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Wprowadzenie 1 

 

1 Wprowadzenie 

 Podstawa prawna i zadania 
oceny oddziaływania na 
środowisko 

Zgodnie z § 12 ust. 4 w poł. z § 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 października 2016 r. o rozwoju i 
wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej 
(Federalny Dziennik Ustaw I str. 2258, 2310), 
zmienionej ostatnio poprzez art. 21 ustawy z 
dnia 13 maja 2019 r. (Federalny Dziennik Ustaw 
I str. 706) (Ustawa o morskiej energetyce 
wiatrowej WindSeeG), BSH bada przydatność 
obszaru pod budowę i eksploatację morskich 
turbin wiatrowych jako podstawę do odrębnego 
ustalenia przydatności. Zgodnie z § 12 ust. 5 
WindSeeG wynik badania przydatności i moc do 
zainstalowania ustala się w drodze zarządzenia, 
jeżeli badanie przydatności wykaże, że obszar 
nadaje się do zorganizowanie dla niego 
przetargu zgodnie z częścią 3 rozdz. 2. W 
ramach badania przydatności, ocena 
oddziaływania na środowisko odbywa się w 
rozumieniu ustawy o ocenach oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z publikacją z dnia 24 
lutego 2010 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 
94), zmienionej ostatnio poprzez art. 22 ustawy 
z dnia 13 maja 2019 r. (Federalny Dziennik 
Ustaw I str. 706) (Ustawa o ocenie 
oddziaływania na środowisko – UVPG), jako 
tzw. Strategiczna Ocena Oddziaływania na 
Środowisko (SOOŚ). 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko wraz z 
przygotowaniem raportu środowiskowego 
wynika z § 35 ust. 1 nr 1 UVPG w poł. z p1.18 
załącznika 5, zgodnie z którym ustalenia 
dotyczące przydatności obszaru oraz mocy do 
zainstalowania na obszarze zgodnie z § 12 ust. 
5 WindSeeG stanowią plany lub programy w 
rozumieniu UVPG i podlegają obowiązkowi 
przeprowadzenia SOOŚ. Zgodnie z § 33 UVPG, 
SOOŚ jest „zależną częścią oficjalnych procedur 
sporządzania lub zmiany planów i programów”. 

Oficjalna procedura sporządzania planu, w tym 
przypadku ustalania przydatności, jest 
badaniem przydatności, ponieważ stanowi ona 
ramy, w których należy zbadać wszelkie 
potencjalne zagrożenia dla środowiska 
morskiego.  

Samo ustalenie przydatności i mocy jest 
„planem” w rozumieniu UVPG, tj. aktem 
formalnie potwierdzającym, opartym na wyniku 
badania przydatności.   

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2001/42/WE SOOŚ 
celem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, mającym skutkować 
zrównoważonego rozwoju, jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
przyczynienie się do tego, by oceny 
oddziaływania na środowisko były odpowiednio 
uwzględniane już przy opracowywaniu i 
przyjmowaniu planów, na długo przed 
konkretnym planowaniem inwestycji. Zadaniem 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest identyfikacja, opisanie i ocena 
prawdopodobnych znaczących oddziaływań 
środowiskowych wynikających z realizacji planu. 
Ma ona na celu zapewnienie skutecznej 
profilaktyki ochrony środowiska zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i jest 
realizowana na jednolitych zasadach oraz przy 
udziale społeczeństwa. Należy przy tum 
uwzględnić wszystkie dobra chronione na 
podstawie § 2 ust. 1 UVPG: 

• ludzi, w szczególności ludzkie zdrowie;  

• zwierzęta, rośliny i różnorodność 
biologiczną; 

• powierzchnie, ziemię, wodę, powietrze, 
klimat i krajobraz; 

• dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 
rzeczowe jak również 

• wzajemne oddziaływania między 
wymienionymi dobrami chronionymi. 

Głównym dokumentem merytorycznym 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na 
Środowisko dla obszaru O-1.3 jest niniejszy 



2 Wprowadzenie 

 

raport środowiskowy. Zidentyfikowano w nim, 
opisano i oceniono przewidywane znaczne 
oddziaływania środowiskowe, jakie realizacja 
planu dla tego obszaru będzie miała na 
środowisko oraz możliwe alternatywy 
planowania z uwzględnieniem istotnych celów 
planu. 

 Krótkie przedstawienie treści i 
najważniejszych celów ustalenia 
przydatności oraz mocy  

Wraz z wprowadzeniem modelu centralnego, 
system wsparcia w sektorze morskiej energetyki 
wiatrowej został przekształcony w model 
przetargowy. Przedmiotem przetargów na 
morską energetykę wiatrową są obszary na 
niemieckim Morzu Północnym i Morzu 
Bałtyckim, na których mają powstać elektrownie 
wiatrowe. Plan rozwoju obszarów (FEP) 
poprzedzający niniejsze stwierdzenie 
przydatności określa tereny i obszary na tych 
terenach oraz ustala kolejność chronologiczną, 
w jakiej obszary te są zgłaszane do przetargu 
przez BNetzA. Ustalenie tych obszarów opiera 
się na aktualnych celach rozbudowy 
wyznaczonych przez rząd federalny. Wymogiem 
w przetargu Federalnej Agencji Sieci jest, aby 
ten konkretny obszar był odpowiedni do budowy 
morskich turbin wiatrowych.  

W tym celu przydatność obszaru i odpowiednią 
moc do zainstalowania ustala się w drodze 
zarządzenia na postawie § 12 ust. 5 WindSeeG. 
Przydatność jest ustalana, jeżeli poprzednie 
badanie przydatności wykaże, że dany obszar 
nadaje się zasadniczo do budowy farmy 
wiatrowej.  

Ustalenie przydatności służy dodatkowo do 
podziału na etapy dla celów późniejszej 
procedury zatwierdzania planu. To wstępne 
badanie interesów i kryteriów procedury 
zatwierdzania planu, w miarę możliwości bez 
znajomości konkretnego projektu inwestycji, ma 
na celu uniknięcie w miarę możliwości 
negatywnej decyzji w procedurze zatwierdzania 

planu, ponieważ tak późne odrzucenie, a tym 
samym utrata obszaru, zagroziłoby realizacji 
głównego celu ustawy WindSeeG, jakim jest 
stałe zwiększanie mocy zainstalowanych 
morskich turbin wiatrowych do wartości 
docelowej w 2030 r.  

To wczesne badanie pozwala na analizę 
istotnych dla zatwierdzenia kwestii, a tym 
samym przyspiesza późniejsze procedury 
zatwierdzania planów. Powyższe służy przede 
wszystkim uproszczeniu procedury 
administracyjnej, a także przynosi pośrednio 
korzyści przyszłej jednostce realizującej projekt. 

Istotnymi treściami rozporządzenia dla 
stwierdzenia przydatności będą: 

• ustalenie przydatności konkretnych 

obszarów w momencie przetargu na nie 

zgodnie z częścią 3 rozdz. 2 ustawy o 

morskiej energetyce wiatrowej, 

• ustalenie odpowiedniej do 

zainstalowania mocy. 

