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1. Wstęp 

 

Ogniwa fotowoltaiczne PV, popularnie nazywane panelami słonecznymi, są jednym ze źródeł OZE. 

To urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod 

wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. W skład elektrowni fotowoltaicznej wchodzą 

następujące elementy: panele fotowoltaiczne, stelaże, linie kablowe energetyczno-światłowodowe, 

przyłącza elektroenergetyczne, transformatory, inwertery oraz ogrodzenie.  Optymalną pracę paneli 

fotowoltaicznych zapewniają: ekspozycja w kierunku południowym, brak zacienienia oraz właściwy kąt 

nachylenia (30° do 70°). Panele fotowoltaiczne dzięki zabezpieczeniu powłoką antyrefleksyjną, 

eliminują powstawanie zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem 

tak zwanego efektu olśnienia.  

Ze względów środowiskowych wskazywano na następujące zalety ogniw fotowoltaicznych: 

energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, 

niezależnie od skali, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła 

rozproszonego, obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii 

elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza i prezentacja aspektów przyrodniczych, związanych 

z projektowaną inwestycją PV.  

 

 

2. Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie wolnostojąca naziemna instalacja fotowoltaiczna (PV) 

o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą 

średniego napięcia. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą na działce o numerze ewidencyjnym 56/1 

obręb Truszczanek, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, woj. łódzkie (ryc. 1). Planuje się budowę 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW składającej się z maksymalnie 24000 paneli o mocy 

pojedynczego ogniwa od 250Wp do 400Wp wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną i techniczną 

(konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery, wewnętrzne okablowanie, 

kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn oraz pozostałe oprzyrządowanie). Projektowana 

elektrownia usytuowana będzie w odległości min. ok. 3m od granic z działkami sąsiednimi. 

Zrealizowana inwestycja podłączona zostanie do krajowego systemu elektroenergetycznego linią 

kablową średniego napięcia oraz wpięta do istniejącej linii SN zgodnie z warunkami przyłączenia do 

sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej.  



 

Strona 4 z 60 
 

Powierzchnia działek i terenu zajętego przez inwestycje wynosi ok. 5,1 ha (w tym teren zajęty przez 

rzędy paneli oraz między panelami wynosi do 50896m², teren zajęty przez kontenerowa stacje 

transformatorową wyniesie do 22m² oraz teren zatoki postojowej wraz z zapleczem sanitarnym wyniesie 

do 82m²). Wjazd do działek objętych inwestycją PV zrealizowany zostanie z istniejącej drogi 

utwardzonej nr ewid.: 48,1, obręb Truszczanek, gm. Rozprza. Cały obszar inwestycji zostanie 

ogrodzony płotem zabezpieczającym, wstępnie zakłada się realizację płotu ażurowego wykonanego np. 

z materiałów metalowych. Całkowita długość bieżąc ogrodzenia wyniesie około 1,2 km. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia budowy paneli fotowoltaicznych „Truszczanek”.  

 

 

Działka w całości znajduje się w gminie Rozprza, jednak wzdłuż jej zachodniej części biegnie granica 

z gminą Wola Krzysztoporska.  

Położenie. Gmina Rozprza położona jest w województwie łódzkim w powiecie piotrkowskim. Obszar 

gminy wynosi 163 km². Podstawową dziedziną gospodarki gminy Rozprza jest rolnictwo. Użytki rolne 

zajmują ogółem powierzchnię 10704 ha. Lasy i grunty leśne stanowią 4243 ha gminy, pozostałe 

grunty i nieużytki stanowią 1303 ha. 
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Położenie fizjogeograficzne. Obszar gminy Rozprza położony jest w obrębię mezoregionu Równiny 

Piotrkowskiej stanowiącej fragment Niziny Środkowopolskiej. Powierzchnia terenu jest lekko falista, 

wznosi się na wysokość ok. 200 m n.p.m., w dolinach rzecznych na około 180 m n.p.m. Pod względem 

geologicznym gmina usytuowana jest w południowej części Niecki Łódzkiej. Starsze położenie tworzą 

struktury mezozoiczne reprezentowane przez utwory kredy (margle, wapienie, opoki). Bezpośrednio na 

utworach kredy zalęgają osady czwartorzędu w postaci piasków akumulacji lodowcowej z głazami. 

Utwory najmłodsze, reprezentują osady holoceńskie, takie jak namuły i torfy występujące w lokalnych 

obniżeniach terenu (POŚ 2010).  

Gleby. Gleby rejonu gminy Rozprza wykształcone zostały na piaskach luźnych, słabogliniastych lub 

gliniastych (gleby bielicowe i rdzawe) oraz na glinach lekkich i średnich lub pisków i glinie (gleby 

brunatne i płowe). Przeważającą cześć gruntów ornych stanowią gleby IV i V klas bonitacyjnych. 

Struktura użytkowania gruntów. Dominującym działem gospodarki gminy Rozprza jest rolnictwo. 

Użytki rolne zajmują powierzchnię 10704 ha, czyli 65,8 % powierzchni ogólnej gminy, w tym 8796 ha 

to grunty orne. Użytki zielone zajmują łącznie 1908 ha (w tym sady 52 ha, łąki 1528 ha i pastwiska 328 

ha). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 4 243 ha, pozostałe grunty i nieużytki 1 303 ha.  

Lasy. Tereny leśne gminy Rozprza skupiają się przede wszystkim w jej wschodniej części, zajmują 

25,6% powierzchni. Większość obszaru znajduje się w strefie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

Pospolitym zespołem leśnym występującym na tych obszarach jest bór mieszany sosnowo-dębowy. 

Bory sosnowe reprezentowane są przez zespoły: boru chrobotkowego, suboceanicznego boru świeżego, 

boru wilgotnego i boru bagiennego. 

Wody podziemne. W obszarze objętym granicami gminy Rozprza, wody podziemne związane są głównie 

z utworami górno-kredowymi oraz czwartorzędowymi. Podstawowy, użytkowy poziom wodonośny 

występuje w utworach kredy górnej i tworzą go margle, wapienie i opoki. Poziom górno-kredowy 

występuje głównie na głębokości od kilkunastu do 60 m ppt. Z tego poziomu wody ujmują trzy studnie 

głębinowe zlokalizowane w miejscowości: Białocin, Mierzyn i Milejów. 

Wody powierzchniowe. Przez obszar gminy przepływa rzeka Luciąża, lewobrzeżny dopływ Pilicy, 

do której uchodzi w km 157,8. Luciąża prowadzi wody z kierunku południowo-zachodniego 

na północno-wschodni na odcinku ok. 14 km na obszarze gminy. Badania stopnia jej zanieczyszczenia 

prowadzone były w 5 punktach pomiarowych. W punkcie pomiarowym w Rozprzy, ze względu na 

barwę, niską zawartość tlenu rozpuszczonego, wysokie wskaźniki CHZT-Mn i CHZT-Cr oraz zły stan 

sanitarny (w sumie 11% wskaźników), wody Luciąży zaliczone zostały do klasy IV. 
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Ogólny wygląd instalacji PV na przykładzie farmy „Czernikowo” w woj. kujawsko-pomorskim, 

przedstawiono na poniższych fotografiach (ENERGA Invest S.A). – fot. 1.  

 

Fot. 1. Wygląd instalacji fotowoltaicznej na przykładzie „PV Czernikowo”, Energa Invest S.A. 

 

 

 

3. Formy ochrony przyrody 

 

Na terenie gminy Rozprza i sąsiadującej gm. Wola Krzysztoporska zlokalizowanych jest łącznie 

10 pomników przyrody (tab. 1). Obiekty znajdują się z dala od działki inwestycyjnej.  

 
lp Typ Gatunek Wysokość/ 

pierśnica 

Data 

ustanowienia 

Lokalizacja 

Gmina Rozprza  

1 Grupa 4 

drzew 

Lipa drobnolistna, 

cis pospolity, wiąz 

szypułkowy 

10-31m/ 

89-132ck 

1987 Wroników 

2 Drzewo Dąb szypułkowy 27m/ 

142cm 

1987 Łocheńsko, teren parku PDPS 

3 Drzewo Dąb szypułkowy 33m/ 

139cm 

1987 Straszów, teren Szkoły Podstawowej 

4 Drzewo Dąb szypułkowy 32m/ 2009 Straszów północno- zachodnia część parku, 
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124cm działka nr ewid. 311 

Gmina Wola Krzysztoporska 

1 Drzewo Jesion wyniosły 32m/ 

119cm 

1988 Rośnie przy ul. Piotrkowskiej, na terenie 

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego  

w Bujnach, teren Zespołu Szkół 

Rolniczych 

2 Drzewo Wiąz szypułkowy 28m/ 

234cm 

1988 Jeżow, przy drodze Jeżów – Rozprza, obok 

posesji nr 45 

3 Grupa 5 

drzew 

Lipa drobnolistna, 

wiąz szypułkowy 

25m/ 

78-95cm 

1988 Gomulin, na terenie Parafii Rzymsko-

Katolickiej 

4 Grupa 4 

drzew 

Lipa drobnolistna, 

klon pospolity, dąb 

szypułkowy, topola 

biała 

29-34m/ 

84-154cm 

1996 Rośnie na terenie parku w Woli 

Krzysztoporskiej, przy ul. Piotrkowskiej 

5 Grupa 6 

drzew 

Lipa drobnolistna 17-24m/ 

52-86cm 

1996 Parzniewice, park na terenie Szkoły 

Podstawowej 

6 Drzewo Lipa drobnolistna 27m/ 

158cm 

2001 Rośnie w pasie drogi powiatowej przy 

posesji w miejscowości Stradzew 9 

 

Na terenie obu gmin zlokalizowanych jest 42 użytki ekologiczne (34 obiekty w gm. Rozprza oraz 

8 obiektów w gm. Wola Krzysztoporska) – tab. 2.  Chronione enklawy znajdują się z dala od działki 

inwestycyjnej.  

 
lp Powierzchnia (ha) Opis granic Rodzaj użytku ekolog. 

 

Gmina Rozprza 

1 0,40 Mierzyn, działka nr 1379 bagno 

2 0,36 Mierzyn, działka nr 1380 bagno 

3 1,46 Mierzyn, działka nr 1376, 193 bagno 

4 0,41 Rajsko Małe, działka nr 821 inne 

5 0,04 Rajsko Małe, działka nr 967 bagno 

6 0,13 Rajsko Małe, działka nr 1030 bagno 

7 0,14 Mierzyn, działka nr 123 bagno 

8 0,38 Straszów, działka nr 9 bagno 

9 0,94 Straszów, działka nr 9 bagno 

10 0,69 Straszów, działka nr 9 bagno 

11 0,36 Straszów, działka nr 10 bagno 

12 0,57 Straszów, działka nr 10 bagno 

13 4,38 Straszów, działka nr 12 naturalny zbiornik wodny 

14 3,62 Lubień, działka nr 13 bagno 

15 3,13 Rajsko Małe, działka nr 14 bagno 

16 4,57 Rajsko Małe, działka nr 14 bagno 

17 3,61 Lubień, działka nr 16 bagno 

18 1,35 Lubień, działka nr 17 bagno 

19 1,83 Lubień, działka nr 22 bagno 
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20 0,39 Rajsko Małe, działka nr 20 bagno 

21 0,22 Rajsko Małe, działka nr 25 bagno 

22 0,44 Rajsko Małe, działka nr 25 bagno 

23 0,26 Lubień, działka nr 39 bagno 

24 0,13 Lubień, działka nr 44 bagno 

25 0,32 Lubień, działka nr 47 bagno 

26 0,25 Lubień, działka nr 48 bagno 

27 0,28 Lubień, działka nr 49 bagno 

28 1,82 Lubień, działka nr 53 bagno 

29 0,20 Lubień, działka nr 58 bagno 

39 0,18 Lubień, działka nr 58A bagno 

31 0,30 Lubień, działka nr 69A bagno 

32 0,28 Lubień, działka nr 71 bagno 

33 0,70 Stobnica, działka nr 170 bagno 

34 0,13 Leśnictwie Trzepnica,  

Rajsko Małe, w oddz.: 8Ad 

bagno 

Gmina Wola Krzysztoporska 

1 0,85 Wola Rokszycka, dz. nr 209 bagno 

2 3,47 Krężna, działka nr 614  bagno 

3 0,20 Wygoda, działka nr 215  bagno 

4 0,81 Wygoda, działka nr 217  bagno 

5 0,19 Kamienna, działka nr 229  bagno 

6 0,37 Bogdanów, działka nr 603  bagno 

7 0,25 Bogdanów, działka nr 603  bagno 

8 0,90 Bogdanów, działka nr 28  bagno 

 

Analizowany obszar (działka inwestycyjna, przylegająca strefa oddziaływania pośredniego) 

znajduje się poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody  (m.in. rezerwatów, parków 

narodowych i krajobrazowych, obszarów Natura 2000 czy chronionego krajobrazu). Najbliższe to: 

 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

▪ OChK „Dolina Widawki” – ok. 3,9 km na zachód od granic działki (ryc. 2); 

 

Parki Krajobrazowe 

▪ Sulejowski Park Krajobrazowy – ok. 11 km na wschód otulina parku (ryc. 3); 

 

Obszary Natura 2000 (siedliskowe) – ryc. 4 

▪ PLH100027 „Dąbrowy w Marianku” – ok. 12 km na południowy wschód ; 

▪ PLH100004 „Łąka w Bęczkowicach” – ok. 14,6 km na południowy wschód; 

▪ PLH100020 „Lasy Gorzkowickie” – ok. 12,9 km na południe. 

 

Najbliższe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) w odległości powyżej 60 km od inwestycji 

(PLB Dolina Pilicy, PLB Zbiornik Jeziorsko).   
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Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawki” 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki utworzony został Rozporządzeniem 

Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. z dnia 9 września 1998 r. Nr 

20, poz. 115) ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy 

ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także 

pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 41390 ha. Na 

Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich 

trwałości oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

 

Ryc. 2. Lokalizacja działki inwestycyjnej na tle granic najbliższego OChK. 

