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Przedmowa 

Po Uchwale 4.7, przyjętej na 4. Sesji Spotkania Stron (Sofia, Bułgaria, 22-24 września 2003), 

Komitet Doradczy EUROBATS został poproszony o ocenę danych o oddziaływaniu elektrowni 

wiatrowych na populacje nietoperzy oraz, w razie potrzeby, opracowanie dobrowolnych 

wytycznych dla oceny tego oddziaływania i budowy elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem 

wymagań ekologicznych populacji nietoperzy. W odpowiedzi na tę prośbę, podczas 9. Spotkania 

Komitetu Doradczego (Wilno, Litwa, 17-19 maja 2004) powstała Międzysesyjna Grupa Robocza 

(IWG).  

Na 10. Spotkaniu Komitetu Doradczego (Bratysława, Słowacja, 25-27 kwietnia 2005), w oparciu o 

raport sporządzony przez IWG uzgodniono, że wytyczne dla oceny potencjalnego oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na nietoperze powinny zostać opracowane, a IWG powinna kontynuować 

swoje prace.  

Wytyczne przyjęto na 5. Sesji Spotkania Stron (Lublana, Słowenia, 4-6 września 2006) jako Aneks 

do Uchwały 5.6 (patrz strona 46). Od tamtej pory wytyczne zostały uaktualnione (zgodnie z 

zaleceniem w punkcie 7 Uchwały) o nowe dane, uzyskane z najnowszej literatury. 

Skład IWG zmieniał się w czasie. Od początku istnienia Grupy i sporządzenia wytycznych w skład 

IWG wchodziło siedmiu stałych członków: Luísa Rodrigues (Przewodnicząca; Portugalia), Lothar 

Bach (Niemcy), Marie-Jo Dubourg Savage (SFEPM, Francja), Christine Harbusch (NABU, 

Niemcy), Tony Hutson (IUCN), Teodora Ivanova (Bułgaria) i Lauri Lutsar (ELF, Estonia). W tym 

okresie w obradach IWG uczestniczyli także Laurent Biraschi (Luxembourg), Colin Catto (BCT, 

Wielka Brytania), Jane Goodwin (Wielka Brytania), Katie Parsons (BCT, Wielka Brytania), Linda 

Smith (Wielka Brytania) oraz Christine Rumble (Wielka Brytania). Niedawno do Grupy dołączyli 

także nowi członkowie: Eeva-Maria Kyheröinen (Finlandia), Kaja Lotman (Estonia), Jean Smyth 

(Wielka Brytania) i Per Ole Syvertsen (Norwegia). 
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1 Wprowadzenie 

Europa stoi przed zadaniem powstrzymania zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska, oraz 

znalezienia zrównoważonych sposobów realizacji zapotrzebowania na energię. Zostało to 

zapisane w Dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27. września 2001, w 

sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych. Rządy państw europejskich mają także na uwadze konieczność spowolnienia zmian 

klimatu w celu długoterminowej ochrony gatunków wędrownych. Niektóre rządy zobowiązały się do 

czerpania energii ze źródeł odnawialnych. Na przykład Wielka Brytania zobowiązała się do 

wytwarzania 10% swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2010/11, z zamiarem 

podwojenia tego udziału do roku 20201.  

Konsekwencją zobowiązania do produkcji energii niskoemisyjnej jest promocja alternatywnych 

metod wytwarzania energii, np. wykorzystujących siłę wiatru. Elektrownie wiatrowe mogą jednak 

stanowić problem dla niektórych gatunków zwierząt. Mogą one negatywnie oddziaływać na 

populacje nietoperzy, zwierzęta stanowiące ich pokarm oraz ich siedliska, na przykład poprzez: 

 Wyrządzanie szkód, zakłócanie spokoju i powodowanie zniszczeń w żerowiskach i na 
trasach przelotu; 

 Wyrządzanie szkód, zakłócanie spokoju i powodowanie zniszczeń w kryjówkach; 

 Zwiększone ryzyko zderzeń nietoperzy z turbiną; 

 Dezorientację nietoperzy podczas lotu w wyniku emisji ultradźwięków; 

Elektrownie wiatrowe od wielu lat wskazuje się jako problem dla ptaków (REICHENBACH 2002, 

PHILLIPS 1994, WINKELMAN 1989); opisywano przede wszystkim negatywne efekty wynikające z 

kolizji ptaków z turbinami, jak również zakłócanie rozrodu i wędrówki niektórych gatunków ptaków 

(REICHENBACH 2002). Od lat 90-tych, analogicznie do dyskusji i odkryć dotyczących ptaków 

przyjęto, że turbiny wiatrowe mogą mieć podobne oddziaływanie na nietoperze żerujące w otwartej 

przestrzeni powietrznej. W połowie lat 90-tych produkcja energii wiatrowej skupiała się głównie na 

wybrzeżach. Problemy dotyczące nietoperzy i energii wiatrowej zostały po raz pierwszy poruszone 

w dwóch artykułach opublikowanych w 1999 roku (BACH i in. 1999,  RAHMEL i in. 1999 [Niemcy]). 

W tym samym czasie, w Stanach Zjednoczonych, Johnson i in. (2000) opublikowali wyniki badań w 

zakresie zderzeń ptaków z turbinami wiatrowymi, wskazujące, że liczba martwych nietoperzy 

znajdowanych pod turbinami wiatrowymi niekiedy przewyższa liczbę martwych ptaków. W 

międzyczasie inne raporty potwierdziły informacje o kolizji nietoperzy z turbinami (np. DÜRR 2001, 

TRAPP i in. 2002, DÜRR i BACH 2004 [Niemcy], AHLÉN 2002 [Szwecja] oraz ALCADE 2003 

[Hiszpania]).  Bardziej szczegółowe informacje zawiera tab. 1 (ss. 37). Stwierdzono, że śmierć w 

wyniku zderzenia z turbiną ponosi ogółem 20 europejskich gatunków nietoperzy, a 21 gatunków 

uważa się za potencjalnie narażone (patrz tab.2 na s. 44). 

W niektórych państwach sporządzono wytyczne dla inwestycji wiatrowych, jednak nietoperze 

uwzględniono tylko w nielicznych przypadkach. Na obszarze objętym Porozumieniem EUROBATS 

istnieje potrzeba opracowania dokładniejszych wytycznych dotyczących nietoperzy. Głównym 

                                                 
1 

 
„Securing the Future – The UK Sustainable Development Strategy‖ Rząd JKM, marzec 2005. Dostępne 

pod adresem:http://www.sustainable-
development.gov.uk/documents/publications/strategy/SecFut_complete.pdf 

http://www.sustainable-development.gov.uk/documents/publications/strategy/SecFut_complete.pdf
http://www.sustainable-development.gov.uk/documents/publications/strategy/SecFut_complete.pdf
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celem niniejszej publikacji jest zwiększenie świadomości deweloperów i planistów na temat 

konieczności uwzględnienia nietoperzy oraz ich schronień, tras wędrówek i terenów żerowania na 

etapie oceny wniosków o budowę elektrowni wiatrowych. Te ogólne zalecenia powinny spotkać się 

także z zainteresowaniem lokalnych jak i narodowych organów decyzyjnych, których zadaniem jest 

sporządzanie strategicznych planów zrównoważonej produkcji energii. Co więcej, mogą być także 

wykorzystywane przez instytucje lokalne w charakterze listy sprawdzającej, pozwalającej 

dopilnować, by potencjalna obecność nietoperzy oraz oddziaływanie na nie były uwzględniane 

przy rozpatrywaniu wniosków inwestycyjnych. Strony zawierające Porozumienie EUROBATS 

zobowiązały się do realizacji wspólnego celu: ochrony nietoperzy w całej Europie. Nietoperze są 

gatunkami chronionymi w ramach Dyrektywy Siedliskowej UE i Konwencji Berneńskiej. Większość 

gatunków nietoperzy regularnie przemieszcza się bądź migruje między schronieniami letnimi a 

miejscami hibernacji. Niektóre gatunki nietoperzy migrują setki kilometrów, przekraczając granice 

regionalne i narodowe. W takim przypadku każdej strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko planowanych inwestycji wiatrowych, mogących oddziaływać także poza granicami 

państwa, powinna towarzyszyć współpraca międzynarodowa administracji państwowych. 

2 Ogólne aspekty procesu planowania 

Niniejsze wytyczne dotyczą planów inwestycyjnych na terenach miejskich jak i wiejskich, których 

skala waha się od gospodarstw domowych po przedsięwzięcia komercyjne. Mogą być także 

stosowane do planów budowy elektrowni wiatrowych na otwartym morzu. Należy także uwzględnić 

wpływ małych turbin wiatrowych położonych na terenach obiektów na schronienia nietoperzy. 

Obserwujemy obecnie rosnącą świadomość problemu zmian klimatu oraz znaczenia energii 

odnawialnej w walce z tymi zmianami. Planowanie zazwyczaj odbywa się na poziomie lokalnym 

lub regionalnym, a każda okolica bądź region ma swoje własne strategie przestrzenne wobec 

szerokiego zakresu zagadnień planistycznych, w tym rozwoju gospodarczego, transportu, 

zabudowy, środowiska oraz energii. Polityka i strategie planowania związane z elektrowniami 

wiatrowymi muszą odnieść się do różnych czynników środowiskowych. Rozsądne jest przyjęcie 

założenia, że – zależnie od wybranego stanowiska – oddziaływanie na nietoperze może być 

bardzo niewielkie. Jednak tam, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie obecności nietoperzy oraz 

wpływu inwestycji na nietoperze, organy odpowiedzialne za planowanie powinny dopilnować, by 

inwentaryzacje ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko były przeprowadzane w 

odpowiednich okresach i przez doświadczone osoby.  

Potrzeba uwzględnienia możliwych oddziaływań na nietoperze jako części procesu kontroli 

inwestycji, oraz dostosowania polityki i praktyk w oparciu o doświadczenie z istniejącymi 

elektrowniami wiatrowych jest kluczowe dla zapewnienia, by nietoperze nie były wystawiane na 

niepotrzebne zagrożenie życia. Możliwym środkiem łagodzącym mogłoby być zapisanie w 

warunkach planowania inwestycji wymogu tymczasowego zamknięcia elektrowni w krytycznych 

okresach roku. Na przykład w Niemczech planuje się zamykać niektóre elektrownie wiatrowe w 

czasie od sierpnia do października, na różnej długości okresy. Turbiny zostaną zatrzymane na całą 

noc lub na pierwszą połowę nocy, a w końcu września / na początku października podczas 

późnego popołudnia.  

Organy zajmujące się planowaniem mogą regulować konstrukcję i działanie elektrowni wiatrowych 

poprzez nakładanie warunków i (lub) zobowiązań związanych z inwestycją. Takie warunki i 



 
EUROBATS  Seria wydawnicza Nr 3      Wytyczne dla uwzględniania nietoperzy w inwestycjach wiatrowych 

 6 

zobowiązania mogą tyczyć się szeregu zagadnień, takich jak wielkość, charakter i lokalizacja 

przedsięwzięcia. Podczas oceny wniosków związanych z budową elektrowni wiatrowych i 

sporządzania warunków i zobowiązań, należy mieć na uwadze możliwy wpływ turbin wiatrowych 

na nietoperze pod względem ich niepokojenia, przecinania tras żerowania lub wędrówki, utraty 

bądź zniszczenia siedlisk oraz zderzeń. Planiści powinni także kłaść nacisk na to, by 

oddziaływanie turbin wiatrowych było monitorowane. 

Różne etapy produkcji energii z użyciem turbin wiatrowych mogą oddziaływać na nietoperze w 

większym bądź mniejszym stopniu:  

 

2.1 Etap wyboru lokalizacji 

Inwestorzy powinni rozważyć umiejscowienie elektrowni wiatrowych poza wąskimi trasami 

wędrówki nietoperzy oraz miejscami koncentracji na żerowanie, rozród i odpoczynek. Wokół 

ważnych schronień o znaczeniu narodowym i regionalnym można utworzyć strefy buforowe. 

Należy uwzględnić obecność środowisk, które mogą być wykorzystanie przez nietoperze, na 

przykład lasów, terenów podmokłych i pasów zakrzaczeń, oraz cech siedliska takich jak 

występowanie pojedynczych drzew, zbiorników wodnych i cieków wodnych. Ich obecność 

zwiększy prawdopodobieństwo żerowania nietoperzy na danym obszarze. Środowiska otwarte są 

mniej istotne dla żerowania, ale mogą stanowić trasy przemieszczania się bądź wędrówki. 

Informacja na temat siedlisk i miejsc, w których elektrownie wiatrowe mogą oddziaływać na 

nietoperze mogłaby wspomóc proces podejmowania decyzji. 

Poniższa tabela wskazuje najistotniejsze efekty związane z umiejscowieniem i funkcjonowaniem 

turbin wiatrowych oraz tym, w jakim stopniu mają one wpływ lokalną bądź migrującą populację 

nietoperzy. Szczegółowe informacje zawiera publikacja BACH i RAHMEL (2004). 

 

Oddziaływania związane z lokalizacją 

Oddziaływanie Okres letni Podczas wędrówki 

Utrata żerowisk podczas budowy 
dróg dojazdowych, fundamentów 
itp. 

Efekt niewielki do umiarkowanego, 
zależnie od miejsca i obecnego w 
nim gatunku 

Niewielki wpływ. 

Utrata miejsc odpoczynku w 
wyniku budowy dróg 
dojazdowych, fundamentów itp.  

Prawdopodobnie wpływ wysoki do 
bardzo wysokiego, zależnie od 
lokalizacji i obecnego gatunku. 

Efekt duży do bardzo dużego, 
np. utrata miejsc kojarzenia. 

Oddziaływania związane z pracą turbiny wiatrowej 

Oddziaływanie Okres letni Podczas wędrówki 

Emisja ultradźwięków.  Prawdopodobnie niewielki wpływ.  Prawdopodobnie niewielki 
wpływ.  

Utrata żerowisk wynikająca z 
omijania terenu przez nietoperze. 

Efekt umiarkowany do dużego.  Prawdopodobnie niewielki na 
wiosnę, a umiarkowany do 
dużego na jesieni i podczas 
okresu hibernacji. 

Utrata lub przesunięcie korytarzy 
przelotowych. 

Efekt umiarkowany.  Niewielki wpływ. 

Zderzenia z wirnikami.  Efekt niewielki do dużego, zależnie 
od gatunku. 