Zgodnie z § 10 ust. 2 WindSeeG, obszar nadaje 
się do budowy turbin wiatrowych, jeżeli  

• przestrzegane są wymogi planowania 
przestrzennego,  

• nie występuje zagrożenie dla 
środowiska morskiego,  

• w szczególności brak jest obaw o 
zanieczyszczenie środowiska 
morskiego w rozumieniu art. 1 ust. 1 
nr 4 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morskim 
(UNCLOS), oraz  

• brak jest zagrożenia dla migracji 
ptaków,  

• gwarantowane jest bezpieczeństwo i 
swoboda żeglugi i transportu 
lotniczego, oraz  
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• bezpieczeństwo obrony narodowej i 
sojuszniczej,  

• obszary te leżą poza obszarami 
chronionymi i klastrami Federalnego 
Planu dla Obszarów Morskich (BFO),  

• na przeszkodzie nie stoją inne 
nadrzędne interesy publiczne lub 
prywatne,  

• ewentualna rozbudowa o istniejące i 
planowane kable, przyłącza morskie, 
rurociągi i inne przewody byłaby 
zgodna z  

• istniejącymi i planowanymi 
lokalizacjami platform lub stacji 
transformatorowych, oraz  

• przestrzegane są inne wymagania z 
ustawy WindSeeG i innych przepisów 
prawa publicznego. 

 

Ta strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko zostanie przeprowadzona w celu 
określenia, czy istnieje zagrożenie dla 
środowiska morskiego. 

Rozporządzenie w sprawie stwierdzenia 
przydatności może określać wymagania dla 
kolejnych inwestycji, jeżeli budowa i 
eksploatacja morskich turbin wiatrowych na 
obszarze obiektu może w inny sposób naruszyć 
powyższe kryteria i interesy. Planowane 
wytyczne zostały w formie podsumowania 
zebrane dla środowiska morskiego w rozdz. 0 
(Planowane działania dotyczące zapobiegania, 
zmniejszania i kompensowania wpływu na 
środowisko) i rozdz. 11 (Planowane działania 
dotyczące monitorowania oddziaływania). 

 Etapowe metody planowania – 
odniesienie do innych 
właściwych planów, programów 
i inwestycji 

 Wprowadzenie 

Ustalenie przydatności jest częścią 
wieloetapowego procesu planowania dla 
morskiej energetyki wiatrowej ( 

Rysunek 1), które służy podziałowi na poziomy i 
rozpoczyna się od zagospodarowania 
przestrzennego dla całej WSE. Przy 
sporządzaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego konieczne jest przeprowadzenie 
Strategicznej Ocena Oddziaływania na 
Środowisko. Następnie przygotowuje się plan 
rozwoju obszarów dla energetyki wiatrowej jako 
sterujący instrument planowania, który ma na 
celu zaplanowanie wykorzystania morskiej 
energii wiatrowej w sposób ukierunkowany i 
możliwie optymalny w danych warunkach 
ramowych poprzez zdefiniowanie obszarów i 
miejsc, a także lokalizacji, tras i korytarzy tras dla 
połączeń sieciowych lub transgranicznych 
systemów kabli podmorskich. Wraz z 
opracowaniem FEP przeprowadzana jest 
strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko. 

Następnie dokonywane jest stwierdzenie 
przydatności. Stanowi ono z kolei podstawę 
późniejszego zatwierdzenia planu. W przypadku 
stwierdzenia przydatności obszaru dla morskiej 
energetyki wiatrowej, ogłoszony zostaje na 
niego przetarg i zwycięski oferent może złożyć 
wniosek o uzyskanie pozwolenia (zatwierdzenie 
planu lub zezwolenie planu) na budowę i 
eksploatację turbin wiatrowych na danym 
obszarze. W ramach postępowania w celu 
zatwierdzenia planu, przeprowadzana jest 
ocena oddziaływania na środowisko, o ile 
spełnione są stosowne warunki (rys. 1). 

Dla wieloetapowych procesów planowania i 
zatwierdzenia dla badań środowiska na 
podstawie właściwych przepisów 
specjalistycznych (np. Ustawa o 
zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o 
elektrowniach wiatrowych na morzu i Ustawa o 
prawie górniczym) lub bardziej ogólnie z § 39 
ust. 3 UVPG wynika, że w przypadku planów już 
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podczas określania ram badania należy ustalić, 
na którym z etapów procesu powinny zostać 
ocenione poszczególne oddziaływania na 
środowisko z uwzględnieniem najważniejszych 
zagadnień. W ten sposób unika się 
wielokrotnych badań. Należy przy tym 
uwzględnić rodzaj i zakres oddziaływań na 
środowisko, wymagania specjalistyczne oraz 
treść i przedmiot decyzji planu. 

W przypadku kolejnych planów oraz następnych 
zatwierdzeń inwestycji, dla których plan określa 
ramy, na podstawie § 39 ust. 3 zdanie 3 UVPG 
ocena oddziaływania na środowisko powinna 
zostać ograniczona do dodatkowych lub innych 
istotnych oddziaływań na środowisko oraz 
wymaganych aktualizacji i dokładniejszych 
badań. 

 

 

Rysunek 1: Zestawienie etapowego procesu planowania i zatwierdzenia ocen oddziaływania na 
środowisko 

 

W ramach etapowego procesu planowania i 
zatwierdzenia wszystkie badania mają cechę 
wspólną, polegającą na ocenie oddziaływań na 
środowisko i na dobra chronione wymienione w 
§ 2 ust. 1 UVPG, wraz z oddziaływaniami 
wzajemnymi (Rysunek 2). 

Na podstawie określenia definicji z § 2 ust. 2 
UVPG w rozumieniu UVPG oddziaływaniami na 
środowisko są oddziaływania pośrednie i 

bezpośrednie inwestycji lub realizacji planu bądź 
programu na dobra chronione. 

Na podstawie § 3 UVPG oceny oddziaływania na 
środowisko obejmują identyfikację, opisywanie i 
ocenianie istotnych oddziaływań inwestycji lub 
planu bądź programu na dobra chronione. Służą 
one skutecznemu zapobieganiu szkodliwego 
oddziaływaniu na środowisko zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i są 
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przeprowadzane zgodnie z jednolitymi zasadami 
i przy udziale społeczeństwa. 

W sektorze morskim specjalne dobra chronione 
są ustanowione jako podkategorie prawnie 
chronionych dóbr – zwierzęta, rośliny i 
różnorodność biologiczna. 

• Awifauna: Ptaki morskie/migrujące i 
wędrowne 

• Bentos 
• Plankton 
• Ssaki morskie 
• Ryby 
• Nietoperze
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Rysunek 2: Przegląd dóbr chronionych w ocenach oddziaływania na środowisko 

 

Etapowy proces planowania ma następującą 
postać szczegółową: 

 Morskie planowanie przestrzenne 
(WSE)  

Na najwyższym i nadrzędnym poziomie 
znajduje się instrument morskiego planowania 
przestrzennego. Dla zrównoważonego rozwoju 
przestrzennego w WSE, BSH opracowuje w 
imieniu właściwego ministerstwa federalnego 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
które wchodzą w życie w formie rozporządzeń. 
Rozporządzenie (ówczesnego) Federalnego 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 
Rozwoju Miast (BMVBS) w sprawie 
planowania przestrzennego dla niemieckiej 
WSE na Morzu Północnym z dnia 21 września 
2009 r., Federalny Dziennik Ustaw I str. 3107, 
weszło w życie dnia 26 września 2009 r., a 
rozporządzenie dla obszaru niemieckiej WSE 
na Morzu Bałtyckim z dnia 10 grudnia 2009 r., 

Federalny Dziennik Ustaw I str. 3861, weszło w 
życie dnia 19 grudnia 2009 r.  

