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Celem niniejszego opracowania jest ana\izagatunkowa oraz ilościowa ptakow lęgowych

i przelotrrych oraz zińująóych na terenie proponowanych lokalizacji 3 elektrowri wiatrowych

"g*po**y"h 
w farmę wiatrową w miejscowości Wierzno Wlk. gmina Fronrbork (1 km na

panó" od ierrtrum wsi} oraz przedstawienie zagrożeń dla awifauny, zwiqpanych z budową i

uzytkowaniem siłovrni wiatrowych i sposoby przeciwdziałania im.

Farmę zlokalizowano poza jakimikolwiek obszarami chronionymi przyrodnicza, na

pograniczu głównego nurtu jedne go z najwazniejszych europejskich korytarzy intens1rvnych
p.ńtot** Ja}ekodystansowych ptakow (szlak iberyjsko - skandynawski)" ok. 9 km na

połoani. od wybrzeza Za|ęwl V{iślanego. Najbliżej znajduje się obszar Chronionego

ikajobrazu Rueki Baudy, l.tory z zachodu, połnocy i wschodu otacza projektowaną farmę w

odległości ponad 2 km.

Lokalizację przedstawiono na mapie w skali l:50000, stanowiącej załącznik Nr 1

opracowania.

Załącznlk Nr 2 stanowi dokumentację fotograficzną terenów proponowanej

lokalizacji.

Podstawą opracowania są obserwacje ptakow, prou.adzone ptzez autora na tym terenie

vr latach 2007 * 2008.

Częste wielogodzinne lub całodniowe obserwacje prowadzone były z różną

częstotliwością we wszystkich porach roku, róznych porach doby (takze nasłuchiwania
nocne)" niejednokrotnie przezwiele dni z rzędu na okreŚlonym terenie.

Szczegółowy opis terenu lokalizacji

Planowaną elektrownię wiatrową Nr 1 lokuje się na nieuzytkowanych obecnie
gruntach rolnycĘ w obszarze o charakterze rolniczo.leśnym.

Ęisyłlana powierzchnia i jej otocznie stanorvi rozległe, bardzo łagodnie pofałdowane

tereny otwarte g*nto* rolnych i nieuzytków) popfzeplatane środpolnymi rożnogatunkowymi
i róznowiekowymi zadrzewieniami (szpalery i kępy drzew i krzewów), z niewięlkimi

oczkami wodnymi, dośÓ gęsto rozsianymi po cały abszarze' od połnocy enklawę zamyka

większy kompleks leŚny.

Tereny te, od lat w dużej części nieużytkowane, połozone z dala od ośrodków
działalności człowieka" stanowią doskonĄ teren łowiecki i zerowania dla ptaków i ssaków'
Występuje na nich bardzo ciekawa i zróznicowana roślinność, zaróvlno łąkowa i murawowa
jak i bagienna i wodna. Gnieidżą się tutaj |ub zatrzymują na przelotach ptaki otwartych
przestrzeni, wymienione dalej w opracowaniu.

Wysokość połozenia nad poziomem morza terenu proponorvanej lokałizacji wynosi

ok. 40 m"



Zagrożenia dla awifaunv

PĄektowane elektrownie wiatrowe zlokalizowano na obszarzę położonym w

stosunkowo niewielkiej odległości od Morza tsałtyckiego (ok. 9 km na południe od wybrzeza
Zalewu 1iliśłanego;, na pog.a''iczu głównego nurtu jednego z najwazniejsrych europejskich
korytarzy inteńywnyc.h 

*przelotoł 
dalekodystanso.rłrych ptakow (sztak iberyjsko -

skandynawski).

Znacnw ilość nierłielkich śródpolnych zadrzervierl' tvrorzących mozaikowy układ 1
terenami otwartymi, łrr ktorych duzy udział stanowią nieuzytki' użytki zielorre oraz mniejsze i

większe zabagnienia' fowy i oczka wodne sprzyja wykorzystywaniu tego obszaru ja'ko

Źerowiska, noólegowiska, zimowiska czy miejsca odpoczynku w czasie przelotow przez ptaki

drapiezne i sovry (w tym gatunki rzadkiejak orlik krzyklinry, bielik, pszczołojad, pÓjdźka i

uszitka) oraz czaple' boóiany i żurawie, gafunki ze względu na tryb życia i wielkoŚÓ
najbardzie.i nara":żone na kolizje z wysokimi budowlami i urządzeniami.

