny 

wiatrowej i potencjalnych miejsc podejrzewanych o zwiększoną aktywność nietoperzy (najbliższe zakrzaczenia, 

śródpolne zadrzewienia, drzewa znajdujące się wzdłuż drogi). Przy określaniu punktów nasłuchowych i transektów 

brano pod uwagę możliwość występowania tras pomiędzy potencjalnymi miejscami schronienia, żerowania, rozrodu 

na obszarze terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym i terenach przyległych. Punkty nasłuchowe i 

transekty zostały wyznaczone w najbliższej odległości od miejsca bezpośredniego  zlokalizowania planowanej turbiny  

były powierzchniami, na których przeprowadzane nasłuchy miały wykazać czy planowana siłownia wiatrowa koliduje z 

szlakami migracji, miejscami rojenia, migracjami do zimowisk. Ustalanie terminów kontroli terenowych było ściśle 

związane z jak najbardziej korzystnymi warunkami pogodowymi (brak opadów, mała wietrzność). Nasłuchy 

detektorowe przeprowadzano po zachodzie słońca w czasie największej aktywności nietoperzy uwzględniając 

wszystkie okresy fenologiczne. Dla każdego punktu nasłuchowego i transektu określano Indeks aktywności, który jest 



5 

wartością liczbową podawaną w jednostkach aktywności na godzinę. Indeksy aktywności nietoperzy wyliczono z wzoru 

Ix=Lxx60/T, gdzie Ix- oznacza indeks aktywności nietoperzy dla gatunku X, Lx- Liczbę jednostek aktywności dla 

gatunku podany w minutach. Poszczególne indeksy aktywności wyliczano dla każdego stwierdzanego gatunku lub 

grupy gatunków. Czas przeprowadzonego nasłuchu w każdym punkcie wynosił około 20 minut, przejście transektów 

TG i TP wynosiło ok. 60 minut. W czasie całonocnych kontroli nasłuchami obejmowano cały odcinek transektu i 

wszystkie punkty nasłuchowe. Do przeprowadzania nasłuchów użyto detektor D230, który pracuje w systemie 

Frequency division, a do rejestracji dźwięku posłużono się rejestratorem ZOOMH2. Do analizy taksonomicznej użyto 

programu BATSOUND. Łącznie przeprowadzono 25 kontroli terenowych od marca 2013 r. do lutego 2014 r. 

Dodatkowo przeprowadzono kontrole w okresie zimowym w celu odnalezienia najbliższych kryjówek zimowych 

(chibernakulów) miejsc hibernacji nietoperzy 23 stycznia 2014 r. 

 

Lokalizacja transektów 

Transekt główny TG 

Lokalizacja przebiegu transektu została określona następującymi współrzędnymi geograficznymi – początek transektu 

N:51°21’05.50” i E:19°44’33.45” koniec transektu N:51°21’21.04” i E:19°43’57.94”. Długość transektu wynosiła około 

1000 m. Transekt przebiegał wzdłuż drogi polnej pomiędzy polami uprawnymi z początkiem przy miejscu 

posadowienia turbiny wiatrowej. 

  

Zdj. 1, 2. Zdjęcia przedstawiające transekt główny TG. 

 

Transekt pomocniczy TP 

Został wyznaczony na południowy zachód od planowanego miejsca posadowienia turbiny wiatrowej w miejscowości 

Milejowiec. Lokalizacja przebiegu transektu została określona następującymi współrzędnymi geograficznymi – 

początek transektu N:51°20’51.65” i E:19°43’19.18” koniec transektu N:51°20’49.32” E:19°44’10.86”. Długość 

transektu wynosiła około 1000 m. Transekt przebiegał wzdłuż drogi asfaltowej i swoim zasięgiem obejmował 

zabudowę mieszkalno- gospodarczą w miejscowości Milejowiec. 
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Zdj. 3, 4. Zdjęcia przedstawiające transekt pomocniczy TP. 

 

Lokalizacja punktów nasłuchowych 

Punkt nasłuchowy główny PG 

Lokalizacja głównego punktu nasłuchowego PG została określona następującymi współrzędnymi geograficznymi 

N:51°21’04.17” i E:19°44’33.67”. Lokalizacja punktu nasłuchowego była umieszczona w pobliskim miejscu 

posadowienia przedmiotowej turbiny wiatrowej. 

 

Zdj. 5. Lokalizacja głównego punktu nasłuchowego. 

 

Punkt nasłuchowy pomocniczy PP 

Pomocniczy punkt nasłuchowy został zlokalizowany na południe od planowanej turbiny wiatrowej nad rzeką Luciciążą 

w sąsiedztwie lasu co miało na celu sprawdzenie poziomu aktywności  nietoperzy w porównaniu z otrzymanymi 

wynikami z głównego punktu nasłuchowego PG. Pomocniczy punkt nasłuchowy określony był następującymi 

współrzędnymi geograficznymi N:51°20’13.95” i E:19°44’49.54”. 
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Zdj. 6, 7. Lokalizacja pomocniczego punktu nasłuchowego. 

   

 

Ryc. 1. Lokalizacja transektów i punktów nasłuchowych wraz z miejscem posadowienia przedmiotowej turbiny 

wiatrowej. 
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6. Opis terenu badań z uwzględnieniem preferencji, siedliskowych nietoperzy 

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Liczy ponad 12 tys. 

mieszkańców. Zajmuje obszar 162,5 km2. Położona jest na skraju trasy szybkiego ruchu przyszłej autostrady  Gdańsk 

- Katowice. Przez jej obszar przepływa rzeka Luciąża, na której zbudowano zbiornik retencyjny Zalew Cieszanowicki o 

powierzchni lustra 217 hektarów. 

Działa inwestycyjna stanowi typową agrocenozę otoczoną podobnymi powierzchniami (uprawy zbóż, uprawy 

kukurydzy). 

Obszar objęty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jak i obszary bezpośrednio przyległe cechuje brak 

pofałdowania powierzchni.   

Siedliska znajdujące się najbliżej miejsca planowanej turbiny wiatrowej, które potencjalnie stanowią 

najbardziej preferowane habitaty przedstawicieli lokalnych populacji nietoperzy. 

 

Obszary leśne i zadrzewienia oraz najbliższe formy wód powierzchniowych: 

 w odległości około 1,5 km na południe od przedmiotowej turbiny wiatrowej znajduje się las z udziałem 

drzewostanu mieszanego. 

 na zachód od planowanego zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Milejów w odległości około 2,0 km 

znajduje się stary park z niewielkim stawem. 

 w odległości około 1,5 km  na północny zachód od planowanej turbiny wiatrowej znajdują się podmokłości 

(rów) wraz z zarośniętym w części stawem. 

 w odległości około 1,5 km na południe znajduje się rzeka Luciąża, której towarzyszą liczne rowy melioracyjne. 

 

Zabudowania mieszkalno- gospodarcze: 

 najbliższa zabudowa mieszkalno- zagrodowa znajduje się w odległości około 450 m na południe od 

planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Milejowiec. 

 

Na powierzchni prowadzonych badań która stanowiła przedmiotowa działkę inwestycyjną i tereny bezpośrednio 

przyległe brak jest siedlisk (habitatów) najbardziej preferowanych przez większość gatunków jako żerowiska, miejsc 

mogących stanowić dogodne schronienia dzienne (letnie w tym chronienia będące miejscem występowania kolonii 

rozrodczych), miejsc mogących być schronieniami zimowymi hibernakulami. 

 

Teren lokalizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest położony: 

 Poza wnętrzem lasów i innych nie będących lasami skupień drzew 

 W bezpiecznej odległości od kompleksów leśnych o powierzchni ponad 100  ha 

 Poza brzegami jezior naturalnych i sztucznych  

 Poza brzegami stawów rybnych o powierzchni większej niż 0,1ha 
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 Poza ciekami wodnymi intensywnie wykorzystywanymi przez nietoperze 

 Poza alejami i szpalerami drzew 

 Poza szpalerami drzew, które posiadałyby połączenie z większymi zalesieniami i kompleksami leśnymi 

mogącymi stwarzać korytarze przelotu do miejsc rozrodu oraz kryjówek letnich i zimowych 

 Poza graniami i górskimi przełęczami 

 Poza jaskiniami, sztolniami, obiektami militarnymi, które by były miejscami hibernacji nietoperzy 

 

Daty przeprowadzonych 

kontroli terenowych 

Rodzaj aktywności rocznej nietoperzy i okres prowadzenia 

nasłuchów. 

1 18.03.2013 Opuszczanie zimowisk 

15 – 31 marca 2 25.03.2013 

3 08.04.2013 

Wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych 

1 kwietnia – 30 maja 

4 15.04.2013 

5 22.04.2013 

6 30.04.2013 

7 13.05.2013 

8 29.05.2013 

9 10.06.2013 

Rozród; szczyt aktywności lokalnych populacji 

1 czerwca – 31 lipca 

10 27.06.2013 

11 09.07.2013 

12 25.07.2013 

13 01.08.2013 

Rozpad kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji, 

rojenie 

1 sierpnia – 15 września 

14 07.08.2013 

15 13.08.2013 

16 21.08.2013 

17 02.09.2013 

18 10.09.2013 

19 15.09.2013 

Jesienne migracje, rojenie 

16 września – 31 października 

20 19.09.2013 

21 30.09.2013 

22 04.10.2013 

23 14.10.2013 

24 26.10.2013 

25 06.11.2013 
Ostatnie przeloty, początek hibernacji 

1 – 15 listopad 

Tab. 2. Dokładne daty poszczególnych wizji terenowych z uwzględnieniem określonego rodzaju aktywności nietoperzy 

w trakcie trwania całego rocznego monitoring. 

 

 

Dodatkowo poza nasłuchami detektorowymi przeprowadzono jedną wizje terenową w okresie zimowym, której celem 

było poszukiwanie potencjalnych miejsc zimowania (hibernacji) przedstawicieli lokalnych populacji chiropterofauny. 

Badania terenowe nakierowane na odszukanie najbliższych potencjalnych miejsc hibernacji przeprowadzono 23 

stycznia 2014. 
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7. Wykorzystanie obszaru badań i przestrzeni powietrznej przez lokalne populacje   

nietoperzy. 

 

Lp. Gatunek, Rodzaj 
Oznaczenie 

(Akronim) 

 

Gatunku lub 

grupy 

gatunków 

Grupy gatunków 

1. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) ESE  

2. Rodzaj Mroczek (Eptesicus sp.) ESP  

3. Rodzaj Karlik (Pipistrellus sp.) PIP 

Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) 

Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 

Karlik większy (Pipistrellu nathusi) 

4. Rodzaj Nocek (Myotis sp.) MSP 
Należące do rodzaju Nocek (Myotis sp.) 9 poszczególnych 

gatunków 

5. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) NYN  

6. Nietoperze nieoznaczone NZ  

Tab. 3. Stwierdzone gatunki nietoperzy lub grupy gatunków, które występują na obszarze prowadzonych badań. 

 

Objaśnienie oznaczeń zamieszczonych w tabelach: 

Transekt główny TG – czas rejestracji sygnałów echolokacyjnych – 60 minut 

Transekt pomocniczy TP – czas rejestracji sygnałów echolokacyjnych – 60 minut 

Punkt nasłuchowy główny PG – czas rejestracji sygnałów echolokacyjnych – 20 minut 

Punkt nasłuchowy pomocniczy PP – czas rejestracji sygnałów echolokacyjnych – 20 minut 

 

 

WYNIKI NASŁUCHÓW DETEKTOROWYCH 

Akronimy 

ESE - Mroczek późny (Eptesicus serotinus)          NYN – Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 

ESP – Rodzaj Mroczek (Eptesicus sp)                   PIP – Rodzaj Karlik (Pipistrellus sp) 

MSP – Rodzaj Nocek (Myotis sp)                           NZ – Nietoperze nieoznaczone 

00 – brak rejestracji 
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Lp. 
Data 

kontroli 

TG – 60 min TP – 60 min PG – 20 min PP – 20 min 

ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ 

1. 18.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. 25.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. 08.04.2013 - - - - - - 1 - 2 - 4 - - - - 1 - - - - - - 2 - 

4. 15.04.2013 1 - - 1 - - - - 4 - 2 - - - - - - - 2 - 1 1 - - 

5. 22.04.2013 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 2 - 1 - 

6. 30.04.2013 1 - - - 1 - - - - - 3 - - - - 1 - - - 2 - - 2 - 

7. 13.05.2013 - - - 1 - - 1 - 2 1 - - 1 - - - - - 1 - - 2 2 1 

8. 29.05.2013 1 - - - - - - - 2 - 4 - - 1 - - - - - - 1 3 1 - 

9. 10.06.2013 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 2 - - - - - 2 - 2 1 - 1 

10. 27.06.2013 1 - - - - - 1 - 5 - 3 - - 1 - - - - 1 2 - 2 - 2 

11. 09.07.2013 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 2 1 - 

12. 25.07.2013 - 2 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 2 1 - - - 1 4 3 1 

13. 01.08.2013 2 - - 3 - - 2 - - 1 - - 2 - - - - - - - 3 2 - - 

14. 07.08.2013 - - - - - 1 - - - 2 3 - - - - 1 - - - - - - 2 - 

15. 13.08.2013 - 1 - 1 1 - 2 - - - 2 - - 2 1 - - 1 1 1 - 1 3 - 

16. 21.08.2013 1 - - - - - - 1 - 2 5 1 1 - - - - - - - 1 - - - 

17. 02.09.2013 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 - 1 - - 1 - - 2 - - 2 - 1 

18. 10.09.2013 1 - - - 1 - - - - - 4 - - 1 - - 1 - 2 - 1 - 1 - 

19. 15.09.2013 2 - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - - - 1 4 3 2 2 

20. 19.09.2013 2 - - 1 2 - - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 1 

21. 30.09.2013 1 2 - - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - - 1 3 - 2 - 

22. 04.10.2013 - - - 2 2 - - 1 - 1 2 2 - 1 - 1 - - - - 2 1 - - 

23. 14.10.2013 1 - 1 - - 1 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - 

24. 26.10.2013 - 1 - 1 2 - - - 2 - - - - - - - 1 - 1 - - 2 - - 

25. 06.11.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 16 9 1 12 11 2 12 4 21 11 37 4 12 6 2 10 5 1 13 8 23 28 25 9 

 

Tab. 4. Zestawienie wyników obrazujące odnotowane przeloty nietoperzy na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych.  
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Lp. 
Data 

kontroli 

TG – 60 min TP – 60 min PG – 20 min PP – 20 min 

ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ 

1. 18.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. 25.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Średnie Ix - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. 08.04.2013 - - - - - - 1 - 2 - 4 - - - - 3 - - - - - - 6 - 

4. 15.04.2013 1 - - 1 - - - - 4 - 2 - - - - - - - 6 - 3 3 - - 

5. 22.04.2013 - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - 3 - - - 6 - 3 - 

6. 30.04.2013 1 - - - 1 - - - - - 3 - - - - 3 - - - 6 - - 6 - 

7. 13.05.2013 - - - 1 - - 1 - 2 1 - - 3 - - - - - 3 - - 6 6 3 

8. 29.05.2013 1 - - - - - - - 2 - 4 - - 3 - - - - - - 3 9 3 - 

Średnie Ix 1 1 - 1 1 - 1 - 2,5 1 3,3 - 3 3 - 3 3 - 4,5 6 4 6 4,8 3 

9. 10.06.2013 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 6 - - - - - 6 - 6 3 - 3 

10. 27.06.2013 1 - - - - - 1 - 5 - 3 - - 3 - - - - 3 6 - 6 - 6 

11. 09.07.2013 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 3 3 6 3 - 

12. 25.07.2013 - 2 - - 1 - - 1 - 1 - - 3 - - 6 3 - - - 3 12 9 3 

Średnie Ix 1,5 1,5 - 1 1 - 1 1 5 1 3 1 4,5 3 - 6 3 - 4,5 4,5 4 6,8 6 4 

13. 01.08.2013 2 - - 3 - - 2 - - 1 - - 6 - - - - - - - 9 6 - - 

14. 07.08.2013 - - - - - 1 - - - 2 3 - - - - 3 - - - - - - 6 - 

15. 13.08.2013 - 1 - 1 1 - 2 - - - 2 - - 6 3 - - 3 3 3 - 3 9 - 

16. 21.08.2013 1 - - - - - - 1 - 2 5 1 3 - - - - - - - 3 - - - 

17. 02.09.2013 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 - 3 - - 3 - - 6 - - 6 - 3 

18. 10.09.2013 1 - - - 1 - - - - - 4 - - 3 - - 3 - 6 - 3 - 3 - 

Średnie Ix 1,3 1 - 1 1 1 1,6 1 1 1,6 3,2 1 4 4,5 3 3 3 3 5 3 5 5 6 3 

19. 15.09.2013 2 - - - - - 1 - - 1 - - 3 - - 6 - - - 3 12 9 6 6 

20. 19.09.2013 2 - - 1 2 - - 1 1 1 - - - - - - 3 - 3 - - 6 6 3 

21. 30.09.2013 1 2 - - - - 1 - - - 2 - 3 - - 3 - - - 3 9 - 6 - 

22. 04.10.2013 - - - 2 2 - - 1 - 1 2 2 - 3 - 3 - - - - 6 3 - - 

23. 14.10.2013 1 - 1 - - 1 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - - - - - 3 - 3 - 

24. 26.10.2013 - 1 - 1 2 - - - 2 - - - - - - - 3 - 3 - - 6 - - 

Średnie Ix 1,5 1,5 1 1,3 2 1 1 1 1,6 1 1,6 2 3 3 3 4 3 - 3 3 7 6 5,3 4,5 

25. 06.11.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Tab. 5. Zestawienie indeksów aktywności dla wszystkich gatunków i grup gatunków nietoperzy odnotowanych na danej kontroli. 