Plany zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniając możliwe oddziaływania 
wzajemne pomiędzy lądem i morzem oraz 
aspekty bezpieczeństwa, powinny określać 
ustalenia służące 

• zapewnieniu bezpieczeństwa i 
swobody żeglugi, 

• dalszym korzyściom gospodarczym, 
• korzyściom naukowym jak również 
• ochronie i poprawie stanu środowiska 

morskiego. 
W kontekście planowania przestrzennego, 
ustaleń dokonuje się głównie w formie 
obszarów priorytetowych i zastrzeżonych, jak 
również celów i zasad. Zgodnie z § 8 ust. 1 
Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 
sporządzając plany zagospodarowania 
przestrzennego, organ odpowiedzialny za plan 
musi przeprowadzić strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko, w której należy 
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określić, opisać i ocenić prawdopodobny 
znaczący wpływ danego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w tym 
oddziaływania wzajemne, na dobra chronione. 

Celem instrumentu planowania 
przestrzennego jest optymalizacja 
całościowych rozwiązań planistycznych. 
Rozważany jest szerszy zakres zastosowań. 
Na początku procesu planowania należy 
wyjaśnić podstawowe kwestie strategiczne. 
Dlatego też instrument ten pełni przede 
wszystkim funkcję kontrolną dla organów 
odpowiedzialnych za planowanie w celu 
stworzenia przestrzennych i przyjaznych dla 
środowiska ram dla wszystkich zastosowań. 

W planowaniu przestrzennym głębokość oceny 
OOŚ charakteryzuje się na ogół większym 
zakresem badania, tj. zasadniczo większą 
liczbą wariantów, oraz mniejszą dokładnością 
badania w rozumieniu analiz szczegółowych. 
Przede wszystkim uwzględniane są skutki 
regionalne, krajowe i globalne, jak również 
skutki wtórne, skumulowane i synergiczne.  

Nacisk kładzie się zatem na możliwe skutki 
skumulowane, strategiczne i 
wielkoprzestrzenne rozwiązania alternatywne 
oraz możliwe skutki transgraniczne. 

 Plan Rozwoju Obszarów dla 
Energetyki Wiatrowej 

Następny poziom to FEP.  

Ustalenia, które mają zostać opracowane w 
ramach FEP i zbadane w ramach OOŚ, 
wynikają z § 5 ust. 1 WindSeeG. Plan określa 
głównie ustalenia dot. terenów i obszarów pod 
budowę turbin wiatrowych oraz przewidywaną 
do zainstalowania w tych miejscach moc. 
Ponadto FEP dokonuje ustaleń w zakresie tras, 
korytarzy tras i lokalizacji. Określa się również 
zasady planowania i zasady techniczne. 
Chociaż służą one między innymi również 
zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, 
mogą z kolei prowadzić do oddziaływań, tak 
więc ocena jest wymagana w ramach OOŚ. 
Ponadto, FEP określa warunki czasowe, na 
przykład określając kolejność chronologiczną, 

w jakiej obszary morskiej energetyki wiatrowej 
mają być objęte przetargiem, oraz lata 
kalendarzowe, w jakich mają być oddane do 
eksploatacji. Nie są one centralnym punktem 
oceny, ponieważ nie mają żadnego 
dodatkowego wpływu na środowisko w 
porównaniu z definicjami przestrzennymi.  

Ustalenie FEP musi być dopuszczalne zgodnie 
z wymaganiami § 5 WindSeeG. Zgodnie z § 5 
ust. 3 zdanie 2 nr 2 WindSeeG ustalenia są 
niedopuszczalne w szczególności w przypadku 
istnienia nadrzędnych interesów publicznych 
lub prywatnych, które są z nimi sprzeczne. W 
kontekście OOŚ oznacza to, że ustalenia, które 
należy zbadać, są niedopuszczalne, w 
szczególności jeżeli  

• stanowić będą zagrożenie dla 
środowiska morskiego, lub 

• zgodnie z § 5 ust. 3 zdanie 2 nr 5 
WindSeeG w przypadku wyznaczenia 
terenu lub obszaru, znajdują się one 
na obszarze chronionym 
wyznaczonym zgodnie z § 57 
federalnej ustawy o ochronie przyrody 
(BNatSchG) lub 

• leżą poza klastrami 1-8 na Morzu 
Północnym i klastrami 1-3 na Morzu 
Bałtyckim, określonymi przez BFO na 
postawie § 17a ustawy o gospodarce 
energetycznej (EnWG). 

Coś innego ma zastosowanie w odniesieniu do 
klastrów tylko wtedy, gdy w tych klastrach nie 
zdefiniowano wystarczającej liczby terenów i 
obszarów o osiągnięcia celu ekspansji na 
postawie § 4 nr 2b EEG. 

Na postawie § 40 ust. 1 nr 2 UVPG raport 
środowiskowy musi określać, opisywać i 
oceniać prawdopodobny znaczący wpływ na 
środowisko wynikający z realizacji planu jak 
również rozsądne rozwiązania alternatywne. 
Zgodnie z § 40 ust. 3 UVPG organ właściwy w 
raporcie środowiskowym tymczasowo ocenia 
wpływ planu na dobra chronione zgodnie z 
zasadami oceny oddziaływania na środowisko. 
Skala badania w prawodawstwie 
specjalistycznym i UVPG jest zasadniczo 
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zgodna, ponieważ ocena wpływu na 
środowisko w badaniach środowiskowych jest 
przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

Ponieważ FEP kontynuuje zadania 
Federalnego Planu dla Obszarów Morskich 
zgodnie z § 17a EnWG, OOŚ opiera się na już 
przeprowadzonych badaniach służących 
przygotowaniu i aktualizacji Federalnego Planu 
dla Obszarów Morskich (BFO).  

W odniesieniu do celów FEP, zajmuje się on 
podstawowymi kwestiami wykorzystania 
morskiej energii wiatrowej i połączeń 
sieciowych na podstawie wymogów prawnych, 
w szczególności zapotrzebowaniem, celem, 
technologią i identyfikacją miejsc i tras lub 
korytarzy tras. Plan ma zatem przede 
wszystkim funkcję sterującego instrumentu 
planowania i tworzy ramy dla realizacji 
poszczególnych projektów, tj. budowy i 
eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, 
ich połączeń sieciowych, transgranicznych 
systemów kabli podmorskich i połączeń między 
nimi. 

Szczegółowość oceny prawdopodobnych 
znaczących skutków dla środowiska 
naturalnego charakteryzuje się szerszym 
zakresem badań, tj. na przykład większą liczbą 
rozwiązań alternatywnych i, w zasadzie, 
mniejszą dokładnością badania. Zasadniczo 
na poziomie planowania specjalistycznego nie 
przeprowadza się jeszcze żadnych 
szczegółowych analiz. Przede wszystkim 
brane są pod uwagę skutki lokalne, krajowe i 
globalne, jak również skutki wtórne, 
skumulowane i synergiczne w rozumieniu 
ogólnym.  

Podobnie jak w przypadku instrumentu 
planowania przestrzennego dla obszarów 
morskich, ocena koncentruje się na możliwych 
skutkach skumulowanych, jak również 
możliwych oddziaływaniach transgranicznych. 
Ponadto FEP skupia się na alternatywach 
strategicznych, technicznych i przestrzennych, 
zwłaszcza w zakresie wykorzystania energii 
wiatrowej i linii energetycznych. 