Efekt duży do bardzo dużego. 
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2.2 Etap budowy 

Działania związane z budową elektrowni powinny być zaplanowane na czas dnia/roku, w którym 

nietoperze są nieaktywne. Wymaga to znajomości gatunków nietoperzy występujących na danym 

terenie oraz ich cyklu rocznego. Typowy rok życia nietoperzy obejmuje okres aktywności 

(kwiecień-październik) oraz okres, w którym zwykle są one mniej aktywne bądź hibernują (listopad-

marzec). Okresy te zależą od gatunku, położenia geograficznego i warunków pogodowych, różnią 

się też między latami. Znaczenie ma także zachowanie osobników, ponieważ niektóre tolerujące 

zimne temperatury gatunki nietoperzy są dużo bardziej aktywne zimą niż gatunki mniej odporne. 

Prace konstrukcyjne powinny być jasno określone w planie inwestycji, by zapewnić, że będą 

ograniczone do okresów mniej wrażliwych. 

Drogi dojazdowe oraz obiekty użytkowane podczas budowy również powinny być wzięte pod 

uwagę jako potencjalne źródła zakłóceń lub zniszczeń. Budowa powinna odbywać się w 

odpowiednim czasie, by ograniczyć do minimum efekt hałasu, drgań, oświetlenia oraz innych 

powiązanych zaburzeń na nietoperze.  

 

2.3 Etap pracy elektrowni 

Zależnie od lokalizacji i poziomu oddziaływania, należy przeanalizować stosowanie się do 

warunków określonych w zgodach na planowaną inwestycję. Mogą one ograniczać pracę turbin 

wiatrowych w okresie szczytowej aktywności nietoperzy, na przykład podczas wędrówki jesiennej.  

 

2.4 Etap wycofywania z eksploatacji 

W wydawanym pozwoleniu planiści mogą zawrzeć warunki i (lub) porozumienia obejmujące etap 

demontażu elektrowni. Turbiny wiatrowe mogą być rozebrane łatwo i szybko. Należy dopilnować, 

by rozbiórka była prowadzona w takim okresie roku, by zminimalizować niepokojenie nietoperzy i 

zakłócanie spokoju w ich siedliskach. Podczas określania warunków rekonstrukcji stanowiska 

lokalne organy planistyczne powinny rozważyć uwzględnienie warunków sprzyjających dla 

nietoperzy oraz ich siedlisk. 

 

3 Przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko 

Liczne badania wykazały, że w ciągu roku większość martwych nietoperzy znajdowana jest pod 

koniec lata i jesienią (ALCADE 2003, JOHNSON i in. 2003), i często są to gatunki wędrowne (AHLÉN 

1997,  AHLÉN 2002, JOHNSON i in. 2003,  PETERSONS 1990). Mogą to być także nietoperze z 

populacji lokalnych (ARNETT 2005, BRINKMANN i in. 2006). Zatem ocena oddziaływania na 

środowisko (EIA) powinna uwzględniać zarówno okres letni, jak i okres wędrówki. Jest to 

szczególnie istotne, ponieważ elektrownie wiatrowe nie są obecnie ograniczone tylko do wybrzeży: 

współczesne wysokowydajne turbiny są stawiane także w głębi lądu, a migracja nietoperzy 

odbywa się nie tylko na wybrzeżach. Elektrownie wiatrowe są najczęściej budowane na szczytach 

wzniesień, które są bardziej eksponowane na wiatr: takie miejsca znajdują się często na skraju lub 

nawet wewnątrz lasu. Farmy wiatrakowe na szczycie wzgórz mogą powodować te same problemy 

co na równinach (zderzenia nietoperzy z wiatrakami, zakłócanie tras migracyjnych i żerowisk). 

Jednak gdy stawiane są w lasach, ich negatywne oddziaływanie może się nasilić – szczególnie w 
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Farma wiatrakowa wybudowana w 2002 roku (Aveyron, 
Francja) na grzbiecie pasma górskiego, na skraju lasu 
bukowego. W tym okresie niemal w ogóle nie znano 
wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i nie 
przeprowadzano żadnej oceny ich oddziaływania.  
© M.-J. Dubourg-Savage 

przypadku lokalnych populacji nietoperzy. Podczas oczyszczania terenu pod budowę turbin i dróg 

dojazdowych, oraz kładzenia kabli przyłączających do sieci energetycznej, zniszczeniu mogą ulec 

zarówno żerowiska, jak i schronienia nietoperzy. Jeśli turbiny wiatrowe są położone w samym 

środku lasu, ich budowa będzie wiązała się z wycinką drzew. Powstaną wtedy nowe liniowe 

elementy terenu, mogące przywabiać więcej nietoperzy do żerowania w bezpośrednim sąsiedztwie 

turbiny. Jeśli wyręb nie będzie odpowiednio szeroki, spowoduje to wzrost ryzyka śmiertelności. W 

takiej sytuacji zalecana minimalna odległość (200 m) od skraju lasu będzie jedynym 

dopuszczalnym środkiem łagodzącym, o ile inwestycja nie zostanie zarzucona.  

Metodyka oceny musi uwzględniać zarówno okres letni i wiosenny, jak i wędrówkę jesienną, co 

umożliwi uniknięcie negatywnych oddziaływań bądź odpowiednie ich załagodzenie. Zaleca się, by 

planiści (po porozumieniu z chiropterologami) ocenili potencjalne oddziaływania na nietoperze w 

trakcie rozpatrywania wniosków dla wszystkich proponowanych turbin wiatrowych (np. AHLÉN 

2002,  BACH i RAHMEL 2004,  BEHR i  VON HELVERSEN 2005, BRINKMANN i in. 2006,  DÜRR I BACH 

2004, ENDL i in. 2005, HÖTKER i in. 2004, JOHNSON i STRICKLAND 2004). 

Poniższe rozdziały zawierają zalecenia dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, które nie 

są wymagane przez prawo. Inwestorzy będą także musieli uwzględnić obowiązkowe wytyczne, by 

spełnić odpowiednie wymogi EIA. W przypadku gdy inwestycja ma duże szanse w istotny sposób 

oddziaływać na nietoperze (np. wpływ na kryjówki, trasy przelotu, żerowiska i wędrówki 

sezonowe), zanim właściwy organ wyda decyzję o zgodzie na przedsięwzięcie, wymagane będzie 

sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

3.1 Ocena oddziaływania przed inwentaryzacją 

Celem oceny oddziaływania przed inwentaryzacją jest określenie gatunków nietoperzy oraz 

wykorzystywanych przez nie cech krajobrazu, które mogą być potencjalnie zagrożone na 

wybranym terenie. Wyniki tej oceny stanowią podstawię do ewaluacji i analizy konfliktów, oraz do 

późniejszych zaleceń w zakresie zapobiegania, łagodzenia bądź modyfikacji oddziaływań. Z uwagi 

na negatywny wpływ, jaki turbiny mogą wywierać na nietoperze, zaleca się, by ocena przed 

inwentaryzacją była wykonywana dla wszystkich nowych wniosków dotyczących turbin lądowych 

jak i pełnomorskich. Ocena przed inwentaryzacją stanowi etap wstępny, umożliwiający zebranie 

danych o każdym możliwym negatywnym wpływie elektrowni na nietoperze. Ma ona pomóc 

zdecydować inwestorowi czy konieczna jest bardziej szczegółowa inwentaryzacja.  

W ocenie oddziaływania przed inwentaryzacją zaleca się uwzględnienie następujących elementów: 
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a)   Porównanie i przegląd istniejących informacji 

Należy dokonać przeglądu różnych źródeł, co pomoże wskazać potencjalne siedliska nietoperzy 

oraz negatywne oddziaływania, które mogą wynikać z budowy proponowanej turbiny wiatrowej.  

Źródła powinny obejmować:  

 Fotografie lotnicze / mapy / mapy inwentaryzacji siedlisk; 

 Mapy rozmieszczenia gatunków; 

 Informacje o znanych schronieniach i stwierdzeniach nietoperzy. W przypadku stanowisk 

pełnomorskich odnosi się to do stwierdzeń na platformach wiertniczych, latarniach 

morskich oraz innych doniesień z otwartego morza lub z wybrzeża; 

 Istniejącą wiedzę na temat tras wędrówek ptaków, ponieważ mogą one dostarczyć 

informacji o wędrówce nietoperzy; 

 Dane dotyczące europejskich wędrówek nietoperzy. 

Tam, gdzie jest to właściwe należy skonsultować się z najważniejszymi organizacjami mogącymi 

dysponować informacjami o nietoperzach. Konsultantami mogą być:  

 Lokalne grupy zajmujące się nietoperzami; 

 Ośrodki dokumentacji biologicznej; 

 Towarzystwa przyrodnicze; 

 Rządowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody; 

 Towarzystwa ochrony nietoperzy; 

 Muzea historii naturalnej; 

 Uczelniane jednostki badawcze; 

 Władze regionu; 

 Konsultanci, który pracowali już na danym terenie. 

b) Ocena prawdopodobieństwa obecności nietoperzy 

Poza analizą literaturową zaleca się wykonanie wstępnej inwentaryzacji terenu, w celu określenia 

lub potwierdzenia potencjalnych elementów obszaru, które mogą być użytkowane przez 

nietoperze. Inwentaryzacja ta będzie zapewne wymagała podejścia wielkoskalowego, które 

pozwoli określić potencjalną funkcję każdej części inwentaryzowanego terenu, na przykład 

schronienia, żerowiska lub trasy przelotowej. Ta część oceny powinna także uwzględniać 

potencjalne szlaki wędrówkowe. 

c) Identificarea impactelor potenţiale 

Istniejące dane oraz inwentaryzacja terenu powinny być wykorzystane przy podjęciu decyzji o tym, 

czy nietoperze są obecne, jaka jest liczba gatunków, które cechy krajobrazu są odpowiednie dla 

nietoperzy (schronienia, żerowanie, trasy przemieszczania się), oraz które z oddziaływań mogą 

wystąpić. W każdym wniosku o budowę turbiny wiatrowej należy uwzględnić jej wpływ na 

nietoperze. Elektrownie wiatrowe mogą mieć następujące oddziaływania: 

 Śmierć po zderzeniu z łopatami wirnika; 

 Zaburzenie lub przedzielenie tras wędrówki; 
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 Zaburzenie lub przedzielenie lokalnych tras przelotowych; 

 Zakłócenie spokoju bądź utrata żerowisk; 

 Zaburzenie lub utrata schronień, choć jest to bardziej prawdopodobne w przypadku 

umiejscowienia turbin w lasach lub w pobliżu budynków. 

d) Określenie skali oceny oddziaływania i ewentualnej przyszłej inwentaryzacji. 

Podczas uwzględniania potencjalnego wpływu proponowanej turbiny wiatrowej należy wziąć pod 

uwagę lokalne przemieszczanie się nietoperzy do i z żerowisk, długodystansowe przeloty między 

miejscami bytowania w lecie a miejscami hibernacji, oraz rojenie jesienne.  

Należy uwzględnić trasy wędrówki lądowe jak i pełnomorskie. Szczególną wagę należy 

przywiązywać do tras wędrówkowych w przypadku turbin wiatrowych położonych blisko 

wyróżniających się elementów krajobrazu, na przykład dolin rzecznych, grzbietów wyżyn, 

przełęczy oraz linii brzegowej. Jeśli chodzi o projekty elektrowni pełnomorskich, należy także 

rozważyć położenie turbiny wiatrowej względem tras przelotu między lądem a wyspami, 

szczególnie jeśli na wyspach stwierdzono występowanie nietoperzy. Zaleca się, by w przypadku 

elektrowni wiatrowych na lądzie ocena przedinwentaryzacyjna uwzględniała aktywność nietoperzy 

w promieniu 10 km od turbiny.  

3.2 Inwentaryzacja 

3.2.1 Schemat inwentaryzacji 

Schemat inwentaryzacji może być różny zależnie od proponowanej lokalizacji turbiny wiatrowej. 

Należy jednak wziąć pod uwagę skalę przestrzenną inwentaryzacji, która powinna bezpośrednio 

odzwierciedlać wielkość i liczbę elektrowni wiatrowych oraz potencjalne wykorzystanie miejsca 

przez nietoperze, jak również to, w jaki sposób czynniki te mogą wpłynąć na czas 

przeprowadzenia inwentaryzacji.  

Zasięg pracy łopat w większych turbinach wiatrowych wynosi zwykle od 25 do 180 metrów ponad 

ziemią, zatem należy zaplanować odpowiednią wysokość przeprowadzenia liczeń. Takie turbiny 

będą zapewne oddziaływać przede wszystkim na 

gatunki wysoko latające, jednak zalecane jest 

uwzględnienie w ocenie wszystkich gatunków.  

Znając potencjalne oddziaływania na nietoperze, 

nierealistyczne jest zaprezentowanie dokładnej i 

pełnej oceny EIA dla konkretnej inwestycji 

wiatrowej bez uwzględnienia potencjalnej 

obecności nietoperzy w skali czasowej oddającej 

pełny cykl ich aktywności. Dla gatunków i 

uwarunkowań geograficznych w Europie ten cykl 

aktywności może trwać od połowy lutego do 

połowy grudnia. Intensywność prac 

inwentaryzacyjnych w czasie tego okresu również 

może być zróżnicowana, co uzależnione jest od 

umiejscowienia proponowanej elektrowni wiatrowej 

i potencjalnego użytkowania miejsca.  

 

Farma wiatrowa w paśmie Schwarzwald w 
Niemczech. Te turbiny wiatrowe negatywnie 
oddziaływały na lokalne populacje karlika 
malutkiego (Pipistrellus pipistrellus) jak i 
gatunki wędrowne, na przykład borowiaczka 
(Nyctalus leisleri).  

© H. Schauer-Weisshahn i R. Brinkmann. 
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Okres przeprowadzenia liczenia w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych, powinien 

jednak umożliwiać określenie wykorzystania terenu pod żerowanie i przemieszczanie się lokalnych 

populacji nietoperzy oraz ich migracji. Z tego względu wskazane jest, by większa intensywność 

prac inwentaryzacyjnych przypadała na wiosnę i jesień, kiedy nietoperze podejmują wędrówkę. 

Czas przeprowadzenia takich liczeń powinien opierać się na stwierdzeniach np. czasu rozpoczęcia 

opuszczania kryjówek hibernacyjnych, dyspersji kolonii rodzinnych lub kojarzeń i początku rojenia 

na danym terenie.  