 

Lp. 
Data 

kontroli 

TG – 60 min TP – 60 min PG – 20 min PP – 20 min 

ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ ESE ESP MSP NYN PIP NZ 

1. 18.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. 25.03.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Średnie Ix - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. 08.04.2013 - - - - - - 1 - 2 - 4 - - - - 3 - - - - - - 6 - 

4. 15.04.2013 1 - - 1 - - - - 4 - 2 - - - - - - - 6 - 3 3 - - 

5. 22.04.2013 - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - 3 - - - 6 - 3 - 

6. 30.04.2013 1 - - - 1 - - - - - 3 - - - - 3 - - - 6 - - 6 - 

7. 13.05.2013 - - - 1 - - 1 - 2 1 - - 3 - - - - - 3 - - 6 6 3 

8. 29.05.2013 1 - - - - - - - 2 - 4 - - 3 - - - - - - 3 9 3 - 

Średnie Ix 1 1 - 1 1 - 1 - 2,5 1 3,3 - 3 3 - 3 3 - 4,5 6 4 6 4,8 3 

9. 10.06.2013 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 6 - - - - - 6 - 6 3 - 3 

10. 27.06.2013 1 - - - - - 1 - 5 - 3 - - 3 - - - - 3 6 - 6 - 6 

11. 09.07.2013 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 3 3 6 3 - 

12. 25.07.2013 - 2 - - 1 - - 1 - 1 - - 3 - - 6 3 - - - 3 12 9 3 

Średnie Ix 1,5 1,5 - 1 1 - 1 1 5 1 3 1 4,5 3 - 6 3 - 4,5 4,5 4 6,8 6 4 

13. 01.08.2013 2 - - 3 - - 2 - - 1 - - 6 - - - - - - - 9 6 - - 

14. 07.08.2013 - - - - - 1 - - - 2 3 - - - - 3 - - - - - - 6 - 

15. 13.08.2013 - 1 - 1 1 - 2 - - - 2 - - 6 3 - - 3 3 3 - 3 9 - 

16. 21.08.2013 1 - - - - - - 1 - 2 5 1 3 - - - - - - - 3 - - - 

17. 02.09.2013 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 - 3 - - 3 - - 6 - - 6 - 3 

18. 10.09.2013 1 - - - 1 - - - - - 4 - - 3 - - 3 - 6 - 3 - 3 - 

Średnie Ix 1,3 1 - 1 1 1 1,6 1 1 1,6 3,2 1 4 4,5 3 3 3 3 5 3 5 5 6 3 

19. 15.09.2013 2 - - - - - 1 - - 1 - - 3 - - 6 - - - 3 12 9 6 6 
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20. 19.09.2013 2 - - 1 2 - - 1 1 1 - - - - - - 3 - 3 - - 6 6 3 

21. 30.09.2013 1 2 - - - - 1 - - - 2 - 3 - - 3 - - - 3 9 - 6 - 

22. 04.10.2013 - - - 2 2 - - 1 - 1 2 2 - 3 - 3 - - - - 6 3 - - 

23. 14.10.2013 1 - 1 - - 1 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - - - - - 3 - 3 - 

24. 26.10.2013 - 1 - 1 2 - - - 2 - - - - - - - 3 - 3 - - 6 - - 

Średnie Ix 1,5 1,5 1 1,3 2 1 1 1 1,6 1 1,6 2 3 3 3 4 3 - 3 3 7 6 5,3 4,5 

25. 06.11.2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

Tab. 6. Zestawienie indeksów aktywności dla wszystkich gatunków i grup gatunków nietoperzy odnotowanych na danej kontroli.



15 

Granica Przedziału A B C 

Nyctalus spp. 2,5 4,3 8,6 

Eptesicus spp. 2,5 4,0 8,0 

Nyctalus + Eptesicus + 

Vespertilio spp. 
2,7 5,0 9,0 

Pipistrellus spp. 2,5 4,1 8,0 

Wszystkie nietoperze 3,0 6,0 12,0 

Tab. 7. Granice Kategorii aktywności nietoperzy z poszczególnych grup gatunków [Kepel i in. 2011]. 

 

Podane tu wartości oznaczają górne granice aktywności: 

A - niskich 

B - umiarkowanych 

C - wysokich 

Aktywności powyżej C są bardzo wysokie 

 

<A A - B B B-C C C< 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 2. Liczba zarejestrowanych przelotów poszczególnych gatunków na wszystkich transektach oraz punktach 

(z całego sezonu). 
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Ryc. 3. Procentowy udział zarejestrowanych przelotów poszczególnych gatunków na wszystkich transektach 

oraz punktach (z całego sezonu). 

 

 

a) Mroczek późny (Eptesicus serotinus) ESE 

Mroczek późny Eptesicus serotinus występuje na terenie całej Polski i jest jednym z najczęściej 

spotykanych krajowych gatunków nietoperzy. Jest to gatunek zasiedlający różnorodne środowiska 

antropogeniczne (związany z osiedlami ludzkimi). Z kryjówek wylatuje tuż po zachodzie słońca. Zazwyczaj w 

ciągu nocy nie odlatuje dalej niż 2 maksymalnie 6 km od dziennej kryjówki. Lata na niskich i średnich 

wysokościach ( od 2 do ok. 10 metrów na ziemią). Jest to gatunek osiadły. W ciągu  przeprowadzenia całego 

monitoringu obejmującego 25 wizyt terenowych zarejestrowano 53 przelotów Mroczka późnego, co stanowiło 

18,8% wszystkich dokonanych obserwacji na tym terenie. Na transekcie głównym gatunek ten został odnotowany 

16 razy oraz 12 razy w punkcie głównym. Pozostałe przeloty odnotowano na transekcie pomocniczym i punkcie 

nasłuchowym pomocniczym. Poziom aktywności tego gatunku mieści się w przedziale niskim do umiarkowanego. 

Poziom niski został zarejestrowany na transektach, natomiast umiarkowany na punktach nasłuchowych. 

 

b) Rodzaj Mroczek (Eptesicus sp) ESP 

Rodzaj Mroczek Eptesicus sp. W czasie przeprowadzania całego monitoringu rodzaj Mroczek został 

zarejestrowany 27 razy co stanowił 9,6% wszystkich obserwacji. Poziom aktywności tego rodzaju została 

zarejestrowana na poziomie niskim i umiarkowanym. Niski poziom aktywności został odnotowany na transektach. 

Na punktach nasłuchowych poziom aktywności tego rodzaju mieścił się w przedziale od niskiego do 

umiarkowanego.  

 

c) Rodzaj Nocek (Myotis sp) MSP 

Rodzaj Nocek  Myotis sp. W czasie przeprowadzenia całego monitoringu rodzaj Nocek został zarejestrowany 

47 razy co stanowiło 16,7% wszystkich obserwacji. Poziom aktywności tego rodzaju została zarejestrowana na 

poziomie niskim do wysokiego. Na punkcie głównym nasłuchowym odnotowano 2 przeloty tego rodzaju, 
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natomiast na transekcie głównym zarejestrowano 1 przelot w ciągu całego monitoringu. Umiarkowany i wysoki 

poziom aktywności został odnotowany na pomocniczym punkcie nasłuchowym co było związane z preferowanym 

środowiskiem przez ten rodzaj podczas żerowania i wyszukiwania kryjówek letnich.  

 

d) Borowiec wielki (Nyctalus noctula) NYN 

Borowiec wielki Nyctalus noctula jest to jeden z największych a zarazem najpospolitszych krajowych gatunków 

nietoperzy. Zasiedla przede wszystkim kompleksy leśne oraz większe zadrzewienia. Poluje głównie na terenach 

otwartych z dala od drzew, w odległości do ok. 10 km od swoich dziennych kryjówek (najczęściej dziupli drzew). 

Na łowy wylatuje często jeszcze przed zachodem słońca. Lata wysoko, ponad 40 metrów nad ziemią, a często 

znacznie wyżej. Odbywa długodystansowe wędrówki między kryjówkami letnimi i zimowymi (najdłuższy 

zarejestrowany przelot wynosi 1600 km). Zarejestrowano w sumie 61 przelotów tego gatunku co stanowiło 21,6% 

wszystkich obserwacji. Na transekcie głównym zarejestrowano 12 przelotów, a na punkcie nasłuchowym 

głównym 10 przelotów. Pozostałe 39 przelotów przypada na transekt pomocniczy i punkt pomocniczy 

nasłuchowy. Poziom aktywności tego gatunku została zarejestrowana na poziomie od niskiego do wysokiego. 

Niski poziom aktywności odnotowano na transekcie głównym i transekcie pomocniczym. Na głównym punkcie 

nasłuchowych odnotowano aktywności od niskiej do umiarkowanej, natomiast na pomocniczym punkcie 

nasłuchowym zarejestrowano umiarkowany i wysoki poziom aktywności. 

 

e) Rodzaj Karlik (Pipistrellus sp) PIP 

Rodzaj Karlik Pipistrellus sp. są nietoperzami o bardzo małych rozmiarach. Rodzaj ten związany jest z wodami 

powierzchniowymi, częściej jednak spotyka go się na terenach silnie przekształconych przez człowieka (np. 

krajobraz rolniczy, wsie). Polują zwykle w promieniu 2 km od dziennej kryjówki. Głównymi dziennymi kryjówkami 

tych nietoperzy są strychy. Od połowy lipca do przełomu września i października odbywają gody. Samce zajmują 

wówczas rewiry i wydają głosy socjalne wyłącznie w locie. Prawdopodobnie część populacji polskiej odbywa 

wędrówki sezonowe, odnotowano przeloty na ponad 1100 km. Odnotowano w sumie 78 przelotów osobników 

tego rodzaju co stanowi 27,7% wszystkich obserwacji. Na transekcie głównym zarejestrowano 11 przelotów, a na 

głównym punkcie nasłuchowym 5. Pozostałe 62 przeloty zarejestrowano na transekcie pomocniczym oraz na 

pomocniczym punkcie nasłuchowym. Poziom aktywności rodzaju Karlik został zarejestrowany na poziomie od 

niskiego do wysokiego. Na transekcie głównym oraz głównym punkcie nasłuchowym poziom aktywności został 

zarejestrowany na poziomie niskim. Na transekcie pomocniczym oraz pomocniczym punkcie nasłuchowym 

zarejestrowano poziom aktywności od niskiego do wysokiego. 

 

f) Nieoznaczone NZ 

Zarejestrowano łącznie 16 przelotów nietoperzy nieoznaczonych do gatunku ze względu na słaby sygnał 

echolokacyjny. Przeloty te stanowiły 5,7% wszystkich obserwacji. Poziom aktywności nietoperzy nieoznaczonych 

mieścił się w zakresie od niskiego do umiarkowanego. Na transekcie głównym oraz głównym punkcie 

nasłuchowym zarejestrowano łącznie 3 przeloty nietoperzy nieoznaczonych do gatunku. Pozostałe przeloty 

zarejestrowano na transekcie pomocniczym oraz pomocniczym punkcie nasłuchowym. 
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Wniosek 

 

Otrzymane wyniki dotyczące aktywności chiropterofauny na obszarze badań wykazały niskie oraz 

umiarkowane z tendencją do wysokich poziomów aktywności lokalnych populacji chiropterofauny. 

Pozwala to przypuszczać, że istnienie przedmiotowej turbiny nie zaburzy funkcjonowania lokalnych 

populacji chiropterofauny. 

 

 

Omówienie otrzymanych wyników dotyczących aktywności gatunków i grup gatunków chiropterofauny 

na obszarze badań. 

 

Uzyskane wyniki będące rezultatem nasłuchów detektorowych nie wykazały wybitnie wysokiej, ponadprzeciętnej 

aktywności na obszarze podlegającym najsilniejszemu oddziaływaniu siłowni wiatrowej jednakże należy 

stwierdzić, że teren inwestycyjny jak i też najbliższe obszary przyległe są miejscem występowania, przelotu i 

żerowania nietoperzy. Na obszarze badawczym w czasie przeprowadzanych obserwacji trzy krotnie tuż po 

zachodzie słońca łatwym do naocznego zaobserwowania w okresie letnim był Borowiec wielki (pojedyncze 

osobniki) z racji bardzo wczesnego wylotu tego gatunku nietoperza ze schronień dziennych na żerowiska. 

Borowce wykorzystywały przestrzeń powietrzną na wysokim pułapie. Nasłuchy detektorowe nie wykazały 

ciągłego żerowania nietoperzy (feeding buzz) na obszarze badań. Stwierdzona aktywność chiropterofauny 

wskazuje, że obszar bezpośredniego oddziaływania planowanych siłowni wiatrowej nie jest miejscem 

intensywnego żerowania, rojenia (swarmingu) i sezonowych migracji. Dominującym gatunkiem był rodzaj karlik 

(Pipistrellus sp). Sam obszar inwestycyjny stanowi otwartą przestrzeń użytkowaną rolniczo bez znacznych 

zawilgoceń, zabagnień gruntu, mogących powodować wzrost liczebności owadów szczególnie muchówek 

głównie należących do ochotkowatych oraz zalesień, lasów, młodników, drągowin, w których występuje większe 

zagęszczenie motyli nocnych, stawonogów (pajęczaki), chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Okresowe rójki 

owadów (błonkówki) i duża liczebność motyli nocnych oraz chrząszczy (rodzina biegaczowate) są istotnym 

czynnikiem wabiącym nietoperze a co za tym idzie bogate źródło pokarmu (owady, pajęczaki) generuje znaczny 

wzrost częstotliwości występowania nietoperzy na danym obszarze co powoduje wzrost aktywności tych ssaków. 

Działka inwestycyjna nie jest miejscem występowania rójek owadów (błonkówek), miejscem występowania dużej 

liczebności motyli oraz chrząszczy, dlatego nie stanowi wartościowego siedliska dla lokalnej chiropterofauny. 

Podsumowując należy stwierdzić, że odnotowane wartości aktywności przedstawicieli lokalnych 

populacji nietoperzy oraz przestrzenne usytuowanie lokalizacji planowanej siłowni wiatrowej na tle 

najbliższych obszarów spełniających optymalne warunki habitatowe nie dyskwalifikują lokalizacji 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

 

 

8. Ocena wpływu planowanej siłowni wiatrowej na poszczególne gatunki (grupy 

gatunków) nietoperzy 

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie siłowni wiatrowej o następujących parametrach 

technicznych:  

 wariant realizacyjny 1 turbina Vestas V66 o mocy do  1,65 MW: 

Parametry maks.  

Wysokość wieży - 78 m 

Średnica rotora - 66 m 

Parametry min.  
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Wysokość wieży - 67 m 

Średnica rotora - 66 m 

Poziom mocy akustycznej: 105 dB 

 

 wariant alternatywny 1 turbina DEWIND D6 o mocy do 1,0 MW: 

Parametry maks.  

Wysokość wieży - 78 m 

Średnica rotora - 62 m 

Parametry min.  

Wysokość wieży - 50 m 

Średnica rotora - 62 m 

Poziom mocy akustycznej: 103,3 dB 

 

W przypadku posadowienia turbiny wiatrowej w wariancie alternatywnym miejsce posadowienia turbiny nie 

ulegnie zmianie.  

 

Tab. 8. Prognozowany wpływ planowanej turbiny wiatrowej na poszczególne gatunki (grupy gatunków) 

nietoperzy. 