Analizując zagrcŻen\a mńązane z loka\izaĄą wJsokich budowli na trasach przelotu
ptaków nalez,y przyjąć przynajmniej dwudziestokilometrową szerokośĆ głównego nurtu
torytarza migraiyjnego" z osią przebiegającą wzdłuz pofudniowego wybrzeia Za|evtu
Wiślanego.

LisĘ gatunków ptaków

Zamieszczone ponizej listy ptakow przelatujących i lęgowych w rozpatrywanym
obszarze obejmują gatunki objęte ochroną gatunkową.

Uwagi wstępne:
-* 

"*"ględniono 
wszystkie gatunki przelotne araztę gafunki wędrowne, których przelot

na rozpaĘwanym obszarze jest bardzg obfity; pozostałe omówiono w punkcie
poświęconym gatunkom lęgowym;
izacunkowe ilosci ptakow (dla części gafunków) podane sąw większości przypadkow
rzędern ligzb, a nie dokładną liczbą ktorej precyzyjne ustalenie jest często
niemozlivre' szczególnie dla ptakow przelotnych (niezauwazalne przeloty nocne czy
na bardzo dużych wysokośeiach); powstałe zatem błędy, czasem znagzne> wynikają
generalnie z niedoszacowania ilości osobników;
należy pamiętac, Żę wiełe z rvymienionych poniżej gatunków przelotnych
i w$rownych rłrykorzystuje teren proponowanych lokalizacji siłowni vriatrowych
jako miejsca dfuzszego lub krótszego odpoczynku czy tęz zerowiska podczas przerw
w podroĘ.

Oznaczertia skrótów:
DP _ gatunki wymienione w załączn7ku I Dyrektywy Ptasiej
W _ gatunki rvędrowne" Waloryzujące obszary Specjalnej ochrony

I. Gatunki przelotne oraz wędrowne fieśli podano sam tylko rząd ilości osobników aznaęza ta
szacunkową ich ilość w cięu jednego okresu przelotów - wiosennego lub jesiennego}
1. Czap|asiwa (Ardea cinerea)W . podczas przelotów kilkanaście do kilkudziesięciu na dobę
2. Bocian czalny (Ciconia ft,gra) DF - kilkanaście
3. Bocian biafu (Ciconia ciconic) DP - kilkaset
4. Gęś zbożowa (Anser fabal'sl w - w okręsię kulminacji przelotu ponad tysiąc (kilka Ęsięcy?) na

dobę



5. Gęś białocz;s1t,a (Anser atbifrłns) W - w okresie kulminacji przelofu od lcilku do kilkunastu

Ęsięcy na dobę
6. Gęś gęgawa (Anser an.ser) W - w okresie kulminacji przelotu oraz latęm kilkaset do kilku