 

3.2.2   Metody inwentaryzacji 

3.2.2.1  Turbiny wiatrowe na lądzie 

Inwentaryzacja wykonywana na proponowanych 

stanowiskach turbin wiatrowych powinna zakładać 

stosowanie najlepszych metod i sprzętu dla 

odpowiedniego środowiska, np. detekcja ręczna bądź 

automatyczna, w razie potrzeby radiotelemetria, jak 

również odłów (tylko w lasach lub w bardzo 

urozmaiconym krajobrazie). Należy jednak określić 

wysokość, na której prowadzone będą liczenia. 

Powinna ona opierać się na proponowanej wysokości 

elektrowni wiatrowych; poza przeprowadzeniem 

standardowego liczenia za pomocą detektora ręcznego 

należy zatem rozważyć także zastosowanie detekcji 

automatycznej z poziomu ziemi i (lub) detektorów 

przymocowanych do latawca bądź balonu z helem. 

Aparatura do detekcji automatycznej może być 

umieszczona na obiektach obecnych na badanym 

terenie (wieże, maszty, latarnie morskie).  

Zasugerowano, że radary, umieszczone wzdłuż tras 

żerowania, przemieszczania się bądź wędrówki, w połączeniu z detektorami rozmieszczonymi na 

różnych wysokościach oraz sprzętem do obserwacji nocnej (kamery na podczerwień lub 

termowizyjne) również mogą dostarczyć danych o wysokości przelotu nietoperzy, jednak 

konieczne jest wykonanie dalszych testów potwierdzających otrzymane wyniki i użyteczność 

takiego sprzętu. Radar nie jest narzędziem sam w sobie i musi być stosowany w połączeniu z 

metodami tradycyjnymi.  

Zaleca się, by inwentaryzacja podczas intensywnej aktywności nietoperzy była zawsze 

prowadzona w promieniu 1 km od każdej proponowanej turbiny wiatrowej, a poszukiwania 

kryjówek sezonowych odbywały się w promieniu 10 km od turbiny. Na wiosnę oraz pod koniec lata 

/ wczesną jesienią należy wykonać intensywną inwentaryzację w promieniu 1 km od proponowanej 

lokalizacji turbiny wiatrowej, co umożliwi stwierdzenie wzrostu liczby gatunków wędrownych i 

wskaże trasę wędrówki. 

 

 

Umiejscowienie turbin wiatrowych na 
terenach leśnych jest bardzo 
niebezpieczne dla nietoperzy i dlatego nie 
jest zalecane. 
© H. Schauer-Weisshahn i  
R. Brinkmann 
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Turbiny wiatrowe z zasady nie powinny być lokalizowane wewnątrz lasu ani w odległości mniejszej 

niż 200 m od lasu, ponieważ takie położenie stwarza zagrożenie dla wszystkich nietoperzy. 

Kwestia wysokości turbiny powinna być podkreślona szczególnie w pobliżu lasów. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na aktywność nietoperzy ponad koronami drzew. Wysokość aktywności 

nietoperzy pozwolą określić kamery oraz latawce / balony z detektorami. W takim otoczeniu radar, 

o ile będzie działał, może okazać się mniej przydatny niż w środowisku bardziej otwartym. Należy 

skupić się na gatunkach wysoko latających oraz na żerujących ponad koronami drzew, np. 

Nyctalus sp., Vespertilio murinus, Eptesicus  sp., Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis 

myotis, Pipistrellus sp., Hypsugo savii oraz Barbastella barbastellus.  

 

3.2.2.2   Turbiny wiatrowe pełnomorskie 

Inwentaryzacja w miejscu lokalizacji pełnomorskich turbin wiatrowych powinna być wykonana w 

taki sam sposób, jak w przypadku turbin 

lądowych. Wymaga liczenia prowadzonego 

z łodzi, latarni morskich itp. Inwentaryzacja 

pełnomorskich elektrowni wiatrowych 

powinna jednak dotyczyć w szczególności 

tras wędrówki, a nie żerowisk. Liczenia 

należy prowadzić w okresie wiosennym 

(kwiecień/maj) i jesiennym 

(sierpień/wrzesień), chyba, że znaleziska 

nietoperzy na pobliskich platformach 

wiertniczych, wyspach itp. wskazują na ich 

obecność w innym okresie roku. Badania 

prowadzone na morzu w okolicach Szwecji 

powinny wkrótce dostarczyć więcej 

informacji na ten temat. 

 

3.2.3 Intensywność prac inwentaryzacyjnych 

Daty rozpoczęcia i zakończenia liczenia będą zależeć od miejscowych uwarunkowań 

geograficznych oraz gatunków odbywających hibernację na danym obszarze, ponieważ okres 

hibernacji jest krótszy w Europie południowej niż w północnej części kontynentu. Inwentaryzacja 

może zatem odbywać się między połową lutego a końcem listopada (lub nawet połową grudnia). 

Intensywność prac powinna być także dostosowana do danego stanowiska i potencjalnego 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, w oparciu o dane lokalne. 

Należy zbadać różne etapy aktywności nietoperzy (daty - patrz 3.2.4.1.d): 

 (i) Przemieszczanie się między schronieniami pohibernacyjnymi; 

(ii)  Wędrówka wiosenna; 

(iii) Aktywność populacji lokalnych, z uwzględnieniem tras przelotu, żerowisk itp., z naciskiem na 

gatunki wysoko latające; 

 
Pełnomorskie fermy wiatrakowe w Szwecji mogą 
negatywne oddziaływać na nietoperze jeśli są 
lokalizowane na tradycyjnych trasach ich wędrówek. . © 
L. Bach 
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(iv) Dyspersja kolonii, początek wędrówki jesiennej; 

(v) Wędrówka jesienna, kryjówki, w których odbywają się kojarzenia, terytoria;  

(vi) Przemieszczanie się między kryjówkami przedhibernacyjnymi (późno hibernujące gatunki w 

południowej Europie). 

 

3.2.4  Rodzaj inwentaryzacji 

3.2.4.1   Inwentaryzacja na lądzie 

a)  Poszukiwanie nowych miejsc odchowu potomstwa 

Na przykład w promieniu 5 km, co pomoże w analizie etapów aktywności nietoperzy (iii) i (iv) 

(powyżej) (od maja do sierpnia). 

b) Inwentaryzacja z powierzchni ziemi 

 Liczenie z użyciem detektora (ręcznego i automatycznego, z poziomu ziemi), podczas 

wszystkich etapów aktywności nietoperzy, w celu określenia:  

o wskaźnika aktywności dla każdego środowiska na badanym terenie (promień 1 km 

wokół planowanej lokalizacji farmy wiatrowej) i dla każdej planowanej lokalizacji 

turbiny wiatrowej (wskaźnik aktywności = liczba odgłosów kontaktowych na 

godzinę). W wynikach należy zaznaczyć również udział odgłosów żerowania. 

o gatunków lub grup gatunków (patrz wyżej). 

 Kamera na podczerwień (lub bardziej kosztowna kamera termowizyjna, jeśli dostępna). 

c)  Liczenia ponad ziemią 

 Automatyczne liczenia za pomocą detektora umieszczonego na balonie, latawcu, wieży 

pogodowej lub dowolnym innym, odpowiednim obiekcie (dla określenia wskaźnika 

aktywności i grup gatunków, we wszystkich etapach cyklu aktywności). 

 Skuteczność radaru w połączeniu z 

o automatyczną rejestracją z wykorzystaniem mikrofonów ultradźwiękowych, 

umieszczonych na określonych wysokościach na linie przymocowanej do balonu 

bądź latawca (dla wysokości odniesienia), i (lub)  

o kamera na podczerwień. 

d) Czas przeprowadzenia inwentaryzacji 

Zależnie od lokalnych uwarunkowań geograficznych oraz obecności gatunków o bardzo krótkim 

okresie hibernacji, etapy (i) do (vi) powinny być badane w następujących okresach:  

 15 lutego – 30 marca2 (etap i): raz w tygodniu, pierwsza połowa nocy przez 2 godziny, 

zaczynając pół godziny przed zmierzchem; 

                                                 
2
 Dotyczy głównie Europy Południowej i gatunków Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale oraz Myotis 

capaccinii. 



 
EUROBATS  Seria wydawnicza Nr 3      Wytyczne dla uwzględniania nietoperzy w inwestycjach wiatrowych 

 14 

 15 marca3 – 15 maja (etap ii): raz w tygodniu, pierwsza połowa nocy od zachodu słońca 

przez 4 godziny oraz 1 cała noc w maju dla etapu iii; 

 1 czerwca – 15 lipca (etap iii): cztery razy, zawsze cała noc; 

 1 – 31 sierpnia (etap iv): raz w tygodniu, pierwsza połowa nocy od zachodu słońca przez 4 

godziny, w tym 2 całe noce; 

 1 września – 31 października (etap v): raz w tygodniu, pierwsza połowa nocy od zachodu 

słońca przez 4 godziny, w tym 2 pełne noce we wrześniu. Podczas tego etapu należy także 

szukać miejsc kojarzeń i terytoriów. W końcu września i w październiku na kontynencie 

europejskim stwierdzano duże liczebności Nyctalus noctula, polującego po południu na 

wysokości od 5 do 100 m ponad ziemią. Dlatego w miejscach, gdzie obserwowano się takie 

zachowania tego gatunku, liczenie powinno rozpoczynać się 3-4 godziny przed zachodem 

słońca. 

 1 listopada – 15 grudnia2 (etap vi): raz w tygodniu (jeśli pozwalają na to warunki 

klimatyczne), pierwsza połowa nocy przez 2 godziny, zaczynając pół godziny przed 

zmierzchem. 

Konieczne jest uwzględnienie kosztów (np. wykorzystanie kamer termowizyjnych, opłacenie radaru 

wraz z obsługą techniczną, koszt helu do balonu, itp.). 

Istotna jest standaryzacja liczeń i monitoringu proinwestycyjnego, dzięki czemu możliwe będzie 

porównanie oddziaływań turbin na nietoperze między różnymi krajami. Wytyczne w zakresie 

monitoringu opisano w rozdziale 4. 

3.2.4.2   Inwentaryzacja pełnomorska 

W przypadku farm wiatrakowych na morzu badanie aktywności nietoperzy jest trudniejsze, 

szczególnie ze względu na fakt, że metodyka nie została jeszcze wypróbowana i sprawdzona. 

Doświadczenia i wyniki uzyskane na terenie Bałtyku wskazują na możliwość połączenia obserwacji 

z lądu i z morza. Liczenie powinno skupiać się na okresie wędrówki. 

a) Inwentaryzacja z lądu: 

 Prowadzona z (wyniesionych) punktów orientacyjnych, wytypowanych jako miejsca, z 

których nietoperze rozpoczynają przelot w kierunku planowanej farmy wiatrakowej; 

 Liczenia z użyciem detektorów (ręcznych i automatycznych, z poziomu ziemi); 

 Obrazowanie w podczerwieni lub za pomocą termowizji, jeśli jest ona dostępna; 

 Automatyczne liczenie z użyciem detektora zamocowanego do latawca, latarni morskiej lub 

innego nadającego się do tego obiektu (dla wyznaczenia wskaźnika aktywności i określenia 

grup gatunków). 

b) Inwentaryzacja na morzu: 

 Transekty na obszarze planowanej fermy wiatrakowej, pokonywane na łodziach (może to 

być połączone z nocnym liczeniem ptaków); 

                                                 
3
 Jeśli etap (i) dotyczy danego obszaru. 
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 Jeśli jest taka możliwość, liczenie z rejsowych promów nocnych przecinających linię 

pomiędzy dwoma punktami orientacyjnymi w terenie, które uważane są za istotne z punktu 

widzenia wędrówek nietoperzy (np. Bornholm-Rügen na Morzu Bałtyckim); 

 Pomiar radarem z latarni morskiej w połączeniu z liczeniami z łodzi na transektach, 

umożliwiającymi kontrolę wykrywania radarem. 

c) Czas przeprowadzenia inwentaryzacji: 

Od początku kwietnia do połowy maja, oraz od początku sierpnia do połowy października (zależnie 

od lokalizacji), co najmniej dwa razy w tygodniu. 

3.2.5 Raport z inwentaryzacji i ocena 

Ponieważ sprawozdanie z inwentaryzacji skierowane jest do osób, które nie mają żadnej lub mają 

niewielką wiedzę o ekologii i badaniach nietoperzy, powinno ono opisywać: 

 Gatunki obecne na badanym obszarze geograficznym i administracyjnym, oraz ich status. 

 Zastosowane metody i sprzęt oraz ich ograniczenia. 

 Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz warunki pogodowe. 

 Gatunki zidentyfikowane podczas inwentaryzacji oraz ich wywnioskowane zachowania 

(przelot, żerowanie, rojenie, wędrówka), jak również data i godzina obserwacji. Wyniki 

mogą zostać przedstawione w tabelach, w których dla lepszego porównania wyróżnione 

będą różne okresy aktywności nietoperzy (przemieszczanie się po hibernacji lub wędrówka 

wiosenna, okres narodzin i wychowywania potomstwa, dyspersja i rojenie, wędrówka 

jesienna). 

 Różnice w aktywności w różnych okresach nocnych. 

 Różnice w aktywności na różnych wysokościach, jeśli zastosowano balon (bądź inną 

podobną technikę). Należy jednak zachować ostrożność porównując wyniki liczeń 

prowadzonych z ziemi i z powietrza, z wykorzystaniem różnych typów detektorów (zakres i 

dokładność detektorów różnią się między systemami i producentami). 

Ocena powinna uwzględniać uwarunkowania lokalne i regionalne, które dotyczą statusu 

ochronnego, funkcji i wykorzystania opisanych środowisk, różnego rodzaju oddziaływań 

wynikających z umiejscowienia bądź pracy turbiny, w odniesieniu do obecnych lub potencjalnie 

obecnych gatunków (szczególnie na otwartych terenach rolniczych).  

Należy także przedstawić analizę konfliktów interesów, dla każdego przypadku użytkowania 

stanowiska przez każdy stwierdzony gatunek nietoperza. Każda lokalizacja turbiny wiatrowej musi 

zostać poddana właściwej ocenie i należy zaproponować środki, które zmniejszą jej negatywne 

oddziaływanie na nietoperze. Kolejność proponowanych środków powinna być następująca: 

unikanie – łagodzenie – kompensacja. Więcej szczegółów dotyczących raportu i analizy znajduje 

się w publikacji RAHMEL i in. (2004). 
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3.3 Repowering 

Niezbędne będzie połączenie poszukiwań martwych nietoperzy pod istniejącymi turbinami oraz 

inwentaryzacji aktywności nietoperzy, która uwzględnia położenie i wysokość przyszłych turbin. 