 

Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina 

Park obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym 

odcinku od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Symbolem parku (logo) jest 

wieża Opacka klasztoru Cystersów w Sulejowie. Osią parku jest rzeka Pilica i założony na niej w latach 
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70-tych Zbiornik Sulejowski. Zalew Sulejowski (znany również jako Zbiornik lub Jezioro Sulejowskie), 

jest to sztuczny zbiornik retencyjny, utworzony w latach 1969–73 poprzez spiętrzenie wody rzeki Pilicy 

w Smardzewicach, w miejscu, gdzie Dolina Pilicy naturalnie się zwęża. Jest to jeden z największych 

akwenów wodnych w środkowej Polsce o powierzchni 22 km2, dł. ok. 17 km i szerokości dochodzącej 

do 2 km. 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 zygzakowata Vipera berus), 13 – płazów (m.in. 

traszka grzebieniasta Tristurus cristatus, rzekotka drzewna Hyla arboreta), 134 – ptaków (m.in. bocian 

czarny i biały Ciconia nigra i Ciconia ciconia, kokoszka wodna Gallinula chloropus, uszatka 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). 

 

Ryc. 3. Lokalizacja działki inwestycyjnej na tle granic najbliższego parku krajobrazowego. 
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Obszary Natura 2000 

Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system obowiązujący w krajach UE, chroniący zagrożone 

wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt. Podstawą programu są dwie unijne 

dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa. W Polsce znajdują się 983 obszary ochrony, w tym 145 obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 845 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO). Sieć Natura 

2000 obejmuje 19.6% powierzchni kraju – ponad 68 000 km2.  

W województwie łódzkim znajduje się 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 36 obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk), 

stanowiących 3,9% terytorium województwa łódzkiego. Lokalizacja obszarów specjalnej ochrony 

ptaków związana jest z koncentracją awifauny w dolinach rzek: Warty, Pilicy, Bzury, Neru, Przysowy, 

Słudwi oraz Zbiornika Jeziorsko. Tereny te stanowią dogodne miejsca lęgowe, żerowania oraz 

odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów ptaków. Specjalne obszary ochrony siedlisk 

związane są z terenami podmokłymi, w szczególności dolinami rzecznymi, torfowiskami, zbiornikami 

wodnymi, a także z użytkami zielonymi gospodarowanymi ekstensywnie, najbogatszym w gatunki 

zbiorowiskiem leśnym Polski – świetlistą dąbrową, jak również z występowaniem na granicy 

geograficznego zasięgu gatunków drzew i zbiorowisk, takich jak: buk zwyczajny, jodła pospolita, 

kwaśna buczyna niżowa, grąd subkontynentalny, dąbrowa świetlista. Siedliskami leśnymi najbardziej 

rozpowszechnionymi w obszarach siedliskowych województwa łódzkiego są grąd subkontynentalny 

oraz lasy łęgowe. Siedliskami nieleśnymi najczęściej występującymi w granicach ww. obszarów są: 

torfowiska przejściowe i trzęsawiska, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne oraz świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie. Ciekawymi, występującymi sporadycznie siedliskami są: źródliska 

wapienne, śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary, murawy kserotermiczne, torfowiska nakredowe 

i jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (www.lodz.rdos.gov.pl). 

 

 

PLH100027 „Dąbrowy w Marianku” 

 

Dąbrowy w Marianku znajdują się w gminie Gorzkowice i zajmują obszar ponad 70 ha. Obejmują 

wschodni fragment kompleksu leśnego położonego na zachód od miejscowości Marianek . Znajdują się 

tu fitocenozy grądowe, z przestojami dębowymi, niewielkie płaty fitocenozy ciepłolubnej dąbrowy oraz 

płaty dąbrowy kwaśnej. Te ostatnie występują tu na peryferiach geograficznego zasięgu. Szczególne 

cenne są fragmenty kompleksu leśnego chroniące starodrzew dębowy. Zachowały się tu nawet 100-

letnie drzewostany. Obiekt ma istotne znaczenie dla uzupełnienia rozmieszczenia sieci obszarów 

chroniących siedliska dąbrów w Polsce środkowej. 
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Przedmioty ochrony i gatunki waloryzujące: 

siedliska przyrodnicze 

▪ grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

▪ pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 

▪ ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) – siedlisko priorytetowe. 

 

 

PLH100004 „Łąka w Bęczkowicach” 

Obszar obejmuje łąki znajdujące się na lewym brzegu rzeki Luciąży, na odcinku ok. 500 m. W skład 

ostoi wchodzą brzegi rzeki, porastające je zarośla wierzbowe, a także wykształcone na torfowiskach 

łąki. Teren do połowy lat 80. XX wieku był wykorzystywany rolniczo - koszony i wypasany, 

a wcześniej wydobywano tu również torf. Co najmniej od kilkunastu lat zaniechano tu gospodarki 

rolnej, a od lat 50. XX wieku nie wydobywa się torfu. Mimo obecności rowów melioracyjnych, 

na torfowisku zachowały się w miarę prawidłowe stosunki wodne. Stwierdzono tu 5 rodzajów siedlisk 

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Obszar jest ostoją dużej populacji lipennika Loesela, gatunku 

znajdującego się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto znajdują się tu stanowiska kilku 

rzadkich gatunków roślin, a także jednego ssaka, wydry, figurującej w załączniku II tej dyrektywy. 

 

Przedmioty ochrony i gatunki waloryzujące: 

siedliska przyrodnicze 

▪ starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

▪ zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,  

▪ torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,  

▪ górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,  

▪ łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) – siedlisko priorytetowe,  

rośliny 

▪ lipiennik Loesela, Liparis loeselii 

▪ haczyk owiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus 

zwierzęta 

▪ wydra Lutra lutra 

▪ bóbr europejski Castor fiber 
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PLH100020 „Lasy Gorzkowickie” 

Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice. Znajdują się w nim lasy łęgowe, 

w niektórych fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów, a także: grądy niskie, grądy, typowe 

i wysokie z udziałem jodły w drzewostanie. Drzewostany mają tu w większości blisko 100 lat. Lasy 

Gorzkowickie mają istotne znaczenie dla ochrony dwóch typów siedlisk leśnych z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej.  

 

Przedmioty ochrony i gatunki waloryzujące: 

siedliska przyrodnicze 

▪ grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

▪ łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) – siedlisko priorytetowe. 

 

 

 

Ryc. 4. Lokalizacja działki inwestycyjnej na tle granic najbliższych obszarów Natura 2000. 
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4. Ogólny opis środowiska przyrodniczego 

 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wraz z terenem bezpośrednio przyległym stanowi obszar silnie 

przekształcony przez człowieka, obejmując otwarte tereny użytkowane rolniczo. Działkę inwestycyjną 

(nr 56/1 – ryc. 5) w całości pokrywają uprawy rzepaku z towarzyszącą roślinnością segatalną, 

w sąsiedztwie występują także uprawy kukurydzy i mieszanki zbożowej – fot. 2-3. Również w okolicy 

przeważają tereny zagospodarowane rolniczo o pokrewnej strukturze upraw. Północną granice działki 

stanowi droga gminna z jednorodzinną zabudową mieszkalną i gospodarską wsi Parzniewice Małe, 

charakteryzująca się zabudową w formie „ulicówki”. Wzdłuż drogi występują jesiony wyniosłe, lipy 

drobnolistne, wiązy i klony jesionolistne z pojedynczymi drzewami owocowymi i ozdobnymi gatunkami 

drzew i krzewów iglastych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Lokalizacja działki inwestycyjnej na tle struktur siedliskowych. 

 

 

Brak w okolicy rozległych kompleksów leśnych, cennych siedliskowo i florystycznie,  

ze starodrzewem i gatunkami wskaźnikowymi. Na południe od działki (w minimalnej odległości 

od granic, wynoszącej około 80m) zlokalizowany las w typie boru mieszanego świeżego, drzewostan 

dojrzały, głównie w II i III klasie wiekowej. Kluczowy i dominujący gatunek lasotwórczy stanowisk 

sosna zwyczajna (fot. 4).  
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Od strony południowej sąsiadują z działką użytki zielone, z formacjami trawiastymi, 

o charakterze odłogowanym (fot. 5). Ubogie florystycznie, bez struktury i gatunków wskaźnikowych dla 

bogatszych przyrodniczo łąk świeżych, podlegających ochronie zgodnie z dyrektywą siedliskową. 

Również od południa, w odległości około 100m zlokalizowany jest ciek wodny o niskich przepływach 

i silnej okresowości obecności wody, przy czym wzdłuż jego biegu na niewielkiej powierzchni 

spotkamy trwałe zastoiska stagnującej płytkiej wody z szuwarem (fot. 6). Także w lesie, przy jego 

północnej krawędzi występuje okresowe wypłacenie, stanowiące wodopój dla zwierzyny. Ciek zarówno 

w pasowej jak i kępowej formie porastają głównie wierzby, olsze, topole, wiązy oraz krzewy, m.in. 

czeremcha, bez czarny, śliwa tarnina czy krzewiaste gatunki wierzb. Brak siedlisk wodnych w granicach 

działki inwestycyjnej, w okolicy także brak innych środowisk – dolin rzecznych, zbiorników i terenów 

podmokłych o znacznej powierzchni. 

Obszar zainwestowania (lokalizacja paneli i infrastruktury) jest całkowicie bezleśny i nie 

zachodzi potrzeba wycinki drzew. Ostateczna analiza w tym zakresie powinna zostać przeprowadzona 

na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodniona z odpowiednimi organami administracyjnymi.  

W odległości około 180m na północ zlokalizowany jest maszt bazowy/przekaźnikowy GSM, około 

630m na północny wschód pojedyncza turbina wiatrowa, natomiast około 550m na zachód droga 

krajowa A-1.  

Na podstawie analizy siedlisk i elementów krajobrazu obszar prezentuje przeciętne walory 

przyrodnicze i nie obejmuje miejsc szczególnie istotnych do występowania chronionych, rzadkich lub 

zagrożonych gatunków fauny i flory oraz cennych siedlisk przyrodniczych.   

 

 

Fot. 2. Działka inwestycyjna (nr 56/1) – uprawy rzepaku 
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Fot. 3. Działka inwestycyjna cd. (nr 56/1) 

 

Fot. 4. Tereny przyległe (strefa buforowa) - las na południe od działki (bór mieszany świeży) 

 

Fot.5. Tereny przyległe (strefa buforowa) – użytki zielone 
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Fot. 6. Tereny przyległe (strefa buforowa) – zastoiska wody z szuwarem 

 

 

5. Metodyka obserwacji 

W celu rozpoznania przyrodniczego terenu planowanej inwestycji wykonano 4 kontrole – 16 września 

2018 r. (g. 07:00-13:00 i 20:00-22:00), 15 lutego 2019 r.(g. 07:00-12:00), 26 kwietnia 2019 r. (g. 08:00-

13:00 i 20:00-21:30) oraz 28 maja 2019 roku (g. 07:00-14:00 i 20:30-21:30). Kontrolując grunty 

w odmiennych okresach fenologicznych aktywności poszczególnych grup zwierząt i okresach wzrostu 

roślinności, skupiając się na optimum okresów - lęgowego, rozrodczego i wegetacyjnego. Badaniami 

objęto bezpośredni obszar terenu przedsięwzięcia – działka inwestycyjna oraz grunty przylegające - 

bufor (szczególnie istotny przy analizie fauny, ze względu na możliwe przemieszczenia i zmienne 

użytkowanie przestrzenne gruntów). Zastosowano metodę obserwacji i badań adekwatną do zakresu 

inwestycji, uwzględniając wymogi poszczególnych grup zwierząt oraz skalę przekształceń środowiska 

w analizowanym terenie. Przeprowadzone kontrole wraz z analizą dostępnych dokumentacji i danych 

przyrodniczych pozwoliły na waloryzację i charakterystykę terenu inwestycyjnego.  

Ze względu na analizę gruntów pod kątem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko przyrodnicze, podczas inwentaryzacji skupiono się przede wszystkim na charakterystyce 

gatunków chronionych, rzadkich, cennych bądź zagrożonych.  

Szata roślinna, analiza zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych została oparta 

na badaniach terenowych okresu wegetacyjnego w różnych jego fazach, co pozwoliło na rozpoznanie 

flory w odmiennych okresach kwitnięcia roślin. Poszczególne z nich rozpoznawano bez konieczności 

zrywania do zielników czy oznaczania przy użyciu odczynników chemicznych. Przy opisie fauny 

bezkręgowców zastosowano metodę obserwacji przyżyciowych, bez konieczności chwytań, uśmiercania 
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zwierząt. Analizę prowadzono przy dość wysokiej termice powietrza sprzyjającej wysokiej aktywności 

owadów. W trakcie każdego pobytu na badanym terenie kilka razy obchodzono cały obszar wypatrując 

owadów, w wyjątkowych sytuacjach - przy gatunkach kryptycznych - odławiano je w siatkę 

entomologiczną (nie chwytano osobników chronionych), w celu oznaczenia, ponadto poszukiwano 

owadów na pniach, liściach drzew, na kwitach roślin zielnych i krzewów, pod korą, kamieniami 

i martwymi pniami. Analiza mięczaków odbywała się na podstawie oznaczania okazów dorosłych 

i zbioru muszli. Wykorzystano sprzęt optyczny, obserwacje bezpośrednie. Szczególną uwagę zwrócono 

na obecność roślin miododajnych, będących miejscem żerowania chronionych gatunków błonkówek. 

Prowadzono badania przy użyciu sprzętu optycznego (lornetka, luneta, aparat fotograficzny). 

Obserwacje nanoszono na mapy będące notatkami terenowymi przy użyciu odpowiedniej symboliki 

oraz nagrywając na dyktafon. Wykonano dokumentację zdjęciową.  Przeszukano teren także pod kątem 

występowania spiżarni dzierzb Lanius sp., w których można znaleźć przedstawicieli owadów. Dane 

uzyskane podczas badań faunistycznych kręgowców są także reprezentatywne, pozwoliły na poprawne 

określenie i charakterystykę zgrupowań poszczególnych grup. Fauna gadów oceniana była w przy 

wysokiej temperaturze przy ich największej aktywności życiowej, prace polegały na penetracji terenu 

i poszukiwaniach w miejscach nasłonecznionych, nasypach, polnych drogach, miedzach, dobrze 

naświetlonych fragmentach obszaru. Płazy diagnozowano w oparciu o bezpośrednie obserwacje 

wizualne i nasłuch (także wieczorny: kwiecień-maj) osobników dorosłych, nie prowadzono chwytań 

i czerpakowania. Dane odnośnie teriofauny zbierano w drodze bezpośrednich obserwacji z użyciem 

sprzętu optycznego zapewniającego niepłoszenie zwierząt (lornetka i luneta) oraz oceniano liczebność 

na podstawie śladów pozostawionych przez ssaki w postaci tropów głównie w okresie jesienno-

zimowym), śladów żerowania (zgryzy), odchodów, resztek pokarmu, itp. Do analizy występowania 

chronionych gatunków nietoperzy przeprowadzono nasłuchy (21.09, 26.04 i 28.05) z użyciem detektora 

rejestrującego aktywność AnaBat SD2 CF Bat Detector (Titley Electronics, Australia), za pomocą 

którego można było ustalić intensywność przelotów i skład gatunkowy lub rodzajowy nietoperzy. 