tysięcy na dobę
7 . Ś''stoo (Aws penelope) W - w okresie kulminacji przelofu kilkasęt na dobę
8. C}mneczka (Anns creccĄ W - w okręsie kulminacji przelotu kilkasęt na dobę
g . Ięzyżów.ka (Anas płatyrhynehos) W - w okręsię kulminacji przelotu do kilkusst na dobę
10. Trzrrrieloj ad (Pernis apivorus} DP - w okręsie larlminacji przelotu do kilhmastu dziennie
11. Kania r.uda (Miłws rnilvus) DP - kilkanaścię
12. Błotriak staw.olvy {Circus aeruginosus) DP - kilkarraście
13. Błotniak zbo oury {Circas eyaneus) _ DF kilkanaście
14. Błotniak tąkowy {Circus pygargusJ - DP kilkarraścię
l5. Krogulec (Accipiter nisus) - kilkadziesiąt
16. Myszołów ffuteo bwtea). w okresie kulminacji przelotu kilkadziesiąt dziennię
17. Myszołow włochaĘ (Buteo tagopus) - kilka
18. Pusfułka (Fałco tinnunculus) ]ff - kilkanaście
19. Kobuz (Falco subbuteo) - kilka
20. Derkacz {Crex crex) DF - kilkadziesiąt
21. Łyska (Futica atra}W _ w okresię kulminacji przelotu kilkadziesiąt do kilkuset na dobę
ff ' Żuraw (Grus grus) DF - w okresię lolminacji przelofu kilkaset do kilh Ęsięcy dziennię
f3. CzĄka (Vanetlus vanetlusl w - w okrosie kulminacji przelotu kilkaset do kilku Ęsięcy dziennie
24. Batalion {Pbiłonacłzws pugax) W
25. Kszyk (Galtinago gallirngo)W
26. Kulik łvielki (Nu*łcnius crqwtĄ W. kilkaset
27. Krw.awoózićfu (Tńnga totąnus)w
28. Kwokacz (.Tringa nebułańia}W
29. Samotnik (Tnnga ochrapus) W
30. Ęczak (Tringa głsreoła) w - kilkaset
31. Kuliczek piskłiwy W {'4crl*s łlypcteucos)
32. Grzywacz (Columbo palumbus) - kilka Ęsięcy
33. Lerka (Lutułla arborea} DP
34. Skowronek (Ałauda arvensis) - więle Ę.sięcy
35. Jaskółki: dymówka i oknówka (Hirundo rustica i Delictton urbiea) - wiele tysięcy
36. Swiorgotek łąkoovy (Antłłus pratensis)
3?. Pliszki: żołta i sivta (Motacilla tlava i M. alba)
38. Rudzik (Erithacus rabecwln) - więlę tysięcy
39. Plęszka (Phoenicurus pkoenicurus}
40. Kos (Turdus merula)
41. Drozd śpiewak (Turdus phitaruexłs) - wielę tysięc;'
42. Pierwiosnek (Płlylłoscopus cołłybitĄ
43. Piecuszęk (Płtylłoscapus troehi lus)
aa. Sójka (Garnłtws głandarius}
45. Kawka i gawron (Corwłs m.oned'ula i C. fugiłegus). wielę tysięcy (masowo)
46' Wrona sivta (Cotwłs corone cornir)
4?. Szpak (Starnus vułgans) - kilkaset Ęsięcy (masowo)
48. Zięba {Fringilta coetebs) maso$o
49. Dzrvoniec, {Ccrduelis chłons)
50. Szc4lgi eł (Cardueli s eardueli s}
5I. Czyż {Carduełis spinas}
52. Makolągwa (Ccrduelis eannabina)
53. Czeczotka (Carduelis jłałnmea) W
54. Dńwonia {Csrpodacus erythrinus} W _ kilkadziesiąt



II" Gatunki zimujące (podane ilości osobników dotycząjednego okresu zir.nowania)
1. Błoffiiakzbożowy (Ctrcus cyaneus) DP
Z. Krogulec (AcciPiter nisus)
3. Myszołów (Buteo buteo)
4. Myszołów włochaty {Buteo lagopus). kilka
5. Kwiczoł (Iuilus pilarisl . do kilku tysięcy
6. Paszlcot {Turdus viscivorus) - kilkasęt
7. Srokosz (Lanius excubitar) W - kilka
B. Kawka i gawron (Carwłs rnonedulc i C. fugilegus)
9. Wrona siwa 1nCorN"ls coroł?e corwx) - kilkadziesiąt
10. Dzwonięc {Carduelis chlons) - kilkaset
1 1. Szczygioł (Carduełis carduelis)
|f . Cryi (Car&telis spimłs)
1 3. Czeczotka {Carduelis fiarnrnea) W

Lista gatunków ptaków |ęgouych w promienilr do 2000 m Tokół proponowaneJ
lokalizacj i farmy wiatrowej :

Lp

1 .
f .
J .

4.
5 .
6 .
I .

8.
9.