Zaleca się zastosowanie metod monitoringu zaproponowanych w rozdziale 4, ze zmniejszoną 

liczbą nocy inwentaryzacyjnych w okresie letnim. Poszukiwanie martwych nietoperzy umożliwi 

określenie, czy na badanym terenie występuje problem zderzeń z turbinami. 

Poszukiwania martwych nietoperzy: 

 Promień poszukiwań powinien być, jeśli to możliwe, równy całkowitej wysokości turbiny 

wiatrowej lecz nigdy krótszy niż 50 m; 

 Metodyka taka sama jak w rozdziale „Monitoring‖; 

 Należy przeszukać teren pod co najmniej połową istniejących turbin. Poszukiwania powinny 

być prowadzone co 2 do 5 dni, w połączeniu z liczeniem za pomocą detektora wykonanym 

poprzedzającej nocy. 

Więcej informacji na temat repoweringu i powiązanych z nim zagadnień dotyczących nietoperzy 

znajduje się w publikacji HÖTKER (2006). 

 

4 Monitoring oddziaływań elektrowni wiatrowych 

Monitoring farm wiatrowych umożliwi określenie oddziaływania turbin wiatrowych na różne gatunki 

nietoperzy i pomoże zrozumieć związane z tym problemy. Dotychczas wykonano monitoring 

pojedynczych farm i nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących skumulowanego wpływu 

elektrowni wiatrowych skupionych na jednym obszarze. Aby oszacować wpływ turbin wiatrowych 

na nietoperze, w badaniach powinny być wykorzystywane standardowe metody, które dadzą 

porównywalne wyniki. Celem niniejszego rozdziału jest zaproponowanie metod, które pozwolą 

spełnić ten warunek i znalezienie sposobów ograniczenia oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze.  

Bezpośrednie oddziaływanie elektrowni, wynikające z jej pracy, jak na razie nie jest w pełni 

poznane, ponieważ w większości przypadków nieznana jest przyczyna kolizji. Zaproponowano 

różne wyjaśnienia, na przykład: 

 Turbulencja powietrza;  

 Niemożność wykrycia niebezpieczeństwa (zbyt krótka seria sygnałów echolokacyjnych 

wysyłanych przez dany gatunek nietoperza bądź zbyt duża prędkość obracających się 

łopat); 

 Większa koncentracja owadów stanowiących ofiary nietoperzy wokół gondoli, co przywabia 

żerujące nietoperze. 

Monitoring oddziaływań farm wiatrowych na nietoperze będzie miał wartość naukową tylko wtedy, 

gdy uwzględni stan populacji nietoperzy przed postawieniem na badanym obszarze elektrowni 

wiatrowych. Dlatego niezbędne jest przeprowadzanie badań typu BACI (Before and After 

Construction Impacts), czyli badanie oddziaływań przed i po realizacji inwestycji.  
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Aby oddzielić wpływ zmienności między latami na zmianę wzorca aktywności lub zachowania 

nietoperzy od wpływu elektrowni, należy także prowadzić monitoring powierzchni kontrolnej, 

położonej w sąsiedztwie farmy wiatrowej i odznaczającej się zbliżonymi cechami środowiska (te 

same typy siedlisk i wysokość roślinności). Podczas trwania monitoringu na powierzchni kontrolnej 

nie można stawiać żadnych turbin wiatrowych. 

Pełny projekt monitoringu powinien skupiać się na co najmniej czterech zagadnieniach 

badawczych, wymienionych poniżej: utrata siedlisk, śmiertelność, wędrówki oraz zachowanie. 

4.1 Utrata siedlisk 

W celu określenia, czy farma wiatrowa powoduje utratę siedlisk nietoperzy, niezbędne jest:  

a) W pierwszym roku inwentaryzacji: Ustalenie, które gatunki obecne są na terenie przed budową 

turbin, a które żerują na terenie lub przelatują przez niego podczas wędrówki. Badania powinny 

być wykonane także na powierzchni kontrolnej (patrz wyżej).). 

 Skontrolowanie znanych kryjówek (jeśli farma wiatrowa została wybudowana bez 

inwentaryzacji nietoperzy, należy przeprowadzić inwentaryzację kryjówek w promieniu 10 

km). 

 Zbadanie użytkowania siedlisk (z użyciem detektorów nietoperzy z powierzchni ziemi oraz 

na różnych wysokościach w powietrzu – lub opcjonalnie za pomocą kamer na 

podczerwień). 

b) W drugim roku monitoringu: Ustalenie, 

które gatunki z wcześniej stwierdzonych nie 

pojawiają się podczas budowy (określenie 

oddziaływania na siedliska oraz zaburzenia 

wywoływanego przez prace konstrukcyjne). 

 Przeprowadzenie monitoringu kryjówek; 

 Prowadzenie dalszych badań 

użytkowania siedlisk. 

c) 3-5 rok monitoringu: Przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na gatunki osiadłe 

(atrakcyjność siedliska, zmiany w zachowaniu i 

śmiertelności), podczas etapu pracy elektrowni, 

oraz na gatunki wędrowne (zachowanie i 

śmiertelność): co najmniej 3 lata, a w razie 

konieczności dalsze 3 lata, w oparciu o 

dotychczasowe wyniki, w celu przeprowadzenia 

nowej analizy. 

Można to wykonać sprawdzając za pomocą detektorów, które gatunki są obecne w pobliżu farmy 

wiatrowej, oraz czy miały miejsce zauważalny spadek wskaźnika aktywności i zmiana zachowania, 

względem wyników otrzymanych w pierwszym roku monitoringu (BACH 2002). 

 Monitoring z użyciem detektorów prowadzony z ziemi (automatyczny i ręczny) oraz na 

różnych wysokościach (balony/sterowce/latawce/radar); 

 
Farma wiatrowa w Północnych Niemczech. W 
tym urozmaiconym krajobrazie obecne są liczne 
środowiska żerowania mroczków późnych 
(Eptesicus serotinus) oraz karlików malutkich 
(Pipistrellus pipistrellus). By uniknąć 
śmiertelności na skutek kolizji, turbiny powinny 
być oddalone o co najmniej 200 m od pasów 
roślinności. © Lothar Bach 
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 Obserwacje prowadzone późnym popołudniem oraz kamery na podczerwień, do oceny 

behawioru i migracji;  

 Monitoring śmiertelności nietoperzy (patrz rozdział 4.2). 
 
 

Farma wiatrowa Puschwitz w Saksonii w 
Niemczech. 10 turbin wiatrowych położonych 
jest w pofałdowanym krajobrazie o bardzo 
zróżnicowanych siedliskach, obfitujących w cieki 
wodne. W latach 2002-2006 pod turbinami 
stwierdzono ogółem 76 martwych nietoperzy, w 
tym przede wszystkim borowce wielkie 
(Nyctalus noctula), karliki większe (Pipistrellus 
nathusii), karliki malutkie (Pipistrellus 
pipistrellus) oraz  mroczki posrebrzane 
(Vespertilio murinus).  
© M. Lein 

 

4.2 Monitoring śmiertelności 

Liczba wypadków śmiertelnych waha się w dużym stopniu zależnie od położenia farmy wiatrowej 

oraz badanego gatunku. Na liczbę znalezisk martwych nietoperzy ma wpływ drapieżnictwo oraz 

wydajność poszukiwań (która zależy także od rodzaju pokrycia gruntu pod turbinami). Wobec tego 

monitoring powinien obejmować dwa etapy: 

 

4.2.1 Poszukiwanie martwych nietoperzy 

a) Wielkość powierzchni przeszukiwania 

Najlepiej przeszukać obszar o promieniu równym całkowitej wysokości turbiny wiatrowej, ponieważ 

ciała nietoperzy mogą być zdmuchiwane przez silny wiatr (GRÜNKORN i in. 2005). W większości 

przypadków niemożliwe jest odpowiednie przeszukanie całej wyznaczonej powierzchni, ze 

względu na wysokość roślinności lub naturalne przeszkody, dlatego zaleca się przeszukać 

mniejszy teren, który może pozostać nieporośnięty przez cały rok, bądź może być porośnięty niską 

roślinnością. Promień poszukiwań nie powinien być krótszy niż 50 m. Powierzchnia poszukiwań 

(lepsza jest kwadratowa niż kolista) powinna być oznaczona za pomocą 4 tyczek ustawionych w 

rogach oraz kolejnych tyczek ustawionych po bokach i wyznaczających pasy o szerokości 10 lub 5 

m. Transekty przechodzone od jednej tyczki do drugiej umożliwią kontrolę pasów o szerokości 5 

lub 2,5 m z każdej strony. Jeśli z jakiejś przyczyny niemożliwe jest przejście przez całą 

powierzchnię, dla każdej turbiny należy podać udział przeszukanej powierzchni. 

b) Liczba przeszukanych turbin wiatrowych 

W miarę możliwości należy przeszukać powierzchnię pod każdą turbiną. W przypadku rozległych 

farm wiatrowych należy skontrolować wszystkie turbiny położone w pobliżu wyróżniających się 

elementów krajobrazu, a pozostałe wybrać losowo. Liczba wybranych turbin powinna być oparta o 

wielkość farmy wiatrowej oraz jej położenie. 
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c) Odstęp czasowy pomiędzy kontrolami 

Im krótszy odstęp czasowy między kontrolami, tym większa będzie liczba znalezionych martwych 

nietoperzy i mniejszy wpływ będzie miało drapieżnictwo. W przypadku niewielkich farm wiatrowych 

zalecany jest odstęp jednodniowy, a dla większych odstęp 5-dniowy (maksymalnie) (porównanie 

wyników uzyskanych dla różnych odstępów czasowych znajduje się w publikacji ARNETT 2005). 

d) Harmonogram monitoringu 

Monitoring śmiertelności powinien rozpocząć się wraz z wybudzeniem się nietoperzy z hibernacji i 

trwać do momentu zajęcia hibernakulum. Harmonogram prac będzie jednak uzależniony od 

uwarunkowań geograficznych i meteorologicznych. Na przykład w południowej Europie monitoring 

może rozpocząć się już w połowie lutego i zakończyć dopiero w połowie grudnia. Ponieważ w 

okresie wędrówki zanotowano większe liczebności martwych nietoperzy, intensywność 

poszukiwań powinna być większa wiosną i jesienią: 

 15 lutego – 31 marca: 1 kontrola tygodniowo lub rzadziej; 

 1 kwietnia – 15 maja: 1 kontrola co 2 lub 3 dni 

 16 maja – 31 lipca: 1 kontrola tygodniowo; 

 1 sierpnia – 15 października: 1 kontrola co 2 lub 3 dni; 

 16 października – 15 grudnia: 1 kontrola tygodniowo lub rzadziej. 

e) Metody poszukiwań 

Osoba przeszukująca powinna iść wzdłuż każdego 

transektu w wolnym i regularnym tempie, szukając 

martwych nietoperzy po obu jego stronach. Poszukiwanie 

powinno rozpocząć się godzinę po wschodzie słońca, 

kiedy warunki świetlne umożliwiają już rozpoznanie 

martwych nietoperzy. 

Należy zanotować położenie martwego osobnika 

(koordynaty GPS, kierunek względem turbiny, odległość od 

wieży), jego stan (świeży, kilkudniowy, rozłożony, 

fragmenty, itp.) oraz rodzaj obrażeń, wysokość roślinności 

w miejscu znalezienia (patrz niżej), itp. Konieczne będzie 

rejestrowanie warunków pogodowych między kontrolami 

(temperatura, wiatr – siła i kierunek, występowanie burz) 

oraz faz księżyca. 

Dyskusja metod stosowanych do szacowania wypadków 

nietoperzy została opublikowana w pracy NIERMANN i in. 

(2007). 

 

4.2.2 Szacowanie poziomu śmiertelności 

Do oszacowania poziomu śmiertelności na monitorowanej farmie wiatrakowej niezbędna będzie 

analiza statystyczna. Analiza ta będzie musiała uwzględnić wpływ innych czynników (usuwanie 

martwych nietoperzy przez padlinożerców lub drapieżniki, wydajność poszukiwań).  

 

Martwy karlik malutki (Pipistrellus 
pipistrellus) po zderzeniu z turbiną 
wiatrową na terenie zalesionym w 
Niemczech. © H. Schauer-Weisshahn i 
R. Brinkmann 
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a) Testy z usuwaniem martwych nietoperzy, szacujące poziom drapieżnictwa 

Aby określić stopień padlinożerstwa i drapieżnictwa, co najmniej 4 razy w roku należy 

przeprowadzić testy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wysokości roślinności na przeszukiwanym 

obszarze. Ciała nietoperzy prawdopodobnie są mniej atrakcyjne dla drapieżników niż ciała ptaków. 

Dlatego zaleca się stosowanie zamrożonych nietoperzy, jeśli są dostępne (muszą być wcześniej 

rozmrożone). W większości przypadków w testach wykorzystywane są małe ptaki wróblowe lub 

jednodniowe kurczaki (najlepiej ciemne). 

Każdy test powinien być prowadzony przez 10 kolejnych dni, co pozwoli określić jak długo padlina 

pozostaje na ziemi do momentu skonsumowania, zabrania lub zakopania przez ssaki, ptaki lub 

owady.  

b) Testy wydajności poszukiwań 

 Klasyfikacja pokrycia gleby: 

Ponieważ wydajność poszukiwań zależy od pokrycia gruntu (wysokość roślinności i rodzaj 

siedliska, mające wpływ na widoczność, oraz pora roku), istotne jest określenie klas 

wykrywalności martwych nietoperzy. Będą one łączyły informację o wysokości i udziale 

pokrycia oraz o właściwościach siedliska (typ roślinności, przeszkody obecne na ziemi, 

nachylenie) – szczegółowy opis znajduje się np. w rozdziale „Habitat Mapping‖, s. 26 i 28, w 

pracy ARNETT 2005 lub BRINKMANN i in. 2006. Klasy te są istotne z punktu widzenia analizy 

statystycznej. 

 Testy: 

Wydajność poszukiwań powinna być sprawdzana przy różnych wysokościach roślinności (4 

razy w roku). 