 

Objaśnienie oznaczeń zamieszczonych w tabeli: 

 Stopień zagrożenia: 1-niski, 2-średni, 3-wysoki, 4- bardzo wysoki. 

 Główne okresy na obszarze objętym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym: MW-migracje 

wiosenna, MJ –migracje jesienne, R-rojenie 

Ze względu na niskie zarejestrowane aktywności chiropterofauny brak przeciwskazań, aby planowana turbina 

powstała. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na lokalne populacje nietoperzy. 

Powyższa ocena stanowi jedynie prognozę i należy wykonać monitoring porealizacyjny w miejscu 

postawienia turbiny wiatrowej. 

Gatunek lub grupa gatunków Stopień  

zagrożenia 

kolizją  

Główne okresy bytowania na 

terenie inwestycyjnym 

Przewidywany 

negatywny wpływ 

Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 1 MW ,R, MJ 1 

Rodzaj Mroczek (Eptesicus sp.) 1 MW, R 1 

Rodzaj Nocek (Myotis sp.) 1 MJ 1 

Rodzaj Karlik (Pipistrellus sp.) 2 MW, MJ 2 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2 MW, R, MJ 1 

Nieoznaczone 1 R 1 
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9. Wyniki poszukiwań kryjówek letnich i zimowych 

 

Kryjówki letnie (dzienne w tym kolonie rozrodcze) 

Kontrolowano domostwa najbliższej zabudowy mieszkalno-zagrodowej obrębu miejscowości Milejowiec, Witów, 

Kłudzice, Fałek, Milejów oraz najbliższy las. Przeszukiwane były również budki lęgowe, dziuple drzew, strychy. W 

najbliższym otoczeniu turbiny wiatrowej nie odnaleziono miejsc będącymi schronieniami dziennymi w tym 

występowania kolonii rozrodczych. Nie znaleziono na obszarze badawczym kolonii rozrodczej której liczebność 

wymagałaby dodatkowego komentarza i określonych ścisłych zaleceń uwzględniających oddziaływanie 

planowanej siłowni wiatrowej, jednak z całą pewnością należy zasugerować istnienie schronień dziennych 

niedużych populacji chiropterofauny synantropijnej głównie należącej do rodzaju Gacek (Plecotus.sp), który nie 

został zarejestrowany, ale ze względu na wykorzystywane strychy budynków jako kryjówki dzienne przez ten 

rodzaj, nie można wykluczyć jego występowania, Karlik (Pipistrellus.sp) głównie Karlik malutki (Pipistrellus 

pipistrellus), Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) oraz Mroczek późny (Eptesicus serotinus). Przewidywanie 

dotyczące występowania tych gatunków  jest podyktowane orientacyjnymi nasłuchami w obrębie miejscowości 

Milejowiec, gdzie przed zachodem słońca oraz w czasie od 1h do 3h po zachodzie słońca było słychać, a nie raz i 

widać pojedyncze osobniki (w porze kiedy niebo jest podświetlone w krótkim czasie po zachodzie słońca). 

Orientacyjne nasłuchy w obrębie miejsc mogących stanowić antropogeniczne schronienia dzienne polegały na 

przejściu z detektorem przez gminną drogę w pobliżu zabudowań, gdzie stwierdzano wylot na żerowiska głównie 

takich gatunków jak Mroczek późny i nietoperze należące do rodzaju Nocek (Myotis sp). Dodatkowo w miarę  

możliwości (dostęp na teren posesji) kontrolowano elementy nadziemnej infrastruktury budowlanej głównie 

elementy starszej zabudowy takie jak strychy, szczeliny w murach, szczeliny w miejscach łączenia dachu z 

murem, szpary pod parapetami. Kontrolowano dziuple drzew. W obrębie miejscowości Milejowiec większość 

zabudowy stanowi nowe budynki z izolowanymi strychami, lub użytkowym poddaszem, bądź starsze budynki z 

widocznymi niedawno remontowanymi poddaszami które nie spełniają dogodnych warunków dla umiejscowienia 

się schronień dziennych. Podsumowując w bliskiej (newralgicznej) odległości od miejsc lokalizacji planowanych 

siłowni wiatrowych nie odnaleziono kryjówek dziennych charakteryzujących się występowaniem dużych 

zgrupowań w tym kolonii rozrodczych nietoperzy co spowodowałoby przeniesienie planowanej elektrowni 

wiatrowej w inne bezpieczne miejsce bądź rezygnacje z etapu realizacyjnego planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 

Schronienia zimowe ( miejsca hibernacji) 

W czasie kontroli w okresie zimowym 23 stycznia  2014 r. nie znaleziono miejsc hibernacji nietoperzy w 

najbliższym otoczeniu planowanej turbiny wiatrowej, co nie wyklucza istnienia takich miejsc. Większość 

sprawdzanych piwnic, strychów, suchych studni nie spełniała  dogodnych warunków dla procesu hibernacji tych 

ssaków.  
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Ryc. 4. Mapa przedstawiająca miejsca poszukiwań letnich oraz zimowych schronień nietoperzy. 
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Zdj. 8, 9, 10, 11. Zdjęcia przedstawiające przykładowe miejsca poszukiwań letnich i zimowych schronień 

nietoperzy. 

 

10. Ocena wpływu planowanych siłowni wiatrowych na Obszary Natura 2000 

których jednym z przedmiotów oraz elementów ochrony są nietoperze 

(Ocenie podlegają też obszary objęte innymi formami ochrony przyrody na 

których stwierdzono i odnotowano występowanie nietoperzy.  

 

Nr Nazwa Odległość od planowanej TW 

1. Rezerwat Las Jabłoniowy 8.03 km 

2. Rezerwat Meszcze 10.36 km 

3. Rezerwat Lubiaszów 10.89 km 

4. Rezerwat Dęby w Meszczach 11.04 km 

5. Rezerwat Jaksonek 12.25 km 

6. Rezerwat Wielkopole 17.10 km 

7. Rezerwat Błogie 17.21 km 

8. Rezerwat Gaik 18.27 km 

9. Rezerwat Czarny Ług 18.85 km 

10. Rezerwat Twarda 21.00 km 

11. Rezerwat Diabla Góra 22.34 km 
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12. Rezerwat Jawora 23.05 km 

13. Rezerwat Niebieskie Źródła 26.37 km 

14. Rezerwat Jeleń 28.69 km 

15. Sulejowski Park Krajobrazowy 6.23 km 

16. Kampinoski Park Narodowy 25.58 km 

17. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki 14.97 km 

18. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 16.40 km 

19. Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 16.94 km 

20. Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 9.95 km 

21. Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 10.89 km 

22. Dolina Czarnej PLH260015 13.04 km 

23. Dąbrowy w Marianku PLH100027 16.74 km 

24. Wielkopole - Jodły pod Czartorią PLH100031 17.10 km 

25. Łąka w Bęczkowicach PLH100004 17.58 km 

26. Lasy Gorzkowickie PLH100020 22.18 km 

27. Niebieskie Źródła PLH100005 26.37 km 

28. Lasy Smardzewickie PLH100024 27.02 km 

29. Dolina Górnej Pilicy PLH260018 29.71 km 

 

1. Rezerwat Las Jabłoniowy 

Rezerwat leśny o powierzchni 19,03 ha utworzony w 1996 w celu ochrony naturalnych stanowisk dzikich drzew 

owocowych, głównie gruszy, jabłoni i głogu występujących w poszyciu  boru mieszanego. W rezerwacie pod 

okapem ponad 100-letnich sosen występuje duże zgrupowanie dzikich drzew i krzewów owocowych: jabłoni 

leśnej, gruszy pospolitej, śliwy tarniny, porzeczki czerwonej i agrestu. Jabłonie (40 drzew) i grusze (30 drzew) w 

wieku 75-85 lat osiągają wysokość do 20 m. Drzewa są wysmukłe z wysoko osadzonymi koronami, obficie kwitną 

i owocują. Drzewostan rezerwatu uzupełniają ponad 200-letnie dęby o obwodach pni do 3,00 m. Głównym 

składnikiem roślinności rezerwatu jest las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny). Występuje tu ponad 

80 gatunków roślin naczyniowych i około 15 gatunków mszaków. Z roślin objętych ochroną prawną stwierdzono 

m.in.: wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów. Z roślin rzadszych w regionie odnotowano tu gwiazdnicę długolistną. 

 

2. Rezerwat Meszcze 

Rezerwat leśny o pow. 35,32 ha utworzony w 1959 roku. Ochroną rezerwatową objęto tutaj cenny i rzadki 

fragment lasu mieszanego z licznym udziałem dynamicznie rozwijającej się lipy drobnolistnej Tilia cordata. 

Drzewostan składa się z ponad 100-letnich sosen zwyczajnych i lip drobnolistnych.  Roślinność rezerwatu tworzą 

grąd subkontynentalny i sosnowo- dębowy bór mieszany. Wśród roślin naczyniowych odnotowano tu m.in.: 

przylaszczkę pospolitą, przytulię Schultesa, orlika pospolitego, naparstnicę zwyczajną i gruszyczkę mniejszą. 

Rezerwat jest położony na obszarze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

3. Rezerwat Lubiaszów 

Położony w południowej części gminy w pobliżu miejscowości Lubiaszów. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 

202,4 ha. Utworzony został w 1958 roku w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z dużym udziałem jodły, 

która stanowi pozostałość lasu pierwotnego na Wyżynie Łódzkiej z licznymi roślinami objętymi ochroną 
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gatunkową. Ochronie podlega najlepiej zachowany w tej części Polski obszar roślinności leśnej zróżnicowany na 

cztery typy fitocenoz: grąd typowy, grąd jodłowy, świetlista dąbrowa i dębowo-jodłowy bór mieszany, z czego 

najważniejszy jest tak zwany "czarny las", czyli grąd jodłowy (w pobliżu przebiega północna granica jodły). W 

rezerwacie występują stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia 

polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. Wszystkie z tych drzew spełniają kryteria 

pomników przyrody. Flora naczyniowa rezerwatu liczy około 350 gatunków w tym dębowo-jodłowy gatunków 

roślin chronionych. Zalicza się do nich między innymi: bluszcz pospolity, kopytnik, lilia złotogłów, barwinek 

pospolity, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, pluskwica europejska, wawrzynek wilczełyko, storczyki i widlaki. 

Przez rezerwat przepływa niewielki strumyk. Cały ekosystem rezerwatu jest cennym terenem badań nad ekologią 

biocenoz leśnych oraz rolą w środowisku licznych gatunków zielnych. W rezerwacie znajduje się mogiła 

rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. 

 

4. Rezerwat Dęby w Meszczach 

Jest to rezerwat leśny położony w południowo-zachodniej części gminy , na zachód od wsi Proszenie. Jego 

powierzchnia wynosi 39,15 ha. Utworzony został w 1989 roku w celu ochrony starodrzewu dębowego 

pochodzenia naturalnego w zespołach o charakterze grądu i boru mieszanego. W rezerwacie rośnie ponad 100 

dębów szypułkowych, których obwód wynosi od 2,5 do 3,8 m , a wysokość od 25 do 35 m. Dęby mają od 150 do 

260 lat. W skład drzewostanu wchodzi również sosna (w wieku od 120 do 140 lat), świerk, grab, jodła, osika, 

brzoza, a także dzika jabłoń, dzika grusza, jarzębina. W rezerwacie spotkać można wszystkie gatunki roślin 

pospolitych w lasach liściastych i borach iglastych Polski środkowej oraz kilka gatunków mniej pospolitych takich 

jak: jarzmianka większa, wyka leśna, gwiazdnica długolistna, trzcinnik owłosiony, turzyca cienista i kupkówka 

Aschersona. Z gatunków chronionych wymienić można widłaka jałowcowatego, lilię złotogłów, listerę jajowatą, 

wawrzynka wilczełyko, podkolana zielonkawego, kruszynę pospolitą, pierwiosnkę lekarską, kalinę koralową, 

kopytnika pospolitego i konwalię majową. 

 

5. Rezerwat Jaksonek 

Rezerwat leśno-florystyczny o pow. 79,67 ha utworzony w 1984 r. Ochroną rezerwatową objęto fragment zbocza 

Doliny Pilicy w pobliżu wsi Taraski, z naturalnym stanowiskiem występowania reliktu polodowcowego - zimoziołu 

północnego. W 1990 r. rezerwat został powiększony o fragment dobrze zachowanego płatu dąbrowy świetlistej – 

ostatniego takiego zbiorowiska w Lesie Jaksońskim. Prócz dąbrów występują tu także bory sosnowe świeże, bory 

mieszane i grądy. Na terenie objętym ochroną zachowały się ponad 130-letnie sosny, niektóre o oryginalnym 

pokroju, często z rozdwojonymi pniami. Odnotowano w nim stanowiska wielu gatunków chronionych i rzadkich, 

m.in.: naparstnicy zwyczajnej, lilii złotogłów, orlika pospolitego, pięciornika białego, owsicy spłaszczonej, przytuli 

okrągłolistnej i groszka czerniejącego. 

 

6. Rezerwat Wielopole 

Rezerwat leśny o pow. 42,08 ha utworzony w 1984 r. Celem ochrony w Rezerwacie jest cenny fragment 

naturalnego stanowiska jodły pospolitej Abies alba występujący u podnóża wzgórza Czartoria. Roślinność 

rezerwatu buduje: mieszany bór jodłowy, las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny), wilgotny las 

jesionowo-olszowy (łęg), bagienny las olszowy z torfowcami (ols torfowcowi) oraz niewielka powierzchnia łąki 

trzęślicowej z cenną florą. Najstarsze jodły osiągnęły wiek 140 lat i dorastają do 40 m wysokości, a obwody ich 

pni wynoszą 2,00-2,85 m. W drzewostanach zachowało się też sporo starych świerków, dębów szypułkowych i 
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bezszypułkowych, jaworów oraz olsz czarnych. Flora liczy ponad 260 gatunków roślin, w tym około 30 gatunków 

mszaków. Z gatunków chronionych występują tu m.in.: wroniec widlasty i kokoryczka okółkowa (gatunki górskie) 

oraz podkolan biały, gnieźnik leśny i kruszczyki. Z rzadkich regionalnie roślin odnotowano tu: turzycę Oedera, 

turzycę Hartmanna i rzeżuchę niecierpkową. Cennym obiektem przyrodniczym jest także całe roczysko 

Wielkopole. 

 

7. Rezerwat Błogie 

Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych 

drzewostanów jodłowych oraz drzewostanów mieszanych, z udziałem jodły na północnej granicy jej zasięgu w 

Puszczy Pilickiej. Najcenniejszym składnikiem roślinności jest różnowiekowy drzewostan jodłowy, w którym 

najstarsze jodły osiągają wiek około 120 lat. Występujące tu lasy cechuje duże zróżnicowanie. Stwierdzono tu 

grąd jodłowy (las lipowo-grabowo-dębowy z jodłą), a na siedliskach mniej żyznych bór sosnowo- dębowy. 

Siedliska podmokłe porasta: wilgotny las z panującą olszą czarną i domieszką jesionu (łęg jesionowo- olszowy) 

oraz bagienny las olszowy (ols porzeczkowy). Flora rezerwatu składa się z 325 gatunków roślin naczyniowych i 

36 gatunków mszaków. Wśród roślin objętych ochroną odnotowano tu m.in.: widłaki – wrońca widlastego i 

widłaka goździstego, paproć-nasięźrzał pospolity oraz storczyka-kruszczyka szerokolistnego. W lesie gnieżdżą 

się co najmniej 33 gatunki ptaków m.in.: pokrzewka czarnołbista, świstunka, mysikrólik i sowa uszata. 

 

8. Rezerwat Gaik 

Rezerwat leśny o pow. 35,85 ha utworzony w 1976 r. Rezerwat ochrania różnorodne postacie lasu liściastego. 

Gaik jest typowym przykładem lasu puszczańskiego o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Roślinność rezerwatu stanowi las lipowo-grabowo-dębowy, czyli grąd subkontynentalny. Rośnie w nim 

kilkanaście potężnych, ponad 200-letnich dębów szypułkowych o obwodach pni od 3,00 do 4,50 m. Towarzyszy 

im grupa pokaźnych sosen (2,50-3,50 m), grabów (2,50-3,00 m) i świerków (2,00-2,50 m). W rezerwacie 

stwierdzono 253 gatunki roślin naczyniowych, 31 gatunków mszaków i 44 gatunki porostów. Z roślin chronionych 

występują tu m.in.: widłak jałowcowaty, podkolan biały, pierwiosnka lekarska i naparstnica wielkokwiatowa. Z 

roślin rzadkich i ginących stwierdzono tu: turzycę pagórkową, śmiałkę goździkową i dąbrówkę kosmatą. Faunę 

reprezentuje około 50 gatunków, gnieżdżących się tu ptaków (m.in. dzięcioły, grzywacz, dudek). 