 Badanie przydatności 

Następnym krokiem w wieloetapowym 
procesie planowania jest badania przydatności 
obszarów dla budowy morskich turbin 
wiatrowych. Ponadto dla danej powierzchni 
określana moc do zainstalowania. 

Przy stwierdzaniu przydatności zgodnie z § 10 
ust. 2 WindSeeG bada się, czy budowa i 
eksploatacja morskich turbin wiatrowych na 
danym obszarze nie stoi w sprzeczności z 
kryteriami niedopuszczalności określenia 
terenu w planie rozwoju obszarów dla 
energetyki wiatrowej zgodnie z § 5 ust. 3 
WindSeeG lub, o ile można je ocenić 
niezależnie od późniejszej inwestycji, z 
uwzględnieniem interesów istotnych dla 
zatwierdzenia planu na podstawie § 48 ust. 4 
zdanie 1 WindSeeG. 

Zarówno kryteria z § 5 ust. 3 WindSeeG, jak i 
kwestie z § 48 ust. 4 zdanie 1 WindSeeG 
wymagają badania określającego czy 
występuje zagrożenie dla środowiska 
morskiego. W odniesieniu do tych ostatnich 
kwestii należy w szczególności zbadać, czy nie 
ma powodów do obaw o zanieczyszczenie 
środowiska morskiego w rozumieniu art. 1 ust. 
1 nr 4 Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza i czy nie będzie zagrożona 
migracja ptaków. 

Badanie przydatności jest więc instrumentem 
powiązanym, pomiędzy FEP a procedurą 
zatwierdzania planów dla morskich elektrowni 
wiatrowych. Odnosi się ono do konkretnego 
obszaru określonego w FEP, a zatem obejmuje 
znacznie mniejszy zakres niż FEP. W porównaniu z 
procedurą zatwierdzania planów wyróżnia je fakt, 
że należy stosować podejście kontrolne, które jest 
niezależne od późniejszego konkretnego typu 
instalacji i jej struktury. Dlatego też prognoza 
oddziaływania opiera się na parametrach modelu w 
2 scenariuszach, które mają odzwierciedlać 
możliwy realistyczny rozwój (patrz tabela 3). 

W porównaniu z FEP, OOŚ badania 
przydatności charakteryzuje się zatem 
mniejszym obszarem badania i jego 
zwiększoną dokładnością. Zasadniczo 
poważnie rozważa się mniej i bardziej 
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przestrzennie ograniczone alternatywy. Dwie 
pierwotne alternatywy to ustalenie 
przydatności danego obszaru z jednej strony 
oraz ustalenie jego (ewentualnie również 
częściowej) przydatności (patrz § 12 ust. 6 
WindSeeG) z drugiej strony. Ograniczenia 
dotyczące rodzaju i zakresu zabudowy, które 
są uwzględnione jako wytyczne w stwierdzeniu 
przydatności, nie stanowią rozwiązań 
alternatywnych w tym rozumieniu (zob. rozdz. 
10). 

Ocena oddziaływania na środowisko 
koncentruje się w ramach badania 
przydatności na uwzględnieniu lokalnych 
skutków inwestycji z udziałem elektrowni 
wiatrowych w odniesieniu do obszaru i 
lokalizacji inwestycji na tym obszarze. 

 Procedura uzyskiwania pozwoleń 
(procedura opracowania i 
zatwierdzenia planu) dla morskich 
turbin wiatrowych 

Kolejnym etapem po badaniu przydatności jest 
procedura zatwierdzania dla budowy i 
eksploatacji morskich turbin wiatrowych. Po 
ustaleniu przydatności danego terenu i 
przeprowadzeniu przetargu dla niego przez 
BNetzA, zwycięski oferent może, po 
zaakceptowaniu oferty przez BNetzA, zgodnie 
z § 46 ust. 1 WindSeeG złożyć wniosek o 
zatwierdzenie planu zagospodarowania 
przestrzennego lub – jeśli warunki 
zatwierdzenia planu są spełnione – o budowę i 
eksploatację na danym obszarze morskich 
elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi 
urządzeniami pomocniczymi. 

Oprócz wymogów prawnych określonych w § 
73 ust. 1 str. 2 VwVfG, plan musi zawierać 
informacje zawarte wynikające z § 47 ust. 1 
WindSeeG. Plan może być sporządzony tylko 
pod pewnymi warunkami wymienionymi w § 48 
ust. 4 WindSeeG i tylko wtedy, gdy m.in. 
środowisko morskie nie jest zagrożone, w 
szczególności gdy nie ma powodów do obaw o 
zanieczyszczenie środowiska morskiego w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 nr 4 Konwencji o prawie 

morskim oraz gdy nie jest zagrożona migracja 
ptaków. 

Zgodnie z § 24 UVPG, właściwy organ 
przygotowuje streszczenie 

• wpływu inwestycji na środowisko 
naturalne, 

• cech inwestycji i lokalizacji, które mają 
na celu zapobieganie, zmniejszanie 
lub równoważenie znaczących 
niekorzystnych skutków dla 
środowiska naturalnego,  

• środków/działań mających na celu 
zapobieganie, zmniejszanie lub 
równoważenie znaczących 
negatywnych wpływów na środowisko, 
oraz 

• środków zastępczych w przypadku 
działań ingerujących w przyrodę i 
krajobraz. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 UVPG wykonawca 
przedsięwzięcia musi przedłożyć właściwemu 
organowi raport dotyczący prawdopodobnych 
skutków inwestycji dla środowiska (raport 
OOŚ), który musi zawierać co najmniej 
następujące informacje:  

• opis inwestycji, w tym informacje na 
temat lokalizacji, rodzaju, zakresu i 
projektu, wielkości i innych istotnych 
cech inwestycji, 

• opis środowiska i jego elementów 
znajdujących się w obszarze 
oddziaływania inwestycji, 

• opis cech i lokalizacji inwestycji, które 
mają na celu zapobieganie, 
zmniejszanie lub równoważenie 
znaczących niekorzystnych skutków 
środowiskowych inwestycji, 

• opis planowanych środków mających 
na celu zapobieganie, zmniejszanie 
lub równoważenie wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków 
inwestycji dla środowiska oraz opis 
planowanych środków zastępczych, 

• opis oczekiwanych znaczących 
oddziaływań inwestycji na środowisko, 
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• opis rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych, istotnych dla inwestycji 
i jego szczególnych cech, które zostały 
rozważone przez wykonawcę, oraz 
wskazanie głównych powodów 
dokonanego wyboru, biorąc pod 
uwagę dane oddziaływania inwestycji 
na środowisko; oraz 

• ogólnie zrozumiałe, nietechniczne 
streszczenie raportu OOŚ. 
 

Pilotażowe turbiny wiatrowe rozpatrywane są 
jedynie w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko w trybie procedury zatwierdzania 
planu, a nie na etapach poprzedzających. 