Nagrania analizowano programie AnalookW (Chris Corben, Titley Electronics, Australia). Nagraną 

wokalizację nietoperzy oznaczano do gatunku, jeśli nie było możliwe określenie gatunku rozpoznawano 

rodzaj, grupę gatunków. Nasłuchy prowadzono w godzinach wieczornego szczytu aktywności 

nietoperzy, zarówno obchodząc wzdłuż transektu, który stanowiła granica działki, jak również z 

wybranych punktów stacjonarnych poza nią. Skontrolowano kilka potencjalnych miejsc schronienia 

(głównie dziuple w sąsiadujących zadrzewieniach, przy pomocy endoskopu). W celu charakterystyki 

awifauny, prowadzono bezpośrednie obserwacje z użyciem lornetki i lunety penetrując każdorazowo 
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cały obszar inwestycyjny oraz grunty przyległe w strefie oddziaływania. Na podstawie obserwacji 

osobników oraz rejestracji śpiewu określono listę gatunków gniazdujących oraz zalatujących (tj. 

pojawiających się nieregularnie nad/na badanym terenie w celu żerowania lub przy lokalnych 

przemieszczeniach). Wszystkie stwierdzone obserwacje zwierząt nanoszono na mapy w skali 1:5000 

i przygotowane uprzednio ortofotomapy obejmujące w przybliżeniu analizowane grunty inwestycyjne.  

Ze względu na brak potencjalnych siedlisk występowania na obszarze inwestycyjnym, nie 

prowadzono analiz w zakresie chronionych przedstawicieli ichtiofauny. 

 

W celu pełnego rozpoznania i charakterystyki fauny i flory wykonano również pełną analizę 

dostępnych dokumentacji (wykaz rozdz. 8), przegląd literatury naukowej (m.in. czasopisma przyrodnicze 

obejmujące głównie prace z regionu – Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej, Kulon oraz Ornis 

Polonica), sprawdzono dane zgromadzone w regionalnych kartotekach faunistycznych, zasoby lokalnych 

stowarzyszeń (m.in. Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze), branżowych formach i listach 

dyskusyjnych (m.in. M-ŚTO, www.ptaki.infp.pl), wyniki badań z Państwowego Monitoringu Ptaków 

i innych ogólnopolskich projektów badawczych dotyczących chronionych przedstawicieli fauny i flory. 

Przeprowadzono wywiad z miejscowymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego, PZW, analizowano 

dokumenty planistyczne i operaty miejscowego Nadleśnictwa Piotrków oraz najbliższych obszarów 

chronionych. 

 

 

6. Wyniki  

 

Skupiono się na poszukiwaniach i analizie występowania gatunków chronionych, rzadkich, cennych 

i zagrożonych, jako merytorycznie kluczowych i uzasadnionych do wykonania oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.  

 

6.1Flora 

*Siedliska przyrodnicze 

Działka inwestycyjna obejmowała grunty rolne z przewagą upraw rzepaku, współdominujących 

w strukturze upraw w tej okolicy. Istotne powierzchnie zajmują w strefie przylegającej do działki, także 

uprawy zbóż (żyto i mieszanki) oraz kukurydzy (ryc. 6). Wszystkie one obejmują ubogie florystycznie 

siedliska antropogenicznie w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy 

Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych). Na terenie objętym planowaną 
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inwestycją brak jest naturalnej roślinności, a dawne zbiorowiska roślinne zgodne z podłożem 

(tzw. roślinność potencjalna) zostały zastąpione zbiorowiskami towarzyszącymi polom uprawnym, 

z zespołem chwastów charakterystycznych dla gleb rdzawych, płowych i zbielicowanych.  

W strefie analiz, poza działką inwestycyjną od południa płat użytków zielonych (ok. 22000 m2), 

skład gatunkowy, choć ubogi florystycznie nawiązuje miejscami strukturą do zbiorowisk rzędu 

Molinietalia caeruleae i klasy Molinio-Arrhenatheretea, czyli zbiorowisk użytków zielonych, okresowo 

podmokłych, wilgotnych.  Na południe od działki zadrzewiony ciek wodny o niskim przepływach i tylko 

okresowo wypełniony wodą. Wzdłuż jego brzegów, a także w formie kępowej zadrzewienia typowe dla 

wilgotnych gleb. W ich skład wchodziły m.in. wierzby (biała, krucha), topole (osika, mieszańce), olsze 

czarne, wiązy, pojedyncze jesiony wyniosłe, w warstwie krzewów – bez czarny, śliwa tarnina, 

czeremcha, głóg jednoszyjkowy oraz krzewiaste gatunki wierzb – m.in. iwa (ryc. 6).  

W strefie analiz, poza działką inwestycyjną w części południowej, zlokalizowany niewielki 

kompleks leśny obejmujący w głównej mierze bór mieszany świeży, zdominowany przez gospodarcze 

lasy sosnowe z drzewostanem w II i III klasie wiekowej, oraz tylko płatowo występującą zdegradowaną 

formą boru mieszanego sosnowo-dębowego Querco-Pinetum, w których spotkamy pojedyncze dojrzałe 

okazy poszczególnych gatunków dębu. Są to lasy gospodarcze w dużym stopniu zniekształcone 

przeszłym sposobem użytkowania zubożałe pod względem florystycznym, fragmentarycznie 

wykształcone z minimalna liczba gatunków charakterystycznych. Obejmują ubogie siedliska na glebach 

piaszczystych o opadowym typie gospodarki wodnej. Gleby: najczęściej rdzawe bielicowane, rzadziej 

bielicowe właściwe oraz bielice; wytworzone z głębokich luźnych piasków miejscami eolicznego 

pochodzenia. Na południowy wschód od granic działki występuje, niewielkie powierzchniowo, pasowe 

zadrzewienie śródpolne, budowane przez jesiony, wierzby, klony, młode dęby oraz liczne krzewy.   

Na południowy wschód od działki przy cieku, trwałe zastoisko ze stagnująca wodną i roślinnością 

szuwarową nawiązującą strukturą do klasy Phragmitetea,  w typie szuwaru mannowego. Od północy 

zabudowa jednorodzinna, z miejscowymi zbiorowiskami ruderalnymi. W obrębie zagród drzewa 

owocowe oraz drzewa i krzewy ozdobne, głównie iglaste.  

W obrębie terenu inwestycyjnego oraz w strefie oddziaływania będącej „buforem”, 

nie wykazano chronionych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony (lub 

wymienionych  jako waloryzujące dany obszar w SDF) najbliższych obszarów Natura 2000 

zlokalizowanych w woj. łódzkim. Brak także było pozostałych naturalnych siedlisk przyrodniczych 

o znaczeniu wspólnotowym z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny). Obecne tu zbiorowiska roślinne 

https://www.atlas-roslin.pl/pelna/zbiorowiska/Molinio-Arrhenatheretea.htm
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zaliczane są do najczęściej spotykanych w kraju – ryc. 6. Obszar inwestycji nie znajduje się w obrębie 

Ostoi roślinnych kraju (Mirek i in. 2005. Ostoje roślinne w Polsce. PAN, Kraków), czy cennych w skali 

regionalnej i lokalnej środowisk.  

 

Ryc. 6. Główne typy zbiorowisk występujące na terenie inwestycyjnym i gruntach przyległych.  

 

 

*Rośliny naczyniowe, grzyby 

Skład florystyczny na obszarze analiz (działka inwestycyjna i grunty przylegające) był ubogi, 

obejmował gatunki typowe dla klasy Stellarietea mediae, czyli jedno- lub dwuletnie chwasty i rośliny 

towarzyszące uprawom zbożowym , oleistym i okopowym. Były to m.in. komosa biała Chenopodium 

album, miotła zbożowa Apera spica-venti, chaber bławatek Cyanus segetum, mak polny Papaver 

rhoeas, gorczyca polna Sinapis arvensis, powój polny Convolvulus arvensis, skrzyp polny Equisetum 

arvense, mniszek pospolity Taraxacum officinale, rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum, 

kurzyślad polny Anagallis arvensis, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, rumian polny 
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Arthemis arvensis, wyka ptasia Vicia cracca czy koniczyna polna Trifolium arvense. Wzdłuż cieku 

obecne m.in. pokrzywy pospolite Urtica dioica, nawłoć pospolita Solidago virgaurea, jasnota 

purpurowa Lamium purpureum, łopian większy Arctium lappa, marchew polna Daucus carota, chrzan 

zwyczajny Armoracia rusticana, mięta pieprzowa Mentha piperita, uzupełnione w nasłonecznionych 

miejscach okrajkowych m.in. przez wrotycz pospolity Tanacetum vulgari i bylice Artemisia. Były 

to gatunki typowe dla tej części kraju, powszechnie występujące w typie zbiorowiska, pospolite, nie 

zagrożone wyginięciem w skali krajowej czy regionalnej (Olaczek 2012). Na siedliskach użytków 

zielonych okresowo wilgotnych (obsychających zwykle w okresie letnim) występowała łanami firletka 

poszarpaną  Silene flos-cuculi, ponad to jaskier ostry Ranunculus acris, koniczyna łąkowa Trifolium 

pratense czy chaber łąkowy Centaurea jacea. W składzie traw gatunki typowe m.in. tymotka łąkowa 

Phleum pratense, wiechlina Poe sp. czy kostrzewa Festuca sp. Szuwar trawiasty z klasy Phragmitetea, 

budowany przez gatunki typowe m.in. manna mielec Glyceria maxima, mozga trzcinowata Phalaris 

arundinacea, kosaciec żółty Iris pseudacorus, trzcina pospolita Phragmites australis, skrzyp bagienny 

Equisetum fluviatile. Las w typie boru mieszanego świeżego charakteryzowało występowanie w 

warstwie drzew głównie sosny zwyczajnej z domieszką brzozy, warstwę podokapową, głównie podszyt 

tworzyły w młodocianej formie - brzoza, grab, dąb, świerk oraz kruszyna pospolita, leszczyna i jałowiec 

pospolity. Runo dość bogate, tak jak warstwa mszysta. Występowały m.in. – konwalia majowa, 

konwalijka dwulistna, borówki orlica pospolita czy siódmaczek leśny.  

Na badanym obszarze nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną gatunkową 

chronionych prawem krajowym, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin z dn. 9 października 2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1409. Nie stwierdzono 

roślin z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin ani z Polskiej Czerwonej Listy gatunków zagrożonych. 

Nie stwierdzono także grzybów (i ich siedlisk) chronionych zgodnie z prawem krajowym 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408, grzyby wielkoowocnikowe, grzyby zlichenizowane - brak 

stanowisk). Brak gatunków z Czerwonej Księgi roślin Ziemi Łódzkiej (Olaczek 2012). Charakter 

i struktura zbiorowisk roślinnych, tak na działce inwestycyjnej, jak i w strefie analiz buforowych, 

w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości.  

Ze względu na brak gatunków cennych, nie przedstawiono mapowania stanowisk. Grunty poza znanymi 

stawiskami gatunków rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych w skali regionu (Jakubowski-Gabara 

i in. 2011).  
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Brak jest zdiagnozowanych ciągów i korytarzy ekologicznych pomiędzy teren inwestycji  

a najbliższymi obszarami chronionymi (najbliższe powierzchniowe formy ochrony przyrody), skąd 

mogłyby przenikać gatunki chronione będące przedmiotami ochrony lub objęte celami ochrony. Ubogie 

i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenów inwestycyjnych porastające najpospolitszymi 

gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów przez gatunki cenne.   

Również Tabor (2010) w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej okolicznych gruntów w ramach 

oceny wpływu projektowanej famy wiatrowej na środowisko, nie wykazała występowania na tych 

gruntach chronionych siedlisk przyrodniczych, roślin naczyniowych jak również gatunków grzybów.  

 

6.2 Fauna 

*Bezkręgowce i mięczaki 

Wśród stwierdzonych na badanym terenie bezkręgowców nie odnotowano gatunków podlegających 

ochronie ścisłej, obserwowano natomiast 5 gatunków chronionych częściowo. Owady reprezentowały 

rząd błonkoskrzydłych Hymenoptera - rodzaje Bombus (trzmiel ziemny Bombus terrestris, trzmiel 

rudoszary Bombus sylvarum, trzmiel kamiennik Bombus lapidarium i trzmiel rudy Bombus pacuorus). 

Stwierdzono także przedstawiciela mięczaków – ślimak winniczek Helix pomatia  (tab. 3, ryc. 7). 

Pozostałe wykazane owady należały do gatunków pospolitych, szeroko rozmieszczonych w Polsce 

i zwykle ubikwistycznych, nie podlegających ochronie (m.in.: oleica krówka Meloe proscarabeu, 

biedronka siedmiokropka Coccinella septempuncatata, omomiłek wiejski Cantharis rustica, tarczyk 

zielony Cassida viridis, chrabąszcz majowy Melolontha melolontha, grabarz żółtoczarny Nicrophorus 

vespilloides, rusałka pawik Aglais io, bielinek kapustnik Pieris brassicae, rusałka pokrzywnik Aglais 

urticae czy dostojka latonia Issoria latonia). 

Odnotowane stwierdzenia chronionych gatunków trzmieli nie wykazują, aby teren inwestycji 

mógł być miejscem ich gniazdowania. Stwierdzono stosunkowo niewielką liczbę żerujących osobników 

– głównie robotnice. Nie wykazano królowych. Grunty inwestycyjne i sąsiadujące były miejscem 

żerowania z uwagi na obecność roślin miododajnych. Liczebność osobników, brak stwierdzeń 

królowych, nie wskazują aby odbywało się tutaj gniazdowanie. Występowanie winniczka obejmowało 

zakrzaczenia przy cieku (ryc. 10).  