 

9. Rezerwat Czarny Ług 

Położony jest we wschodniej części gminy Wolbórz w kierunku wschodnim od wsi Młoszów. Zajmuje 

powierzchnię tylko 2,46 ha. Ten torfowiskowy rezerwat powstał w 1996 roku, aby zachować torfowisko wysokie 

typu atlantyckiego ze stanowiskami bagnicy torfowej. Las stanowiący otulinę rezerwatu w przeszłości użytkowany 

był systemem zrębowym ze sztucznym nasadzeniem sosny. W drzewostanie dominuje sosna i brzoza - gatunki 

młode mieszczące się w granicach 30 - 90 lat. Flora rezerwatu liczy 50 gatunków roślin naczyniowych i około 15 

gatunków mszaków. Dominują rośliny torfowiskowe, wśród których jest kilka gatunków chronionych i rzadkich, do 

których zaliczyć należy: bagnicę torfową, turzycę bagienną, rosiczkę okrągłolistną, kruszynę zwyczajną czy 

bagno zwyczajne. 

 

10. Rezerwat Twarda 

Rezerwat leśny o pow. 22,79 ha utworzony w 1976 r. w celu zachowania ze względów naukowych i 

dydaktycznych fragmentu wielogatunkowych drzewostanów ze znacznym udziałem jodły na północnej granicy 
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zasięgu jodły w Puszczy Pilickiej. Roślinność rezerwatu tworzą: las lipowo-grabowo-dębowy (grąd 

subkontynentalny) oraz sosnowo- dębowy bór mieszany z jodłą. Najstarsze jodły mają około 180 lat. Niestety te 

drzewa mają zdeformowane korony, są niszczone przez wiatry i usychają. Wciąż jednak intensywnie obsiewają 

się, siewki są liczne i dużo jest podrostów. Florę tworzy około 160 gatunków roślin naczyniowych. Wśród objętych 

ochroną rosną tu m.in.: widłak goździsty, lilia złotogłów, kopytnik pospolity i marzanka wonna. Z innych gatunków 

na uwagę zasługują: czerniec gronkowy, czartawa drobna oraz dąbrówka kosmata. 

 

11. Rezerwat Diabla Góra 

 Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych porośniętego 

lasem izolowanego wzgórza z wychodniami skał piaskowcowych osobliwie urzeźbionych, pola bitew 

partyzanckich z okresu II wojny światowej. Diabla Góra to jedno ze wzniesień leżących pomiędzy 

miejscowościami Skórnice i Kotniki w zachodniej części Wzgórz Opoczyńskich. W czasie II wojny światowej 

odbyły się tu dwie bitwy partyzantów z wojskami niemieckimi. Pierwszą stoczył oddział AL w dniach 21-

24.10.1943 r., drugą oddział AK 16.08.1944 r. Wzgórze jest zbudowane z potężnych bloków piaskowca o barwie 

czarnej, szarej i czerwonej oraz o interesującym urzeźbieniu. Rośliny porastające wzgórze są typowe dla siedlisk 

suchych i zakwaszonych. Stwierdzono tu m.in.: widłaka goździstego, widłaka jałowcowatego, pomocnika 

baldaszkowatego, mącznicę lekarską, kocanki piaskowe, paprotkę zwyczajną i konwalię majową. Roślinność 

tworzą: kwaśna dąbrowa (ubogi las dębowy na zakwaszonym siedlisku), bór mieszany (las sosnowo-dębowy) i 

bór świeży. 

 

12. Rezerwat Jawora 

Rezerwat florystyczny o pow. 87,99 ha utworzony w 1987 r. w celu zachowania ze względów naukowych i 

dydaktycznych wyżynnych lasów liściastych i mieszanych. Rezerwat położony jest na północnym stoku wzgórza 

zbudowanego z piaskowca kredowego, którego wysokość wynosi 282 m n.p.m. Na szczycie wzniesienia znajdują 

się ruiny zamku z XIV w. Obejmuje fragment lasu, w którym dominuje grąd. Występuje również w mniejszym 

udziale bór mieszany, fragment dąbrowy świetlistej, łęg oraz ols. Głównym przedmiotem ochrony jest bogata flora 

o dużym zróżnicowaniu. Do najcenniejszych gatunków występujących w rezerwacie należą m.in. zimoziół 

północny, buławnik wielokwiatowy, tajęża jednostronna, pełnik europejski, widłak wroniec i narażone na 

wyginięcie parzydło leśne. Wśród zbiorowisk nieleśnych na szczególną uwagę zasługują: zbiorowisko z kozłkiem 

dwupiennym oraz zbiorowiska turzyc: dzióbkowatej, prosowatej i sztywnej. 

 

13. Rezerwat Niebieskie Źródła 

rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy, na prawym 

brzegu rzeki, w południowo wschodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Są to wywierzyska krasowe 

jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie 

jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach 

źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona 

jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają 

pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. 

Rezerwat powstał w 1961 roku w celu ochrony piękna krasowego wywierzyska oraz towarzyszącym im 

naturalnym biocenozom leśnym, zaroślowym, szuwarowym i wodnym. Obejmuje on obszar ok. 29 ha. Rezerwat 

jest ostoją wielu gatunków ptaków (ok. 75), a prawdziwą osobliwością są: ubarwiony remiz, zimorodek oraz 

kaczki (krzyżówka, ohar, czernica, cyraneczka i gągoł). Szata roślinna jest najliczniej reprezentowana przez 

rodzinę traw. Stwierdzono 400 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich grupę roślin ściśle chronionych: 

grzebieni białych, turówki wonnej, różanecznika żółtego, kosodrzewiny i cisa pospolitego. W roku 1994 i 1997 na 

terenie rezerwatu prowadzone były działania mające na celu oczyszczenie, zabezpieczenie oraz właściwe 
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udostępnienie całego obiektu. Z Rezerwatem Niebieskie Źródła łączy się ponor krasowy rzeki Ginącej. Znajduje 

się on w Wąwale, 5 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Po roztopach wiosennych lub znaczniejszych opadach 

sucha dolina wypełnia się wodą tworząc rozlewisko, które zanika szybko, pozostawiając po paru dniach piasek z 

otoczakami w miejscach, w których jest pochłaniane. Miejsce to nazwano "Przepaścią". Przepaść jest położona 

na terenie wapiennym, a wody Ginącej odpływają podziemnymi szczelinami i wypływają znów na powierzchni 

pod Utratą jako tzw. "Niebieskie Źródła". Celem potwierdzenia hipotezy o zasilaniu wód Niebieskich Źródeł innymi 

wodami przeprowadzono doświadczenie wprowadzając do strumienia Ginącej w odległości 20 m od miejsca w 

ponorze barwnik - fluorosceinę. Hipotetyczny związek rzeki Ginącej z Niebieskimi Źródłami został potwierdzony, 

ponieważ wskaźnik barwny pojawił się w Niebieskich Źródłach , Utracie i Brzustówce, czyli po przeciwnym lewym 

brzegu Pilicy. Jest to najlepszy dowód na istnienie zjawisk krasowych w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. 

14. Rezerwat Jeleń 

Rezerwat utworzono w 1976 r. na obszarze 47 ha w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu lasu mieszanego z udziałem lipy drobnolistnej. Lasy leżące na terenie obecnego rezerwatu „Jeleń” 

wchodziły w skład Puszczy Pilickiej. W XIX w. były one terenami łowieckimi carów rosyjskich. Po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości przeszły na własność państwa i do 1939 były terenem polowań prezydentów 

Rzeczypospolitej. Drzewostan tworzą około 200-letnie dęby, których obwody pni wynoszą od 3,00 do 4,00 m, a 

wysokość około 30 m. Obok nich rosną tu m.in.: jodły pospolite, świerki, brzozy brodawkowate, graby i olsze 

czarne. Na kilku polanach przetrwały torfowiska. Spotyka się na nich m.in.: szuwary turzycy sztywnej i turzycy 

pęcherzykowatej, młakę niskoturzycową oraz wilgotne łąki. Roślinność leśną tworzą: bagienny las olszowy (ols 

porzeczkowy), las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny), sosnowy bór bagienny, sosnowy bór 

wilgotny oraz wilgotny bór mieszany dębowo-jodłowo-świerkowy. Flora rezerwatu liczy 6 gatunków porostów, 45 

gatunków mszaków i 248 gatunków roślin naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują: gwiazdnica 

długolistna, czarcikęsik Kluka, kruszczyk szerokolistny, łuskiewnik różowy oraz paproć – nasięźrzał pospolity. 

15. Sulejowski Park Krajobrazowy 

Park został utworzony w 1994 r. Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego Nr 3/94 z dnia 21 lipca 1994 r. w 

sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo park obejmował obszar 16 707 ha. Przed 

zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka par zabezpieczała otulina, tj. strefa ochronna 

granicząca z Parkiem, która obejmowała obszar 39 569 ha. Po zmianach, które wprowadzały: w roku 1998 

Rozporządzeniem nr 8/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. oraz w roku 2006 

Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz Woj. Łódzkiego Nr 248, poz 1910) obecnie powierzchnia parku wynosi 17 030 ha zaś 

otuliny 36 730 ha. Poszczególne części parku należą administracyjnie do miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 

gmin Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Aleksandrów w powiecie piotrkowskim. Mniszków w powiecie opoczyńskim i 

Tomaszów Mazowiecki w powiecie tomaszowskim. Otulina zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, gmin. Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Rozprza (powiat piotrkowski), miasta i gminy 

Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) gminy Mniszków (powiat opoczyński) i gminy Przedbórz (powiat 

radomszczański). Analiza struktury użytkowania gruntów wskazuje na leśny charakter tego terenu, lasy zajmują 

blisko70% powierzchni Parku. Znaczący udział mają wody powierzchniowe, głównie Zalew Sulejowski. Park 

obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza  Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic 

Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Osią parku jest rzeka Pilica i założony na niej w latach 70-

tych Zbiornik Sulejowski. Park ochrania krajobraz nadrzeczny Pilicy, Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), delty 

Luciąży, śródleśnych strumieni, np. strugi Młynki czy Rosochy. W SPK znajduje się fragment najlepiej 

zachowanego koryta Pilicy charakteryzujący się licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami. Doliny rzek 

przepływających przez tereny Parku są niezastąpionymi refugiami faunistycznymi (zwłaszcza ptasimi) oraz 

florystycznymi. Pozornie nizinne tereny poprzecinane są dolinami i wąwozami przez co mają charakter 
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pagórkowaty z wyraźnymi obniżeniami dna dolin oraz wzniesionymi brzegami odsłaniającymi widoki na 

otaczające tereny.  Na krajobraz SPK składają się również wartości kulturowe. Wody Pilicy stanowiły niegdyś 

zaczątek pierwszych osiedli ludzkich. W ich sąsiedztwie rozwijała się kultura, która na przestrzeni wieków 

pozostawiła po sobie ślady w krajobrazie t.j. ruiny zamków, stare kościółki, cmentarzyki. Tradycje i zwyczajach 

środkowego Nadpilicza są nadal pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenia. Obszary o wybitnych 

walorach przyrodniczych Sulejowskiego PK i jego otuliny objęto prawną ochroną w postaci  11 rezerwatów 

przyrody (Błogie, Gaik, Twarda, Czarny Ług, Jaksonek, Jawora, Las Jabłoniowy, Lubiaszów, Meszcze, 

Niebieskie Źródła, Wielkopole) o łącznej powierzchni ponad 620 ha oraz w postaci użytków ekologicznych, 

pomników przyrody, obszarów Natura 2000. Na terenie Parku wykazano 35 gatunków roślin podlegających 

ścisłej ochronie (m.in. aster gawędka Aster amellus,  bagno zwyczajne Ledum palustre, kukułka szerokolistna 

Dactylorhiza majalis - storczyk, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, paprotka zwyczajna Polypodium 

vulgare, pełnik europejski Trllius europaeus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) oraz 15 częściowo 

chronionych (m.in. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, pierwiosnek lekarski Primula Eris). Spośród 

zwierząt kręgowych podlegających ochronie ścisłej i częściowej stwierdzono 8 gatunków ryb (m.in. strzebla 

Phoxinus phoxinus, koza Cobitis teania, różanka Rhodus sericeus),  5 gatunków gadów (m.in.  jaszczurka 

żyworodna Lacerta vivipara, Żmija Vipera berus), 13 - płazów (m.in. Traszka grzebieniasta Tristurus cristatus, 

Rzekotka Hyla arboreta), 134 – ptaków (m.in. Bocian czarny i biały Ciconia ciconia i Ciconia nigra, Kokoszka 

wodna Gallinula chloropus, Sowa uszata Asio otus, Zimorodek Alcedo atthis) oraz 30 gatunków ssaków (m.in. 

Nocek duży Myotis myotis, Mroczek późny Eptesicus serotinus, Orzesznica Muscardinus avellanarius, Bóbr 

europejski Castor fiber). Ekosystemy leśne zajmują powierzchnię 11,8 tys. ha (69,5% pow. Parku) i są 

dominującą formą użytkowania terenu w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W strukturze 

własnościowej dominują lasy Skarbu Państwa w zarządzie lasów państwowych. Stanowią one 88% powierzchni 

wszystkich lasów. Administracyjnie należą one do trzech nadleśnictw: Piotrków, Smardzewice i Przedbórz. W 

obrębie kompleksów leśnych SPK występują wszystkie podstawowe siedliskowe typy lasu: bory, bory mieszane, 

lasy mieszane, lasy, łęgi i olsy. Ogółem siedliska borowe zajmują około 52% powierzchni wszystkich siedlisk, 

lasowe – 47% i olsowe niespełna 1%. Zróżnicowaniu siedlisk towarzyszy szczególnie bogaty zestaw zbiorowisk 

leśnych, od suchych borów począwszy, poprzez bory sosnowe świeże, bory mieszane sosnowo – dębowe, 

jodłowo – świerkowe, lasy liściaste i mieszane: łęgi, grądy, dąbrowy, lasy i zarośla wierzbowe do podmokłych 

olsów. Wśród lasów SPK dominują różne typy borów sosnowych. Związane są one z typem prowadzonej od lat 

gospodarki leśnej oraz czynnikami siedliskowymi. Głównym gatunkiem lasotwórczym na ubogich siedliskach 

mineralnych jest sosna zwyczajna. Towarzyszy jej brzoza brodawkowata. W lasach mieszanych i liściastych 

występują dęby szypułkowy i bezszypułkowy, grab, jawor, lipa. Na siedliskach łęgowych i olsowych dominuje 

olsza czarna. W miejscach podmokłych występują: wierzba biała, brzoza omszona, topole. Niewielki udział mają 

takie gatunki jak: jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, klon jawor, buk zwyczajny. Wśród gatunków iglastych 

znaczącą pozycje zajmuje jodła. Do gatunków obcego pochodzenia spotykanych w warstwie drzew należą: 

robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, jesion pensylwański. Na 

ekosystemy nieleśne składają się ekosystemy łąkowe, murawowe, polne. Najliczniejszą grupę stanowią 

zbiorowiska roślinności łąkowej i pastwiskowej, występujące głównie w dolinach rzek, rzadziej w śródpolnych 

obniżeniach terenu. Przeważają wśród nich zbiorowiska pospolite, stanowiąc główny składnik ekosystemów 

łąkowych. Najcenniejszymi składnikami roślinności łąkowej SPK są: Caricetum caespitosae, Junco-Molinietum, 

Cirsietum rivularis, Arrhenatheretum elatioris i Lolio-Cynosuretum. Pierwszy z wymienionych wyżej zespołów jest 

rzadko spotykany w Polsce Środkowej. W województwie łódzkim stwierdzono nie więcej niż 5 stanowisk tego 

zespołu. Łąki trzęślicowe, które w SPK reprezentuje Junco-Molinietum, należą do najbardziej zagrożonych typów 

użytków zielonych w skali całego kraju. Płaty Cirsietum rivularis, które znajdowano w SPK, znajdują się w pobliżu 

północnej granicy występowania tego zbiorowiska. Dwa ostatnie z wymienionych wyżej zespołów roślinnych 

reprezentują ginące w Polsce zbiorowiska typowe dla łąk grądowych. Murawy napiaskowe rozwijają się na 

piaskach rzecznych i wydmowych. Rozległe ich płaty spotykane są głównie w dolinie Pilicy oraz w dolinach 

mniejszych rzek: Luciąży, Czarnej Malenieckiej (w jej ujściowym odcinku). Ze względu na rzadkość 
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występowania oraz półnaturalny charakter, fitocenozy muraw należą, w skali regionu, do zbiorowisk zagrożonych. 