Nazwa gatunkowa polska

Bocian biały DP
Krzyżówka W
Jastrząb
Krogulec
Myszolów
Błotniak łąkowy DP
Kobuz
Kuropatwa
Przepiorka W

Nazwa gatunkowa łacińska

Ciconia ciconia
Anas płatyrhynchos
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Circus pygargus
Falco subbuteo
Perdix perdix
Coturnix coturnix

Grus gra:s

Crex crex
Gallinula chloropus
Wnellus vanellus
Columba palumbus
Strix aluco
Jynx torquilla
Dendrocopos maior
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Atauda arensis
Hirundo rustiea
Delichon urbica
T ro gl o dyte s t r o gla Ą,t e s
Erithacus rubeculs
Luscinis luscinia
P hoe ni curu s phoerń curu s
Ph:oenieurus achruros
Saxicolą rubetra
Turdus merula

Uwagi'

I para

1 para
1 para
3 pary
l para
I para

kilka par
4-5 par

kilka par + se&i paków z torfowisk
w Ruciance, codziennie odwiosny do

jesieni przemieszczające się nad
obszarem planowanej farnry

3 samcę

3 Pary

3-5 par
kilkadziesiąt par

do 10 par

kilkanaście par

10. Zuraw DF

11. Derkacz DP
I2. Kokoszka W
13. Czajka W
14. Grz5rwacz
15. Rrszczyk
16. Krętogłów
I7. Dzięciolduży
18. Dzięcicłek
19. Lerka DP
20. Skowronek
fL. Ęmówka
f2. oknówka
23. Stzytyk
24. Rudzik
25' Słowikszary W
26. Pleszka
f7. Kopciuszek
f8, Pokląskwa
f9. Kos



30. Spiewak
31. Fasr.kot
32. Kwiczcń
33. Strumięniówka W
34. Świerszczak W
35. Rokitniczka W
3ó. Łozówka
37. Zagantacz
38. Gajówka
39. Piegza
40. Cignriówka
4I. Kapturka
42. Jarzębatka DP
43. Piecuszek
44' Pierwiosnęi<
45. Szarytka
46. Czarrogłóu,ka
47. Modraszka
48. Bogatka
49. Swiergotekdrzev,ny
50. Swiergotek łąkoq'
51. Pliszka siwa
5f . Pliszka żółta
53. Gąsiorek DP
54. Srokosz $f
55. Wilga
56. Szpak
57. Sroka
58. Wrona
59. Sójka
60. Mazurek
61. Wróbęl
62. Zięba
63. Kułczyk
64. Dzwoniec
65. Cryż
66, Sr*rygleł
67, Makolągwa
68. Dziwonia lil
69. Traladel

Tardus phiłornelos
Turdus ńscivoras
Turdus pilońs
Locus tell.a fluvi ati Ii s
I'oałstelła nneuia
Acrocephatrus s chcenobttenus
Acrocephalus palustris
HipprłIais ie,teł.ine
Sylvia borin
Sylvia currucd
Syłvia communis
Sylvia atricapilla
Sylvia nisoria
Phyllo s copus trochi łu s
P łłyll o s c o pu c o l lybi t a
Parus pałustris
Paras ruofttanus
Parus cąeruleus
Pąrus major
Anfłtus trivialis
Anthus pratensis
Motccilla alba
Motacilla jlava
Lsnius collurio
Lanius ercubitor
Orialus oriolus
Sturnus vulgais
Pica pica
Cłrwłs corone
Garrwłus głandqrius
Passer łfiOntąnus
Passer dsmesticus
Fringiłła coełebs
5bn'nus serinus
Ccrduełis ckloris
Cąrduelis spimls
Carduelis earduelis
Card.ue li s cqr,lnabina
Carpodacas erythrinus
Ernberiza citrineXla

3-4 par
3-4 par

2-3 par

4 pary
2pary
2 pary

I.2 pary

" - iloŚć parpodano dla gatunków rzadkioh, dokładnie zrnonitorowanych

Vf rozpatrywanym obszarze wiosenne przeloĘ ptzebiegają głównie w kierunku
połnocno-wschodnim, jesienne natomiast w południovro-zachodnirn. Ten sarn kierunęk oraz
kierurrek pofudniowo-połnocny zachowujągeneralnie ptaki na ciryach w innych porach roku
_ kaczki" gę$i, żurawie, czejki. Wrynika to przede wszy$tkim z konfiguracji tego terenu -
rozheg}ej otwartej przestrzerń zamkniętej od wschodu i zachodu w widłach rzek:Wierzanki i
Baudy, z to\łrarzyszĄcymi im szpalerami zieleni wTsokiej.