 

Tabela 3. Wykaz chronionych gatunków bezkręgowców (Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 16 

grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierząt, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016 r. 

(poz. 2183) – ochrona częściowa.  
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lp 

(ryc. 7) 
Gatunek Liczba os. Ocena wpływu 

1 

Trzmiel ziemny  

Bombus terrestris  5 os., w różnych 

lokalizacjach 

[ - ] - tymczasowa utrata żerowiska; 

[+] - powstanie roślinności stadium inicjalnego; 

głównie miododajnych, zwiększenie bazy 

pokarmowej dla owadów zapylających) 

2 

Trzmiel rudoszary 

Bombus sylvarum 3 os., w różnych 

lokalizacjach 

[ 0 ] – lokalizacja poza obszarem zainwestowania; 

[+] - powstanie roślinności stadium inicjalnego; 

głównie miododajnych, zwiększenie bazy 

pokarmowej dla owadów zapylających) 

3 

Trzmiel kamiennik 

Bombus lapidarius 4 os., w  

1 lokalizacji 

[ 0 ] – lokalizacja poza obszarem zainwestowania; 

[+] - powstanie roślinności stadium inicjalnego; 

głównie miododajnych, zwiększenie bazy 

pokarmowej dla owadów zapylających) 

4 

Trzmiel rudy 

Bombus pascuorum 

 
3 os., 

w 3 lokalizacjach 

[ - ] - tymczasowa utrata żerowiska; 

[+] - powstanie roślinności stadium inicjalnego; 

głównie miododajnych, zwiększenie bazy 

pokarmowej dla owadów zapylających) 

5 

Winniczek 

Helix pomatia pojedyncze okazy 

wzdłuż cieku 

[0] – lokalizacja stanowisk, poza terenem 

zainwestowania, na obszarze o odmiennych 

warunkach glebowych i siedliskowych, brak ubytku 

siedlisk i miejsc występowania 

 

 

Ryc. 7. Stanowiska chronionych bezkręgowców. Oznaczenie zgodnie z numeracją tab. 4.  
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Inwentaryzacja przyrodnicza (2010) obejmująca swym zasięgiem także działkę 56/1, nie 

wykazała istotnego znaczenia obszaru dla chronionej entomofauny, brak gatunków rzadkich 

i zagrożonych, notowano jedynie pojedyncze żerujące osobniki trzmiela ziemnego i trzmiela rudego. 

Gatunki powszechne i niezagrożone.   

 

 

*Płazy i gady 

Stwierdzono obecność 3 gatunków z grupy płazów i jednego gada (tab. 4). Gatunki powszechne 

i szeroko rozpowszechnione, najwyższy status ochronny posiada kumak nizinny Bombina bombina 

(Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej). Liczebność dość niska, gatunki niezagrożone, nie reprezentują 

przedmiotów ochrony najbliższych obszarów Natura 2000. Wykazano jedno miejsce 

rozrodu/godowania, skupiające dwa gatunki płazów, poza tym obecność ropuchy szarej w fazie 

dyspersji, także po gruntach rolniczych. Wykazane stanowiska i miejsca obserwacji poza terenem 

zainwestowania (ryc. 8), gdzie brak potencjalnych miejsc rozrodu i atrakcyjnych struktur sprzyjających 

licznej migracji. Zwinka obecna w nasłonecznionej miedzy w rumowisku polnych kamieni, na północ 

od działki oraz na śródpolnej drodze w kierunku wschodnim, w obu przypadkach odległość znaczna 

i bezpieczna. Lokalne przemieszczenia przedstawicieli grupy spodziewane wzdłuż cieku i dalej na 

zachód skrajem lasu i liniowych struktur w krajobrazie rolniczym, na południe od działki. Teren 

inwestycyjny znajduje się poza siedliskami i elementami krajobrazu wykorzystywanymi przez płazy 

w okresach migracyjnych, poza ciągami ekologicznymi i w bezpiecznej odległości od godowisk. 

Ze względu na niewielki obszar zainwestowania i usytuowanie, infrastruktura farmy fotowoltaicznej nie 

będzie stanowić bariery dla swobodnego lokalnego, przemieszczania się przedstawicieli herpetofauny.   

 

Tabela 4. Gatunki herpetofauny chronione w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12 października 2011 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011, poz. 1419). 

Status ochronny: Oś - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Oś – ochrona  ścisłą, Ocz - gatunki pod 

ochroną częściową, Zał. II DS – wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Oddziaływanie: 

[0] – obojętne, [-] – negatywne, [+] – pozytywne. 
 

Lokalizacja 

stanowiska 

na mapie  

(ryc. 8) 

Gatunek 

(status ochronny) 

Liczba par, osobników, 

rodzin, terytoriów 

lęgowych 

Ocena wpływu ze strony przedsięwzięcia 

1 

Kumak nizinny 

Bombina bombina 

(Ocz, Zał. II DS.) 

 

20-25 os. na jednym 

godowisku, miejsce 

rozrodu 

[ 0 ] – obecność poza obszarem zainwestowania, brak 

bezpośrednich przekształceń siedliska na etapie budowy 

i eksploatacji, grunty poza szlakami migracji, brak 

potencjalnych siedlisk występowania; 

[ - ] – możliwe nieumyślne przypadki śmiertelności 
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Lokalizacja 

stanowiska 

na mapie  

(ryc. 8) 

Gatunek 

(status ochronny) 

Liczba par, osobników, 

rodzin, terytoriów 

lęgowych 

Ocena wpływu ze strony przedsięwzięcia 

podczas prac budowlanych. 

2 

Żaba wodna  

Rana esculentus 

(Ocz) 

Kilkanaście osobników  

na jednym godowisku, 

miejsce rozrodu 

 

[ 0 ] – obecność poza obszarem zainwestowania, brak 

bezpośrednich przekształceń siedliska na etapie budowy 

i eksploatacji, grunty poza szlakami migracji, brak 

potencjalnych siedlisk występowania; 

[ - ] – możliwe nieumyślne przypadki śmiertelności 

podczas prac budowlanych. 

3 

Ropucha szara 

Bufo bufo 

(Ocz) 

 

osobnik dorosły, 

przemieszczenia lokalne, 

migracje (1 stanowisko) 

[ 0 ] – obecność poza obszarem zainwestowania, brak 

bezpośrednich przekształceń siedliska na etapie budowy 

i eksploatacji, brak miejsc rozrodu i potencjalnych 

siedlisk;, poza szlakami migracji 

[ - ] – możliwe nieumyślne przypadki śmiertelności 

podczas prac budowlanych. 

4 

Jaszczurka zwinka  

Lacerta agilis 

(Ocz) 

pojedyncze osobniki  

w 2 lokalizacjach 

[0] – lokalizacja stanowisk, poza terenem 

zainwestowania, brak ubytku siedlisk i miejsc 

występowania, brak odpowiednich miejsc rozrodu na 

terenie inwestycji. 

 [ + ] - powstanie w czasie pierwszych kilku lat 

dogodnych miejsc rozrodu na piaszczyskach i roślinności 

inicjalnej. 

 

 

Ryc. 8. Stanowiska chronionych przedstawicieli herpetofauny. Oznaczenie zgodnie z numeracją tab. 5.  

 



 

Strona 27 z 60 
 

Tabor, w inwentaryzacji z roku 2010 potwierdza brak obecności w okolicy istotnych siedlisk 

rozrodczych płazów, pojedynczo lokalizuje je w stawikach wiejskich i torfiankach w miejscowościach 

Gieski, Świerczyńsko oraz odstojnikach nieczynnej oczyszczalni ścieków w Niechcicach (stanowisko 

rozrodcze ropuchy szarej Bufo bufo i kumaka nizinnego Bombina bombina). Teren zlokalizowany jest 

poza kluczowymi w regionie obszarami dla herpetofauny (Zieliński, Hejduk 1995).  

 

 

*Ssaki w tym nietoperze 

 

Stwierdzono obecność 6 gatunków ssaków objętych ochroną, w tym 3 gatunki nietoperzy podlegające 

ścisłej ochronie gatunkowej (tab. 5) oraz kilka kolejnych gatunków łownych (sarna, zając, lis). Ponad to 

powszechne i szeroko rozpowszechnione drobne ssaki m.in. polnik zwyczajny, mysz polna. 

Niska liczebność i status gatunków chronionych – szeroko rozpowszechnionych w kraju i regionie, 

niezagrożonych o wysokich liczebnościach populacji, wskazuje, że teren inwestycji nie jest miejscem 

istotnego występowania, w tym rozrodu gatunków rzadkich, cennych, zagrożonych czy będących 

przedmiotem ochrony najbliższych obszarów Natura 2000. Wykazane stanowiska i miejsca obserwacji 

w większości poza terenem zainwestowania (ryc. 9). Obszar budowy farmy fotowoltaicznej nie leży 

na istotnej trasie migracji gatunków małych, średnich i dużych. Nie wykryto miejsc dziennego 

schronienia, potencjalnych miejsc rozrodu i zimowisk nietoperzy. Rejestracja detektorowa, pozwoliła 

określić niską aktywność tej grupy, z pojedynczymi pojawami, w trakcie lokalnych przemieszczeń lub 

żerowania, najpospolitszych krajowych gatunków, typowych do zajmowanych siedlisk. Nie stwierdzono 

gatunków rzadkich, zagrożonych, wymienianych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, jak i na 

kartach Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (Głowaciński 2001). Gatunki łowne głównie na 

żerowiskach w szerokich areałach osobniczych, lub podczas migracji pokarmowych i lokalnych. 

Powszechność występowania wymienionych gatunków łownych w okolicy potwierdzają także 

miejscowi myśliwi. Potencjalna możliwość występowania dużych ssaków, ograniczona ze względu na 

brak w sąsiedztwie większych kompleksów leśnych. Obszar poza zdiagnozowanymi korytarzami 

intensywnych migracji, korytarzami łącznikowymi o znaczeniu krajowym i regionalnym (ryc. 10).    

 

 

Tabela 5. Wykazane gatunki ssaków chronione w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12 października 2011 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011, poz. 1419). Status 

ochronny: Oś - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Ocz - gatunki pod ochroną częściową z w/w 

Rozporządzenia. Oddziaływanie: [0] – obojętne, [-] – negatywne, [+] – pozytywne. 
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Lokalizacja 

stanowiska na 

mapie   

(ryc. 9) 

Gatunek 

(status ochronny) 

Liczba par, 

osobników, rodzin, 

terytoriów lęgowych 

Ocena wpływu ze strony przedsięwzięcia 

1 

jeż  

Erinaceus sp. 

(Ocz) 

2 os., różne 

lokalizacje 

[ 0 ] - bezpieczna odległość, brak bariery ekologicznej na trasie 

przemieszczanie się ssaków małych, średnich i dużych – 
lokalizacja poza głównymi szlakami i ciągami ekologicznymi, 

mała skala przedsięwzięcia, krótki czas realizacji mogący 

powodować efekt płoszenia i stresu. 

2 
kret europejski 

Talpa europaea 

(Ocz) 

3-4 rodziny,  

różne lokalizacje 

[ 0 ] – poza terenem zainwestowania, brak bezpośrednich 

przekształceń siedliska rozrodczego/przebywania na etapie 

budowy i eksploatacji. 

3 

wiewiórka 

Sciurus vulgaris 

(Ocz) 

 

1 os. [ 0 ] - bezpieczna odległość, brak bariery ekologicznej na trasie 

przemieszczanie się ssaków małych, średnich i dużych – 
lokalizacja poza głównymi szlakami i ciągami ekologicznymi, 

mała skala przedsięwzięcia, krótki czas realizacji mogący 

powodować efekt płoszenia i stresu. 

4 

borowiec wielki 

Nyctalus noctula 

(Oś) 

3-4 os.  

(przelot, żerowanie) 

[ 0 ] - brak bariery ekologicznej mogącej powodować kolizje z 
nietoperzami, lub zaburzać szlaki lokalnych przelotów, brak 

ubytku miejsc schronienia i rozrodu; 

[ + ] - zwiększenie bazy pokarmowej dla ssaków 
owadożernych. 

5 

mroczek późny 

Eptesicus serotinus 

(Oś) 

2-3 os.  

(przelot, żerowanie) 

[ 0 ] - brak bariery ekologicznej mogącej powodować kolizje z 

nietoperzami, lub zaburzać szlaki lokalnych przelotów, brak 
ubytku miejsc schronienia i rozrodu; 

[ + ] - zwiększenie bazy pokarmowej dla ssaków 

owadożernych. 

6 

karlik większy 

Pipistrellus nathusii 

(Oś) 

1-2 os.  

(przelot, żerowanie) 

[ 0 ] - brak bariery ekologicznej mogącej powodować kolizje z 

nietoperzami, lub zaburzać szlaki lokalnych przelotów, brak 

ubytku miejsc schronienia i rozrodu; 
[ + ] - zwiększenie bazy pokarmowej dla ssaków 

owadożernych. 

Ryc. 9. Stanowiska chronionych ssaków. Oznaczenia gatunków zgodnie z opisem w tabeli nr 6.  
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Ryc. 10. Lokalizacja inwestycji na tle przebiegu korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym. 

 

Na podstawie badań detektorowych  nietoperzy w okresie późnoletnim i jesiennym na tym 

obszarze Tabor (2010) podaje ubogi skład gatunkowy (borowiec wielki Nyctalus noctula i mroczek 

późny Eptesicus serotinus) przy niskiej rejestrowanej aktywności. Notowano tylko pojedyncze przeloty, 

bez większych koncentracji typowych dla żerowisk czy tras migracji pokarmowych, sezonowych. Nie 

stwierdzono obecności kolonii rozrodczych, jak również zimowisk.  

 

 

*Ptaki 

Przeprowadzone kontrole pozwoliły na wykrycie obecności 64 gatunków ptaków, z których 33 uznano 

za lęgowe w strefie analiz (51,5%, grunty sąsiadujące, bufor), brak stanowisk lęgowych ptaków w 

obrębie działki inwestycyjnej (tab. 7), możliwe gniazdowanie (kategoria „A” lęgowości, za: Sikora i in. 