Ciała nietoperzy należy rozmieścić losowo na przeszukiwanej powierzchni, pod niektórymi 

turbinami, i zapisać współrzędne położenia każdego z nich (jak również kierunek i odległość 

względem wieży oraz rodzaj i wysokość roślinności w każdym punkcie). 

Osoba poszukująca powinna postępować tak, jak podczas normalnych poszukiwań 

martwych nietoperzy. 

 Wykorzystanie przeszkolonych psów: 

Do znajdowania ofiar można wykorzystać psa wyszkolonego do wystawiania nietoperzy, 

jednak jego wydajność należy przetestować w opisany wyżej sposób. Preferowaną rasą jest 

pies tropiący, który umożliwi swojemu właścicielowi precyzyjną lokalizację miejsca 

znalezienia ofiary. 
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Martwy karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) z 
pękniętą czaszką, znaleziony pod turbiną wiatrową 
(Niemcy). Pod turbinami wiatrowymi bywają 
znajdowane także gatunki nisko latające .  
© H. Schauer-Weisshahn i R. Brinkmann 

 
Francuska farma wiatrowa w Bouin (Vendée, 
Francja), na wybrzeżu Atlantyku, gdzie pod 
turbinami wiatrowymi często znajdowane są 
nietoperze ginące podczas wędrówki. Dotyczy to 
głównie karlików większych (Pipistrellus nathusii), 
borowców wielkich (Nyctalus noctula) oraz karlików 
malutkich (Pipistrellus pipistrellus).  
© F. Signoret/LPO 

4.3 Migracja 

Podczas migracji większość gatunków 

wykorzystuje zwykle duże doliny rzeczne, należy 

zatem zwrócić szczególną uwagę na gatunki 

wędrowne w pobliżu farm wiatrowych 

położonych w dolinach lub na pobliskich 

równinach i grzbietach. Dotyczy to także 

wybrzeży. 

Obserwacje wzrokowe powinny rozpoczynać się 

po południu, z naciskiem na poszukiwanie 

mroczków i trwać całą noc z użyciem detektorów 

(time expansion lub frequency division z ziemi, 

w połączeniu z automatycznym time expansion, 

heterodyną lub frequency division na różnych 

wysokościach).  

Badanie migracji musi uwzględniać nietoperze przelatujące na wysokościach znajdujących się 

poza zakresem detektorów ziemnych. Mogą one być wykryte tylko za pomocą balonów, radaru, 

względnie kamer na podczerwień (a najlepiej kamer termowizyjnych). Jednak koszt stosowania 

radaru i kamer może ograniczać ich użycie do dużych farm wiatrakowych, problematycznych 

lokalizacji lub badań podstawowych. 

Balon z helem (statek powietrzny typu 

sterowiec) z automatycznym zapisem 

ultradźwięków został przetestowany we 

Francji przez Muzeum Historii Naturalnej w 

Bourges i jest z powodzeniem stosowany we 

Francji (SATTLER i BONTADINA 2006) oraz w 

Belgii. Jego zastosowanie pokazało, że 

aktywność nietoperzy jest inna w powietrzu i 

blisko ziemi. Porównanie wskaźnika 

aktywności w różnych godzinach nocnych 

może ujawnić nagły wzrost odgłosów 

kontaktowych nietoperzy, co może wskazywać 

migrację. 

 

4.4 Zachowanie 

Poza zmierzchem i świtem, kiedy można prowadzić obserwację wzrokową, badanie zachowania 

nietoperzy wykorzystuje kosztowne technologie, na przykład kamery na podczerwień, obrazowanie 

termowizyjne lub silny reflektor. Ze względu na koszt, wykorzystanie tego sprzętu ogranicza się do 

problematycznych lokalizacji lub badań podstawowych. Z pomocą detektora ręcznego możliwe jest 

jednak zarejestrowanie ogólnych sygnałów zachowania nietoperzy i przynajmniej odróżnienie 

żerowania od przelotu. 
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5 Priorytety badawcze 

Nasza wiedza na temat oddziaływania turbin i farm wiatrowych na środowisko, a szczególnie na 

nietoperze, jest obecnie ograniczona, istnieje zatem potrzeba prowadzenia dalszych badań. 

Dotychczasowe badania potwierdzają duży potencjalny wpływ farm wiatrowych na nietoperze, w 

wyniku zderzeń bądź utraty łowisk. Niezbędne są dalsze projekty badawcze, zwiększające naszą 

wiedzę o oddziaływaniu farm wiatrowych na nietoperze, zarówno na poziomie osobnika jak i 

populacji. W porównaniu z ptakami, ogólna znajomość biologii nietoperzy jest raczej wybiórcza i 

niewiele wiadomo o trasach ich wędrówek przez Europę. Informacje o tym są kluczowe dla 

określenia zagrożeń podczas planowania nowych przedsięwzięć wiatrowych. Ponadto projekty 

badawcze powinny oceniać zagrożenie dla nietoperzy stwarzane przez istniejące farmy wiatrowe. 

Istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań, które zminimalizują ich oddziaływanie i zostaną 

zastosowane podczas planowania przyszłych farm wiatrowych. W szeregu najnowszych badań 

europejskich i amerykańskich określono potrzeby badawcze, dzielące się na sześć kategorii: 

 Rozwój metodologii; 

 Śmiertelność i potencjalny wpływ elektrowni wiatrowych na populacje nietoperzy; 

 Migracja; 

 Zderzenia; 

 Zaburzenia, efekt barierowy; 

 Łagodzenie i (lub) unikanie. 

Dalsze działy (5.1 do 5.6) podają zarys potrzeb badawczych (zagadnienia priorytetowe wyróżniono 

kursywą) oraz możliwe metody ich realizacji. 

 

5.1 Rozwój metodologii 

Należy opracować metodykę prowadzenia w pobliżu istniejących i działających farm wiatrowych 

obserwacji i pomiaru: 

 Wędrówki nietoperzy; 

 Nietoperzy wysoko latających; 

 Rozmieszczenia gatunków (etap przedinwentaryzacyjny). 

 

Potrzeby badawcze  Możliwe metody 

 Dalszy rozwój i testowanie istniejących 

metod (na przykład ARNETT 2005,  

GRÜNKORN i in. 2005 oraz  TRAXLER i in. 

2004 w zakresie badań śmiertelności w 

wyniku zderzeń) i nowych technik pomiaru 

oddziaływania farm wiatrowych, na przykład 

monitoringu częstości kolizji lub efektów 

długoterminowych, takich jak potencjalne 

zmniejszenie dostosowania biologicznego 

na skutek utraty łowiska. 

 Technika stosowana w pracy ARNETT (2005) 

(umożliwiająca porównanie na poziomie 

całego kontynentu); 

 Stworzenie elastycznego modelu 

śmiertelności w wyniku zderzeń, który 

mógłby być zastosowany w sposób 

uniwersalny, zapewniając porównywalność 

wyników. 
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 Opracowanie odpowiednich metod cenzusu 

dla aktywności nietoperzy na różnych 

wysokościach. 

 

 Kamera termowizyjna; 

 Radar; 

 Systemy detektorów / mikrofonów; 

 Systemy rejestracji aktywności nietoperzy; 

 Z powierzchni ziemi i z powietrza. 

 Opracowanie i przetestowanie metod 

badania aktywności nietoperzy i poziomu 

zderzeń na pełnomorskich farmach 

wiatrowych. 

 

 Radar; 

 Wykorzystanie łodzi: 

 Automatyczny rejestrator aktywności 

nietoperzy. 

 Opracowanie i przetestowanie metod 
badania wędrówki nietoperzy ponad lądem i 
morzem. 

 

 Radiotelemetria; 

 Radar; 

 Obrączkowanie 4; 

 Pomiary z użyciem detektora, prowadzone 

na szeroką skalę, powtarzane i 

synchronizowane. 

 

 Opracowanie i przetestowanie modeli 

ważnych ekologicznie map rozmieszczenia 

gatunków. Wskazują one najważniejsze 

żerowiska na obszarze rozległym 

geograficznie i są uporządkowane w 

kolejności od najważniejszego (np. JABERG 

i GUISAN 2001). 

 GIS i modele przydatności siedliska (np. 

Ecological Niche Factor Analysis). 

 

5.2 Śmiertelność populacji nietoperzy i potencjalny wpływ na nie elektrowni 

wiatrowych   

Niezbędne jest uzyskanie więcej danych na następujące tematy: 

 Czy śmiertelność nietoperzy ma miejsce na wszystkich stanowiskach, czy też istnieją 

różnice między stanowiskami; 

 Jakie czynniki związane z ekologią i zachowaniem nietoperzy, oraz farmami wiatrowymi i 

właściwościami turbin wiatrowych wpływają na śmiertelność nietoperzy; 

 Czy możliwe jest wykorzystanie informacji o charakterystyce krajobrazu w celu uniknięcia 

bądź załagodzenia problemów wynikających z obecności elektrowni; 

 Czy śmiertelność ma wpływ na nietoperze na poziomie populacji.   

 

                                                 
4Zobacz też: Uchwały EUROBATS nr 4.6 i 5.5: Wytyczne w zakresie pozwoleń na chwytanie i badanie 
odławianych dzikich gatunków nietoperzy. 
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Potrzeby badawcze Możliwe metody 

 Potencjalne oddziaływania na poziomie 

populacji, związane ze śmiertelnością w 

wyniku zderzeń (dotychczas zupełnie 

nieznane).5 

 

 Systematyczne badania śmiertelności po 

kolizji, prowadzone przez cały sezon 

(metody za ARNETT 2005, BRINKMANN i in. 

2006, GRÜNKORN i in. 2005); 

 Badania genetyczne; 

 Badania populacyjne; 

 Modele populacyjne. 

 Badanie liczby zderzeń rocznie i dla różnych 

gatunków nietoperzy, z uwzględnieniem 

różnych lokalizacji farm wiatrowych powinno 

mieć wysoki priorytet. Niezbędne jest 

prowadzenie systematycznych badań 

śmiertelności nietoperzy, na rozległych 

farmach wiatrowych, położonych w różnych 

strefach ryzyka, tj. na trasach wędrówek, jak 

i w lasach i na obszarach o dużej ilości 

pasów zakrzaczeń. 

 Systematyczne badania śmiertelności w 

wyniku zderzeń, prowadzone przez cały 

sezon (metody za ARNETT 2005, 

GRÜNKORN i in. 2005). 

 W jakich okresach roku występują zderzenia 

nietoperzy z turbinami? Liczne badania 

przeprowadzone w USA wykazały nasilenie 

kolizji pod koniec lata / na początku jesieni. 

Dane europejskie wydają się to potwierdzać, 

jednak wiele najnowszych badań 

przeprowadzono w końcu lata lub na 

początku jesieni, zatem nie są dostępne 

dane statystyczne dotyczące  

rozmieszczenia sezonowego, uzyskane z 

wielu różnych lokalizacji. 

 Systematyczne badania śmiertelności w 

wyniku zderzeń, prowadzone przez cały 

sezon (metody za ARNETT 2005, GRÜNKORN 

i in. 2005). 

 

 Brakuje danych ilościowych dotyczących 

skumulowanego oddziaływania farm 

wiatrowych lądowych i pełnomorskich na 

wędrujące nietoperze. 

 

 

5.3 Migracja 

Niezbędne jest uzyskanie więcej danych na następujące tematy:  

 Gdzie i kiedy odbywa się wędrówka sezonowa;  

 Czy istnieją drogi wędrówki / strefy migracji i czy są możliwe do rozpoznania; 

                                                 
5
 Efekty na poziomie populacji są nieznane nie tylko w odniesieniu do śmiertelności nietoperzy przy 

zderzeniu z turbinami wiatrowymi, ale także w odniesieniu do śmiertelności w wyniku zderzeń z pojazdami 
lub obniżenia poziomu reprodukcji na skutek niepokojenia nietoperzy w ich kryjówkach itp. poprzez inne 
rodzaje przedsięwzięć. Takiego rodzaju badania powinny być osadzone w szerszym kontekście. 
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Farma wiatrowa w delcie Rodanu (Camargue, 
południowa Francja). W roku 2005 na nasypie 
wybudowano 21 wiatraków. W roku 2006 znaleziono 
12 martwych nietoperzy, a wśród nich podkasańca 
Schreibersa (Miniopterus schreibersii). Pozwolenie na 
budowę wydano w czasie, kiedy dla celów wykonania 
oceny oddziaływania na środowisko nie było potrzeby 
liczenia nietoperzy, mimo iż ten teren podmokły 
(ostoja Ramsar) jest miejscem koncentracji ptaków 
zimujących oraz wędrujących i żerujących nietoperzy.  
© E. Cosson 

 Jeśli tak, jak są położone względem krajobrazu, w większej lub mniejszej skali; 

 Czy możliwe jest wykorzystanie informacji o szczytowej aktywności wędrówkowej i trasach 

przelotu podczas migracji w krajobrazie, celem uniknięcia szkody dla nietoperzy. 

 

 

 

Potrzeby badawcze Możliwe metody 

 Określenie tras / korytarzy migracyjnych 

oraz przystanków. Istnieje wiele badań 

dotyczących wędrówki nietoperzy, 

przeprowadzonych w izolowanych 

miejscach w Europie, nie ma jednak mapy 

tras wędrówek ani przystanków. Chociaż 

niektóre badania i niesystematyczne 

obserwacje pokazują, że nietoperze 

przekraczają otwarte morze, na przykład 

Morze Północne i Morze Bałtyckie (AHLÉN 

1997, AHLÉN i in. 2002, 2007, RUSS i in. 

2001, 2003, WALTER i in. 2004,  HÜPPOP 

inf. ustna.), brakuje konkretnych informacji 

na temat dokładnych tras wędrówki 

morskiej. 

 Czy nietoperze mogą orientować się 

według elementów krajobrazu (doliny 

rzeczne, linie brzegowe, doliny pomiędzy 

grzbietami górskimi, itp.)? 

 Konieczne jest potwierdzenie wszelkich 

niepewnych informacji i uznanie znaczenia 

przystanków migracyjnych, np. lasów 

wiosną i jesienią dla N. noctula oraz P. 

nathusii. 

 Akcje obrączkowania nietoperzy wzdłuż 

szlaków migracyjnych; 

 Odłów za pomocą sieci wzdłuż szlaków 

migracyjnych; 

 Międzynarodowe badania genetyczne 

(patrz PETIT i MAYER 2000); 

 Radiotelemetria; 

 Badania z wykorzystaniem radaru; 

 Badania z użyciem detektorów w 

wybranych punktach wędrówki. 