Dotyczy to zarówno dość jeszcze pospolitych fitocenoz muraw napiaskowych reprezentujących zespół Spergulo 

vernalis Corynephoretum jak i występujących rzadziej płatów Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati, 

Sclerantho-Herniarietum glabrae, Diantho-Armerietum elongatae, Sileno otitis-Festucetum. Do najcenniejszych 

typów zbiorowisk, zachowanych już tylko na kilku stanowiskach, na ogół w postaci kadłubowej, należą fitocenozy 

muraw kserotermicznych nawiązujących do zespołu Thalictro-Salvietum. Te barwne, bogate w rzadkie gatunki 

roślin zbiorowiska, występują w naszym regionie ekstrazonalnie (poza zasięgiem zwartego występowania) i są 

związane ze szczególnymi warunkami mikroklimatycznymi oraz charakterystycznym sposobem użytkowania 

(wypas). Najcenniejsze i największe powierzchniowo płaty roślinności kserotermicznej występują w okolicach 

Sulejowa – na stoku doliny Pilicy między Sulejowem i Podklasztorzem i w dolinie Radońki. Zbiorowiska 

synantropijne towarzyszą uprawom polowym i ogrodniczym oraz terenom zabudowanym, które są pod stałym 

oraz silnym wpływem antropogenicznym. Do zagrożonych zbiorowisk synantropijnych na terenie Parku należą 

fitocenozy zaliczone do zespołów: Caucalido-Scandicetum, Lamio-Veronicetum politae oraz Onopordetum 

acanthii, Chenopodietum boni-henrici. Ich płaty zajmują jedynie niewielką powierzchnię. Ponadto należą do 

zbiorowisk silnie wyspecjalizowanych, a zatem wrażliwych na zmianę dotychczasowych sposobów uprawy i 

użytkowania. Zespoły Caucalido-Scandicetum oraz sprzężony z nim w płodozmianie Lamio-Veronicetum politae 

są wrażliwe na zachodzącą technizację produkcji rolnej, a zwłaszcza skuteczne oczyszczanie materiału 

siewnego z diaspor chwastów i stosowanie do walki z chwastami herbicydów. Obszary wykorzystane na uprawy 

zbóż i roślin okopowych, którym towarzyszą wyżej wspomniane fitocenozy segetalne zamieniane są na pastwiska 

służące np. wypasowi owiec. Innym zagrożeniom poddane są zbiorowiska ruderalne. Chenopodietum boni-

henrici wrażliwy jest na zanik silnie znitryfikowanych siedlisk ruderalnych towarzyszących tradycyjnym 

gospodarstwom rolnym. Zachodzące w wielu wsiach zmiany funkcjonalne prowadzą do stopniowego rozwoju ich 

funkcji rekreacyjno-letniskowej kosztem dotychczasowej funkcji rolniczej. Niezwykle ozdobna fitocenoza 

Onopordetum acanthii jest niszczona na skutek pozyskiwania do ogrodów popłocha pospolitego Onopordum 

acanthium i przegorzanu kulistego Echinops sphaerocephalus. Zbiorowiska nieleśne w większości reprezentują 

typ roślinności antropogenicznej, powstały na siedliskach poleśnych, zawdzięczają swoje istnienie i w miarę stały 

skład florystyczny systematycznemu koszeniu czy wypasowi, umiarkowanemu nawożeniu oraz stałemu 

ograniczaniu rozprzestrzeniania się gatunków drzewiastych i krzewiastych. Ostatnio obserwuje się niepokojące 

zmiany w określonych formach zagospodarowania, które są czynnikami strukturotwórczymi biocenoz. Zmiany te 

powodują ubożenie wielu cennych typów biocenoz a w konsekwencji ich zanikanie i wkraczanie innych. Proces 

degradacji zbiorowisk nieleśnych zachodzi znacznie szybciej niż leśnych. Wody pokrywają około 12% 

powierzchni Parku, z czego największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Sulejowski (1900 ha), mniejszy udział 

mają włączone do parku odcinki rzek: Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Luciąży, Radońki i kilkunastu innych, 

mniejszych cieków oraz nieliczne stawy i starorzecza. Tereny torfowiskowo – bagienne są stosunkowo rzadkim 

składnikiem, występują głównie w dolinie rzeki Pilicy, bądź jej dopływów, obejmując starorzecza, oczka wodne, 

bagna, tereny podmokłe. Wśród roślinności wodnej na uwagę zasługują: Nupharo-Nymphaeetum albae – 

malownicze zbiorowisko lilii wodnych i Ranunculo-Callitrichetum hamulatae - zbiorowisko z dominacją rzęśli 

hakowatej. Do cennych składników należy również zbiorowisko Cyperus fuscus-Limosella aquatica rozwijające 

się na namuliskach Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego. Ważnymi składnikami wśród zespołów szuwarów 

turzycowych są: Caricetum appropinquatae – zbiorowisko o cechach subborealnych, rzadko występujące w 

Polsce Środkowej i Caricetum elatae – coraz rzadziej notowane w naszym regionie. Z danych dotyczących 

częstotliwości występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych zinwentaryzowanych na podmokłych siedliskach 

Parku oraz ich dynamiki wynika, że najbardziej zagrożonym typem roślinności na obszarze Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego są zespoły i zbiorowiska torfowiskowe. Dotyczy to zarówno torfowisk niskich i przejściowych z 

klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, jak i torfowisk wysokich z klasy Oxycocco-Sphagnetea. 
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16. Kampinoski Park Narodowy 

Kampinoski Park Narodowy jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się, że może tutaj 

występować połowa rodzimej fauny, czyli ok. 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Dotychczas udokumentowano 

bytowanie ponad 3 tys. gatunków, co świadczy o stosunkowo małym stopniu zbadaniu fauny tego terenu. 

Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce (wśród nich 31 gatunków komarów). Puszcza Kampinoska 

jest miejscem występowania wszystkich 13 nizinnych gatunków płazów oraz 6 gatunków gadów. Na terenie parku 

i strefy ochronnej gnieździ się ponad 150 gatunków ptaków, wśród nich kilkanaście par bocianów czarnych i 

żurawi (niektóre gniazdują zaledwie kilka kilometrów od granic stolicy), orlik krzykliwy, a od 2000 roku orzeł bielik. 

Na terenach otwartych licznie występuje derkacz, gatunek zagrożony wyginięciem w skali światowej. Łącznie z 

okresem pozalęgowym obserwowano tutaj 215 gatunków ptaków. Miejscem zimowania dużej ilości ptaków 

wodnych jest pobliska Wisła. Występowanie na terenie Parku wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem ptaków, 

a zwłaszcza świerszczaka i derkacza, zadecydowało o uznaniu w 1999 roku przez Parlament Europejski tego 

obszaru za ostoję ptaków o randze europejskiej. Od 2004 r. Kampinoski Park Narodowy jest także obszarem 

NATURA 2000 (kod PLC 140001), zarówno ze względu na bogactwo gatunków ptaków (Dyrektywa Ptasia), jak i 

na różnorodność zbiorowisk roślinnych (Dyrektywa Siedliskowa). W granicach Parku znajdują się rozległe 

obszary Puszczy Kampinoskiej, położonej w pradolinie Wisły. Puszcza tworzy wyraźnie wyodrębniony układ 

przyrodniczy, usytuowany w punkcie węzłowym korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi, Bzury, 

Wkry) o znaczeniu europejskim. Teren ten został ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia przez wody 

wypływające z topniejącego lądolodu oraz rzeki płynące z południa i wschodu, które odpływały do Morza 

Północnego szerokim na 18 km korytem Prawisły. Kolejne zmiany położenia koryta Wisły spowodowały 

osuszenie wyżej położonych terenów, na których powstały kompleksy wydm. W opuszczonych korytach i 

starorzeczach utworzyły się bagna. Tak powstały dwa pasy wydmowe oraz leżące pomiędzy nimi dwa pasy 

bagienne ułożone równolegle do współczesnego koryta Wisły. Dodatkowo wśród kompleksów wydm znajdują się 

podmokłe zagłębienia, a na terenach bagiennych piaszczyste wzniesienia tzw. grądy oraz niewielkie wydmy. 

Kampinoski Park Narodowy stanowi wyjątkową ostoję fauny w Centralnej Polsce. Stwierdzono tu występowanie 

blisko 4000 gatunków bezkręgowców (szacuje się, że liczba gatunków tej grupy zwierząt w Puszczy 

Kampinoskiej może wynosić nawet kilkanaście tysięcy), blisko 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 

rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków 

ssaków. Oprócz gatunków powszechnych, Puszczę Kampinoską zamieszkują chronieni prawem krajowym i 

europejskim przedstawiciele wszystkich w/w grup systematycznych. Symbolem Kampinoskiego Parku 

Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach 

biebrzańskich) ostoją w Polsce. Obecność łosi na tym terenie, podobnie jak bobrów i rysi, jest efektem 

programów reintrodukcji. Niestety wśród większości grup kampinoskich zwierząt znaleźć można gatunki obce, 

pochodzące z innych kontynentów, i stanowiące dla zagrożenie dla rodzimej fauny. Przykładami takich zwierząt 

jest azjatycka biedronka (Harmonia axiridis), ryba trawianka (Perccottus glenii), żółw czerwonolicy (Trachemys 

scripta elegans) czy norka amerykańska (Neovison vison). Szczególne, centralne położenie Puszczy 

Kampinoskiej zdeterminowało wykształcenie niezmiernie zróżnicowanych układów roślinnych. Zróżnicowanie to 

pogłębia skomplikowany system geomorfologiczny. Efektem jest mniej lub bardziej drobna mozaika siedlisk, 

środowisk oraz zbiorowisk roślinnych – pasów wydmowych i wydm odosobnionych, pasów bagiennych i 

zabagnień śródwydmowych w misach deflacyjnych, grąd na pasach bagiennych, na tarasie aluwialnym – płaskich 

terenów ze starorzeczami, a także skarpy pradoliny Wisły. Znane gdzie indziej sporadycznie zjawisko nakładania 

się na siebie elementów sąsiadujących zespołów, tu stało się powszednie, stwarzając badaczom dylemat, jak 

traktować takie skompleksowane zbiorowiska. Można by przyjąć, że roślinność Puszczy Kampinoskiej jest 

całkowicie typowa dla jej naturalnego położenia geograficznego, gdyby nie udział, choć powierzchniowo niewielki, 

elementów północnych, np. sosnowego boru bagiennego i innych zespołów torfowisk wysokich oraz muraw 

kserotermicznych o charakterze stepowo-pontyjskim. Potwierdzeniem jest natomiast całkowity brak zbiorowisk 

endemicznych, podobnie jak gatunków roślin naczyniowych. W Kampinoskim Parku Narodowym dominują lasy 
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(ok.73%), a wśród nich bory mieszane. Bory sosnowe są reprezentowane przez oba geograficznie zróżnicowane 

zespoły: goryszowy i rzadszy modrzaczkowy, na wilgotniejszych siedliskach wykształca się zespół boru 

trzęślicowego. Wszystkie przejawiają tendencję przekształcania się w bory mieszane świeże i wilgotne. Cechy 

suchego boru chrobotkowego ujawniają tylko zbiorowiska z młodym drzewostanem, najczęściej po zalesieniach 

przewiewanych piasków (np. na Białych Górach). Zespół ten ustępuje w miarę dojrzewania i starzenia 

drzewostanu. Jeszcze rzadszy jest bór bagienny, jednak niezwykle cenny ze względu na obecność chamedafne 

północnej Chamaedaphne calyculata, reliktu polodowcowego na najliczniejszym w Polsce stanowisku oraz 

subborealny charakter zespołu. Lasom liściastym prognozuje się zwiększanie powierzchni, przede wszystkim 

trzem postaciom wilgotnościowym grądu; większość zalesień porolnych to potencjalne siedliska i stadia inicjalne 

grądów. Zbiorowiska olszyn nie powiększą swych potencjalnych areałów, jedyne zmiany następują drogą 

sukcesji lasu, kosztem otwartych zbiorowisk wielkoturzycowych, poprzez łozowiska do zespołu olsu, a potem 

przekształcanie go w łęg olszowy na skutek obniżania poziomu wody. Znamienną cechą lasów Puszczy 

Kampinoskiej jest występowanie dąbrowy świetlistej, co na piasku wydmowym jest niezwykłą rzadkością. 

Możliwość wykształcenia tego najbogatszego florystycznie i jedynego kserotermicznego zespołu leśnego na 

stromych południowych i wschodnich stokach wydm da się wytłumaczyć skumulowaniem żyznych cząstek, 

zwłaszcza węglanu wapnia przez eoliczną sedymentację oraz usytuowanie bezpośrednio obok bagien i torfowisk 

zapewniające obfite opady poziome przez kondensację pary wodnej. Na tarasach aluwialnych Wisły i Bzury 

trafiają się relikty łęgów nadrzecznych: wiązowego, wierzbowego i topolowego, którego najwartościowszym 

fragmentem jest uroczysko Ruska Kępa przy moście modlińskim przez Wisłę. Różnorodność roślinności poza 

lasem wynika ze zróżnicowania siedlisk, rozmieszczonych w drobnej mozaice. Jest więc wiele zespołów wód 

otwartych powierzchniowych i podwodnych, szuwarów, turzycowisk wysokich, torfowisk niskich, przejściowych, a 

nawet wysokich, łąk wilgotnych i świeżych, pastwisk, psiar i wrzosowisk, muraw napiaskowych i 

kserotermicznych oraz duża grupa zespołów chwastów polnych. W Puszczy Kampinoskiej odnotowano łącznie 

118 zespołów roślinnych. Dotychczas stwierdzono występowanie na terenie Puszczy Kampinoskiej (Park z 

otuliną) około 1370 gatunków roślin naczyniowych, z tego liczba gatunków paprotników wynosi 35, a roślin 

nasiennych około 1335. Liczba gatunków chronionych całkowicie wynosi 74, a chronionych częściowo 20 (lista). 

Ponadto 11 innych gatunków z krajowej listy gatunków chronionych występuje przypadkowo, na zasadzie 

ucieczki z hodowli. Znacznie słabiej zbadana jest flora roślin zarodnikowych niższych. Kobendza (1930) podaje 

10 gatunków śluzowców i 115 gatunków mszaków, z czego 1 pod ochroną ścisłą, a 23 częściową (lista). Porosty 

Puszczy Kampinoskiej opracowała Zielińska (1967) wymieniając 146 gatunków, w tym 1 podlegający ochronie 

częściowej – płucnicę islandzką Cetraria islandica oraz 43 obecnie pod ochroną ścisłą (lista), m.in. cztery gatunki 

brodaczek Usnea pl.sp.. Świat grzybów reprezentuje zapewne największa liczba gatunków, jednak jest najsłabiej 

zbadany; zarejestrowano 7 gatunków pod ochroną ścisłą (lista). Flora Puszczy Kampinoskiej zawiera wiele 

elemntów różnego pochodzenia z odległych geograficznie regionów, jako efekt przemian klimatycznych. 