2007) pliszki żółtej Motacilla flava (1 para). Stwierdzono 6 gatunków wymienianych w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej (4 gniazdowały w buforze – gąsiorek, lerka, ortolan i jarzębatka), brak obecności 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (Głowaciński 2001). Wykazane na powierzchni gatunki 

należą do ptaków pospolitych, szeroko rozpowszechnionych i niezagrożonych wyginięciem w skali 
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kraju i regionu (Chodkiewicz et al. 2015, Janiszewski i in. 2002, 2016). Reprezentują typowych 

przedstawicieli krajobrazu rolniczego w mozaice polnej z udziałem zadrzewień i zakrzaczeń różnego 

typu i powierzchni w regionie (MPPL, Tabor 2010, Neubauer i in. 2015). Liczebnie dominowały gatunki 

zalatujące, nie związane bezpośrednio z gruntami inwestycyjnymi, a jedynie w sposób krótkotrwały 

zajmujące przestrzeń powietrzną nad nimi – szpak Sturnus vulgaris czy grzywacz Columba palumbus. 

Bogactwo gatunkowe i liczebność gatunków lęgowych była niska, wykazano pojedyncze osobniki 

poszczególnych taksonów (tab. 7, ryc. 11).   

Nie wykazano obecności lęgowych gatunków rzadkich czy zagrożonych w skali kraju, najmniejsze 

krajowe populacje tworzą gniazdujące na terenach przyległych w strefie analiz (tab. 6): 

 

lp Gatunek 

Status i krajowa 

liczebność 

(Chodkiewicz i in. 2015) 

Gniazdowanie 

na działce 

inwestycyjnej 

Stwierdzone 

zagrożenia 

1 Dzięcioł zielony 
15 000 – 26 000 p 

(nieliczny) 
Nie 

brak efektu płoszenia, brak możliwości 

kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej na trasie przemieszczeń, nie 

przewiduje się ograniczenia dostępności i 

przekształceń potencjalnych siedlisk 

gniazdowych i żerowiskowych gatunków 

2 Słonka 
10 000 – 30 000 p 

(nieliczny) 
Nie 

 

Nie stwierdzono istotnych zagrożeń – dla ugrupowania lęgowego – ze strony przedsięwzięcia zarówno 

na etapie jego realizacji oraz eksploatacji (tab. 8). Większość wykazanych gatunków (92%) objętych jest 

ochroną gatunkową, stwierdzono ponadto 5 gatunków łownych – bażant, kuropatwa, krzyżówka, słonka 

i gęś zbożowa. Podczas inwentaryzacji szczególną uwagę zwrócono na występowanie gatunków 

„kluczowych” tj. ptaków o znaczeniu unijnym z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, a także występowanie 

rzadkich, nielicznych i średniolicznych gatunków ptaków: 

• gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001);  

• gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2011);  

• gatunki objęte ochroną miejsc występowania (ochrona strefowa);  

• gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (Sikora et al. 2007); 

• gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych (Chodkiewicz et al. 2015). 

 

Obszar inwestycyjny nie jest zlokalizowany na przecięciu istotnych szlaków wędrówkowych, 

lokalnych tras przelotowych, nie wykazano atrakcyjnych i intensywnie wykorzystywanych żerowisk 

gatunków stadnych (w tym blaszkodziobych, żurawi czy siewkowatych), lęgowisk, miejsc koncentracji, 

noclegowisk czy zgrupowań ptaków rzadkich, nie obserwowano na powierzchni wysokich liczebności 
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koczujących stad gatunków wróblowych czy przedstawicieli innych grup ptaków w istotnych 

liczebnościach. Gatunki dominujące w strukturze ornitofauny w okresie lęgowym i pozalęgowym należą 

do gatunków licznych i bardzo licznych w kraju (Chodkiewicz et al. 2015), o niezagrożonych, 

stabilnych populacjach (Chodkiewicz et al. 2016) i typowych dla krajobrazu rolniczego w środkowej 

części kraju. Wyniki korespondują z danymi wieloletnimi z powierzchni badawczej w ramach programu 

MPPL (monitoring pospolitych ptaków lęgowych, GIOŚ), najbliższy kwadrat to zlokalizowany 

w środowisku o zbliżonych parametrach siedliska - LD32 (m. Milejów, gm. Rozprza). Dane wskazują na 

dominację skowronka, grzywacza, dymówki oraz szpaka. 

Nie wykryto stanowisk lęgowych, jak i użytkowanych w tym sezonie gniazd gatunków 

kluczowych – np. rzadkich szponiastych, czy innych o niekorzystnych statusach ochronnych, 

liczebności, nielicznych, rzadkich czy zagrożonych (tab. 8). Obserwowane w tym czasie 

przemieszczenia i przeloty uzależnione były głównie od lokalnych warunków, układu roślinności, 

kompleksów leśnych czy obszarów żerowania gatunków dominujących. 

 

Tabela 7. Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków z liczebnością i statusem wykorzystania powierzchni 

inwestycyjnej (lęgowe, nielęgowe, zalatujące, przelotne). Wymienione gatunki są chronione prawem krajowym 

zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 

2011, poz. 1419). W odniesieniu do gatunków gniazdujących nielicznie podano liczbę par, do pospolitych „L”, w odniesieniu 

do gatunków nielęgowych liczebność łączną opisano w klasach: A-pojedyncze os., B-kilka os., C – kilkanaście os., D – 

kilkadziesiąt os. 

 

lp Nazwa gatunkowa 
Nazwa 

łacińska 

Liczebnoś

ć 

 

Typ wykorzystania powierzchni 

1 skowronek Alauda arvensis 
L 

(L - bufor) 

Gniazdowanie na działce inwestycyjnej 

możliwe, gniazduje na terenach przyległych 

pewne, regularnie zalatujący podczas 

lokalnych przemieszczeń 

2 piecuszek Phylloscopus trochilus A 
Nielęgowy, zalatujący na grunty przyległe 

 

3 trznadel Emberiza citrinella L 
Terytoria lęgowe na gruntach przyległych, 

nieliczny 

4 kapturka Sylvia atricapilla L 
Gniazduje na gruntach przyległych, 

wyjątkowo zalatująca na teren inwestycyjny  

5 makolągwa Linaria cannabina B 
Nielęgowa, nielicznie zalatująca, liczniejsza 

w okresie pozalęgowym 

 

6 kwiczoł Turdus pilaris B 
Nielęgowy, regularnie zalatujący, żerujący na 

terenie badań i gruntach przyległych 

7 modraszka Cyanistes caeruleus L Gniazduje w przyległym kompleksie leśnym 

8 dzięcioł duży Dendrocopos major L Gniazduje w przyległych zadrzewieniach 

9 
kukułka 

 
Cuculus canorus A 

Nielęgowa, zalatująca na grunty przyległe 

10 cierniówka Sylvia communis L 
Gniazduje na terenach przyległych, zalatująca 

na obszar inwestycyjny podczas lokalnych 

przemieszczeń i żerowania 

11 bocian biały Ciconia ciconia A 
Nielęgowy, przelotny w oddaleniu od działki, 

najbliższe zajęte gniazdo 1 km na wschód 
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lp Nazwa gatunkowa 
Nazwa 

łacińska 

Liczebnoś

ć 

 

Typ wykorzystania powierzchni 

(Parzniewice Małe, nr 23, słup eletroenerget.) 

12 myszołów Buteo buteo A 
Nielęgowy, regularnie zalatujący, lot 

patrolowy, polowanie 

13 pustułka Falco tinninculus A 
Nielęgowa, pojedynczy pojaw polującego 

ptaka, grunty rolne sąsiadujące na północ 

14 dymówka Hirundo rustica B 
Nielęgowa, regularnie choć nielicznie 

zalatująca na grunty inwestycyjne 

15 kos Turdus merula L 
Gniazduje na gruntach przyległych, nielicznie 

zalatujący podczas lokalnych przemieszczeń 

16 oknówka Delihon urbica A 
Nielęgowa, regularnie choć nielicznie 

zalatująca 

17 bogatka Parus major L 

Gniazduje n terenach przyległych, regularnie 

obecna w sąsiadującym lesie, aktywna 

wokalnie, nad obszarem inwestycyjnym, 

notowana jedynie podczas przemieszczeń. 

18 mysikrólik Regulus regulus A 
Nielęgowy, głos kontaktowy przelotnych 

ptaków, nie zalatuje na tereny inwestycyjne 

19 sroka Pica pica L 
Lęgowa na terenach sąsiadujących, 

regularnie, choć nielicznie zalatująca 

20 jarzębatka Sylvia nisoria 
 1 para 

 

Lęgowa na terenach przyległych 

21 sójka Garrulus glandiarus B 
Gniazdowanie prawdopodobne w 

przylegającym kompleksie leśnym, nielicznie 

zalatuje na grunty inwestycyjne 

22 kulczyk Serinus serinus A Nielęgowy, przelotny nad obszarem 

23 wróbel Paser demesticus C Nielęgowy, zalatujący 

24 mazurek Paser montanus C Nielęgowy, zalatujący 

25 słowik szary Luscinia luscinia L 
Terytoria w zakrzyczeniach wzdłuż cieku, na 

południe od działki 

26 bażant Phasianus colchicus A Nielęgowy, notowany na działce, żerowanie 

27 grzywacz Columba palumbus L 

Gniazduje na terenach przyległych, 

regularnie przelotny i żerujący na gruntach 

inwestycyjnych 

28 kruk Corvus corax L 
Terytorium gniazdowe w kompleksie leśnym 

na południe, zalatuje na grunty inwestycyjne 

29 łozówka Acrocephalus palustris L 
Terytorium w sąsiedztwie inwestycji, 

aktywna wokalnie,  

30 pliszka żółta Motacilla flava 

1 para 

(L – 

bufor) 

Gniazduje na terenach przyległych, zalatuje 

regularnie a obszar inwestycyjny podczas 

przemieszczeń lokalnych i żerowania, 

gniazdowanie na działce możliwe 

31 szpak Sturnus vulgaris L 
Gniazduje na gruntach przyległych,  

regularnie przemieszczenia nad obszarem 

inwestycyjnym i w okolicy 

32 zięba Fringilla coelebs C 
Gniazduje na terenach przyległych, zalatuje 

na grunty inwestycyjne, liczniejsza w okresie 

migracyjnym 

33 gąsiorek Lanius collurio 6 par 

Gniazduje na terenach przyległych, najbliższe 

stanowisko w zakrzaczeniach przy NE skraju 

działki oraz na użytkach zielonych na 

południu 

34 lerka Lululla arborea 1 para 
Lęgowa w buforze, stanowisko na skaju boru 

mieszanego 

35 krogulec Accipiter nisus A 
Nielęgowy, nielicznie zalatujący 

36 czajka Vanellus vanellus 1 para 
Lęgowa w buforze wschód od działki 

inwestycyjnej 
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lp Nazwa gatunkowa 
Nazwa 

łacińska 

Liczebnoś

ć 

 

Typ wykorzystania powierzchni 

37 krzyżówka Anas platyrhynchos A 
Nielęgowa, wyjątkowo zalatująca podczas 

przemieszczeń lokalnych 

38 śmieszka 
Chroicocephalus 

ridibundus 
B 

Nielęgowa, regularnie zalatująca, żerująca, 

pojedynczo i w stadach do kilkunastu 

osobników 

39 potrzeszcz Emberiza calandra L 
Lęgowy na gruntach przyległych, zalatywał 

regularnie, aktywny wokalnie 

40 rudzik Erithacus rubecula L 
Gniazduje na terenach przyległych, w obrębie 

kompleksu leśnego 

41 ortolan Emberiza hortulana 1 para 
Gniazduje na gruntach przyległych, zalatuje 

wyjątkowo na teren inwestycyjnym 

42 przepiórka Coturnix coturnix 3 pary 
Gniazduje na terenach przyległych, nie 

stwierdzona w obrębie działki inwestycyjnej 

43 kuropatwa Perdix perdix 1 para 
Gniazduje na terenach przyległych, nie 

stwierdzona w obrębie działki inwestycyjnej 

44 dzięcioł zielony Picus viridis 1 para 
Terytorium na gruntach sąsiadujących, 

zadrzewienia na południowy zachód 

45 pokląskwa Saxicola rtubetra 1 para 
Gniazduje na terenach przyległych, zalatuje 

na grunty inwestycyjne nielicznie 

46 dudek Upupa epos A 
Nielęgowy, zalatuje na grunty sąsiadujące 

nielicznie 

47 sierpówka Streptopelia decaocto B 
Nielęgowa, zalatująca nielicznie 

48 świergotek łąkowy Anthus pratensis A 
Nielęgowy, zalatuje wyjątkowo, okresy 

migracyjne 

49 zaganiacz Hippolaris icterina L 
Gniazduje prawdopodobnie w 

zadrzewieniach wzdłuż cieku, poza działką 

50 pliszka siwa Motacilla alba B 
Nielęgowa, zalatuje nielicznie 

51 pleszka Phoenicurus phoenicurus A 
Nielęgowa, zalatuje wyjątkowo  

52 gęś zbożowa Anser fabalis D 
Nielęgowa, kierunkowe migracje w okresach 

wędrówkowych, wysoki pułap i brak 

wykorzystanie gruntów inwestycyjnych 

53 wilga Oriolus oriolus A 
Nielęgowa, zalatuje wyjątkowo 

54 kos Turdus merula L 
Gniazduje na terenach przyległych, zalatuje 

na grunty inwestycyjne nielicznie 

55 śpiewak Turdus philomeos L 
Gniazduje na terenach przyległych, zalatuje 

na grunty inwestycyjne nielicznie 

56 błotniak stawowy Circus aeruginosus A 
Nielęgowy, wyjątkowo zalatujący, głównie 

lot patrolowy lub żerowanie 

57 jerzyk Apus apus A 
Nielęgowy, nielicznie zalatujący na grunty 

rolnicze w okolicy 

58 kawka Corvus monedula A 
Nielęgowa, nielicznie zalatująca na grunty 

inwestycyjne 

59 słonka Scolopax rusticola 1 para 
Terytorium na gruntach przyległych w 

obrębie lasu na południe od działki 
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lp Nazwa gatunkowa 
Nazwa 

łacińska 

Liczebnoś

ć 

 

Typ wykorzystania powierzchni 

60 pełzacz leśny Certhia familiaris A 
Nielęgowy, obecny w kompleksie leśnym, 

nie zalatywał na grunty inwestycyjne 

61 kowalik Sitta europea L 
Gniazduje na terenach przyległych, nie 

zalatywał na grunty inwestycyjne 

62 strzyżyk Troglodytes troglodytes L 
Lęgowy, obecny wzdłuż cieku oraz w 

kompleksie leśnym 

63 czubatka Lophophanes cristatus A 
Nielęgowa, głosy w okresie pozalęgowym  w 

kompleksie leśnym, mieszane stada z 

mysikrólikiem i innymi sikorami 

64 pierwiosnek Phylloscopus collybita L 
Gniazduje na gruntach przyległych, obecny w 

kompleksie leśnym.  