 

 Nie wiadomo, w jakich warunkach 

pogodowych odbywa się wędrówka 

nabrzeżna, lądowa oraz morska. Zwykle 

wiatr (i widoczność) zmienia zachowanie i 

trasy przelotu nietoperzy. Istnieje tylko kilka 

 Badania z użyciem detektorów, 

prowadzone z ziemi, wież, turbin 

wiatrowych, za pomocą balonów, itp.; 

 Badania z użyciem kamer termowizyjnych; 

 Radar; 
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przykładów dotyczących różnych warunków 

pogodowych, podczas których nietoperze 

są zdolne do wędrówki. ARNETT (2005) oraz 

BEHR i VON HELVERSEN (2005) donoszą, że 

główna część aktywności przypada na 

prędkość wiatru 6< m/s, a powyżej 6 m/s 

mają miejsce liczne zderzenia. Morfologia 

gatunków z rodzaju Nyctalus i Miniopterus 

wskazuje, że są one zdolne do wędrówki 

także przy silniejszych wiatrach. Niezbędne 

jest zgromadzenie większej ilości danych 

na temat migracji nietoperzy, na przykład 

informacji o wędrówce dla danego 

stanowiska oraz o liczbie wykorzystujących 

je nietoperzy; typowe dla danego gatunku 

wysokości przelotu; w jaki sposób czas, 

trasa i kierunek przelotu są kształtowane 

przez warunki pogodowe; oraz jak często 

nietoperze zatrzymują się na odpoczynek i 

żerowanie.  

 Badania fizjologiczne i behawioralne. 

 

 Badanie orientacji migrujących nietoperzy.  Badania fizjologiczne. 

 Czy nietoperze są aktywne na pełnym 

morzu i w jakiej odległości od brzegu? 

Które gatunki są aktywne na pełnym morzu 

i czy ma to miejsce tylko podczas migracji? 

Czy podczas migracji odbywa się także 

żerowanie i czy jest ono związane z 

przemieszczaniem się na wyspy?  

 Badania z użyciem detektorów prowadzone 

z latarni morskich oraz podczas 

pokonywania transektów na łodziach 

(ręczne i automatyczne systemy rejestracji 

obecności nietoperzy); 

 Obrazowanie termowizyjne; 

 Radar. 

5.4. Zderzenia 

Niezbędne jest uzyskanie więcej danych na następujące tematy: 

 Dlaczego nietoperze zderzają się z turbinami wiatrowymi; 

 Czy dla nietoperzy niemożliwe / zbyt trudne jest zauważenie turbiny wiatrowej i związanego 

z nią zagrożenia; 

 Czy nietoperze mogą być przywabiane do turbin wiatrowych; 

 Czy można opracować techniki odstraszania nietoperzy. 
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Okazy lokalnych jak i migrujących nietoperzy 
różnych gatunków, które zginęły od silnego 
uderzenia, są znajdowane pod turbinami w całej 
Europie. Borowce wielkie (Nyctalus noctula) należą 
do gatunku najbardziej poszkodowanego przez 
turbiny wiatrowe w Niemczech (na zdjęciu farma 
wiatrowa Puschwitz w Saksonii w Niemczech).  
© M. Lein 
 

Podkasaniec Schreibersa (Miniopterus 
schreibersii), przecięty na pół wzdłuż ciała  
przez łopatę wirnika (bagna Camargue, 2006).  
© E. Cosson 
 

Potrzeby badawcze Możliwe metody 

 Dlaczego nietoperze zderzają się z 

turbinami wiatrowymi? U licznych 

gatunków nietoperzy ARNETT (2005) 

opisuje zachowanie typu unikania w 

zetknięciu z łopatami, u innych natomiast 

nie stwierdzono takiego zachowania. W 

jaki sposób nietoperze rejestrują 

obracające się łopaty na drodze 

echolokacji? Wiedza ta może być 

wykorzystana do skonstruowania łopat, 

które byłyby bardziej zauważalne dla 

nietoperzy. 

 Badania behawioralne z użyciem 

detektorów i kamer termowizyjnych; 

 Badania laboratoryjne; 

 Eksperymenty związane z echolokacją; 

 Badania fizjologiczne i behawioralne. 

 Niedawno przeprowadzone badania w 
Niemczech (np. BEHR i VON HELVERSEN 
2005) wskazują, że z turbinami zderzają 
się zarówno wędrujące jak i żerujące 
nietoperze.  

 Nietoperze mogą żerować także podczas 
wędrówki (np. ARNETT 2005, AHLÉN i in. 
2007). Niewiele jest danych genetycznych 
o migrujących i lokalnych nietoperzach, 
które można by wykorzystać do 
porównania z danymi o śmiertelności 
nietoperzy.  

 Badania genetyczne; 

 Kamera termowizyjna i detektor; 

 Radiotelemetria. 

 Badania owadów w pobliżu turbiny 

wiatrowej. 

 

5.5 Zaburzenia, efekt barierowy 

Niezbędne jest uzyskanie więcej informacji na następujące tematy: 
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 Odpowiedź behawioralna lokalnych żerujących nietoperzy; 

 Czy nietoperze unikają turbin wiatrowych i czy po pewnym czasie przyzwyczajają się do 

nich; 

 Czy habituacja skutkuje zderzeniami. 

 

Potrzeby badawcze Możliwe metody 

 Nie wiadomo, w jaki sposób żerujące 

nietoperze reagują na turbiny. Poza 

wiedzą zebraną podczas badań kolizji 

nietoperzy wiemy, że miejscowe mroczki 

unikają żerowania w pobliżu turbin 

wiatrowych (BACH 2002). Potrzebne jest 

poszerzenie wiedzy o utracie łowisk przez 

wysoko latające gatunki nietoperzy, na 

przykład Nyctalus, Vespertilio czy 

Miniopterus, oraz o wpływie elektrowni 

wiatrowych na ich populacje. 

 Radiotelemetria. 

 Badania z użyciem detektora; 

 Badania wykorzystania siedliska; 

 Badania BACI (badania oddziaływań przed 

i po realizacji inwestycji). 

 Niezbędne jest wykonanie ogólnych badań 

odpowiedzi behawioralnej różnych 

gatunków, w oparciu o charakterystykę 

cyklu życiowego, dynamiki populacji, 

ekologii oraz liczebności w odpowiedzi na 

etap budowy, pracy i demontażu farm 

wiatrakowych. Pozwoli to określić 

specyficzną gatunkowo wrażliwość na 

różnego typu wielkoskalowe farmy 

wiatrowe, a między innymi określić wpływ 

oświetlenia turbin na zachowanie 

nietoperzy. 

 

 Wpływ dostępności siedlisk na 

przemieszczenie się. 

 Radiotelemetria; 

 Badania BACI (badania oddziaływań przed 

i po realizacji inwestycji). 

 Zbadanie wpływu wysokości wieży na 

przesunięcie aktywności żerowiskowej. 

 Potencjalny wpływ przemieszczenia na 

poziomie populacji spowodowanego 

niepokojeniem,  

 bariery uniemożliwiające przemieszczanie 

się, śmiertelność w wyniku zderzeń i utrata 

bądź zniszczenie siedlisk. 

 Wykorzystanie siedliska; 

 Badania populacyjne; 

 Radiotelemetria. 

 Badania z użyciem detektora; 

 Wpływ efektu barierowego na wędrujące 

lub przelatujące nietoperze jest słabo 

poznany.  

 

 Radiotelemetria. 

 Badania z użyciem detektora; 

 Badania odpowiedzi behawioralnej; 

 Badania populacyjne; 
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 W celu określenia długofalowych efektów 

farm wiatrowych niezbędne są badania 

długoterminowe. Takie efekty mogą na 

przykład obejmować habituację nietoperzy 

do farm wiatrakowych, która może sprawić, 

że negatywne oddziaływanie turbin 

zmniejszy się z czasem. Takiego efektu nie 

można spodziewać się w przypadku 

nietoperzy wędrujących, ale jest on 

możliwy u osiadłych. Istotne oddziaływania 

na populację stają się widoczne dopiero po 

dłuższym okresie. 

 Obrączkowanie; 

 Badania populacyjne; 

 

5.6. Łagodzenie i (lub) unikanie oddziaływań 

Niezbędne jest uzyskanie więcej informacji na następujące tematy:  

 Możliwości odstraszania nietoperzy; 

 Techniki, które można opracować w tym celu; 

 Możliwości unikania lub łagodzenia negatywnych oddziaływań. 

 

Potrzeby badawcze Możliwe metody 

 Opracowanie metod i narzędzi, które 

umożliwią automatyczną rejestrację 

intensywnych polowań lub dużej liczby 

przelatujących nietoperzy, na przykład 

czujniki ciepła i radar, mogące dostarczać 

informację zwrotną i umożliwiać 

tymczasowe unieruchomienie turbin 

wiatrowych podczas wędrówki nietoperzy i 

trudnych warunków pogodowych. 

 Systematyczne badania śmiertelności w 

wyniku zderzeń, prowadzone przez cały 

sezon (metody za ARNETT 2005, 

BRINKMANN i in. 2006, NIERMANN et al. 

2007); 

 Systemy automatycznej rejestracji 

nietoperzy na dużych wysokościach; 

 Kamera termowizyjna. 

 Czy istnieje możliwość odstraszenia 

nietoperzy od turbin wiatrowych? Należy 

przebadać różne rodzaje sygnałów, takich 

jak hałas, sygnały dźwiękowe, sygnały 

wysyłane przez radar, względnie sygnałów 

świetlnych, pod kątem ich zastosowania 

jako odstraszaczy nietoperzy lub w celu 

ustalenia czy takie bodźce mogą 

przywabiać nietoperze. Pierwsze badania 

wykazały, że niektóre gatunki nietoperzy 

reagują negatywnie na silny radar 

(NICHOLLS & RACEY 2007), ale nadal 

brakuje bardziej szczegółowych informacji 

o wymaganiach technicznych.  

 Badania z wykorzystaniem emisji 

hałaśliwych dźwięków (infra- i 

ultradźwięków oraz zwykłych); 

 Badania z wykorzystaniem radaru. 

 

 Podejrzewa się, że na niektórych 

obszarach Niemiec i Szwecji nietoperze 

szukają schronienia w gondolach. Gondole 

 Badania laboratoryjne; 

 Obserwacje terenowe 
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powinny być zamknięte, by uniemożliwić 

nietoperzom wykorzystywanie ich jako 

schronienie. Jest to konieczne do 

zmniejszenia ryzyka obrażeń przez koła 

zębate. 

 

 
6 Wnioski i dalsze badania 

Niniejsza publikacja określa ogólne wytyczne dla procesu planowania oraz oceny oddziaływania 

na środowisko, uwzględniające wpływ turbin wiatrowych na nietoperze. Podsumowuje także 

istotne priorytety badawcze. Omówione zagadnienia w żadnym razie nie wyczerpują tematu i 

wymagają dalszych badań, w szczególności w kontekście europejskim.  

Należy kontynuować badania nad wpływem farm wiatrowych na nietoperze, co umożliwi 

znalezienie rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie przyszłych inwestycji 

wiatrowych.  
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Słowniczek 

Badania BACI (Before and After Construction Impacts) – badania oddziaływań przed i po realizacji 

inwestycji. 

Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk (1979). 

EIA – Ocena oddziaływania na środowisko. 

Dyrektywa Siedliskowa UE – dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa Siedliskowa (razem z Dyrektywą 

Ptasią) stanowią podwaliny europejskiej polityki ochrony przyrody. Opiera się ona o dwa filary: sieć 

obszarów chronionych Natura 2000 i system ścisłej ochrony gatunkowej. 

Gondola (gondola turbiny) – część znajdująca się na szczycie wieży turbiny wiatrowej, do której 

przytwierdzana jest głowica wirnika i łopaty; mieści się w niej generator, przekładnia i elektroniczne 

urządzenia sterujące. 

Repowering – zamiana turbin wiatrowych pierwszej generacji na nowoczesne turbiny o większej 

mocy.  

 

Podziękowania 

Podziękowania dla: Ingemar Ahlén, Laurent Biraschi, Robert Brinkmann, Colin Catto, Tony Hutson, 

Teodora Ivanova, Herman Limpens, Lauri Lutsar, Barry Nicholls, Ivo Niermann, Katie Parsons, 

Paul Racey, Christine Rumble, Linda Smith oraz Dean Waters za cenne uwagi i wkład w niniejszą 

publikację, oraz dla Jean Smyth za wstępny przegląd tekstu 
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Tabela 1:  Badania przeprowadzone w Europie. 

 

  

Badanie 
(autor, rok, 

teren) 
Okres trwania Rodzaj turbin Metody Wyniki Rodzaje środowisk 

Ahlén (2002, 

2003), Szwecja 

sierpień – wrzesień 2002 Inny 160 turbin (Gotland 66, Öland 39, 

Blekinge 4, Skåne 51);  

1 kontrola na turbinę;  

Powierzchnia przeszukiwania 50 

m wokół turbiny. 

17 nietoperzy  (Enil 8, Vmur 1, Nnoc 1, Pnat 5, Ppip 1, 

Ppyg 1);  

0,1 nietoperza na kontrolę;  

Gotland 12, Öland 2, Blekinge 2, Skåne 1;  

Odległość 3-25 m (średnio 12 m) wokół turbiny;  

Połowa gatunków to gatunki osiadłe;  

Nietoperze często żerują w pobliżu łopat; 

Gatunki martwe to gatunki, które polowały blisko łopat. 

Inne, od otwartego z 

zaroślami do 

rolniczego (z pasami 

zakrzaczeń). 

 

Alcalde (2003), 

Navarre, 

Hiszpania i inf. 

ustna 

1995 - 2003 Ok. 1000 turbin; 

wysokość: 40 m 

(starszy model) i 60-

80 m;  

średnica łopat: 20 m 

(starszy model) i 34 

m. 

Powierzchnia poszukiwań o 

promieniu równym wysokości 

turbiny 

50 nietoperzy (głównie Hsav 25, Nnoc, Nlas 2, but also 

Ppip, Pkuh, Ppyg, Eser, Msch);  

Głównie sierpień i wrzesień; obecność turbin nie zmienia 

wykorzystania środowiska;  

Liczba latających nietoperzy wzrasta z temperaturą i 

spada z siłą wiatru;  

Nietoperze użytkują głównie tereny w pobliżu drzew. 

W pobliżu pasów 

zakrzaczeń. 