Pozostałością okresu glacjalnego we florze Puszczy Kampinoskiej jest chamedafne północna. Reliktowy 

charakter mają też gatunki psammofilne i kserotermiczne. Są one pozostałością okresu postglacjalnego sprzed 

pojawienia się lasów. Należą tu takie gatunki jak goździk piaskowy Dianthus arenarius, łyszczec 

baldachogronowy Gypsophila fastigiata, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, wężymord stepowy Scorzonera 

purpurea, owsica łąkowa Avenastrum pratense oraz wiśnia kwaśna Cerasus collina i inne. Puszcza Kampinoska 

jest terenem ścierania się wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Ma to duży wpływ na zróżnicowanie 

flory. Niewielką przewagę mają gatunki oceaniczne, reprezentowane przez element subatlantycki. Należy tu 

m.in.: goździeniec okółkowy Illecembrum verticillatum, chroszcz nagołodygowy Teesdalia nudicaulis, skalnica 

ziarnista Saxifraga granulata, wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris, prosiennicznik nagi Hypochoeris glabra i 

tomka oścista Antoxanthum aristatum. Element kontynentalny reprezentowany jest przez gatunki 

subkontynentalne; oprócz podanych wcześniej reliktów subglacjalnych należą tu m.in.: leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum, krwawnik pannoński Achillea pannonica, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium i 

szereg innych. Gatunkami górskimi są: zaproć górska Oreopteris limbosperma, paprotnik kolczysty Polystichum 

aculeatum, nerecznica górska Dryopteris expansa, świerzbnica leśna Knautia dipsacifolia, pępawa miękka Crepis 
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mollis. Do gatunków borealnych i borealno-górskich należą m.in.: wroniec widlasty Huperzia selago, nerecznica 

grzebieniasta Dryopteris cristata, wierzba czarniawa Salix nigricans, pomocnik baldaszkowy Chimaphila 

umbellata i zimoziół północny Linnaea borealis. Zmiany siedliskowe, sukcesyjne zmiany w zbiorowiskach 

roślinnych oraz oczywiście zmiany w użytkowaniu ziemi, to przyczyny wyraźnych przemian flory lokalnej. Z 

dotychczas zarejestrowanych na terenie Parku 1403 gatunków roślin naczyniowych wyginęło w ciągu 

stukilkudziesięciu lat co najmniej 59 gatunków, z czego 14 to taksony chronione. Związane były one głównie z 

siedliskami i zbiorowiskami wilgotnymi lub mokrymi. Osuszanie siedlisk Puszczy Kampinoskiej jest przyczyną 

ustępowania roślin związanych ze stałymi zbiornikami wodnymi oraz torfowiskami. Przy utrzymaniu tej tendencji, 

do zanikłych lub prawie zanikłych 8 gatunków chronionych dojdzie najprawdopodobniej kolejnych 9, które 

utrzymują się jeszcze na pojedynczych, nielicznych stanowiskach. Obecnie, poza gatunkami miejsc mokrych i 

wilgotnych, do najbardziej zagrożonej grupy roślin na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny 

należą gatunki murawowe. Są one w różnym stopniu światłożądne i kalcyfilne. Znaczna ich część znosi 

niewielkie jedynie zacienienie, jak np. składniki runa dąbrowy świetlistej; przy silniejszym ograniczeniu dostępu 

światła giną, ustępując miejsca cieniolubnym roślinom grądowym. Ze względu na wyjątkową cenność 

florystyczną będą szczególnie chronione murawy na Górze Łużowej, gdzie jeszcze spotyka się gatunki dla nich 

charakterystyczne z najcenniejszym wężymordem stepowym. Specjalnej ochronie podlegają również i inne 

murawy psammofilne i zbiorowiska pokrewne oraz niektóre wrzosowiska np. w uroczyskach: Janówek, Lotne 

Piachy, Niepustowe Łyse Góry, Korfowe, Józefów, Nart, Śladów, Dąbrowa Stara, Górki. Ochrona ta jest 

realizowana poprzez określony w Planie Ochrony Parku zakaz zalesiania pozostałych fragmentów otwartych 

wydm oraz przez wprowadzenie zasady nieodnawiania lasu na pożarzyskach usytuowanych na wydmach, 

zwłaszcza na ich stromych, południowych i wschodnich stokach. W związku ze zwiększeniem lesistości (i 

zanikiem terenów otwartych) z jednej strony, wraz z postępującym wzrostem zwarcia drzewostanu i rozwojem 

podszytu w lasach z drugiej, z grupy gatunków światłożądnych, typowych dla muraw kserotermicznych i 

psammofilnych, okrajków i luźnych lasów wyginęło całkowicie 8 gatunków. Dalsze zacienienie takich siedlisk 

grozi wypadnięciem następnych 19. Proces zaniku tej grupy gatunków jest potęgowany przez zakwaszenie 

siedlisk w wyniku nasadzeń drzew iglastych, zwłaszcza sosny. Zmiany siedliskowe, sukcesyjne zmiany w 

zbiorowiskach roślinnych oraz oczywiście zmiany w użytkowaniu ziemi, to przyczyny wyraźnych przemian flory 

lokalnej. Z dotychczas zarejestrowanych na terenie Parku 1403 gatunków roślin naczyniowych wyginęło w ciągu 

stukilkudziesięciu lat co najmniej 59 gatunków, z czego 14 to taksony chronione. Związane były one głównie z 

siedliskami i zbiorowiskami wilgotnymi lub mokrymi. Osuszanie siedlisk Puszczy Kampinoskiej jest przyczyną 

ustępowania roślin związanych ze stałymi zbiornikami wodnymi oraz torfowiskami. Przy utrzymaniu tej tendencji, 

do zanikłych lub prawie zanikłych 8 gatunków chronionych dojdzie najprawdopodobniej kolejnych 9, które 

utrzymują się jeszcze na pojedynczych, nielicznych stanowiskach. 

 

17. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wolbórki  

Jest oddalony o około 14,97 km od miejsca planowanej inwestycji. 

 

18. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki 

Rzeka Widawka znajduje się w południowej części woj. łódzkiego. Źródła znajdują się na Wzgórzach 

Radomszczańskich. Widawka uchodzi do rzeki Warty w okolicy wsi Zamoście. Rzeka liczy sobie 95,8 km 

długości. Dolina Widawki to obszar cenny przyrodniczo. Charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Występują tu 

liczne zbiorniki wodne. Rzeka przepływa przez tereny przekształcone w wyniku eksploatacji węgla brunatnego - 
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nad doliną dominuje zwałowisko kopalni Bełchatów. Naturalnym urozmaiceniem otaczających terenów jest zespół 

wzniesień Borowej Góry. 

 

19. Pilczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

jest oddalony o ok. 16,40 km od miejsca planowanej inwestycji. Na terenie Nadleśnictwa Opoczno położony jest 

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 

24.03.2009 r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego OCHK. (zmiana Rozporządzeniem nr 20/2009 Wojewody 

Łódzkiego z dn. 30.07.2009 r.). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 46340 ha a na gruntach nadleśnictwa 

znajduje się 1790,89 ha tego obszaru. Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych dla możliwości 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniących funkcję korytarzy 

ekologicznych. 

20. Specjalny Obszar Ochrony Dolina Środkowej Pilicy PLH 100008 

Jest oddalony o ok. 9,9 km. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 

położony jest w całości na terenie województwa łódzkiego, na terenie powiatów: piotrkowskiego - Gminy Sulejów, 

Aleksandrów, Ręczno oraz radomszczańskiego - Gmina Przedbórz. Obszar zajmuje powierzchnię 3787,4 ha. 

Obejmuje 40-sto kilometrowy odcinek środkowej Pilicy (około 1/8 całkowitej długości rzeki), położony jest w 

większości w regionie Doliny Sulejowskiej, pomiędzy Wzgórzami Radomszczańskimi, Równiną Piotrkowską (na 

zachodzie) i Wzgórzami Opoczyńskimi (na wschodzie). Średnia wysokość obszaru wynosi 180 m n.p.m. Obszar 

położony jest w całości w regionie administracyjnym Piotrkowskim PL115, w kontynentalnym regionie 

biogeograficznym. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki 2009) opisywany obiekt leży w 

obrębie mezoregionów Wzgórza Radomszczańskie oraz Niecka Włoszczowska. Mezoregiony te wchodzą w 

skład makroregionu Wyżyny Przedborskiej, która należy do podprowincji Wyżyny Małopolskiej. Podział 

geobotaniczny Polski J. Matuszkiewicza (2008) lokuje opisywany obszar w Prowincji środkowoeuropejskiej, w 

Dziale Wyżyn Południowopolskich, w granicach dwóch krain: Krainy Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich oraz Krainy 

Wyżyn środkowomałopolskich. W obrębie tych krain wyróżnia się jednostki niższego rzędu, wobec czego obszar 

Doliny środkowej Pilicy można przypisać do okręgów: Pasma Małopolsko-Przedborskiego, Wzgórz Opoczyńsko-

Łopuszańskich (w obrębie Krainy Wyżyn środkowomałopolskich) oraz Tomaszowsko-Pajęczańskiego (w obrębie 

Krainy Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich). W okolicach Przedborza obszar plasuje się w podokręgu Przedborskim, 

następnie przechodzi do podokręgu Skotnickiego, a w okolicach Sulejowa przebiega na granicy podokręgów 

Lubieńskiego i Opoczyńsko-Sulejowskiego. Potencjalną roślinnością naturalną dla tego obszaru są bory 

mieszane, a na żyźniejszym podłożu - grądy odmiany subkontynentalnej. Dna dolin stanowią siedlisko właściwe 

łęgom. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy leży w przejściowej strefie krajobrazów nizinnych i 

wyżynnych. W związku z tym, cechuje się bogatą i zróżnicowaną rzeźbą terenu. Tworzą ja czwartorzędowe 

utwory polodowcowe (piaski, gliny zwałowe), osady fluwialne w dolinie Pilicy oraz wychodnie skał 

mezozoicznych. Dzisiejszy krajobraz obszaru ukształtowała zarówno budowa geologiczna, działalność lądolodu 

skandynawskiego oraz rzeki, jak i gospodarka człowieka (przemysł wydobywczy, rolnictwo). Na terenie Obszaru 

przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice, rdzawe), w mniejszym stopniu zaś brunatnoziemne (brunatne 

właściwe, płowe). W najbliższym sąsiedztwie samej rzeki występują gleby napływowe aluwialne (np. mady 

rzeczne) oraz hydrogeniczne (bagienne i pobagienne). Zmiany w odczynie, zasobności i żyzności gleb maja 

związek ze zmianami zachodzącymi w klimacie i szacie roślinnej. Procesy erozyjne, emisja gazów i płynów 

istotnie wpływają na środowisko glebowe. Decydujący wpływ na jakość gleb wywiera budowa geologiczna warstw 

powierzchniowych. Główną osią hydrologiczną obszaru jest rzeka Pilica. Jest ona najdłuższym lewym dopływem 
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Wisły. Jej krasowe źródła znajdują się w okolicach miasta Pilica na wysokości 350 m n.p.m., ujście do Wisły zaś - 

w okolicach wsi Mniszew (96 m n.p.m.). Łączna długość rzeki wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 9 273 

km2.  Wody Pilicy są stosunkowo czyste. Rzeka jest nieuregulowana, ma naturalny charakter - występują nań 

liczne meandry i starorzecza. Pewne fragmenty obszaru są regularnie zalewane. Rzekami odwadniającymi 

omawiany teren są Pilica i jej dopływy. Teren położony jest na obszarze pozostającym pod wpływem zarówno 

wilgotnych mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego, jak i suchych mas z głębi kontynentu euroazjatyckiego. 

Latem przeważają masy powietrza polarno-morskiego, które napływają z zachodu lub północnego zachodu, zimą 

natomiast masy powietrza polarno-kontynentalnego, napływające ze wschodu. Ścieranie się mas powietrza nad 

obszarem powoduje przejściowy charakter klimatu, którego cechą charakterystyczną jest duża zmienność 

warunków pogodowych. Przeważają tu wiatry z zachodu i z południowego zachodu. Obszar ten charakteryzuje 

się średnią roczną temperaturą powietrza 7,8C, temperaturą najzimniejszego miesiąca (styczeń) 1,9C oraz 

temperaturą najcieplejszego miesiąca (lipiec) 17,9C. Średnia wielkość opadów wynosi 590 mm/rok - najwyższe 

opady występują w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień), a najniższe w miesiącach zimowych. Czas trwania 

okresu wegetacyjnego (liczba dni ze średnią temperaturą dobową nie jest mniejsza niż 5oC)  mieści się w 

przedziale 200-210 dni. Obszar obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów Pilicy, w jej środkowym 

odcinku od okolic Sulejowa po okolice Przedborza. Na terenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Środkowej Pilicy PLH100008 znajduje się fragment najlepiej zachowanego, nieuregulowanego koryta Pilicy 

charakteryzujący się licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami. Blisko 20% powierzchni obszaru zajmują 

lasy łęgowe. Jest to dość istotna enklawa stosunkowo naturalnej roślinności w mocno przekształconej i ubogiej 

przyrodniczo Centralnej Polsce. Wśród siedlisk przeważają siedliska leśne (46% pokrycia siedlisk). Spośród nich 

największą powierzchnię zajmują lasy iglaste (29%). Lasy liściaste to 13%, a lasy mieszane 4% pokrycia siedlisk. 

Siedliska rolnicze zajmują 24% pokrycia siedlisk. W strukturze własnościowej dominują lasy Skarbu Państwa w 

zarządzie lasów państwowych. Stanowią one 88% powierzchni wszystkich lasów. Administracyjnie należą one do 

czterech nadleśnictw: Piotrków, Smardzewice i Przedbórz. Do najcenniejszych obszarów wodnotorfowiskowych 

na terenie obszaru należą:  

- Zespół starorzeczy w dolinie Pilicy - na odcinku od Sulejowa do miejscowości Skotniki, znajduje się około 70 

starorzeczy ze stale utrzymującym się lustrem wody oraz liczne starorzecza wypłycone, w których woda stagnuje 

tylko okresowo. W obiektach tych znalazło schronienie około 40 zespołów i zbiorowisk roślinnych związanych z 

siedliskami podmokłymi. Starorzecza są jedyną ostoją dla wielu gatunków wilgociolubnych i stanowią 

najcenniejszy składnik krajobrazu doliny rzeki Pilicy. 

- Torfowiska pomiędzy Stanisławowem i Justynowem - jest to rozległy zespół torfowisk leżący u podnóża skarpy 

doliny Pilicy. Cechuje je bogata, zróżnicowana szata roślinna. 

Rzeka Pilica oraz jej dopływy, znajdujące się na terenie Obszaru, stanowią wyjątkowo efektywne korytarze 

ekologiczne. Dolina rzeki Pilicy zapewnia połączenie obszaru z doliną Warty, będącą korytarzem ekologicznym o 

randze krajowej. Korytarze ekologiczne nie są prawną formą ochrony przyrody. Celem wyznaczenia sieci 

korytarzy ekologicznych jest przeciwdziałanie izolacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów, a tym samym 

umożliwienie migracji zwierząt i roślin w skali Polski i Europy, oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności 

zarówno na obszarach Natura 2000, jak i innych terenach o dużej wartości przyrodniczej. Tylko spójny system 

ekologiczny może umożliwić przemieszczanie się fauny i flory i spełnić zadania zawarte w zasadzie 

zrównoważonego rozwoju. Korytarze ekologiczne w wielu miejscach wymagają przeprowadzenia czynnych 

zabiegów ochronnych, szczególnie zalesień, aby odzyskać drożność poszczególnych odcinków. Około połowa 

powierzchni obszaru (45,4%) znajduje się w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego 

obszar 17 030 ha. Wchodzi on w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Park ten, na 

powierzchni pokrywającej się z obszarem Natura 2000, chroni krajobraz nadrzeczny Pilicy, która jest 

niezastąpionym refugium faunistycznymi oraz florystycznymi. Pozornie nizinne tereny poprzecinane są dolinami i 
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wąwozami przez co mają charakter pagórkowaty z wyraźnymi obniżeniami dna dolin oraz wzniesionymi brzegami 

odsłaniającymi widoki na otaczające tereny. Na obszarze Natura 2000 położony jest Pilczański Obszar 

Chronionego Krajobrazu, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych dla możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem, a także pełniących funkcję korytarzy ekologicznych. Oprócz wyżej wymienionych form ochrony 

przyrody, na terenie obszaru Natura 2000 Dolina środkowej Pilicy znajdują się liczne pomniki przyrody (m.in. 

drzewa) oraz użytki ekologiczne (najczęściej są to starorzecza). Do obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Pilicy, bezpośrednio przylegają dwa inne obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Czarnej PLH260015 

(obszar obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami i z 

przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami) oraz Dolina Górnej Pilicy PLH260018 (obszar 

obejmuje dolinę górnej Pilicy, jej niektóre dopływy (np. Zwlecza, Jeżówka), oraz obszary w najbliższym 

sąsiedztwie dolin rzecznych).  W Obszarze Doliny Środkowej Pilicy stwierdzono występowanie 15 typów siedlisk 

przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających ok. 5 % powierzchni obszaru, z 

których najważniejszymi są bez wątpienia: starorzecza ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion (3150), 

zalewane muliste brzegi rzek (3270), ziołorośla nadrzeczne (6430) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (91E0). Siedliska te związane są ściśle z ekosystemem rzeki i doliny rzecznej, dla których zachowania 

obszar ten ma bardzo istotne znaczenie. 