 
Ryc. 11. Stanowiska lęgowe gatunków „kluczowych” w ocenie powierzchni (gatunki wymieniane 

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, gatunki waloryzujące obszary Natura 2000) wykazane na badanym 

terenie działki inwestycyjnej i gruntach bezpośrednio przyległych. Nie mapowano stanowisk gatunków 

chronionych, pospolitych, powszechnych i regularnie notowanych w kraju i regionie.  Skrót gatunkowy: 

EH-ortolan, CR-przepiórka, PX-kuropatwa, SR-pokląskwa, PV-dzięcioł zielony, SN-jarzębatka. LC-

gąsiorek, SL-słonka, COX-kruk, L-lerka, W-czajka.   
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Analizowany obszar nie jest wymieniany w literaturze oraz dostępnych dokumentacjach jako 

obszar cenny ze względów awifaunistycznych w skali lokalnej, regionalnej czy ogólnokrajowej 

(Janiszewski i in. 2002, 2017). Zlokalizowany jest poza Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków, poza 

Specjalnymi Obszarami Ochrony Siedlisk, poza ostojami ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA). 

Warto podsumować, iż grunty inwestycyjne i obszar badań znajdują się także poza: 

• terenami w otoczeniu stref ochronnych stanowisk lęgowych i stałego przebywania ptaków 

podlegających szczególnej ochronie (m.in. bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny); 

• terenami w otoczeniu koloni rozrodczych czapli siwej, mew czy rybitw; 

• zbiornikami wodnymi i dolinami rzecznymi o szczególnie licznym występowaniu ptaków w 

okresie lęgów, migracji i/lub zimowania, położonymi poza obszarami OSO Natura 2000; 

• terenami wokół dużych kolonii lęgowych gawronów liczących co najmniej 500 gniazd; 

• terenami w otoczeniu koncentracji migracyjnych na otwartych polach i łąkach, takich gatunków 

jak: siewka złota, czajka, gęsi, żuraw czy bocian biały; 

• miejscami stwierdzeń i pojawów gatunków rzadkich w skali kraju (Komisja Faunistyczna 2016, 

2017 i 2018); 

• miejscami stwierdzeń i pojawów gatunków rzadkich, istotnych koncentracji w skali regionu 

(Krajewski i Janiszewski 2017, Janiszewski 2017, Obserwacje www.ptaki.org.pl). 

 

Teren inwestycji nie jest istotnie wykorzystywany przez poszczególne przedmioty ochrony oraz 

gatunki waloryzujące najbliżych obszarów Natura 2000 (SOOS), obszary ptasie (PLB) poza zasięgiem 

aktywności gatunków wskaźnikowych . Teren inwestycyjny i okolica nie stanowi on zarówno ważnego 

miejsca gniazdowania jak i istotnej bazy żerowiskowej dla poszczególnych gatunków będących 

przedmiotami ochrony obszarów chronionych.. Niewielka powierzchnia zainwestowania oraz ubogie 

siedliska, nie wpływają na pojawy i regularne wykorzystywanie przez ptaki. Dlatego nie zajmie on 

siedlisk lęgowych czy alternatywnych żerowisk. Przewiduje się jedynie okazjonalne przemieszczenia 

nad panelami i infrastrukturą , co przy charakterze inwestycji, nie zagraża większości z gatunków, a dla 

niektórych wzbogaci nawet bazę pokarmową i ułatwi zdobywanie pokarmu (np. dzierzby). Stwierdza się 

brak negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na spójność, prawidłowe 

funkcjonowanie, cele oraz poszczególne przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 – PLH Dąbrowy 

w Marianku, PLH Lasy Gorzkowickie, PLH Łąka w Bęczkowicach, PLB Zbiornik Jeziorsko, PLB 

Dolina Pilicy.   
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Tabela 8. Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków, status ochronny, krajowa kategoria liczebności 

(Chodkiewicz et al. 2015) i ocena oddziaływania na poszczególne taksony. Oddziaływanie: [0] – 

obojętne, [-] – negatywne, [+] – pozytywne. 

 

lp Nazwa gatunkowa 
Status  

ochronny 

Kategoria 

liczebności  

w Polsce* 

OCENA  

wpływu ze strony przedsięwzięcia 

1 

bażant Ł, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 
lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 

żerowiskowego. 

2 

bocian biały 

S, L, SPEC2 (H), 

A031 

  

średnio 

liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, gniazdo-żerowsko, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowiskowego. 

3 

bogatka S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 

żerowiskowego i gniazdowego. 

4 
cierniówka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska. 

5 

czajka S, L, SPEC2 (VU) 
średnio 

liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych i sezonowych, nie przewidziano przekształceń i 

ograniczenia użytkowanych siedlisk 

6 

dymówka S, L, SPEC3 (H) liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 

żerowiskowego. 

7 
dzięcioł duży S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

8 

jarzębatka 
S, L, SPEC3 (H), 

A307 
nieliczny 

[0] - stanowisko poza terenem zainwestowania, brak 

możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, 

nie przewidziano przekształceń siedliska 

9 

gąsiorek  
S, L, Non-SPEC, 

A338 
liczny 

[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak 
możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, 

nie przewidziano przekształceń i ograniczenia dostępności 

siedlisk występowania 
[-] czasowe, krótkotrwałe płoszenie 

10 

grzywacz S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedlisk 
występowania 

11 
kapturka S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 
ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

12 

kos S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - bezpieczna odległość stanowisk, brak efektu płoszenia, 

brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska, 
stanowisko poza terenem zainwestowania. 

13 

krogulec S, L, Non-SPEC nieliczny 

[0] - brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej na trasie przelotów lokalnych, nie 
przewidziano przekształceń i dostępności siedliska 

żerowiskowego; 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie 

14 

kruk S, L, Non-SPEC 
średnio 

liczny 

[0] - brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 
ekologicznej na trasie przelotów lokalnych, nie 

przewidziano przekształceń siedlisk występowania 

 

15 
krzyżówka Ł, L, Non-SPEC 

średnio 

liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, brak potencjalnych siedlisk występowania. 

16 kukułka S, L, Non-SPEC średnio [0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
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liczny istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń i ograniczeń 

siedlisk występowania. 

17 

kulczyk S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedlisk 
występowania. 

18 

kwiczoł S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 
lokalnych, nie przewidziano przekształceń i dostępności 

siedliska żerowiskowego. 

19 

lerka 
S, L, SPEC2 (H), 

A246 
liczny 

[0] – stanowiska poza obszarem zainwestowania, w 

odmiennych siedliskach, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń i ograniczenia dostępności siedlisk 

występowania. 

20 

łozówka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - bezpieczna odległość, stanowiska poza terenem 

zainwestowania, brak efektu płoszenia, brak możliwości 

kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, nie 
przewidziano ograniczenia dostępności i przekształceń 

siedlisk występowania. 

21 

makolągwa S, L, SPEC2 (D) liczny 

[0] - bezpieczna odległość, stanowiska poza terenem 

zainwestowania, brak efektu płoszenia, brak możliwości 
kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, nie 

przewidziano przekształceń siedliska,  

[+] - zwiększenie bazy pokarmowej - w kilku latach 
funkcjonowania jako żerowisko wśród roślinności 

inicjalnej, w ciągu trwania przedsięwzięcia jako efekt 

przyciągania owadów); 

22 

mazurek S, L, SPEC3 (D) liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 
żerowiskowego. 

23 

modraszka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 
lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedlisk 

występowania 

24 
mysikrólik S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 
lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

25 

myszołów S, L, Non-SPEC 
średnio 

liczny 

[0] - brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej na trasie przelotów lokalnych, nie 
przewidziano przekształceń siedliska i ograniczenia 

dostępności lokalnych żerowisk. 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie. 

26 

oknówka S, L, SPEC3 (D) liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 

żerowiskowego. 

27 
piecuszek S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

28 

pliszka żółta S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej,  

[-]- możliwe potencjalne (czasowe) przekształcenie siedlisk 

lęgowych i żerowiskowych gatunku – 1 para, możliwe 
czasowe i krótkotrwałe płoszenie; 

 [+] - zwiększenie bazy pokarmowej - w kilku latach 
funkcjonowania jako żerowisko wśród roślinności 

inicjalnej, w ciągu trwania przedsięwzięcia jako efekt 

przyciągania owadów. Zwiększenie bezpieczeństwa lęgów 
w wyniku ogrodzenia przed drapieżnikami); 

29 

potrzeszcz S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej na trasie przelotów lokalnych, nie 
przewidziano przekształceń i dostępności siedlisk 
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30 

pustułka S, L, SPEC3 (D) nieliczny 

[0] - brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej na trasie przelotów lokalnych, nie 
przewidziano przekształceń siedliska żerowiskowego; 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie. 

31 
rudzik S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - bezpieczna odległość stanowisk, brak efektu płoszenia, 

brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 
ekologicznej. 

32 

skowronek S, L, SPEC3 (H) bardzo liczny 

[0] - brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, 
[-]- możliwe potencjalne (czasowe) przekształcenie siedlisk 

żerowiskowych gatunku, możliwe czasowe i krótkotrwałe 

płoszenie; 
[+] - zwiększenie bazy pokarmowej - w kilku latach 

funkcjonowania jako żerowisko wśród roślinności 

inicjalnej, w ciągu trwania przedsięwzięcia jako efekt 
przyciągania owadów. zwiększenie bezpieczeństwa lęgów 

w wyniku ogrodzenia przed drapieżnikami). 

33 

słowik szary S, L, Non-SPEC 
średnio 

liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń i ograniczenia 

dostępności siedliska. 

34 

sójka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedlisk 

występowania 

35 
sroka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

36 
szpak S, L, SPEC3 (D) liczny 

[0] –  brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska. 

37 
śmieszka S, L, Non-SPEC 

średnio 

liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowania. 

38 

trznadel S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 
płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska; 

[+] - zwiększenie bazy pokarmowej - w kilku latach 
funkcjonowania jako żerowisko wśród roślinności 

inicjalnej, w ciągu trwania przedsięwzięcia jako efekt 

przyciągania owadów. zwiększenie bezpieczeństwa lęgów 
w wyniku ogrodzenia przed drapieżnikami). 

39 

wróbel S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej na trasie przelotów 

lokalnych, nie przewidziano przekształceń siedliska 
żerowiskowego. 

40 
zięba S, L, Non-SPEC bardzo liczny 

[0] - bezpieczna odległość stanowisk, brak efektu płoszenia, 

brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 
ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

41 ortolan 
S, L, SPEC2 (H), 

A379 

średnio 

liczny 

[0] - bezpieczna odległość, stanowiska poza terenem 

zainwestowania, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt 

bariery ekologicznej, nie przewidziano przekształceń 

siedliska; 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie 

42 przepiórka S, L, SPEC3 (H) 
średnio 

liczny 

[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak 
możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, 

nie przewidziano przekształceń siedlisk występowania; 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie 

43 kuropatwa Ł, L, SPEC3 (VU) 
średnio 

liczny 

[0] - bezpieczna odległość, stanowisko poza terenem 

zainwestowania, brak efektu płoszenia, brak możliwości 

kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, nie 
przewidziano przekształceń siedliska. 

44 dzięcioł zielony S, L, SPEC2 (H) nieliczny 
[0] - bezpieczna odległość, stanowisko poza terenem 

zainwestowania, brak efektu płoszenia, brak możliwości 

kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, nie 
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przewidziano przekształceń siedliska. 

45 pokląskwa S, L, Non-SPEC liczny 

[0] - bezpieczna odległość, stanowiska poza terenem 

zainwestowania, brak efektu płoszenia, brak możliwości 
kolizji, nie istnieje efekt bariery ekologicznej, nie 

przewidziano przekształceń siedliska. 

46 dudek S, L, SPEC3 (D) nieliczny 
[0] - brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
przekształceń siedliska. 

47 sierpówka S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
przekształceń siedliska żerowania. 

48 świergotek łąkowy S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
przekształceń siedliska żerowania. 

49 zaganiacz S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowania. 

50 pliszka siwa S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowania. 

51 pleszka S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowania. 

52 gęś zbożowa Ł, P, Non-SPEC 

nie 

gniazduje, 

licznie 

przelotna 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, brak zaburzeń i wpływu 

na szlaki migracyjne, poza terenami żerowiskowymi i 

noclegowiskami 

53 wilga S, L, Non-SPEC liczny 
[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

przekształceń siedliska żerowania. 

54 kos S, L, Non-SPEC liczny 
[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

55 śpiewak S, L, Non-SPEC liczny 
[0] - stanowiska poza terenem zainwestowania, brak efektu 

płoszenia, brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 

ekologicznej, nie przewidziano przekształceń siedliska. 

56 błotniak stawowy 
S, L, Non-SPEC, 

A081 
nieliczny 

[0] – brak możliwości kolizji, nie istnieje efekt bariery 
ekologicznej, nie przewidziano ograniczenia dostępności i 

przekształceń siedliska żerowania. 

[-] – czasowe i krótkotrwałe płoszenie 

57 jerzyk S, L, Non-SPEC 
średnio 

liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 
żerowania. 

58 kawka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 
żerowania. 