 

 Podsumowujące zestawienia ocen środowiskowych 

 

Rysunek 3: Przedmiot procedur planowania i zatwierdzania z naciskiem na ocenę oddziaływania na 
środowisko 
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Rysunek 4: Przedmiot procedur planowania i zatwierdzania z naciskiem na ocenę oddziaływania na 
środowisko 

Tabela 1: Zestawienie głównych punktów w ocenach środowiskowych w procedurach planowania i 
zatwierdzania 

 

Planowanie 
przestrzenne 

(SOOŚ) 

 

FEP 

(SOOŚ) 

 

 

Badanie przydatności 

(SOOŚ) 

 

Planowanie strategiczne dla 
ustaleń 

 

 

Planowanie strategiczne 
dla ustaleń 

 

 
Strategiczna 

ocena oddziaływania na 
środowisko dla obszarów z 

turbinami wiatrowymi 
Ustalenia i przedmiot badania 

-Obszary uprzywilejowane  
• zapewniające 

bezpieczeństwo i swobodę 
żeglugi, 

• do dalszych korzyści 
gospodarczych, zwłaszcza w 
zakresie morskiej energii 
wiatrowej i rurociągów 

• do korzyści naukowych jak 
również 

• do ochrony i poprawy stanu 
środowiska morskiego  

 
-Cele i zasady 
-Stosowanie podejścia 
ekosystemowego  

• Tereny dla morskich turbin 
wiatrowych  

• Obszary dla morskich 
turbin wiatrowych, wraz z 
przewidywaną do 
zainstalowania mocą 

• Lokalizacje platform 
• Przebieg i trasy korytarzy 

dla systemów kabli 
podmorskich 

• Zasady techniczne i 
planistyczne 

• Kontrola/ustalenie 
przydatności obszaru do 
instalacji i eksploatacji turbin 
wiatrowych, w tym mocy do 
zainstalowania 

• na podstawie przydzielonych 
i zebranych danych (STUK), 
jak również innych 
informacji, które można 
ustalić z zastosowaniem 
rozsądnego wysiłku 

• Wytyczne dotyczące w 
szczególności rodzaju, 
zakresu i lokalizacji 
zabudowy 

 

Analiza oddziaływania na środowisko 
Analizuje (identyfikuje, opisuje i 
ocenia) prawdopodobne istotne 
oddziaływania planu na 
środowisko morskie. 

 
 

Analizuje (identyfikuje, opisuje i 
ocenia) prawdopodobne istotne 
oddziaływania planu na 
środowisko morskie. 
 
 

Analizuje (identyfikuje, opisuje i 
ocenia) prawdopodobne istotne 
oddziaływania na środowisko 
wynikające z budowy i 
eksploatacji turbin wiatrowych, 
które mogą być oceniane 
niezależnie od późniejszego 
projektu inwestycji na podstawie 
założeń modelowych. 

Ukierunkowanie celu 
Ma na celu optymalizację 
całościowych rozwiązań 
planistycznych, tj. 
kompleksowych pakietów 
działań.  
Rozważenie szerszego zakresu 
zastosowań.  

W zakresie wykorzystania 
morskiej energii wiatrowej 
zajmuje się podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi  
• zapotrzebowaniem bądź 

celami ustawowymi  
• Cel  

W zakresie wykorzystania 
morskiej energii wiatrowej 
zajmuje się podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi  
• możliwości 
• przydatności konkretnych 

obszarów 
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Rozpoczyna się na początku 
procesu planowania w celu 
wyjaśnienia podstawowych 
kwestii strategicznych, tzn. na 
wczesnym etapie, gdy istnieje 
jeszcze większe pole do 
działania. 
 

• Technologia 
• Możliwości  
• Znalezienie lokalizacji na 

platformy i trasy. 
 
Poszukuje pakietów działań 
bez bezwzględnej oceny 
zgodności planowania z 
zasadami ochrony środowiska.  

 
oceny przydatności obszaru, w 
szczególności w odniesieniu do 
• rodzaju zabudowy 
• rozmiaru zabudowy 
• lokalizacji zabudowy na 

obszarze 
 

Pełni przede wszystkim funkcję 
kontrolną dla organów 
odpowiedzialnych za planowanie 
w celu stworzenia 
przestrzennych i przyjaznych dla 
środowiska ram dla wszystkich 
zastosowań. 

Pełni głównie funkcję 
sterującego instrumentu 
planowania w celu stworzenia 
przestrzennych i przyjaznych 
dla środowiska ram dla 
realizacji poszczególnych 
inwestycji (turbiny wiatrowe i 
połączenia sieciowe, 
transgraniczne kable 
podmorskie) 

Pełni funkcję instrumentu 
pomiędzy FEP a procedurą 
zatwierdzania turbin wiatrowych 
na danym obszarze.  
 

Dokładność badania 

Charakteryzuje się większym 
zakresem badań, tj. większą 
liczbą rozwiązań alternatywnych, 
oraz mniejszą dokładnością 
badań (brak analiz 
szczegółowych)  

 
Brane są pod uwagę skutki 
przestrzenne, krajowe i globalne, 
jak również skutki wtórne, 
skumulowane i synergiczne w 
rozumieniu ogólnym. 

Charakteryzuje się większym 
zakresem badań, tj. większą 
liczbą rozwiązań 
alternatywnych, oraz mniejszą 
dokładnością badań (brak 
analiz szczegółowych) 

 
Uwzględnia skutki lokalne, 
krajowe i globalne, jak również 
skutki wtórne, skumulowane i 
synergiczne w rozumieniu 
ogólnym. 

Charakteryzuje się małą 
powierzchnią badania i większą 
jego dokładnością (analizy 
szczegółowe). 

 
 

Uwzględnia przede wszystkim 
skutki lokalne, krajowe lub skutki 
dla krajów sąsiadujących, 
dodatkowe/nowe skutki wtórne, 
skumulowane i synergiczne. 

 Główny punkt badania  

Skutki skumulowane 

• Analiza całościowa planu 
• Strategiczne i 

wielkoprzestrzenne 
rozwiązania alternatywne 

• Możliwe skutki 
transgraniczne  

 
 
 
 

Skutki skumulowane 

• Analiza całościowa planu 
• Strategiczne, techniczne i 

przestrzenne rozwiązania 
alternatywne 

• Możliwe skutki 
transgraniczne  

Lokalne skutki ewentualnej 
zabudowy 

• Analiza konkretnych 
obszarów 

• Techniczne i 
małoprzestrzenne 
rozwiązania alternatywne 

 
 
 

 

Procedura zatwierdzania (zatwierdzenie planu lub zezwolenie dla 
planu) dla turbin wiatrowych (UVP) 

Przedmiot badania 
Ocena oddziaływania na środowisko na wniosek dla  

• budowy i eksploatacja turbin wiatrowych  
• na obszarze określonym, wstępnie zbadanym oraz sprawdzonym pod kątem przydatności w 

ramach FEP  
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• zgodnie z ustaleniami FEP i wymogami ustalenia przydatności 
Badanie oddziaływania na środowisko 

Analizuje (identyfikuje, opisuje i ocenia) wpływ danej inwestycji na środowisko (turbiny wiatrowe, 
platformy i ewentualnie wewnętrzne okablowanie farmy wiatrowej) 
Zgodnie z § 24 UVPG, właściwy organ przygotowuje streszczenie 
• wpływu inwestycji na środowisko naturalne, 
• cech inwestycji i lokalizacji, które mają na celu zapobieganie, zmniejszanie lub równoważenie 

znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska naturalnego,  
• środków/działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub równoważenie znaczących 

negatywnych wpływów na środowisko, oraz 
• środków zastępczych w przypadku działań ingerujących w przyrodę i krajobraz (wskazówka: 

Wyjątek na mocy § 56 ust. 3 BNatSchG 
Ukierunkowanie celu 

Zajmuje się kwestiami konkretnego projektu („Jak”) inwestycji (wyposażenie techniczne, budowa) na 
wniosek zwycięzcy przetargu/jednostki realizującej projekt  

Dokładność badania 
Charakteryzuje się mniejszym zakresem badań, tj. ograniczoną liczbą rozwiązań alternatywnych, oraz 
mniejszą dokładnością badania (analiz szczegółowych) 
Ocenia zgodność inwestycji z zasadami ochrony środowiska na badanym obszarze i formułuje warunki 
w tym zakresie. 
Uwzględnia głównie skutki lokalne w pobliżu inwestycji. 