 

21. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH 100026 

Obszar obejmuje rezerwat Jodły Lubiaszów, chroniący ekosystemy o naturalnych cechach, dawnej Puszczy 

Pilickiej. Powierzchnia obszaru w zdecydowanej części zajęta jest przez fitocenozy grądu subkontynentalnego 

Tilio-Carpinetum (kod: 9170), w odmianie małopolskiej, z udziałem jodły pospolitej Abies alba. Grądy 

reprezentują szerokie spektrum zróżnicowania ekologicznego: od higrofilnych grądów niskich do grądów 

wysokich z udziałem gatunków termofilnych. Cechą świadczącą o naturalnym charakterze ekosystemów jest 

ponadto duży udział martwego drewna na dnie lasu. Występują tu stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o 

wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. W 

południowej części obiektu znajduje się dolina niewielkiego cieku, w której wykształcił się łęg jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum (91E0).W obszarze stwierdzono 3 typy siedlisk leśnych. Najważniejszymi wartościami 

przyrodniczymi są siedliska przyrodnicze o dużej reprezentatywności oraz duże powierzchnie fitocenoz, co daje 

możliwość niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i zachowania gatunków typowych dla starych 

lasów. Obszar ma znaczenie w ochronie geograficznego zróżnicowania ekosystemów leśnych z jodłą pospolitą 

Abies alba występującą na północnej granicy zasięgu w Europie. Obiekt chroni jedną z największych populacji 

jodły w Polsce środkowej.Ponadto na szczególną uwagę zasługuje fragment lasu w południowej części rezerwatu 

z 200-letnim drzewostanem dębowym. Naturalność ekosystemów potwierdza obecność licznych gatunków 

związanych z martwym drewnem. Stwierdzono występowanie 306 gatunków grzybów (największa liczba 

gatunków spośród rezerwatów Polski środkowej) oraz licznych bezkręgowców i ptaków typowych dla 

puszczańskich lasów. 

 

22. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Czarnej PLH 260015 

Obszar obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami i z 

przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami. Jest to największy prawobrzeżny dopływ Pilicy 

(ok. 85 km). Obszar źródliskowy w całości pokryty lasami, z przewagą borów mieszanych i grądów. Tereny w 
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wielu miejscach podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Tereny źródliskowe Czarnej zajmują 

największe na opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym odcinku dominują bory sosnowe. Łąki i 

mokradła zajmują niewielkie powierzchnie (niedaleko od koryta) w górnym i znacznie większe w środkowym i 

dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości zachowała naturalny charakter koryta i doliny (rzeka 

wyżynna). Niezbyt długie i nieliczne uregulowane odcinki, mają związek z historią tych terenów. W okresie XVI -

pocz. XIX w. dolina Czarnej była jednym z najważniejszych obszarów "Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego".Czarna zwana była wówczas "najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej". Wzdłuż jej koryta i 

dopływów zlokalizowane były liczne kuśnice (fabryki żelaza), napędzane siłą wody. Czarna zasilana jest głównie 

wodami opadowymi. Wypływa z dwóch obszarów źródliskowych. Jeden tworzą niewielkie źródła zasilane płytkimi 

podskórnymi wodami. Drugi stanowi kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. źródła zlokalizowane są na 

obszarze lasów niekłańskich - dawniej części Puszczy świętokrzyskiej. Ze względu na dawne gospodarcze 

wykorzystanie, na obrzeżach doliny zlokalizowanych jest wiele wsi. Jedyny przylegający bezpośrednio do rzeki 

ośrodek miejski, to położony w jej górnym biegu Stąporków (ok. 6000 mieszkańców). Zabudowa zlokalizowana 

jest głównie w środkowej i dolnej części doliny. Górny odcinek płynie często przez tereny leśne i jest rzadko 

zabudowany (najdłuższy niezabudowany odcinek doliny i jej sąsiedztwa, to ok. 10 km.) W wielu miejscach 

zachowały się pozostałości lub całe budynki dawnych kuśnic i młynów wodnych. Pozostałością przemysłowego 

wykorzystania Czarnej są również zbiorniki retencyjne, które w liczbie 7 zlokalizowane są w jej górnym i 

środkowym biegu. W środkowej części doliny, w okolicach Rudy Malenieckiej, zlokalizowany jest duży kompleks 

stawów hodowlanych. Dolinę w dwóch miejscach (środkowy odcinek) przecinają szlaki komunikacyjne o 

znaczeniu krajowym. Są to droga nr 74 (Kielce – Piotrków Trybunalski) i Centralna Magistrala Kolejowa. Obszar 

charakteryzuje duża różnorodność (16 typów) siedlisk Natura 2000, jakie zachowały się w warunkach 

ekstensywnego użytkowania. Dolina Czarnej uzupełnia geograficzną lukę w rozmieszczeniu obszarów 

chroniących dobrze zachowane zbiorowiska z włosienicznikami kształtujące się w korycie rzeki (siedlisko 3260). 

W obszarze występują 3 podtypy lasów łęgowych. Stwierdzono występowanie: łęgów i zarośli wierzbowych 

(91E0-1), łęgów olszowo-jesionowych (91E0-3) oraz olszyn źródliskowych (91E0-4). Odcinek źródłowy ma 

wyraźne cechy wyżynne (występuje m.in. siedlisko mieszanego boru jodłowego - 91P0) natomiast dolna część 

doliny ma charakter nizinny (występowanie lasów i zarośli wierzbowych). Obszar ma również istotne znaczenie 

dla zachowania oraz uzupełnienia obszarów chroniących interesujące siedliska nieleśne o acydofilnym 

charakterze (murawy napiaskowe 2330, murawy bliśniczkowe 6230, wrzosowiska 4030). źródłowy i góry odcinek 

doliny Czarnej wyróżnia się dużą liczbą dobrze zachowanych torfowisk przejściowych (7140) oraz łąk 

trzęślicowych (6410), które są miejsce występowanie wielu cennych i chronionych gatunków roślin naczyniowych. 

W ostoi stwierdzono występowanie 15 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Istotna w skali 

kraju jest populacja przeplatki aurinii, związanej z łąkami trzęślicowymi i wilgotnymi psiarami. Rzeka Czarna, w 

niewielkim stopniu przekształcona przez człowieka, stanowi doskonale zachowane siedlisko dla takich gatunków 

jak bóbr, wydra czy trzepla zielona zaś torfowiska i glinianki na terenie ostoi mają znaczenie dla utrzymania 

zasięgu zalotki większej na terenie województwa. W budynkach muzeum w Sielpi znajduje się największa znana 

w województwie kolonia rozrodcza nocka dużego. Ponadto w granicach obszaru stwierdzono 10 gatunków 

bezkręgowców z Czerwonej Listy. Ostoja jest kluczowa dla zachowania w centralnej i południowej Polsce dwóch 

z tych gatunków - dostojki akwilonaris i modraszka bagniczka. 

 

23. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowy w Marianku PLH 100027 

Obszar obejmuje wschodni fragment kompleksu leśnego położonego na zachód od miejscowości Marianek w 

gminie Gorzkowice. Podłoże zbudowane jest głównie z piasków i żwirów; teren opada ku południowi. Obiekt 

sąsiaduje bezpośrednio z polami uprawnymi. Zachowały się tu 100-letnie drzewostany dębowe, jednak 

przeważają dąbrowy w wieku 60-80 lat. W północnej części obszaru stwierdzono fitocenozy grądowe Tilio-
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Carpinetum (9170), z przestojami dębowymi. Grąd rozwija się wzdłuż ściany lasu. Na podłożu żwirowym, na 

łagodnych zboczach o wystawie południowej stwierdzono niewielkie płaty fitocenozy ciepłolubnej dąbrowy (91I0), 

które występują w mozaice z płatami dąbrowy kwaśnej (9190). Szczególne cenne są fragmenty kompleksu 

leśnego chroniące starodrzew dębowy. Stanowiska dąbrów kwaśnych występują tu na peryferiach 

geograficznego zasięgu. Obiekt ma istotne znaczenie dla uzupełnienia rozmieszczenia sieci obszarów 

chroniących siedliska dąbrów w Polsce środkowej. 

 

24. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wielkopole – Jodły nad Czartorią PLH 100031 

Obszar obejmuje rezerwat przyrody Wielkopole położony na wschodnim stoku piaskowcowego wzgórza Czartoria 

(270 m n.p.m.). Na łagodnym stoku wykształciły się typowe płaty wyżynnego boru jodłowego Abietetum 

polonicum (91P0) w mozaice z grądem subkontynentalnym Tilio-Carpinetum (9170), odmiany małopolskiej. 

Drzewostany są wielowarstwowe i zróżnicowane wiekowo - do 150 lat. Jodła dobrze się odnawia i w niektórych 

płatach dominuje. Fitocenozy jedliny występują głównie na niewielkich, piaszczystych wyniosłościach terenu. W 

obniżeniach występują grądy niskie, nawiązujące do łęgów, gdzieniegdzie z udziałem olszy w drzewostanie. 

Obiekt chroni jedno z najdalej na północny-zachód w Polsce wysuniętych stanowisk wyżynnego jodłowego boru 

mieszanego. Stanowisko jest tym bardziej cenne, że jedlina ma tu typowy charakter. Obecny jest 

starodrzewjodłowy oraz liczne stanowiska górskich gatunków runa takich jak Huperzia selago, Polygonatum 

verticillatum i Aruncus sylvestris. Obficie występują paprocie, mszaki, w niektórych płatach dominuje Lycopodium 

annotinum. Liczne wykroty jakie pojawiły się w ostatnich latach dodatkowo urozmaicają mikrosiedliska tego 

ekosystemu leśnego. Wartość obszaru jako obiektu przyrodniczego o charakterze wyżynnym potwierdza również 

obecność górskich gatunków chrząszczy: Clytus lama i Leptura maculata. 

 

25. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąka w Bęczkowicach PLH 100004 

Obszar obejmuje torfowisko leżące w dolinie Luciąży. Leży ono w jej środkowym biegu, na około 500 m odcinku 

doliny. Charakteryzowane łąki znajdują się na lewym (zachodnim) brzegu rzeki. Dolina w tym miejscu ma około 1 

km. szerokości. Złoża torfowe w przeszłości były eksploatowane, proces ten trwał jeszcze do początków lat 50. 

XX stulecia. Do połowy lat 80. obszar ten był wykorzystywany rolniczo, jako mało wartościowe łąki (koszono  raz 

w roku) oraz jako pastwiska. Od połowy lat 80. zaprzestano wypasu i wykaszania roślinności na łąkach. 

Spowodowane to było niską opłacalnością produkcji rolniczej z powodu dużego rozdrobnienia działek. W ciągu 

ostatnich 12 lat zwiększyła się znacznie w wyniku tego powierzchnia zarośli wierzbowych. Rozległe torfowisko, z 

dobrze zachowanymi stosunkami wodnymi, fitocenozy licznych zespołów torfowiskowych, łąki trzęślicowe ze zw. 

Molinion i wilgotne łąki ze zw. Calthion; łącznie zidentyfikowano tu 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. Notowana tu była w 1993 r populacja lipiennika Loesela -ok. 100 os. -gatunku z Załącznika II 

Dyrektywy, ostatnio nie potwierdzono wystepowania tego gatunku. Jest to stanowisko rzadkich i zagrożonych 

gatunków roślin, w tym podlegających ochronie prawnej. Obserwowano tu wydrę. 

 

26. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Gorzkowickie PLH 100020 

Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice, leżący w strefie 

źródliskowejbezimiennego cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Prudki. Płaskie, zabagnione obniżenie 

terenu zajmują lasy łęgowe (91E0), w niektórych fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów. W wielu 
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miejscach, na skutek przesuszenia siedliska, lasy łęgowe przekształcają się w grądy niskie. Wyżej położone, 

łagodne zbocza zajmują typowo wykształcone grądy, typowe i wysokie (9170) z udziałem jodły w drzewostanie. 

Drzewostany w większości mają blisko 100 lat, obecne są również pojedyncze starsze przestoje. W omawianym 

obszarze zachował się naturalny układ fitocenoz wykształconych w zależności od wilgotności siedliska. Obszar 

ma istotne znaczenie dla ochrony 2 typów siedlisk leśnych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Są to dobrze 

wykształcone lasy olszowe w źródliskowym fragmencie cieku, oraz grądy (tutaj odmiana małopolska z jodłą Abies 

alba) w zróżnicowanych ekologicznie podzespołach. 

 

27. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Niebieskie Źródła PLH 100005 

Obszar położony jest na terasie doliny Pilicy. Jest to teren źródliskowy. Znajduje się tu zespół wywierzysk, źródeł 

krasowych wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe, otoczony kompleksem lasów łęgowych i 

olsów oraz płatami zbiorowisk zaroślowych i szuwarowych. Osobliwością są silnie pulsujące, obfite (ok. 80 l/sek.) 

źródła bijące z wapiennego podłoża. Zimna, czysta woda ma barwę turkusową (niebieską). Woda ze źródeł zasila 

akweny zajmujące powierzchnię ok. 5 ha. Cenny kompleks wapiennych źródlisk, z charakterystyczną dla nich 

roślinnością; typowo wykształcone starorzecza i lasy łęgowe. Łącznie zidentyfikowano 3 rodzaje siedlisk z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obserwuje się tu także 1 gatunek z Załącznika II Dyrektywy - traszkę 

grzebieniastą. Bogata flora roślin naczyniowych - ok. 400 gat. Stanowiska licznych gatunków prawnie 

chronionych oraz innych, rzadkich lokalnie. Utrzymuje się tu goździk siny Dianthus caesius sztucznie 

wprowadzony ok. 1935 roku, podobnie jak różanecznik żółty Rhododendron flavum. Akweny wodne są ostoją dla 

zimujących ptaków wodno- błotnych. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów przyrody nieożywionej w Polsce. 

Wyjątkowe są zwłaszcza zjawiska postglacjalne, w postaci źródeł krasowych skrajnie rzadkich na nizinach. 

 

28. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Smardzewickie PLH 100024 

Obszar obejmuje fragment środkowej części Puszczy Pilickiej w otoczeniu Ośrodka Hodowli Żubrów w 

Smardzewicach. Teren jest prawie płaski, piaszczysty i piaszczysto-gliniasty; nachylony lekko w kierunku 

północnym i północno-zachodnim. Występują tu starodrzewia sosnowo- dębowe na siedliskach grądów wysokich. 

Północna część obszaru wraz z rezerwatem przyrody Jeleń obejmuje siedliska wilgotnych grądów, olsów i borów 

mieszanych z udziałem starych, blisko 180 letnich drzew i stanowiskami jodły pospolitej. Na omawianym terenie 

występują ponadto śródleśne polany z podmokłymi łąkami. Obszar jest przecięty niezelektryfikowaną linią 

kolejową. Obszar ma istotne znaczenie dla zachowania ekosystemów leśnych związanych z występowaniem 

jodły. pospolitej na granicy geograficznego zasięgu. Występują tu dobrze zachowane fitocenozy grądu 

subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (9170), odmiany małopolskiej. Liczne są przestoje dębowe, wiekowe olchy 

oraz graby. W Lasach Smardzewickich stwierdzono ponadto występowanie płatów wyżynnego boru jodłowego 

Abietetum polonicum (91P0), występującego tu na kresowym stanowisku. Zbliżony do wyżynnego charakter 

szaty roślinnej, znajduje potwierdzenie w obecności górskich gatunków runa, występują tu m.in.: żywiec 

dziewięciolistny, trzcinnik owłosiony, trybula lśniąca i starzec kędzierzawy. W środkowej części obszaru, w 

miejscu wychodni iłów jurajskich stwierdzono występowanie płatu łęgu wiązowo-jesionowego Filario-Ulmetum 

(91F0), rzadkiego składnika roślinności leśnej w Polsce środkowej. Lasy Smardzewickie znajdują się w obszarze 

wychodni warstw wodonośnych zasilających Niebieskie Źródła - obiektu Natura 2000, mają zatem wysokie 

znaczenie wodochronne. 
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29.  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Górnej Pilicy PLH 260018 

Obszar położony jest w Krainie Świętokrzyskiej, w okręgu Włoszczowsko-Jędrzejowskim. Występują tutaj duże, 

w większości naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy mieszane świeŜe i wilgotne oraz w dolinach rzecznych - 

lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica, której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolinę. 

Wzdłuż koryta ciągną się gęste zarośla wierzbowe oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych 

drzewostanach, którym towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące się dużą różnorodnością biologiczną: 

bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami wilgotnymi. Powierzchnia  licznych 

bagien i torfowisk systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów 

melioracyjnych. Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych 

dolinach rzecznych w kraju. Występują tutaj zbiorowiska łąkowe (6410 i 6510), bardzo dobrze zachowane lasy 

łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory chrobotkowe. Obszar ma też znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi 

zlokalizowane są liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60).Dolina Górnej Pilicy należy 

do najistotniejszych ostoi fauny w Polsce środkowej. Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji w 

tej części kraju mają tu: bóbr europejski Castor fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny 

Bombina bombina, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, 

trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, czerwończyk fioletek Lycaena helle i zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. 