Wysokość przelotu wszystkich wymienionych gatunków uzalezniona jest od warunków
atmosferycznych - silny wiatą opady, mgła powodują tak za dnia, jak i w nocy znaczne
obnizenie pułapu lotu przelatujących ptaków, najczęściej od kilkudziesięciu do niewiele
powyżej l00 m ponad ziemią a więc w strefę praąl Śmigła ęlektrowni.Przy dobĄ pogodzie



(widocaności) duże ptaki lecą ztacznie nyżej, nalezy jednak pamiętać' ze migracje ptakow
odbywają się generalnie wiosną i jesienią a więc w okresie częstych gwałtownych zaŁamah
aury.

Ze względu na powyzsze wyróznianie 3 pułapóvl lotu traci sens' gdyż nie ilustruje
rzeczywistych zagrozeń dla wędrujących ptaków powodowanych przez turbiny.

oczywistyrn jest" że ptaki lęgowe z powierzchni projektowanej farmy zajmują w pionie
generalnie przestrzeń od o do- kilkudiiesięciu metrórv ponad ziemią podobnie ptaki
gniezdzące iię * sąsiedztwie _ ze względu na krótkie dystanse odlotu i dolotu osiągają nad
powierzchniąfarmy niewielki pułap lotu, rzadko powyżej 100 m'

Wszystkie wymienione w powJzszych listach gatunki ptaków wykorzystują ten teren
jako zerowisko, miejsce odpocrynku i noclegowisko, ze szezegolnym natężenie{n lv okresie
migracji. I1ość ich sianowi do kilku procent szacowanej liczby przelaĘących i zimujących
ptaków w tym obszarze. Liczby te, a talcŹe liczebnośĆ ptaków lęgowycĘ podano w listach
zamieszczonych wczeŚniej.

Nalezy tu dodać jeszcze f rzadkie gatunki ptaków, objęte ochroną strefbwą nie
wymieaione w poprzednich listach: orlik krzykliwy (Aquila pomariłn) i bięlik (I{ałiaeetus
oibł,łłIo); pojedyncze osobniki zalatują co jakiś czas nad teren projektowanej farmy w
poszukiwaniu zdobyczy Czy tez przelatują nad nim z lęgow-isk na odleglejsze zerowiska i z
powrotem. łff tych przypadkach pułap lotu ptakow spada często ponizej 100 nr.

Ocena prognozowanego wptywu projektu na ptaki.

1. Prawdopodobieństwo naruszenia korzystnego stanu ochrony
gatunkow wymienionych w Dyrektywie Ftasiej:

występujących lokalnie

a) bielik niskie (niski stan lokalnej populacji gatunku znanego z
kolizyjności, chętnie wykorrystującego tereny wokoł farmy jako łowiska);

dużej

b) błotniak stawowy _ niskie;
c) orlik krzykliuvy - niskie {niski stan lokalnej populacji gatunku manego z duiej

kolizyjności, chętnie wykorzystującego tereny wokoł farmy jako łowiska);
d) zuraw - wysokie; kilkaset ptaków od wiosny aż dojesieni kilkakrotnie w ciągu

dnia świcie przemieszczają się korytarzem z oddalonych o 3 km lęgowisk na
torfiowisku w Rucianc€ na zerowiska po połnocnej stronie projektowanej
lokalizacji farmy wiatrowej - i z powroterą przelatując na wysokości od 20 _

100 rn nad terenem projektowanej farmy wiatrowej;
e) derkacz _ niskie (utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 300 m wokoł

farmy);
o przepiórka - niskie {utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 300 m wokoł

farrny);
g) czajka - średnie (utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 800 m wokoł

farmy).