Główny punkt badania 
Główny punkt badania stanowią: 
• oddziaływanie na środowisko wynikające z budowy i eksploatacji. 
• Badanie odnosi się do konkretnego projektu (designu) instalacji. 
• Demontaż instalacji. 

 Przedstawienie i rozważenie 
celów ochrony środowiska 

Badanie oraz ustalenie przydatności i mocy do 
zainstalowania odbywa się z uwzględnieniem 
celów ochrony środowiska. Zawierają one 
informacje, do jakiego stanu środowiska w 
odniesieniu do właściwych dóbr chronionych 
dąży się w przyszłości (cele jakościowe 
środowiska). Cele ochrony środowiska podane 
są ogólnie w transgranicznych, wspólnotowych i 
krajowych porozumieniach lub przepisach 
dotyczących ochrony środowiska morskiego, na 
podstawie których Republika Federalna Niemiec 
zaakceptowała określone zasady i zobowiązała 
się do celów. 

 Międzynarodowe konwencje 
dotyczące ochrony środowiska 
morskiego 

Republika Federalna Niemiec jest stroną 
wszystkich właściwych konwencji 

międzynarodowych dotyczących ochrony 
środowiska morskiego. 

 

 

1.4.1.1 Obowiązujące na całym świecie 
konwencje, które w całości lub 
częściowo służą ochronie 
środowiska morskiego 

• Konwencja z 1973 r. o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki w 
wersji protokołu z 1978 r. (MARPOL 73/78) 

Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez statki z 1973 r. opracowana pod 
auspicjami Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (International Maritime Organization) 

(Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., 
opublikowana w ustawie o Międzynarodowej 
konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez statki z 1973 r. oraz protokole z 
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1978 r. do tej konwencji z dnia 23 grudnia 1981 
r., Federalny Dziennik Ustaw z 1982 r. II str. 2.) 
stanowi podstawę prawną ochrony środowiska 
w ramach żeglugi morskiej. Ma ona na celu 
przede wszystkim powstrzymanie armatorów od 
dokonywania zrzutów do morza, ale zgodnie z 
art. 2 ust. 4 MARPOL zastosowanie ma ona 
również do platform morskich. Istotne dla 
badania przydatności są przede wszystkim cele 
przepisów załączników IV i V dotyczących 
zapobiegania i ograniczania zrzutów ścieków i 
odpadów ze statków. W wytycznych 
dotyczących unikania i ograniczania emisji 
materiałowych cele te są realizowane w 
odniesieniu do dopuszczalności stosowania 
oczyszczalni ścieków i odpadów okrętowych.  

• Konwencja o zapobieganiu 
zanieczyszczeniu morza przez zatapianie 
odpadów i innych substancji z dnia 29 
grudnia 1972 r. (Konwencja Londyńska) 
oraz protokół z 1996 r. (Protokół Londyński) 

Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez zatapianie odpadów i innych 
substancji z dnia 29 grudnia 1972 r. 
(obwieszczenie o wejściu w życie Konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
zatapianie odpadów i innych substancji z dnia 21 
grudnia 1977 r., Federalny Dziennik Ustaw II 
1977 r., str. 1492) obejmuje zatapianie odpadów 
i innych substancji ze statków, samolotów i 
platform morskich. Podczas gdy konwencja 
londyńska z 1972 r. przewiduje jedynie zakaz 
zrzucania niektórych substancji (czarna lista), 
protokół z 1996 r. (obwieszczenie o wejściu w 
życie protokołu z 1996 r. do Konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
zatapianie odpadów i innych substancji, z dnia 9 
grudnia 2010 r., Federalny Dziennik Ustaw II nr 
35.) zawiera ogólny zakaz zrzucania. Wyjątki od 
tego zakazu są dozwolone tylko w przypadku 
niektórych kategorii odpadów, takich jak 
substancje powstałe przy pogłębianiu oraz 
materiały obojętne, nieorganiczne i geologiczne. 
Przepisy te są wdrażane w ramach wytycznych. 

• Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
Prawach Morskich z 1982 r. 

W przypadku budowy instalacji służących do 
wydobycia i produkcji energii na morzu należy 
uwzględnić art. 208 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Prawach Morskich z dnia 10 
grudnia 1982 r. (SRÜ). Wymaga ona od państw 
nadbrzeżnych przyjęcia i egzekwowania 
przepisów prawnych w celu zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeń wynikających z 
działalności na dnie morskim lub pochodzących 
ze sztucznych wysp, instalacji i budowli. Poza 
tym państwa (strony umowy) są ogólnie 
zobowiązane do ochrony środowiska morskiego 
w miarę swoich możliwości (por. art. 194 ust. 1 
SRÜ). Inne państwa i ich środowisko nie mogą 
być niszczone przez zanieczyszczenia. W 
odniesieniu do korzystania z technologii 
uregulowano, że podejmuje się wszelkie 
niezbędne środki w celu zapobiegania i 
zmniejszania wynikającego z tego tytułu 
zanieczyszczenia morza (art. 196 SRÜ). 
Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko służy do identyfikacji, opisu i oceny 
prawdopodobnych znaczących oddziaływań na 
środowisko. Przydatność obszaru pod budowę 
farmy wiatrowej jest badana pod kątem 
zagrożenia dla środowiska morskiego i 
konfliktów użytkowania. Opracowywane są 
środki mające na celu zapobieganie i 
ograniczanie skutków oraz ustanawiane 
wytyczne, które służą również ochronie przed 
zanieczyszczeniem. 

1.4.1.2 Regionalne konwencje dotyczące 
ochrony środowiska morskiego 

• Konwencja o ochronie środowiska 
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 
1992 r. (Konwencja Helsińska)  

Konwencja o ochronie środowiska morskiego 
obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja 
Helsińska wprowadzona ustawą z dnia 9 
kwietnia 1992 r., Federalny Dziennik Ustaw II 
1994 r., str. 1397) obejmuje wszystkie 
antropogeniczne źródła zanieczyszczeń. W 
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związku z tym wymagane jest stosowanie 
najlepszej praktyki w zakresie ochrony 
środowiska i dostępnych technik (art. 3 ust. 3 
Konwencji Helsińskiej). Jednakże, Konwencja 
nie ogranicza się do regulacji znamion 
zanieczyszczenia, ale również zobowiązuje 
strony do ochrony ekosystemów i siedlisk. W 
wytycznych określono wymogi dotyczące 
ograniczenia emisji pochodzących z eksploatacji 
farm wiatrowych, platform i kabli. 