Bach (2002), 

Dolna Saksonia, 

Niemcy 

kwiecień 1998 – wrzesień 

2002 

1 farma wiatrowa, 70 

turbin;  

wysokość 45 m;  

średnica łopat 30 m. 

Wykorzystanie krajobrazu przez 

Eser i Ppip;  

Systematyczne liczenia 

detektorem na całej farmie i w jej 

otoczeniu;  

6 kontroli na rok;  

Rozpoczęcie na rok przed 

wybudowaniem turbin, 

zakończenie trzy lata po ich 

postawieniu. 

Brak zauważalnego efektu na wykorzystanie krajobrazu 

przez Ppip; (?) 

Brak zauważalnego negatywnego efektu na 

wykorzystanie tras przelotu przez Eser i Pip; 

Ppip zmienił zachowania łowieckie w pobliżu turbin i 

przyzwyczaił się do poruszających się łopat; 

W ciągu badanego okresu wzrosła liczba Eser 

preferujących żerowanie przy pasach zakrzaczeń, przy 

których nie ma turbin; 

W ciągu badanego okresu wzrosła liczba Eser 

polujących dalej niż 100 m od turbin; 

Ogólnie: Po wybudowaniu elektrowni Eser wydawał się 

opuścić teren. 

Teren rolniczy z 

licznymi pasami 

zadrzewień, 

położonymi 10-100 m 

od turbin. 

 

Benzal i 

Moreno (2001), 

Navarre, 

Hiszpania 

  4 farmy wiatrowe z 

turbinami 

rozstawionymi na 

długości 12,6 km 

  Martwe: Ppip, Pkuh, Hsav, Eser, Nnoc; Ppip, Pkuh, 

Hsav, Eser, Nnoc, Tten latają wokół turbin, ale tylko kilka 

poluje; 

Nietoperze użytkują głównie tereny położone w pobliżu 

drzew. 
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Behr i in. 
(2006), 

Ittenschwander 
Horn (Fröhnd), 
Niemcy 

31 lipca – 30 października 
2005  

Stanowisko z 2 
turbinami; wysokość 
gondoli 85 m;  

średnica łopat 70 m. 

Monitoring akustyczny; kontrole: 
31/07-30/09: co drugi dzień, 
01/10-30/10: co trzeci dzień; 

Teren przeszukiwania: 65 m;  

Oszacowanie wydajności 
poszukiwań;  

Eksperyment z myszami. 

4 martwe nietoperze (Ppip 4);  

0, 18 nietoperza/turbina/noc  (16,5 nietoperza / turbina). 

Las 

Behr i in. 
(2007), 

południowo-
zachodnie 
Niemcy 

sierpień - październik 2004, 
lipiec - październik 2005 

 

3 stanowisko z 2-4 
turbinami;  

wysokość całkowita 
121-133 m;  

średnica łopat 70-77 
m. 

Monitoring akustyczny z ziemi i z 
poziomu gondoli z użyciem 
automatycznych rejestratorów 
głosów nietoperzy; 

 2-4 rejestratory na każdym 
stanowisku, przez 4 kolejne dni w 
każdym miesiącu. 

Regularna aktywność 3 gatunków: Ppip, Pnat, Nleis na 
obu poziomach wysokości.  

Tylko na poziomie gruntu: Mnat, Mmysbra, Mmyo, 
Mbech, Mdaub, Plspec;  

Znacznie więcej nietoperzy jest aktywnych przy 
słabszych wiatrach (<5 m/s).  

Największa prędkość wiatru, przy której zanotowano 
aktywność nietoperzy: 6,5 m/sec;  

Turbiny wiatrowe mają wpływ na nietoperze lokalne jak i 
wędrujące. 

Teren zalesiony 
(Schwarzwald), 
szczególnie na 
stanowiskach z 
drzewami 
powalonymi przez 
burze (obecnie 
zakrzaczonych). 

Behr i von 
Helversen 

(2005), Lahr, 
Niemcy 

sierpień - październik 2004 i 
26 lipca – 30 października 
2005 

Stanowisko z 3 
turbinami: Wysokość 
gondoli 90 m; 
średnica łopat 77 m 

Monitoring akustyczny; kontrole 
co trzeci dzień; teren 
przeszukiwania: 68 m. 

3 martwe nietoperze (Ppip 3).  Las 

Behr i von 
Helversen 

(2006), 
Rosskopf, 
Niemcy 

Koniec kwietnia – połowa 
października 

1 farma wiatrowa, 4 
turbiny; 

Wysokość 98 m; 

Średnica łopat 70 m. 

2005: kwiecień – czerwiec co 3 
dni, lipiec do października co 4 
dni;  

Oszacowanie wydajności 
poszukiwań. 

2005: 31 martwych nietoperzy (Ppip 23, Nlei 4, Pspec 4) 
= 0,18 nietoperza/turbinę/noc;  

kwiecień do połowy lipca: 11 nietoperzy;  

Połowa lipca do połowy października: 20 nietoperzy; 

Po tymczasowym skróceniu okresu pracy turbin liczba 
martwych nietoperzy wyraźnie spadła. 

Las na terenach z 
wiatrołomami. 

 

Brinkmann i in. 

(2006), Freiburg, 
Niemcy 

2004: sierpień – październik;  

2005: kwiecień – połowa maja 
i połowa lipca – połowa 
października 

Inny;  

2004: 16 turbin, 69 -
98 m wysokości, 44-
80 m średnicy łopat;  

2005: 8 turbin z 16 
kontrolowanych w 
2004. 

2004: 9-18 kontroli na turbinę;  

2005: 12 kontroli wiosennych / 18 
kontroli jesiennych;  

Teren przeszukiwania wokół 
turbin 50 m;  

Oszacowanie wydajności 
poszukiwań;  

Badanie z użyciem kamery 
termowizyjnej. 

2004: 35 martwych nietoperzy (+5 nietoperzy na 
dodatkowej badanej powierzchni, Ppip 31, Nlei 7, Vmur 
1, Eser 1); 

2005: 10 martwych nietoperzy (Vmur 1, Ppip 8, Nlei 1), 
brak martwych nietoperzy na wiosnę. 

Przeważa las, 
niektóre turbiny 
położone na brzegu 
lasu i na łąkach. 
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Cosson (2004) 
oraz Cosson i 
Dulac (2005, 

2006 i 2007), 
Francja 

Ostoja IBA, OSO.  

Najpierw badanie ptaków, 
potem ptaków i nietoperzy.  

Śmiertelność sprawdzona w 
okresach: 

23 lipca – 16 grudnia 2003; 

styczeń – grudzień 2004; 

styczeń – grudzień 2005; 

styczeń – grudzień 2006. 

8 turbin N80; 

wysokość 100 m. 

Dla każdej turbiny 
przeprowadzono kontrolę według 
metody J.E. Winkelmana. 

77 martwych nietoperzy (2003-2006) (Pnat 35, Ppip 15, 
Pspec 17, Pkuh 2, Eser 2, Nnoc 6); 

2003: M = 4,74 / tydzień / 8 turbin wiatrowych (badanie 
6-miesięczne); 

2004: M = 3,1-3,6 / tydzień / 8 turbin (20,3-23,5 / rok / 
turbina); 

2005: M = 3,30-4,19 / tydzień / 8 turbin (21,5-27,2 / rok / 
turbina); 

2006: M = 0,93 – 1,43 / tydzień / 8 turbin (6-9,3 / rok / 
turbina); (w nawiasach: skorygowane oszacowania 
liczby przypadków śmiertelnych; najwyższe wartości 
uwzględniają także poprawki na przeszukiwaną 
powierzchnię). 

Po jednej stronie 
otwarty, użytkowany 
rolniczo polder, po 
drugiej ławica ostryg.  

 

Dürr (inf. ustna), 

Brandenburg - 
Niemcy 

2001 - 2003  Różne rodzaje. 2001: 38 turbin (66 kontroli); 

2002: 79 turbin (394 kontrole); 

2003: 147 turbin (550 kontroli); 

± niesystematyczne badania od 
lutego do grudnia, ale głównie w 
sierpniu/wrześniu; 

Teren przeszukiwania 50 m 
wokół turbin (zazwyczaj!) 

36 martwych nietoperzy (0,04 nietoperza / kontrolę); 

Głównie Pnat, Ppip, Nnoc; 

Na wszystkich rodzajach turbin; 

Głównie pierwsza i druga dekada sierpnia. 

Inny; Często w 
pobliżu żywopłotów. 

 

Dürr (2007), 

Niemcy  
1998 do 2007   Lista wszystkich martwych 

nietoperzy znalezionych podczas 
systematycznych lub 
niesystematycznych poszukiwań 
pod turbinami w Niemczech, 
opracowana przez German 
Länder. 

Ogółem znaleziono 706 martwych nietoperzy; 

Najczęściej znajdowane (w kolejności): Nnoc, Pnat, 
Ppip, Vmur, Eser, Ppyg, Mmyo, Enils, Nleis; 

Spośród oznaczonych nietoperzy 45% stanowiło 
osobniki młodociane, 55% dorosłe; 52% wszystkich 
nietoperzy stanowiły samce; 

91% nietoperzy znaleziono pomiędzy lipcem a 
początkiem października; 

Omówienie słabych punktów badań. 

Różne rodzaje 
środowisk w 
Niemczech. 

 

Endl i in. 

(2005), Saxony, 
Niemcy 

marzec – listopad 2004 16 farm wiatrowych, 
92 turbiny; 

wysokość 65-80 m; 

Średnica łopat 47-80 
m. 

Liczenie z detektorem; 5-8 razy 
na rok (kwiecień – październik); 

Kontrola zderzeń: 5-8 razy / rok 
(kwiecień – październik); 

Teren poszukiwań wokół turbiny 
proporcjonalny do średnicy łopat; 

Eksperyment z kurczakami; 

Kontrola wydajności poszukiwań 
z użyciem papierowych 
nietoperzy! 

Średnia śmiertelność: 1,5 nietoperza / turbinę / rok 
(zakres: 1,1-4,6); 

W 2 innych farmach wiatrowych: 1,34 i 4,56 nietoperza / 
turbinę / rok; 

Ppip: częstsze zderzenia w pobliżu lasu; 

Nnoc + Pnat: zderzenia także daleko od lasu. 

Otwarty teren 
rolniczy, ale 
przeważnie w pobliżu 
lasu lub pasów 
zakrzaczeń (0-150 
m). 
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Göttsche i 
Göbel (2007), 

Schleswig-
Holstein, 
Niemcy 2003; 

lipiec – połowa września 2005; 

koniec kwietnia – początek 
czerwca 2006 

Stanowisko z 4 
turbinami: 

wysokość gondoli 60 
m;  

Średnica łopat 80 m. 

2003: niesystematyczne 
poszukiwania martwych 
nietoperzy; 

lipiec + wrzesień 2005 oraz 
kwiecień-czerwiec 2006: co 7 dni; 

sierpień 2005: co 14 dni 

Ogółem znaleziono 22 martwe nietoperze (Pnat 10, Ppip 
5, Nnoc 4, Mdas 1, Mdau 1, Ppip/pyg 1), z czego 8 
martwych nietoperzy w 2005-2006 (Ppip 1, Pnat 4, Mdau 
1, Nnoc 1, Mdas 1).Większość martwych nietoperzy 
znaleziono pod turbinami położonymi na otwartym 
terenie rolniczym. 

Różne: otwarte (3 
turbiny) i położone 
przy pasach 
zakrzaczeń (1 
turbina). 

Grünkorn i in. 

(2005), 
Schleswig-
Holstein, 
Niemcy 

wrzesień – połowa listopada 
2004 

3 farmy wiatrowe, 24 
turbiny; 

Całkowita wysokość 
100 m.  

2 turbiny o całkowitej 
wysokości 120 m. 

Badanie metodologiczne; 

16 kontroli (co 5 dni); 

Teren przeszukiwania: wysokość 
turbiny; 

Eksperymenty z różnej wielkości 
ptakami; 

Eksperymenty ze spadającymi 
ptakami; 

Kontrola wydajności poszukiwań 
z wykorzystaniem różnej 
wielkości martwych ptaków. 

Potrzeba przeszukiwania powierzchni o promieniu 
odpowiadającym całkowitej wysokości turbiny. 

Powierzchnia powinna być przeszukiwana pod kątem 
małych ptaków/nietoperzy, na 10 m transektach; 

Dla małych ptaków (wielkości nietoperza) (powierzchnia 
przeszukiwania 10 m na każdym stanowisku); 

Niewielkie pokrycie roślinności (<10%): udział 
znalezionych 44%; 

Wysokie pokrycie roślinności (>30%): udział 
znalezionych 8%; 

Dla małych ptaków (wielkości nietoperza) (powierzchnia 
przeszukiwania 5 m na każdym stanowisku); 

Wysokie pokrycie roślinności (>30%): udział 
znalezionych 10%; 

Nie znaleziono martwych nietoperzy. 

Teren rolniczy, 
otwarty, z 
pojedynczymi 
drzewami i krzewami. 

 

Grunwald i 
Schäfer (2007), 

Niemcy 

lipiec - październik 2005 i 
lipiec - październik 2006 

4 stanowiska, każde z 
5 do 11 turbinami; 

Wysokość gondoli 
104-114 m;  

Średnica łopat 70-90 
m. 

Monitoring akustyczny na 
poziomie gondoli, z użyciem 
specjalnie zaprojektowanych 
detektorów nietoperzy i radiową 
transmisją sygnałów; 

Użycie balonów z helem. 

Gatunki obecne na poziomie gruntu i na wysokości 
gondoli: Ppip, Nnoc, Nleis, Pnat; 

Gatunki obecne tylko na poziomie gruntu: Ppip, Ppyg, 
Mnat, Mmysbra, Mbech, Mmyo; 

Ppip oraz Nleis: aktywność przelotowa na wysokości 
gondoli skorelowana z poziomem zróżnicowania 
pokrycia gruntu: większa   

aktywność w lasach; 

Więcej nietoperzy jest aktywnych przy słabszych 
wiatrach (< 6 m/sec); Największa prędkość wiatru, przy 
której zanotowano aktywność nietoperzy: 8 m/sec 
(Nnoc). 

 

Haase i Rose 

(2004)  
marzec – kwiecień i sierpień – 
październik 2004 

wysokość: 60 m, 70 
m, 89 m; 

Średnica łopat: 48 m; 
58,5 m; 58,5 m. 