59 słonka Ł, L, Non-SPEC nieliczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 

występowania 

60 pełzacz leśny S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 

występowania 

61 kowalik S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 
istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 

występowania 

62 strzyżyk S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 
występowania 
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63 czubatka S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 

ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 
występowania 

64 pierwiosnek S, L, Non-SPEC liczny 

[0] – brak efektu płoszenia, brak możliwości kolizji, nie 

istnieje efekt bariery ekologicznej, nie przewidziano 
ograniczenia dostępności i przekształceń siedliska 

występowania 

Status ochronny: 

1) Status krajowy: S – gatunek objęty ochroną ścisłą; C – gatunek objęty ochroną częściową, Ł – gatunek łowny 

2) status występowania w kraju: L – lęgowy (gniazdujący regularnie na znacznym obszarze); I – lęgowy tylko lokalnie 

albo sporadycznie ; P – przelotny lub przylatujący 

3) Oznaczenie gatunku wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a więc zagrożonego na poziomie Unii 

Europejskiej (np. A203) 

4) Species of European Conservation Concern – gatunki specjalnej troski na poziomie europejskim. 

SPEC2 – gatunki niezagrożone globalnie, o niekorzystnym statusie ochronnym w Europie, skoncentrowane 

w Europie, SPEC3 – gatunki niezagrożone globalnie, o niekorzystnym statusie ochronnym w Europie, 

nieskoncentrowane w Europie, Non-SPECE – gatunki niezagrożone globalnie, o korzystnym statusie ochronnym 

w Europie, skoncentrowane w Europie (BirdLife 2011) 

.*Chodkiewicz T., Kuczyńki L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena 

liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce. Ornis Polonica 56: 149-189.  

 

 

Całosezonowe badania ugrupowania awifauny prowadzono na terenie gminy Wola Krzysztoporska 

i Rozprza między lipcem 2009 – a czerwcem 2010 r. Inwentaryzację wykonano na potrzeby oceny 

wpływu planowanej realizacji farmy wiatrowej (Tabor 2010). Badania objęły wtedy także bezpośrednio 

działkę nr 56/1 obręb Parzniewice Małe, analizowane w niniejszym opracowaniu. W oparciu o kilka 

modułów badawczych (liczenia punktowe, transektowe, MPPL, cenzus gniazdowania) stwierdzono 

występowanie 118 gatunków ptaków, z czego 113 objętych było ochrona gatunkową.  W okresie lato-

jesień-zima, spośród gatunków kluczowych największą liczebnością i frekwencją wykazywał się szpak, 

dymówka i skowronek. Szpak koncentrował się głównie w pobliży wsi, na polach, w zadrzewieniach 

osiągając liczebności liczące kilkaset osobników w pojedynczym stadzie i łącznie około 1 tys. 

osobników w czasie obserwacji całodniowych w szczycie okresu migracji i koczowań polęgowych. 

Pozostałymi gatunkami dominującymi liczebnościowo były: skowronek, kwiczoł, gawron, kawka, zięba, 

jerzyk, grzywacz, dzwoniec, świergotek łąkowy, pliszka siwa, pliszka żółta, trznadel. Gatunkami 

o najwyższej frekwencji były: myszołów, kulczyk, srokosz, wróbel, mazurek, potrzeszcz, sójka, 

skowronek, zięba, dzwoniec, makolągwa, dymówka, kwiczoł, bogatka. Okres wiosenny charakteryzował 

się występowaniem w miesiącu marcu wzrostu natężenia przelotu ptaków, którego największe nasilenie 

odbyło się w dniach 18 marca – 5 kwietnia. Dominowały wówczas następujące gatunki: skowronek, 

grzywacz, kwiczoł, szpak, pliszka siwa, czajka, gęś zbożowa, gęś białoczelna, śpiewak, kwiczoł, 
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świergotek łąkowy, śmieszka. W ramach cenzusu w strefie buforowej wykazano gniazdowanie – 

gąsiorek, ortolan, żuraw, derkacz, bocian biały, kobuz, kruk, myszołów, lerka, błotniak stawowy, 

srokosz. W ramach modułu MPPL stwierdzono występowanie 44 gatunków ptaków, z których 

za lęgowe należy uznać 11-13  gatunków. Pozostałe gatunki obserwowano jako zalatujące, żerujące, 

koczujące i nielęgowe. Spośród lęgowych dominowały: skowronek, pliszka żółta, trznadel, kwiczoł, 

mazurek, wróbel, zięba. Frakcje nielęgową reprezentowały głównie: grzywacz, pliszka siwa, szpak. 

Nie wykazano istotnych i znaczących koncentracji i wykorzystania terenu podczas migracji, 

zimowania i dyspersji polęgowej przez gatunki kluczowe. Wykazane zgrupowanie ptaków nie odbiegało 

od normy i szerokiego tła jakim są tereny rolnicze regionu. Nie stwierdzono także obecności wąskich 

gardeł przelotu ptaków, korytarzy i ciągów migracyjnych, koncentracji gatunków chronionych w skali 

wyróżniającej ten obszar.  

Stwierdzone gatunki należą do ptaków szeroko rozpowszechnionych, licznych, o niskim stopniu 

zagrożenia w skali kraju. Określono także brak negatywnego wpływu na lokalne i ponadregionalne 

ugrupowanie awifauny oraz obszary chronione w tym najbliższe obszary Natura 2000.  

 

 

 

 

7. Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze 

 

 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco i negatywnie oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze (obszary chronione, chronione gatunki, chronione siedliska przyrodnicze 

i zbiorowiska roślinne). Jest to inwestycja punktowa o niewielkiej skali oddziaływania, 

zlokalizowana w środowiskach silnie przekształconych przez człowieka. Brak tutaj siedlisk 

i środowisk charakteryzujących się naturalnością, złożonością ekosystemów, wysokim 

wskaźnikiem różnorodności biologicznej. 

Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności wykazanych zbiorowisk roślinnych, 

brak stanowisk roślin i siedlisk objętych ochroną stwierdza się, że nie nastąpi istotne i negatywne 

oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji i obszaru bezpośrednio przyległego. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, głównie w jego początkowej fazie nastąpi przekształcenie 

stwierdzonej roślinności na jej inny typ z nieco odmienną szatą i gatunkami. Nastąpi zwiększony udział 

roślin związanych z fazą inicjalną, otwartymi piaszczyskami, nagimi połaciami gleby. Siedliska te 

sprzyjają rozwojowi cennej roślinności miododajnej. W późniejszym okresie w miejscach pod panelami 
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występować będą głównie zbiorowiska trawiaste, wydepczyska, roślinność ruderalna – układ dość 

tożsamy i porównywalny z obecną strukturą. W wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie 

przewiduje się ubytku i wycinki drzew.   

W związku z brakiem stwierdzonych stanowisk i terytoriów rozrodczych ptaków, 

zlokalizowanych bezpośrednio na terenie działki inwestycyjnej, nie wystąpią starty wśród gatunków 

lęgowych krajobrazu rolniczego, związane z utratą lub trwałym przekształceniem siedlisk (tab. 8). 

Niewielka powierzchnia obszaru zajętego przez panele, nie będzie też istotnie wpływać na ograniczenie 

żerowisk takich gatunków jak – szpak, grzywacz, kwiczoł czy bażant. Potencjalna utrata siedlisk 

(zarówno lęgowisk, jak i miejsc żerowania) w wyniku realizacji przedsięwzięcia może dotyczyć jedynie 

gatunków o mniejszych powierzchniowo areałach osobniczych, chodzi tu głównie o pliszkę żółtą 

(1 para) dla której opisywanym w literaturze zagrożeniem jest m.in. bezpośrednia utrata siedlisk na rzecz 

inwestycji (Solar Power 2011. Briefing. RSPB, London). W przypadku niewielkiej obszarowo 

inwestycji, zlokalizowanej na ubogich przyrodniczo gruntach, ubytek krótkoterminowy dogodnych 

siedlisk lęgowych dla ptaków będzie nieistotny oraz zrekompensowany w wyniku powstania nowych 

siedlisk, żerowisk, lepszej bazy pokarmowej, zahamowania zarastania obszarów koczowania ptaków 

terenów otwartych. Gatunki gniazdujące w pobliżu (poza strefa zainwestowania), nie są narażone 

na istotne negatywne oddziaływania, a główne zagrożenie to etap budowy i możliwe płoszenie, które 

powinno być ograniczone odpowiednimi zabiegami minimalizującymi. 

W kontekście postępującej sukcesji wtórnej i zarastania krajobrazu otwartego, powstanie nowej 

i wolnej przestrzeni otwartej i porośniętej stadium inicjalnym roślinności – pozytywnie wpłynie na 

kształtowanie przestrzeni, ciepłolubnych zbiorowisk nieleśnych, zwiększenie bazy pokarmowej dla 

owadów oraz ptaków (tab. 4 i 8). Budowa i użytkowanie instalacji nie będzie stanowić bariery 

ekologicznej dla awifauny w okresie lęgowym oraz podczas koczowania, dyspersji młodych, migracji 

i zimowania. W pierwszych latach funkcjonowania przewiduje się niewielkie zmiany w stanie gatunków 

lęgowych terenów otwartych gniazdujących na terenie lub bezpośrednio inwestycji. Powstaną nowe 

dogodne żerowiska wśród roślinności inicjalne powstałej w wyniku realizacji inwestycji, powstaną także 

nowe dogodne miejsca do czatowania (elementy paneli, ogrodzenia) dla takich gatunków jak: gąsiorek, 

srokosz, pustułka, myszołów czy sowy (Tryjanowski i Łuczak 2013). Nagrzewające się elementy 

ogrodzenia, ogniw przyciągają na dogodne żerowiska ptaki owadożerne (pokląskwa, pliszki, 

kopciuszek, białorzytka, skowronek). Jak wynika z przeprowadzonych analiz porównawczych dla 

istniejącej instalacji PV w Czerniewicach, woj. kujawsko-pomorskie (Łukaszewicz, Tabor – dane 

niepubl.), miejsca takie są dobrym terenem do żerowania, wychowu młodych dla istotnego zgrupowania 
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ptaków wróblowych. Teren wykaszany pod panelami będzie w latach późniejszych dogodnym miejscem  

występowania gryzoni i z kolei dobrym i nowym miejscem żerowania dla ptaków drapieżnych, 

krukowatych i sów. Ja wynika z przeglądu literatury, miejsca takie stają się rzadkością w wyniku 

zarastania w lokalnej i regionalnej strukturze krajobrazu. 

Nie przewiduje się w przypadku analizowanej inwestycji farmy fotowoltaicznej wystąpienia 

kolizji z elementami produkującymi energię. Podawane w literaturze kolizje ptaków na farmach ogniw 

fotowoltaicznych pochodzą z incydentalnych przypadków zderzenia się z wysokimi elementami luster 

odbierających energię od paneli (SunShot Vision Study. 2012. U.S. Departament of Energy). Tu nie 

zastosowano takiej technologii i nie przewiduje się powstania kolizyjnych, wysokich elementów 

instalacji. Zagadnienie zderzeń ptaków z – odbiegającymi istotnie charakterem inwestycji energetycznej 

- napowietrznymi liniami energetycznymi było szeroko analizowane także w warunkach krajowych 

(Kustusch i in. 2013, Maniakowski i in. 2013). 

Po zastosowaniu działań minimalizujących, zapobiegawczych i ograniczających (zawartych 

w pkt. 6), nie przewiduje się wystąpienia istotnego i negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze oraz na najbliższe obszary chronione. Odnosi się to także do oddziaływania 

skumulowanego względem najbliższych podobnych urządzeń i instalacji (planowane instalacje PV 

na działkach 130, 131 i 60/1, stacja bazowa GSM oraz sąsiadująca turbina wiatrowa). Budowa 

i użytkowanie farmy fotowoltaicznej jest przedsięwzięciem punktowym, nie stanowi samo w sobie 

bariery ekologicznej oraz w powiązaniu z podobnymi inwestycjami energetycznymi. W wyniku 

zastosowania matowej powierzchni nie będzie występował istotny „efekt lśnienia/olśnienia” dla ptaków. 

Nie będzie się on wyróżniał spośród tła otoczenia i środowisk sąsiednich. Będzie on nieistotny i nie 

spowoduje u ptaków dezorientacji terenowej, pomylenia instalacji z powierzchnią wody u ptaków 

wodno – błotnych czy zakłóceń u ptaków orientacji w czasie wędrówek przy pomocy nawigacji 

słonecznej. Z uwagi na miejscowy i niewielki obszarowo charakter instalacji, skierowanej pod stałym 

kątem do powierzchni ziemi, nie będzie występował efekt powstawania dodatkowych prądów 

wstępujących. Wolne przestrzenie nie zajętego gruntu pomiędzy szeregowo ustawionymi panelami 

spowodują niwelację całkowitą ewentualnego efektu nagrzewania się powietrza. Nie spowoduje to tym 

samym żadnych turbulencji i nie zakłóci lotów wznoszących, szybujących dla ptaków drapieżnych, 

krukowatych, dużych wodno – błotnych. W okresie trwającej migracji ptaków teren ten nie zakłóci 

w sposób istotny i negatywny strumienia przelotu, szybujących i wznoszących się ptaków. Inwestycja 

jest na tyle mała, że wszelka i potencjalna zmiana termiki od elementów metalowych będzie 

niezauważalna i nieistotna dla ptaków oraz nie będzie powodowała ruchów pionowych powietrza. 
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W odniesieniu do pozostałych grup organizmów (ssaki, w tym nietoperze, płazy i gady) nie 

przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania ani istotnego wpływu. Teren przedsięwzięcia 

nie stanowi ostoi i ważnego miejsca występowania chronionych gatunków i siedlisk, o znaczeniu 

miejscowym, lokalnym czy regionalnym. Brak korytarzy ekologicznych, szlaków migracji i istotnych, 

regularnych przemieszczeń zwierząt przez teren działki inwestycyjnej i w najbliższej okolicy. Obszar 

poza korytarzami krajowymi oraz lokalnymi. Nie przewiduje się ujemnego wpływu realizacji inwestycji 

na najbliższe planowane przejścia dla zwierząt w ciągu trasy A1: 

▪ obiekt PZM-56 (przepust dla małych zwierząt zespolony z ciekiem/rowem, km projektowy 

364+888), zlokalizowany ma być około 780m na północny zachód; 

▪ obiekt PZM-57 (przepust suchy dla zwierząt małych, km projektowy 366+290), zlokalizowany 

ok. 730m na południowy zachód; 

▪ obiekt PZM-58 (przepust dla małych zwierząt zespolony z ciekiem/rowem, km projektowy 

364+888), zlokalizowany ma być około 920m na południowy zachód. 