• Konwencja EKG ONZ o ocenach 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) w 
kontekście transgranicznym (Konwencja z 
Espoo) oraz Protokół EKG ONZ w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (Protokół SOOŚ) 

Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ (Konwencja z dnia 25. 2. 1991 o ocenie 
oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, wdrożona ustawą o umowie z 
Espoo z dnia 7. 6. 2002, Federalny Dziennik 
Ustaw 2002 II, strona. 1406 i nast. jak również 
druga ustawa z Espoo z dnia 17. 3. 2006, 
Federalny Dziennik Ustaw 2006 II, str. 224 i nast. 
– UNECE) zobowiązuje umawiające się strony 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz do powiadomienia 
zainteresowanych stron w przypadku 
planowanych projektów, które mogą mieć 
znaczący negatywny wpływ na środowisko. 
Obwieszczenie zawiera informacje na temat 
planowanego przedsięwzięcia, w tym informacje 
o jego transgranicznych skutkach dla 
środowiska, oraz wskazuje rodzaj ewentualnej 
decyzji. Strona, w której jurysdykcji planowane 
jest przedsięwzięcie, zapewnia, że 
dokumentacja OOŚ jest przygotowywana w 
ramach procedury OOŚ i przedkłada ją stronie 
zainteresowanej. Dokumentacja OOŚ stanowi 
podstawę do konsultacji, które mają być 
prowadzone ze stroną zainteresowaną, między 
innymi, na temat potencjalnych 
transgranicznych skutków środowiskowych 
przedsięwzięcia oraz ich łagodzenia i 
zapobiegania im. Strony umowy zapewnią, aby 

zainteresowana społeczność danego państwa 
była informowana o projekcie i miała możliwość 
przedstawienia swoich stanowisk. 

Protokół SOOŚ jest protokołem dodatkowym do 
Konwencji z Espoo. Protokół EKG ONZ w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – protokół SOOŚ – zobowiązuje 
strony do pełnego uwzględnienia aspektów 
środowiskowych podczas przygotowywania 
planów i programów.  

Cele protokołu obejmują włączenie aspektów 
środowiskowych (w tym zdrowotnych) do 
procesu opracowywania planów i programów, 
dobrowolne uwzględnienie aspektów 
środowiskowych (w tym zdrowotnych) w ramach 
polityki i prawodawstwa, ustanowienie jasnych 
ram dla procesu SOOŚ oraz zapewnienie 
udziału społeczeństwa w procedurach SOOŚ. W 
ramach stwierdzenia przydatności kraje 
sąsiadujące uzyskują informacje i mają 
możliwość zajęcia stanowiska. 

1.4.1.3 Porozumienia właściwe dla dóbr 
chronionych 

• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory 
i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
(Konwencja Berneńska) z 1979 r. 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i 
flory europejskiej oraz ich siedlisk (zob. Ustawa 
do Konwencji z 19 września 1779 r. o ochronie 
gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej oraz 
ich siedlisk z 17 lipca 1984 r., Federalny 
Dziennik Urzędowy II 1984 r. str. 618, ostatnio 
zmienione przez art. 416 rozporządzenia z dnia 
31 sierpnia 2015 r. (Federalny Dziennik 
Urzędowy I str. 1474) – Konwencja Berneńska) 
z 1979 r. reguluje ochronę gatunków poprzez 
ograniczenia w przyjmowaniu i wykorzystywaniu 
oraz obowiązek ochrony ich siedlisk. Załącznik II 
ściśle chronionych gatunków zwierząt obejmuje 
ochroną również przykładowo morświny, nury, 
mewy małe i inne. Treści te poprzez prawo 
ochrony gatunków są również zawarte w ocenie 
oddziaływania na środowisko. 
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• Konwencja o ochronie wędrownych 
gatunków dzikich zwierząt z 1979 r. 
(Konwencja Bońska) 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt z 1979 r. (Konwencja Bońska) 
(patrz ustawa z dnia 29 czerwca 1984 w sprawie 
Konwencji z dnia 23 czerwca 1979 o ochronie 
wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Federalny Dziennik Ustaw 1984 II str. 569), 
zmieniona ostatnio poprzez art. 417 
rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
(Federalny Dziennik Ustaw I str. 1474)) 
zobowiązuje umawiające się państwa do 
podjęcia działań na rzecz ochrony dzikich 
gatunków zwierząt wędrownych 
(transgranicznych) oraz ich zrównoważonego 
wykorzystania. Tak zwane państwa strefy, w 
których rozpowszechnione są gatunki 
zagrożone, muszą zachować ich siedliska, jeśli 
są one ważne dla ochrony gatunku przed 
zagrożeniem wyginięcia (art. 3 ust. 4a Konwencji 
Bońskiej). Muszą one również eliminować, 
kompensować lub minimalizować niekorzystne 
skutki działań lub przeszkód, które poważnie 
utrudniają migrację gatunku (art. 3 ust. 4b) 
Konwencji Bońskiej) oraz zapobiegać wpływom 
zagrażającym gatunkowi lub, na ile to możliwe, 
je ograniczać. Założenia te sprawdzane są w 
odniesieniu do prawa ochrony gatunków oraz 
ochrony terytorialnej i są przedstawione w 
raporcie środowiskowym. 

W ramach Konwencji Bońskiej na podstawie art. 
4 nr 3 zawarto porozumienia regionalne 
dotyczące ochrony gatunków wymienionych w 
załączniku. 

• Porozumienie w sprawie ochrony 
wędrownych ptaków wodnych, które 
wykorzystują afrykańsko-eurazjatyckie 
szlaki wędrówek z 1995 roku (AEWA) 

Porozumienie o ochronie wędrownych ptaków 
wodnych, które wykorzystują afrykańsko-
eurazjatyckie szlaki wędrówek z 1995 r. (patrz 
ustawa z dnia 18 września 1998 r. do 
Porozumienia z dnia 16 czerwca 1995 o 

ochronie wędrownych gatunków ptaków 
wodnych, które wykorzystują afrykańsko-
eurazjatyckie szlaki wędrówek (Federalny 
Dziennik Ustaw 1998 II str. 2498), zmieniona 
ostatnio poprzez art. 29 rozporządzenia z dnia 
31 sierpnia 2015 r. (Federalny Dziennik Ustaw I 
str. 1474)) obejmuje również ptactwo 
przemieszczające się nad Morzem Północnym. 
Ptaki wędrowne powinny zostać utrzymane lub 
przywrócone do właściwego stanu ochrony na 
swoich szlakach migracyjnych. Raport 
środowiskowy analizuje wpływ stwierdzenia 
przydatności na przemieszczanie się ptaków 
wędrownych w WSE.  

• Porozumienie o ochronie małych waleni w 
Morzu Północnym i Bałtyckim z 1991 r. 
(ASCOBANS) 

Porozumienie o ochronie małych waleni w 
Morzu Północnym i Bałtyckim z 1991 r. (patrz 
ustawa z dnia 21 lipca 1993 r. do Porozumienia 
z dnia 31 marca 1992 w sprawie ochrony małych 
waleni w Morzu Północnym i Bałtyckim 
(Federalny Dziennik Ustaw 1993 II str. 1113), 
zmieniona ostatnio poprzez art. 419 
rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
(Federalny Dziennik Ustaw I str. 1474)) 
przewiduje ochronę zębowców, z wyjątkiem 
kaszalota Physeter macrocephalus, w 
szczególności na obszarze Morza Północnego i 
Bałtyckiego. Przede wszystkim sporządzono 
plan ochrony w celu zmniejszenia poziomu 
przyłowów. W raporcie środowiskowym zbadano 
wpływ ustaleń na ssaki, a w rozporządzeniu 
określono środki redukcji hałasu i zapobiegania 
hałasom, koordynację wbijania fundamentów itp. 
w celu ochrony waleni małych.  