Przy czym populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali 

kraju. Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla występowania poczwarówki 

jajowatej Vertigo moulinsiana. Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem dla występowania skójki 

gruboskorupowej Unio crassus . Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej Osmoderma eremita, 

piskorza Misgurnus fossilis, modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Maculinea nausithous. 

Potwierdzenia wymaga występowanie podawanych z terenu ostoi: kreślinka nizinnego Graphoderus bilineatus 

(Kubisz 2004) i kozy złotawej Sabanajewia aurata (Boroń 2004). Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków 

owadów i innych organizmów wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w załącznikach do konwencji 

międzynarodowych. W "Dolinie Górnej Pilicy" licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków. 
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Ryc. 5. Lokalizacja obszarów chronionych w odległości do 30 km od przedmiotowej inwestycji. 

 

11. Ocena potencjalnego oddziaływania skumulowanego 

Oddziaływanie skumulowane w przypadku przedstawicieli chiropterofauny może wywrzeć negatywny wpływ w 

przypadku lokalizacji siłowni wiatrowej na przecięciu szlaków wędrówek tych ssaków do celów stanowiących: 

 Miejsca zimowania (hibernacji) 

 Miejsca schronień letnich 

 Miejsca rozrodu i rojenia 

 Miejsca żerowania 
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Tab. 9. Lokalizacja istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych i masztów telefonii komórkowej. 

Nr 
Rodzaj 

instalacji 
Lokalizacja 

Ilość turbin/ 

masztów 
Moc 

Planowana/ 

Istniejąca 

Odległość od 

przedmiotowej TW 

Gmina Rozprza 

1. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Milejowiec, dz. nr 64 
1 1,65 MW Planowana PRZEDMIOTOWA 

2. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Wola Niechcicka Stara, dz. nr 247, 248, 249/1 
1 2,0 MW Planowana 16,1 km 

3. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Wola Niechcicka Stara, dz. nr 18, 19, 20, 21, 

22 
1 2,0 MW Planowana 17,1 km 

4. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Gieski, dz. nr 195, 205 
2 2,0 MW Planowane 14,8 km 

5. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Gieski, dz. nr 58 
1 2,0 MW Planowana 15,4 km 

6. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Wola Niechcicka Stara, dz. nr 197, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204/2, 212/1, 212/2 
2 2,0 MW Planowane 15,1 km 

7. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Mierzyn, dz. nr 941/1 
1 1,0 MW Planowana 11,6 km 

8. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Świerczyńsko, dz. nr 18, 19 
1 2,0 MW Planowana 13,8 km 

9. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Białocin, dz. nr 387 
2 0,6 MW Planowane 11,1 km 

10. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Świerczyńsko, dz. nr 373, 374/3, 375/2 
1 2,0 MW Planowana 13,1 km 

11. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Bryszki, dz. nr 380 
1 0,85 MW Planowana 10,8 km 

12. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Truszczanek, dz. nr 14/1, 14/2 
1 0,85 MW Planowana 14,6 km 

13. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Milejowiec, dz. nr 142/2 
1 1,65 MW Planowana 1,3 km 

14. Elektrownia Białocin, dz. nr 375, 361 1 3,0 MW Planowana 10,7 km 
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wiatrowa 

15. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Świerczyńsko, dz. nr 95 
1 0,85 MW Planowana 12,7 km 

16. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Ignaców, dz. nr 35/21 
1 - Istniejący 6,6 km 

17. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Rozprza, dz. nr 673/27 
1 - Istniejący 8,2 km 

18. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Rozprza, dz. nr 686/1 
1 - Istniejący 8,4 km 

Gmina Sulejów 

19. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Sulejów, dz. nr 96, 99, 100, 101, 98, 89, 102 
7 łączna moc 5,0 MW Planowane 7,8 km 

20. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Zalesice, dz. nr 364 
10 250 kW każda Istniejące 3,0 km 

21. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Krzewiny, dz. nr 79/2, 80/2 
3 łączna moc 630 kW Planowane 8,7 km 

22. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kłudzice, dz. nr 17, 18/1 
1 1,75 MW Planowana 2,2 km 

23. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kłudzice, dz. nr 53/1 
3 łączna moc 2,0 MW Planowane 2,9 km 

24. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kałek, dz. nr 380, 381/1, 381/2, 393, 395, 395 
2 2,0 MW Planowane 3,5 km 

25. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Krzewiny, dz. nr 38, 39/1 
2 łączna moc 0,8 MW Planowane 8,9 km 

26. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Biała, dz. nr 555, 556, 557, 558, 559, 560, 

561/1, 554/1, 554/2, 660/2, 563/1, 563/2, 

655/1, 655/2, 658, 659, 565/1, 656/1, 565/2, 

657/2, 656/2, 564, 653, 652, 660/1 

4 łączna moc 3,0 MW Planowane 10,7 km 

27. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Sulejów, dz. nr 330 
1 - Planowany 10,2 km 

28. Maszt telefonii Korytnica, dz. nr 20/4 1 - Istniejący 4,9 km 



43 

komórkowej 

29. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Sulejów, dz. nr 146/3, 65/1, 66/1 
1 - Istniejący 12,0 km 

Gmina Wola Krzysztoporska 

30. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Mzurki, dz. nr 152/5, 152/7 
1 0,6 MW Brak danych 19,3 km 

31. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Krzyżanów, dz. nr 106/1, 106/2 
1 1,0 MW Brak danych 7,7 km 

32. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Oprzężów, dz. nr 89/3, 88/2, 212, 35, 210, 8, 

208 
4 2,0 MW Brak danych 12,6 km 

33. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Bogdanów, dz. nr 355 
1 850 kW Brak danych  15,6 km 

34. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Oprzężów, dz. nr 15, 16, 17; Gomulin kolonia, 

dz. nr 13, 32, 44, 45, 46 
2 2,0 MW Brak danych 12,8 km 

35. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Parzniewice Małe, dz. nr 138/2, 139 
1 2,0 MW Brak danych 15,4 km 

36. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Mąkolice, dz. nr 90, 212 
2 3,0 MW Brak danych 12,5 km 

37. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kolonia Woźniki, dz. nr 139 
1 3,0 MW Brak danych 15,1 km 

38. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kozierogi, dz. nr 224, 232 
3 3,0 MW Brak danych 13,6 km 

39. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Stradzew, dz. nr 2, 3; Piekary, dz. nr 209, 

214/2 
2 3,0 MW Brak danych 17,7 km 

40. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Parzniewice Małe, dz. nr 123/2 
1 2,0 MW Brak danych 15,0 km 

41. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Mzurki, dz. nr 141/6 
1 0,6 MW Brak danych 19,7 km 

42. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Parzniewice Duże, dz. nr 4/1 
1 1,2 MW Brak danych 14,8 km 

43. Elektrownia Oprzężów, dz. nr 14 1 300 kW Brak danych 12,4 km 
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wiatrowa 

44. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Krzyżanów, dz. nr 29/4 
1 1,0 MW Brak danych 7,5 km 

45. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Krzyżanów, dz. nr 62/4, 63/4, 124 
1 1,65 MW Brak danych 6,4 km 

46. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Borowa, dz. nr 117, 175, 163, 164 
1 2,0 MW Brak danych 16,3 km 

47. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Kamienna, dz. nr 292, 293, 294, 295 
1 3,0 MW Brak danych 15,0 km 

48. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Siomki, dz. nr 29 
1 3,0 MW Brak danych 9,8 km 

49. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Bogdanów, dz. nr 572, 573, 574 
1 3,0 MW Brak danych 15,3 km 

50. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Siomki, dz. nr ½ 
1 3,0 MW Brak danych 9,2 km 

51. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Wola Rokszycka, dz. nr 83, 84, 85 
1 1,5 MW Brak danych 9,4 km 

52. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Oprzężów, dz. nr 32, 35, 33/2 
1 2,5 MW Brak danych 13,4 km 

53. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Rokszyce, dz. nr 17/2 
1 - Istniejący 10,2 km 

54. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Mąkolice, dz. nr 194 
1 - Istniejący 16,5 km 

55. 
Maszt telefonii 

komórkowej 

Wola Krzysztoporska, dz. nr 479/11 
1 - Istniejący 10,7 km 

Gmina Łęki Szlacheckie 

56. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Trzepnica, dz. nr 251/1, 252 
1 0,5 MW Istniejąca 14,4 km 

57. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Antonielów, dz. nr 516/1, 549/1 
1 0,6 MW Istniejąca 12,4 km 

58. Elektrownia Stanisławów, dz. nr 209/3 1 0,6 MW Planowana 16,1 km 
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wiatrowa 

59. 
Elektrownia 

wiatrowa 

Łęki Szlacheckie, dz. nr 848, 849/4 
1 1,5 MW Planowana 19,6 km 
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Ryc. 6. Lokalizacja planowanych oraz istniejących turbin wiatrowych oraz masztów telefonii komórkowych. 
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Analizując układ przestrzenny i odległości pomiędzy planowanymi i istniejącymi siłowniami wiatrowymi oraz 

masztami telefonii komórkowej w połączeniu z przedmiotową turbiną wiatrową można wstępnie prognozować 

brak powstania zwartej sztucznej bariery ekologicznej mogącej zakłócić drożność korytarzy przelotów 

przedstawicieli chiropterofauny.  Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się powstania negatywnych oddziaływań 

skumulowanych w wyniku powstania planowanej przedmiotowej turbiny wiatrowej. Bardziej precyzyjną ocenę 

dotyczącą nasilenia negatywnego wpływu wszystkich siłowni wiatrowych i wież radiotelekomunikacyjnych 

mogących spowodować wzrost śmiertelności nietoperzy w połączeniu z przedmiotową planowaną turbiną można 

uzyskać w rzetelnych badaniach prowadzonych w ramach monitoringu porealizacyjnego, gdzie dokonano by 

analizy wyników ze wszystkich lokalizacji projektów dotyczących projektów wiatrowych, które zostały 

zamieszczone w  Tab. 9.  i naniesione na mapę Ryc. 6. Należy zauważyć, że planowane turbiny wiatrowe mogą 

nigdy nie powstać. 

 

12. Zalecenia minimalizujące, łagodzące negatywny wpływ turbiny wiatrowej 

na chiropterofaunę. 

 

 Utrzymywanie terenu inwestycyjnego w stanie bezdrzewnym, 

 Zaleca się usuwanie ewentualnych zakrzaczeń i zakrzewień, 

 Należy unikać oświetlenia turbiny wiatrowej światłem białym i stroboskopowym, 

 Zgodnie z zaleceniami Eurobats (Rodrigues i in. 2008) należy przeprowadzić monitoring powykonawczy na 

obszarze eksploatowanej turbiny wiatrowej. Monitoring poinwestycyjny jest obligatoryjny dla wszystkiego tego 

typu inwestycji i zgodny z metodyką zawartą w aktualnych krajowych wytycznych dotyczących oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze Kepel (2013) oraz w opracowaniach Brinkmanna (2006) i 

Arnetta (2005), 

 W czasie przeprowadzania 3 letniego monitoringu porealizacyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na 

aktywność lokalnych populacji nietoperzy w następujących okresach: od początku kwietnia do końca maja, od 

początku września do końca października, kiedy przedstawiciele chiropterofauny migrują i są najbardziej 

narażone na potencjalną kolizje, 

  W ramach monitoringu porealizacynego należy przeprowadzić badania w niedalekiej odległości od działającej 

turbiny wiatrowej, aby sprawdzić wpływ siłowni na populacje nietoperzy,  

 W ramach monitoringu porealizacyjnego na terenie eksploatowanej turbiny wiatrowej należy szczegółowo 

przeszukiwać powierzchnię gruntu w celu odnalezienia potencjalnych ofiar kolizji, 

 Jeżeli w danych okresach fenologicznych stwierdzono by znaczną śmiertelność lub znaczący wzrostu 

aktywności nietoperzy to należy ustalić terminy okresowego wyłączenia turbiny wiatrowej. 

 

 

13. Opis przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego 

 

 Powinien być przeprowadzony w ciągu pierwszych 5 lat od uruchomienia turbiny wiatrowej. 

 Bezzwłocznie należy objąć monitoringiem pierwszy rok funkcjonowania turbiny wiatrowej, a następnie 

czwarty oraz piąty rok funkcjonowania turbiny wiatrowej. 

 Badanie potencjalnej śmiertelności nietoperzy należy przeprowadzać w okresach 1 kwietnia- 15 maja, 15 

czerwca-15 lipca, 1 sierpnia-1 października, co zawiera się w 33 kontrolach. 
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 Jeśli zaszłaby istotna zmiana, która może mieć znaczenie dla skuteczności odnalezienia ofiar (zmiana 

sposobu zagospodarowania części badanej powierzchni lub zmiana zespołu prowadzącego badania), 

kontrolę tę należy powtórzyć. 

 Monitoring aktywności nietoperzy w ramach monitoringu porealizacyjnego należy przeprowadzać przy 

użyciu sprzętu umożliwiającego rejestrację automatyczną i spełniającego minimalne wymagania 

sprzętowe dla badań przedinwestycyjnych w okresie, co najmniej od początku kwietnia do końca 

października. 

 Urządzenie rejestrujące powinno być zamontowane na wysokości rotora.  

  

Jeśli monitoring wykazałby znaczący negatywny wpływ turbiny na populacje nietoperzy po 

przeprowadzeniu w pierwszym roku funkcjonowania turbiny wiatrowej, należy ustalić i zastosować 

odpowiednie działania zapobiegawcze i łagodzące np.: 

 

 okresowe wyłączenia turbiny wiatrowej 

 

Czasowe wyłączenia turbiny wiatrowej mają mieć miejsce dopiero wtedy, gdy monitoring porealizacyjny wskaże, 

że istnieje taka konieczność. Planowana turbina wiatrowa będzie posiadała system automatycznego wyłączenia 

rotora przy zbyt małej prędkości wiatru. Zazwyczaj mgła występuje przy małej prędkości wiatru lub gdy jego 

prędkość jest minimalna. Oznacza to, że każda turbina posiadająca system wyłączania przy spadku prędkości 

wiatru jednocześnie jest systemem wyłączania w przypadku zamglenia. 

W związku z powyższym poniżej wskazano wymagane możliwości techniczne turbiny, planowanej do instalacji 

aby w/w zalecenie ochronne zostało spełnione.  

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów sterowania pełniących takie funkcje jak: 

a. automatyczne naprowadzanie wirnika na wiatr w celu maksymalnego wykorzystania energii wiatru, 

b. załączanie i wyłączanie elektrowni, 

c. automatyczną płynną regulację napięcia i częstotliwości generatora, 

d. włączanie i wyłączanie korekcji mocy biernej, 

e. odkręcanie kabli wiązki energetyczno-sygnałowej, 

f. monitorowanie sieci energetycznej, 

g. monitorowanie pracy elektrowni wiatrowej, 

h. zatrzymywanie turbiny w przypadku awarii. 

Praca siłowni wiatrowej jest cały czas monitorowana przez kilka komputerów. Komputery te nazywa się 

systemem kontroli turbiny wiatrowej. Główny komputer nazywany jest kontrolerem. Komputery kontrolują pewną 

liczbę przełączników, pomp hydraulicznych, zaworów i silników wewnątrz elektrowni. Mogą one komunikować się 

z operatorem turbiny poprzez łącze telefoniczne lub radiowe. Można połączyć się zdalnie z elektrownią, aby 

zebrać dane statystyczne i sprawdzić jej aktualny stan pracy. Zazwyczaj komputery umieszcza się zarówno na 

dole wieży jak i w gondoli.  

Wyżej opisane zalecenia pozwolą na zaprogramowanie turbiny wiatrowej tak aby wyłączała się w określonym z 

góry okresie: migracji wiosennych i jesiennych. 

Zapis, o którym mowa powyżej  będzie miał znaczenie w przypadku obserwacji w monitoringu porealizacyjnym, 

który wskaże w jakich okolicznościach ryzyko kolizji jest największe. 

 

Powyższe zalecenie jest możliwe do zrealizowania ze względu na możliwości przedmiotowej turbiny 

wiatrowej. 
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14. Podsumowanie-wniosek końcowy 

 

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki oraz miejsce lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej wstępnie 

prognozuje się niski stopień negatywnego oddziaływania planowanej siłowni wiatrowej na przedstawicieli 

lokalnych populacji nietoperzy. Przy zastosowaniu wymienionych wcześniej zaleceń minimalizujących 

negatywny wpływ turbiny wiatrowej nie ma przeciwwskazań podjęcia etapu realizacyjnego planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego. 
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