Najbliższy mikrociąg środowiskowy, potencjalnie wykorzystywany do migracji małych zwierząt, 

to zadrzewiony ciek wraz z północnym skrajem lasu. Struktury siedliskowe ciągu nie przebiegają przez 

teren działki i planowanego obszaru zainwestowania, zlokalizowane są poza jego granicami 

w bezpiecznych odległościach. Realizacja inwestycji nie ograniczy (brak efektu bariery) swobodnej 

wymiany i przemieszczeń zwierząt małych, średnich i dużych, także ze względu na proponowane 

działania minimalizujące. Brak siedlisk wodnych (rzeki, zbiorniki, rozlewiska o znacznych 

powierzchniach), wpłynął na ograniczone występowania przedstawicieli herpetofauny. Zlokalizowany 

jedno godowisko i miejsce rozrodu w bezpiecznej odległości od granic działki. W związku 

z możliwością migracji płazów do tego stanowiska w okresach wędrówkowych z wykorzystaniem ciągu 

w postaci rowów i cieków śródpolnych, oraz zakrzaczeń o podwyższonej wilgotności, istnieje ryzyko na 

etapie prac budowlanych, możliwych nieumyślnych przypadków śmiertelności płazów, co wymaga 

podjęcia działań minimalizujących. Pozbawiony wysokiej roślinności zielnej, regularnie wykaszany 

i dobrze nasłoneczniony teren farmy PV stworzy korzystne warunki do występowania pospolitych 

gatunków gadów. Wpływ na chiropterofaunę jest obojętny, grunty nie obejmują regularnie i intensywnie 

wykorzystywanych żerowisk, nie przebiegają przez działkę oraz w okolicy szlaki wędrówek 

sezonowych, jak również istotnych tras przelotów lokalnych, nie wykryto miejsc schronienia, 

potencjalnych miejsc rozrodu, czy hibernacji – jest niewiele lub nie występują w ogóle.  Charakter 

inwestycji nie stwarza ryzyka kolizji i śmiertelności nietoperzy na etapie budowy czy eksploatacji 
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paneli. Korzystny aspekt, to m.in. wzrost bazy pokarmowej ssaków owadożernych, w tym nietoperzy. 

W odniesieniu do wykazanego zgrupowania fauny bezkręgowców przewiduje się krótkotrwałe, 

chwilowe i przejściowe ujemne oddziaływanie w postaci nieistotnego przekształcenia roślinności 

pokarmowej (głównie dla stwierdzonych gatunków chronionych trzmieli i pozostałych 

błonkoskrzydłych zapylających). Nie będzie to jednak oddziaływanie istotnie negatywne z uwagi na 

pojawienie się roślinności zastępczej oraz inicjalnej, która zrekompensuje chwilową utratę pożytku 

pokarmowego dla trzmieli. 

 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w ubogim krajobrazie rolniczym, ze względu na niewielki 

obszar i charakter inwestycji, brak rozbudowanej infrastruktury, wysokich elementów, nie powstaną 

nowe czy agresywne dominanty krajobrazowe, zachowany zostanie pól- otwarty (w odniesieniu 

do sąsiadujących zadrzewień o różnej powierzchni) charakter krajobrazu z przedpolem widokowym 

i harmonijną strukturą przestrzenną. Nie zaburzy to funkcjonowania, przedmiotów i celów ochrony oraz 

walorów Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawki”. Podsumowując analizę oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, pozostałych gatunków 

i siedlisk w strefie oddziaływania bezpośredniego (teren inwestycji) i pośredniego (bufor), należy 

stwierdzić, że nie mieści się ona w kategorii głównych, negatywnych oddziaływań (tab. 9). Można 

ją zaliczyć do zagrożeń pobocznych i uzupełniających. Tym niemniej wpływ budowy i użytkowania 

elektrowni fotowoltaicznych na gatunki i siedliska zgodnie z „zasada przezorności” należy ograniczyć 

go proponowanymi zabiegami wymienionymi w pkt. 8. 

 

 

Tabela 9. Wykaz i rangi zagrożeń antropogenicznych dla ptaków, pozostałych gatunków zwierząt 

i siedlisk z umiejscowieniem wpływu oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy 

gatunków siedlisk i środowisk krajobrazu rolniczego i terenów zurbanizowanych. Zagrożenia 

wymieniono w kolejności ich rangi i znaczenia, przedmiotowa inwestycja pogrubiona czcionką.  

 
 

Zagrożenia główne 

 

Zagrożenia poboczne i uzupełniające 

 

[1]. Intensyfikacja rolnictwa (nadmierne stosowanie 

środków chemicznej ochrony roślin, nadmierne 

nawożenie i mechanizacja, scalanie gruntów, usuwanie 

zadrzewień i zakrzaczeń, likwidacja miedz, 

powstawanie rozległych monokultur upraw). 

[1]. Fragmentacja populacji (budowa dróg, niszczenie 

korytarzy ekologicznych), zmiany środowiska na 

zimowiskach ptaków. 

 

 

[2]. Zmiana stosunków wodnych w kierunku 

nadmiernego przesuszenia, regulacje cieków wodnych. 

[2]. Kłusownictwo i handel ptakami. 

[3]. Zmiana użytkowania terenów rolniczych 

(zabudowa, kopalnie, zbiorniki wodne, zamiana na 

grunty leśne). 

[3]. Ubożenie bazy pokarmowej w okresie zimowym 

(brak nasion w obejściach). 
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[4]. Zanik starych zadrzewień wiejskich, kwietnych 

ogrodów przydomowych, brak kryjówek dla ptaków 

gniazdujących w budynkach. 

[4]. Ubożenie bazy pokarmowej (głównie bezkręgowce) 

w wyniku monotypizacji środowiska. 

[5]. Presja drapieżników z gatunków obcych i 

inwazyjnych (kot, jenot, norka amerykańska). 

[5]. Ubożenie bazy pokarmowej (głównie bezkręgowce) 

w wyniku zatrucia i skażeń Środowiska. 

[6]. Skażenia chemiczne metalami ciężkimi i 

substancjami ropopochodnymi, nadmierna eutrofizacja 

środowiska, nadmierne zakwaszenie gleb, emisja 

zanieczyszczeń. 

[6]. Kolizje z przeszkodami typu wiatraki, linie 

energetyczne (np. bocian biały), samochody, maszty 

telefonii oraz ogrodzenia. 

[7]. Polowania. [7]. Presja turystyczna (grupy zorganizowane, 

ornitologia turystyczna, budowa lokalnej infrastruktury 

obserwacyjnej i wypoczynkowej, wypoczynek w 

miejscach wrażliwych dla ptaków). 

 [8]. Pozostałe rodzaje bezpośredniej presji człowieka 

(np. wypas zwierząt, wandalizm i prześladowanie – 

sów, ptaków drapieżnych). 

 

W ocenie eksperckiej nie wystąpią istotne, negatywne oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze (szata roślinna, świat zwierząt kręgowych i bezkręgowych) ze strony budowy, 

ubytkowania farmy fotowoltaicznej. Nie zostaną naruszone przedmioty i cele ochrony najbliższych 

obszarów Natura 2000 i cele ochrony OChK. Z uwagi na punktową i nieinwazyjną skalę 

przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze 

w odniesieniu do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawki”. Nie przewiduje się 

wystąpienia szkód w środowisku przyrodniczym w odniesieniu do zachowania właściwego stanu 

ochrony gatunków, siedlisk oraz walorów kulturowo-krajobrazowych podlegających ochronie 

w ramach OChK. 

 

 

8. Opis działań minimalizujących i zapobiegawczych 

 

W celu zapobieżenia i ograniczeniu, zminimalizowaniu potencjalnych oddziaływań ujemnych (głównie 

na etapie realizacji i eksploatacji), zaleca się wprowadzić następujące działania: 

❖ w celu ograniczenia ryzyka negatywnego oddziaływania na najbliżej wykazane stanowiska 

gatunków chronionych zwierząt – zaleca się prowadzenie wszelkich prac budowlanych w okresie 

lęgowym i rozrodczym zwierząt.. W jego zakres wejdzie m.in. analiza stopnia zasiedlenia działki 

bezpośrednio przed pracami ziemnymi, kontrola wykopów, sprawdzenie szczelności i lokalizacji 

płotów zabezpieczających przed wnikaniem zwierząt na plac budowy, bieżące reagowanie na 

zaistniałe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego; 

❖ na stanowiskach chronionych gatunków zwierząt (ptaki, ssaki, płazy, gady, bezkręgowce) nie 

będą prowadzone drogi dojazdowe, nie będą składowane materiały, brak organizacji parków 
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maszyn i zaplecza dla pracowników; 

❖ wprowadzone zostaną na czas realizacji zadania (prace budowlane) specjalne płotki 

zabezpieczające w okresie aktywności małych zwierząt (ssaki, płazy, gady, duże bezkręgowce), 

chroniące przed przenikaniem w wykopy czy zabezpieczające przed potencjalną śmiertelnością 

ze strony pracującego ciężkiego sprzętu. Wygrodzeniem objąć teren prac budowlanych, 

minimum w części południowej w okolicy cieku i zadrzewień; 

❖ w czasie prowadzenia ziemnych prac budowlanych, prowadzić okresowe kontrole wykopów 

w celu sprawdzenia czy nie doszło do przypadkowego uwięzienia w nich zwierząt (płazy, gady, 

małe ssaki). W przypadku odnalezienia osobników, uwolnić i przenieść poza teren budowy 

w miejsce bezpieczne – np. sąsiadujące od południa zadrzewienia; 

❖ zakaz użytkowania sprzętu ciężkiego emitującego hałas i drgania porą nocną ze względu 

na wykazane gatunki zwierząt o nocnej aktywności; 

❖ ostateczne ogrodzenie inwestycji należy wykonać z materiału umożliwiającego przenikanie 

zwierząt małych (gryzonie, owadożerne, płazy i gady, duże bezkręgowce), przez obszar instalacji 

– siatka, ogrodzenie panelowe z drutu, tworzywa sztucznego, można zastosować pozostawienie 

wolnej przestrzeni od gruntu 10-15cm; 

❖ nie należy wprowadzać nasadzeń porastających ogrodzenie w postaci pnączy, krzewów, drzew. 

Z uwagi na potencjalną kolizyjność dla polujących ptaków drapieżnych i sów, musi być ono 

widoczne dla tej grupy zwierząt; 

❖ nie należy używać silnych detergentów do czyszczenia powierzchni paneli, zaleca się używanie 

środków biodegradowalnych; 

❖ zaleca się poprowadzenie linii energetycznych pod ziemią; 

❖ należy wprowadzić zakaz chemicznego usuwania roślinności porastającej przestrzenie pomiędzy 

panelami. Używanie herbicydów zaburzy w istotny sposób naturalny proces inicjacji roślinności 

oraz negatywnie wpłynie na zgrupowania bezkręgowców oraz zwierząt owadożernych; 

❖ w ciągu 2-3 lat od zakończeniu budowy dopuszcza się, przeprowadzanie ponownej 

inwentaryzacji przyrodniczej, jednakże nie jest to zalecenie obowiązkowe, mającej na celu 

analizę porównawczą w składzie gatunków i siedlisk. Badania wykonać przy zachowaniu 

standardów metodycznych dla poszczególnych grup i gatunków przyjętych w niniejszym 

opracowaniu, w celu poznania pełnego spectrum zmian bioróżnorodności, zwłaszcza w zakresie 

gniazdowania i rozrodu zwierząt bezpośrednio w obrębie działki inwestycyjnej oraz 

wykorzystania gruntów jako żerowisko. Porównanie zmian pozwoli także na poszerzenie wciąż 
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znikomej wiedzy na temat faktycznego wpływu inwestycji farm solarnych na środowisko 

przyrodnicze (Tryjanowski i Łuczak 2013) – co w przyszłości mogłoby wskazać mechanizmy i 

ograniczyć ryzyko środowiskowe do minimum. 

 

 

9. Podsumowanie i wnioski 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od powierzchniowych form ochrony przyrody, 

w tym rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 czy obszarów chronionego 

krajobrazu. Ze względu na niewielki obszar zainwestowania, mało inwazyjny charakter przedsięwzięcia 

na bardzo ubogich i dość jednorodnych gruntach rolnych, przy zespole roślinnym i zwierzęcym 

obejmującym wyłącznie gatunki pospolite szeroko rozpowszechnione, niezagrożone – nie będzie 

negatywnie wpływał na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę korzystną lokalizację poza ciągami 

ekologicznymi, terenami cennymi, wrażliwymi oraz przy zastosowaniu wskazanych działań 

minimalizujących i zapobiegawczych - obszar planowanej inwestycji farmy PV nie będzie stanowić 

istotnej bariery dla przemieszczeń lokalnych i regionalnych zwierząt, czy stanowić zagrożenia 

na poziomie kolizji i zderzeń. W wyniku przeprowadzonej analizy (wizje terenowe, dostępne bazy 

internetowe, rejestry, publikacje i inne dane literaturowe) nie stwierdzono istotnego i negatywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze – w tym poszczególne gatunki zwierząt i roślin, siedliska 

oraz obszary chronione. Stwierdzono dodatnie oddziaływanie przyszłej farmy w postaci wzbogacenia 

bazy pokarmowej dla zwierząt owadożernych, zwiększenia różnorodności roślin miododajnych 

w początkowej fazie zarastania terenu instalacji i infrastruktury technicznej, powstania dogodnych 

żerowisk i czatowni dla ptaków drapieżnych, dzierzb i krukowatych. Przewiduje się wystąpienie efektu 

dodatniego dla ptaków gniazdujących na ziemi w wyniku ogrodzenia terenu, co uniemożliwi 

przenikanie na jego teren większych ssaków drapieżnych penetrujących lęgi. 

 

Zebrane dane i analizy pozwalają stwierdzić, iż planowana inwestycja w proponowanym 

kształcie jest możliwa do realizacji w wariancie inwestorskim, bez istotnego zagrożenia dla 

analizowanych komponentów środowiska przyrodniczego.  
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008 Nr 199 

poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 
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Południowo zachodnia granica działki 56/1. 
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