Ż. Prawdopodobieństwo wystqpienia i rozmiary ewentualnych kolizji ptaków z
turbinarni:

a) czaple, bociany * niskie, rozmiar - pojedyncze ptaki;
b) świsfun, cyraneczka, krzyżówka - niskie (Średnie przy r}ej widocznoŚci i nocą),

rozrniar trudny do przewidzenia (kilkanaście na rok?);



c) gęsi: zbożowa, białoczelna, gęgawa - niskie (Średnie przy złej widoczności),
rozmiar trudny do przewidzenia (kilkanaŚcię na rok?);

d) bielik *niskią rozmiar - pojedyncze ptaki;
e) błotniak stawowy - niskią rozmiar - pojedyncze ptaki;

0 orlik krzykliwy - niskie, rozmiar * pojedyncze ptaki;
g) zuraw - wysokie (patrz pk ld) przy złej widoczności i nocą rozmiar trudny do

przewidzenia;
h) kania ruda - niskie, rozmiar - pojedyncze ptaki
i) krogulec, ruyszołowy * średnią rozmiar _ do kilkunasfu ptaków
j) pozostałe drapiezne" niskią rozmiar _ pojedyncze ptaki,
k) łyską czajką kulik więlki - niskie (średnie przy złĄ widocaności i nooa),

rozrniar - od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników;
l) grzywaaz _ niskie (średnie przy ńej widoczności), rozmiar - do kilkunastu

osobników;
m) wroblowe _ prawdopodobieństwo wystąpienia średnie ze względu na niski pułap

lofu, szczegÓlnie przy zĘ widoczności i nocą rozmiar za|eżny od ilości
przelatujących ptakow (patrz liczebnoŚó w liŚoie gatunków przelotnyĄ" wysoki
dla skowryonka, jaskÓłek, rudzlka, drozda Śpiewaka, draźdńka, lolviczoła
(zimującego na otwartych przestrzeniach w stadach po kilkaset osobników)"
paszkotą szpaka, srokosza (ze wzg. na sposób żerowania), gawrona, kawki i
zięby.

3. Zagęszczenie lęgowe gafunkow kluczowych:
a) Żuravł * bardzo wysokie (patrz pkt 1d);
b) myszołów - Średnie (3 pary);
c) przepiórka _ wysokie {do 5 par);
d) derkacz, cza1ka" lerka, słowik szary: strumieniowka, świerszczĄ jarzębatka,

gąsiorek' srokosz, dziwonia _ średnie (od killru do 10 par);
e) pozostałe gatunki kluczowe - niskie (1 para).

4. Wielkość koncentracji pozaĘowych gatunkow o dużych rozmiarach ciała,
a) bociarr biały _ kilkadziesiąt osobników periodycznie od końca rnaja do odlotu

(zerowiska podczas sianokosów, sejmiki przed odlotem);
b) gęsi: zbozowa, białoczelna, gęgawa - kilkaset na zerowiskach podczas przelotów i

koczujące stada gęgaw po lęgach;
c) żurarar _ kilkaset do ponad Ęsiąca od wiosny do jesieni {przelotne i lęgovre, patrz

pkt 1d).

5. Zagęszczente nielęgowych ptaków drapieznych:
a) myszołów _ wysokie - kilkadziesiąt podczas przelotów;
b) rnyszołów włochaty _ średnie do wysokiego (kilka do kilkunastu zinrujących

osobnikiw);
c) krogulec * średnie (kilka zimujących osobników);
d) pozostałe drapiezne _ niskie (pojedyncze ptaki}'

6. Natęzenie uzytkowania przestrzeni powietrznej do wysokości śmigła w stanie
wzniesienia pmez ptaki drapieżne:

niskie do średniego rv stosunku roczrrym'



7. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresie migracji, w
godzinach dziennych:

niskie do średniego.

8. Natęzenie użytkowania prz€strzeni powietrznej przez ptaki :nr okresię migracji, w
godzinach nocnych:

wysokie.

g. Gniazdorryanie gatunków objętych strefołrrą ochroną miejsc występowania:
brak.