3 kontrole / turbinę / miesiąc; 

Aktywność nietoperzy na detektor 
na powierzchni wokół turbin (ok. 
500 – 1000 m wokół  turbin). 

2 martwe nietoperze (Nleis 1, Plaurit 1); 

0.06 nietoperzy/kontrolę; 

W pobliżu turbin nie zaobserwowano aktywności Nleis, 
Nnoc ani Ppip. 

Teren rolniczy, w 
odległości 50-200 m 
od pasów zakrzaczeń 
i lasu. 
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Haensel (2007), 

Brandenburg, 
Niemcy 

czerwiec – październik 2006 Stanowisko z 1 
turbiną, ale 
planowane jest 12 
innych;  

Całkowita wysokość 
istniejących turbin: 85 
m, planowanych 
turbin: 149 m. 

Badanie z detektorem i 
niesystematycznym 
poszukiwaniem martwych 
nietoperzy. 

 

Wyniki badania z użyciem detektora: stwierdzono 10 
gatunków (Mdaub, Mmysbra, Nnoc, Nleis, Eser, Vmur, 
Ppip, Ppyg, Pnat, Plspec); 

Znaleziono 2 martwe nietoperze (Eser 1, Nnoc 1). 

Silnie zróżnicowany 
krajobraz ze 
zbiornikami wodnymi, 
pasami zakrzaczeń, 
dużymi lasami i raczej 
ekstensywną 
gospodarką rolną. 

Kusenbach 

(2004), 
Thuringia, 
Niemcy 

25 sierpnia – 23 września 
2004 

 

Różne rodzaje 
(wielkość z reguły 
nieznana!); 

94 turbiny (18 farm 
wiatrowych). 

110 kontroli (1-3/turbinę); 

Eksperyment z kurczakami. 

 

7 martwych nietoperzy (Pnat 3 samce/ad., Vmur 2 
samce/ad., Nnoc 1 samica/juv., Chirop. spec. 1); 

0,06 nietoperzy/kontrolę; 

6 z 7 nietoperzy stwierdzonych w typowanym korytarzu 
migracyjnym; 

Odległość od turbiny wiatrowej: 3-15 m; 

1 nietoperz z tłustą substancją na ciele; 

Eksperyment z kurczakami: 

30% znalezione po 1 dniu; 

15% znalezione po 2 dniach. 

20-100 m od pasów 
zakrzaczeń; 

Niekiedy blisko lasu 
(3 x 200 m); 

Znane korytarze 
migracyjne 
nietoperzy. 

 

Latorre i Zueco 

(1998), Aragon, 
Spain 

  1 rok 1998: 6 martwych nietoperzy (Pspec 5; Tten 1); 

Oszacowanie liczby martwych nietoperzy: 274,05 
nietoperzy/rok; 

Oszacowanie liczby martwych nietoperzy: 10,15 
nietoperza / turbinę / rok. 

 

Lekuona (2001) 
oraz Petri i 
Munilla (2002), 

Navarre, 
Hiszpania 

marzec 2000 – marzec 2001 10 farm wiatrowych, 
400 turbin; 

wysokość: 40 m; 

Średnica łopat: 40 m. 

Badania ptasie! 

4 farmy: 1 kontrola / tydzień 
marzec 2000 – marzec 2001; 

1 farma: 1 kontrola / tydzień 
czerwiec 2000 – marzec 2001; 

Powierzchnia poszukiwań 50 m 
wokół turbiny; wielokrotnie tylko 
w niewielkim promieniu ze 
względu na roślinność. 

 

3 nietoperze (Chirop. spec. 1, Ppip 1, Hsav 1) (2 w 
sierpniu, 1 w marcu); 

Wskaźnik ubytku:  lipiec – 57% w ciągu 24 godz. i 70% 
w ciągu 48 godz.; listopad - 67% w ciągu 24 godz. i 80%  

w ciągu 48 godz. 

Średnia odległość (martwych nietoperzy): 25 m; 

Współczynnik wykrywania: lipiec 13,2% i listopad 11,6%; 

Oszacowanie śmiertelności na 2 farmach: 3,09 i 13,36 
nietoperza/turbinę; 

Oszacowanie liczby wypadków śmiertelnych: 749 
nietoperzy (na podstawie wskaźnika Winkelmana). 

Różne 

Schröder 

(1997), Dolna 
Saksonia, 
Niemcy 

luty + marzec 1997 47 turbin na różnych 
farmach wiatrowych, 
z turbinami różnych 
typów. 

Badanie możliwych 
ultradźwięków turbin za pomocą 
detektora nietoperzowego 
(Pettersson D980); 

Skontrolowany zakres 
częstotliwości: 14-100 kHz; 

Odległości prowadzonych 

12 razy brak emisji ultradźwięków; 

5 razy niewielka emisja ultradźwięków; 

13 razy wyraźna emisja ultradźwięków w zakresie 14-30 
kHz; 

13 rodzajów turbin z wyraźną emisją ultradźwięków; 

ale: 

Ten sam rodzaj turbiny z emisją i bez emisji 
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pomiarów: 20 m, 50 m, 100 m od 
turbin. 

ultradźwięków. 

Seiche i in. 

(2007), 
Saksonia, 
Niemcy 

maj – wrzesień 2006 26 stanowisk z 
ogółem 145 turbinami 

Standaryzowane poszukiwania 
martwych nietoperzy (2-5 kontroli 
dla każdej turbiny tygodniowo); 

Monitoring z użyciem detektora; 

Noktowizor 

Znaleziono 144 martwych nietoperzy; w kolejności 
częstości: Nnoc, Pnat, Ppip, Vmur, Eser, Ppyg, Mmyo, 
Enils, Nleis; 

Niska śmiertelność w maju i czerwcu; 50% śmiertelność 
w połowie lipca; wysoka śmiertelność także od połowy 
do końca sierpnia; 

63% spośród martwych nietoperzy to osobniki 
młodociane; 

Śmiertelność różna w różnych regionach przyrodniczych 
Saksonii. 

Na terenach 
nizinnych oraz w 
górach, na otwartych 
terenach rolniczych i 
w urozmaiconym 
krajobrazie – brak 
lasów. 

Trapp i in. 

(2002), 
Oberlausitz – 
Niemcy 

   34 nietoperze (Vmur 6, Ppip 3, Pnat 10, Nnoc 12, Nleis 
1, Chirop. spec. 2). 

 

Traxler i in. 

(2004), Dolna 
Austria 

wrzesień 2003 – wrzesień 
2004 

 

3 farmy wiatrowe: 4 
turbiny o wysokości 
98 m, średnica łopat 
70 m; 

2 turbiny o wysokości 
100 m, średnica łopat 
80 m. 

6 turbin; 

1 kontrola / dzień / turbinę; 

Teren przeszukiwania 100 m 
wokół turbin; 

Kontrola wydajności poszukiwań 
z wykorzystaniem martwych 
ptaków! 

 

14 martwych nietoperzy (Nnoc 11, Pnat 2, Plaus 1); 

Liczba zderzeń (na podstawie Winkelmana) średnio 5,33 
nietoperza / turbinę / rok (Oberdorf: 0;  

Prellenkirchen 8,0; Steinberg 5,33 nietoperzy /turbinę / 
rok); 

Umiarkowana liczba zderzeń przy prędkości wiatru 5-6 
m/s; 

Najwyższa liczba zderzeń w sierpniu; 

Nietoperze polują wokół pracujących łopat wczesnym 
popołudniem 

Teren rolniczy, w 
odległości 50-200 m 
od pasów zakrzaczeń 
i lasu. 

Zagmajster i in. 

(2007), 
Chorwacja 

kwiecień – lipiec 2007 oraz 
listopad 2007 

 

Pierwsze stanowisko 
z 7 turbinami:  

wysokość gondoli 49 
m, średnica łopat 52 
m.   

Drugie stanowisko z 
14 turbinami:  

wysokość gondoli 50 
m, średnica łopat 48 
m. 

Niesystematyczne poszukiwania 
martwych nietoperzy; 

 

Znaleziono 7 martwych nietoperzy (Pkuh 4, Hsav 3).  Na terenach 
nizinnych na wyspie 
na Adriatyku oraz na 
obszarze górskim; 
tereny o 
urozmaiconym 
charakterze. 
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Lista skrótów:   

Enils = Eptesicus nilssonii, mroczek pozłocisty    Plaurit = Plecotus auritus, gacek brunatny 

 

Eser = Eptesicus serotinus, mroczek późny Plaus = Plecotus austriacus, gacek szary 

 

Hsav = Hypsugo savii, karlik Saviego Plspec = gatunki z rodzaju Plecotus 

 

Mbech = Myotis bechsteinii, nocek Bechsteina    Pnat = Pipistrellus nathusii, karlik większy 

 

Mdas = Myotis dasycneme, nocek łydkowłosy    Ppip = Pipistrellus pipistrellus, karlik malutki 

 

Mdaub = Myotis daubentonii, nocek rudy   Ppyg = Pipistrellus pygmaeus, karlik drobny 

 

Mmysbra = Myotis mystacinus/brandtii, nocek 
wąsatek/Brandta 

Pspec = gatunki z rodzaju Pipistrellus  

 

Mnat = Myotis nattereri, nocek Natterera Tten = Tadarida teniotis, molos europejski 

 

Mschr = Miniopterus schreibersii, podkasaniec 
Schreibersa   

Vmur = Vespertilio murinus, mroczek posrebrzany 

 

Nlas = Nyctalus lasiopterus, borowiec olbrzymi   Chirop. spec. = gatunki z rzędu Chiroptera 

 

Nnoc = Nyctalus noctula, borowiec wielki  
 

Pkuh = Pipistrellus kuhlii, karlik Kuhla 
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Tabela 2: Zachowanie nietoperzy względem farm wiatrowych 

Na podstawie wiedzy i doświadczenia członków IWG oraz danych literaturowych. 
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Rhinolophus 
ferrumequinum X     X 10                 

Rhinolophus hipposideros X     X 5                 

Rhinolophus euryale X     X 5                 

Rhinolophus mehelyi                           

Rhinolophus blasii                           

Myotis myotis   X X X 30 20           X X 

Myotis blythii   X X X ?               X 

Myotis punicus         ?                 

Myotis daubentonii X   X X 30 20-30           X X 

Myotis emarginatus X ? X X 15                 

Myotis nattereri X     X 20 15               

Myotis mystacinus X     X 15 20             X 

Myotis brandtii X   X X   20           X X 

Myotis alcathoe X     X 20                 

Myotis bechsteinii X     X 25 15*               

Myotis dasycneme   X X X   30           X X 

Myotis capaccini       X                   

Nyctalus noctula   X X   100 150 X X ?   X X X 

Nyctalus leisleri   X X   60-80   X X ?   X X X 

Nyctalus lasiopterus   ? X   100   ?       X X X 

Eptesicus nilssonii     X     50   X       X X 

Eptesicus serotinus   ? X   50 50 X X   (X)   X X 

Vespertilio murinus   X X     50   X     X X X 

Pipistrellus pipistrellus X   X X 30 30 ? X       X X 

Pipistrellus pygmaeus X X X X ? 30 ? X       X X 

Pipistrellus kuhlii X   X X 30   ? X       X X 
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Pipistrellus nathusii X X X X 30-40 30-40 ? X       X X 

Hypsugo savii X   X X 40-50   ? X       X X 

Plecotus auritus X   X X 30 10*           X X 

Plecotus austriacus X   X X 30 10*           X X 

Plecotus macrobullaris ?     X 30                 

Plecotus kolombatovici                           

Barbastella barbastellus X     X 30 20               

Miniopterus schreibersii ? X X X 30     X       X X 

Tadarida teniotis     X   150-200   X X       X X 

 

(* = podczas polowania)  
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EUROBATS.MoP5.Record.Annex9 
 
 

5. Sesja Spotkania Stron 
 

Lublana, Słowenia, 4-6 września 2006 
 

Uchwała 5.6 
 

Turbiny wiatrowe a populacje nietoperzy 
 
 

Spotkanie Stron Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie (dalej „Porozumienia‖),  

Uznając znaczenie, jakie ma energia wiatrowa dla implementacji protokołu z Kioto ze 
względu na zmniejszenie emisji CO2 w kontekście walki ze zmianami klimatu;  

Nawiązując do Uchwały 2.2 „Consistent Monitoring Methodologies‖ (Metody monitoringu 
ciągłego), który zaleca przyjęcie metod monitoringu ciągłego w badaniach nietoperzy w całej 
Europie; 

Nawiązując do Planu ochrony i zarządzania 2003-2006 Porozumienia, który dostrzega 
znaczenie międzynarodowej wymiany informacji i współpracy w rozwoju strategii 
monitoringowych dla nietoperzy; 

Nawiązując także do Planu ochrony i zarządzania 2003-2006 Porozumienia, który uznaje 
ochronę siedlisk nietoperzy we wszystkich przypadkach zagospodarowania terenu oraz 
inwestycji, w szczególności gdy narażone są żerowiska bądź liniowe elementy krajobrazu 
prowadzące do kryjówek;  

Dostrzegając wysiłek Komitetu Doradczego przeznaczony na stworzenie Wytycznych dla 
procesu planowania i oceny oddziaływań turbin wiatrowych na nietoperze na poziomie 
europejskim; 

Uznając znaczenie wystandaryzowanych metod jako niezbędnych dla opracowania 
właściwych środków łagodzących, względnie środków umożliwiających uniknięcie negatywnego 
oddziaływania; 

Uznając także konieczność wdrożenia wyników badań, Wzywa Strony i Państwa Strefy 
do: 

1.  Zwiększania świadomości o oddziaływaniach, jakie turbiny wiatrowe mogą wywierać na 
populacje nietoperzy; 

2.  Zwiększania świadomości o istnieniu pewnych środowisk lub miejsc, które są niewłaściwe 
dla budowy turbin wiatrowych w skali lokalnej, regionalnej i narodowej; 

3.  Uświadamiania inwestorów elektrowni wiatrowych o konieczności wspierania badań i 
monitoringu; 

4.  Uznania konieczności opracowania odpowiednich metod oceny korytarzy migracyjnych 
nietoperzy;  

5.  Opracowania odpowiednich wytycznych krajowych, w nawiązaniu do aktualnej wersji 
ogólnych wytycznych w Załączniku 1. 

Zwraca się z prośbą do Komitetu Doradczego o: 

6.  Zapewnienie, we współpracy z Sekretariatem, publikacji wytycznych ogólnych; 

7.  Uaktualnianie wytycznych ogólnych. 