10. Mozliwy (przewidywany} spadek zagęszczefi dowolnego gatunku w wyniku
odstraszającego działani a farmy :
a} utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 800 m wokoł farmy: k'rryzówka"

czajka;
b) utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 300 m wokoł

przepiórką derkacą kokoszka;
c) utrata stanowisk lęgowych w promieniu do 200 m wokoł

srokosz.

farmy: kuropatwą

farmy: skowronek,

1l. Wielkość bogactwa gatunkorvego.w okresie lęgowym i pozalęgowym: średnia (patrz
liĘ gafunków ptaków).

WNIOSKI

Elęktrownie wiatrowe, będące źrodłem energii odnawialnej' w dobie gwałtownie
postępującego zatieczyszczerua środowiską stanowią alternatywę dla konwencjonalnych
ŻrÓdeł ónergii, errritujących duzą ilość szkodliwych substancji do środorryiska' Na1eży jednak

pamiętać, że nie jest to rozwią3anie idealne, poniewaz powoduje przekształcanie krajobtazu, a
co za tyrn idzię, środowiska.

Konieczny kompromis naleĘ obwarovrać zastosowaniem pĘwnych rezimów wobec
powstających siłowni wiatrowych, w pierwszym rzędzie doĘczących ich lokalizacji - mogą

one ewentualnie powstawać łtyłącznie z dala od wybrzezy mcrskich czy innych, wyraźnie
zaznalzafiych korytarzy migracyjnych ptaków. Farma wiatrowa w Wierznie Wlk. rna powstać
na pograniczu głównego nurtu tego korytarza, go moze wymusiĆ ograniczenia w uż1.tkowaniu
siłowni wiatrovrych.

Więz nie nalezy wykonywać z kratownicy, tylko z pełnych arkuszy blachy; wieze
muszą być odpowiednio oŚwjetlone światłem biĄnr przez oŚwietlęrrie ścian wianuszkiem
okapturkowanych zarÓwek.

Ze wzg!ęAu na najczęstszy kierunek ciągow ptaków w tym obszarze: Pd _ Zach., Pn-

Wsch. i Pd - Pn oraz niski pułap lotu nielctorych gatunków (np. wspomnianych wcześniej stad
zurawi), należy rorilłłrĘć możliwość ustar'yienia pĄektowanych trzech wiez elektrowni
wiatrowychw jednej linii o kierunkuPdPdZach. -PnPnWsch.



W razie stwierdzenia (w wyniku monitoringu porealizacyjnego) negaĘwnego wpły.łru
óziałających siłowni na awifaunę (przede wszystkim stwierdzenia zwiększenia śnriertelności
ptaków), na|eĘ podjąó óział'aniaminimalizujące negatywne skutki inwestycji.

By zminimalizować straty związane z utratą siedlisk i wyco$waniem się niektorych
gatunkow ptaków Z terenu farmy wiatrowej, nalezy pozostawić wszystkie znajdujące się iam
oczka wodną podmokłe fragmenty (lęgowiska m.in. czajek) araz istniejące kępowe
zadrzewienia i zakrzewienia. By jednak uchronić otwaĘ charakter tej przestrzęni nie łależy
dopuszczac do dalszej sukcesji drzew i krzewow.

Powierzchnie dodatkowej inaastrukttlry (plaoe manewTowe, dojazdy Ę.) należy
ograniczyć do stopnia koniecznego i nie rozbudowywać napowietrznej sieci energetycznej.
Wszelkie kable winny być prowadzone pod ńemlą.

Instalacja trzech siłorvni wiatrowyeh w proponowanej lotralizacji jest moźliwa.
opierając się na wynikach obserwacji i ana|izic danych można stwierdzić, że
eksploatacja elektrowni wiatrowej nie wpĘnie negaĘłvnie na środowisko, w tYm
również n* awifaunę.

Mirno niewątpliwych walorovr przyrodniczych obszaą na któryrn planowana jest

lokalizacja inwestycji, został juz wcześniej poddany trwającej do dziś silnej antropopresji
poprzezrealizac.ję olbrzymiej inwestycji * budowy drogi ekspresowej z Ełbląga do przejŚcia
granicznego z Rosjąw: Grzechotkach, przebiegającej w odległości niespełna 2 krrr.
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Zalącznik Nr 1

Lokatizacja projektowanej farmy wiatrowej w Wierznie Wlk.
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