• Porozumienie o ochronie europejskiej 
populacji nietoperzy z 1991 r. (EUROBATS) 

Porozumienie o ochronie europejskich populacji 
nietoperzy z 1991 r. (EUROBATS, zob. Ustawa 
do Porozumienia z dnia 4 grudnia 1991 r. w 
sprawie ochrony nietoperzy w Europie, 
Federalny Dziennik Ustaw II 1993 r., str. 1106) 
ma na celu poprzez odpowiednie środki 
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zapewnienie ochrony wszystkich 53 
europejskich gatunków nietoperzy. 
Porozumienie nie jest nastawione tylko na 
państwa europejskie, ale wszystkie państw, na 
terenie których znajduje się co najmniej jeden 
obszar zamieszkiwany przez europejską 
populację nietoperzy. Najważniejszymi 
instrumentami porozumienia są przepisy 
dotyczące chowu zwierząt, wyznaczanie 
ważnych obszarów chronionych oraz wspieranie 
badań, monitoringu i public relations. 
Nietoperze, jako gatunki szczególnie i ściśle 
chronione na podstawie § 7 ust. 2 nr 13 i 14 
BNatSchG, podlegają badaniom w zakresie 
ochrony gatunkowej, a także są chronione na 
mocy przepisów o ochronie obszarowej, co 
znajduje odzwierciedlenie w ocenie 
oddziaływania. 

• Konwencja o różnorodności biologicznej z 
1993 roku 

Celem Konwencji o różnorodności biologicznej 
(zob. Ustawa do Konwencji o różnorodności 
biologicznej z dnia 5 czerwca 1992 r., z dnia 30 
sierpnia 1993 r., Federalny Dziennik Ustaw II nr 
72, str. 1741) jest zachowanie różnorodności 
biologicznej oraz sprawiedliwy i uczciwy podział 
korzyści wynikających z wykorzystania zasobów 
genetycznych. Ponadto jako cel zapisane jest 
również zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych, również w celu zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń. Zgodnie z art. 4b konwencja 
ma również zastosowanie do procedur i działań 
poza wodami przybrzeżnymi w wyłącznej strefie 
ekonomicznej. Różnorodność biologiczna jest 
zasobem chronionym w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, dlatego też 
prawdopodobne jest, że również w odniesieniu 
do tego chronionego zasobu zostaną 
zidentyfikowane i ocenione istotne 
oddziaływania na środowisko.  

 Wytyczne w sprawie ochrony 
środowiska i przyrody na poziomie 
UE 

Merytoryczny zakres zastosowania AEUV 
(Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Dz.U. UE nr C 115 z dnia 9.5.2008, str. 47), a 
tym samym zasadniczo również zakres prawa 
wtórnego rozszerza się, o ile w państwach 
członkowskich nastąpi wzrost praw na obszarze 
poza ich terytorium, który przenieśli na UE (ETS, 
Komisja/Wielka Brytania, 2005). Dla obszaru 
ochrony środowiska morskiego, ochrony 
przyrody lub ochrony wód obowiązuje więc 
stosowanie unijnych wytycznych prawnych 
również na obszarze WSE. 

Należy uwzględnić wszystkie właściwe przepisy 
prawa UE: 

• Dyrektywa Rady nr 337/85/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska (Dyrektywa w 
sprawie oceny skutków dla środowiska, 
dyrektywa OSŚ) oraz Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/42/WE z 27 czerwca 2001 w sprawie 
oceny skutków niektórych planów i 
programów na środowisko (Dyrektywa o 
strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, Dyrektywa SOOŚ) 

Dyrektywa Rady 337/85/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne ((Dz.U. 175, 
str. 40) (ujednolicona dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne; 
dyrektywa 2011/92/UE z 28.11.2011, Dz.U. 
26/11) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko określonych 
planów i programów na (Dyrektywa o 
strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, Dyrektywa SOOŚ ABl. L 197, z dnia 
21.07.2001) została również skutecznie 
wdrożona w prawo krajowe w ustawę o ocenach 
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oddziaływania na środowisko, w związku z czym 
należy przede wszystkim przywołać tu cele 
zgodnie z UVPG. 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dyrektywa FFH, Dz.U. L 206 z dnia 
22.07.1992) 

Na wyznaczonych obszarach FFH i w przypadku 
projektów realizowanych w ich pobliżu, jeżeli ma 
dojść do budowy instalacji, należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania FFH 
zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy FFH w ramach 
procedury zatwierdzania projektów. Jeżeli 
istnieją nadrzędne interesy publiczne, budowa 
może być uzasadniona nawet w przypadku 
niezgodności. Obszary FFH na Morzu 
Północnym zostały obecnie oznaczone jako 
rezerwaty przyrody zgodnie z krajowymi 
kategoriami obszarów chronionych. Ocena 
oddziaływania jest zatem oparta na celach 
ochrony na obszarach ochrony przyrody. 
Dyrektywa ta została wdrożona w Niemczech na 
mocy Federalnej ustawy o ochronie przyrody, 
wraz z regulacjami dotyczącymi obszarów 
Natura 2000 i ochrony gatunków. 

• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia poniedziałek, 
23 października 2000 ustanawiająca ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
wodnej (Dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii wodnej) 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (WRRL, 
Dz.U. L 327 z 22.12.2000) ma na celu uzyskanie 
dobrego stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych. Monitorowanie, ocena, 
wyznaczanie celów i wdrażanie działań są z tym 
powiązane w formie etapów. Ma ona również 
zastosowanie do wód przejściowych i 
przybrzeżnych, ale nie do wyłącznej strefy 
ekonomicznej. W związku z tym przepisy 

Dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 
są przede wszystkim istotne przy sporządzaniu 
sprawozdania dotyczącego środowiska. 

• Dyrektywa 2008/56/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 
2008 ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (Dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(MSRL, Dz.U. L 164 z 25.6.2008.) jako 
środowiskowy filar zintegrowanej europejskiej 
polityki morskiej ma na celu „osiągnięcie lub 
utrzymanie dobrego stanu środowiska 
morskiego najpóźniej do 2020 r.” (art. 1 ust. 1 
MSRL). Priorytetem jest ochrona różnorodności 
biologicznej oraz utrzymanie lub tworzenie 
zróżnicowanych i dynamicznych oceanów i 
mórz, które są czyste, zdrowe i wydajne (zob. 
Podstawa rozważań 3 do MSRL). W związku z 
tym należy osiągnąć równowagę między 
zastosowaniami antropogenicznymi a 
równowagą ekologiczną.  

Cele środowiskowe ramowej dyrektywy wodnej 
zostały opracowane z wykorzystaniem podejścia 
ekosystemowego do zarządzania działalnością 
człowieka oraz zgodnie z zasadą 
zabezpieczenia i zasadą „zanieczyszczający 
płaci”: 

• Morza niedotknięte eutrofizacją 
antropogeniczną 

• Morza bez zanieczyszczeń i substancji 
szkodliwych 

• Morza bez pogorszenia stanu gatunków i 
siedlisk morskich ze względu na wpływ 
działalności człowieka 

• Morza o zrównoważonych i starannie 
wykorzystywanych zasobach 

• Morza bez zanieczyszczeń z odpadów 
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• Morza niedotknięte zakłóceniami 
pochodzącymi z antropogenicznych źródeł 
energii 

• morza z naturalną charakterystyką 
hydromorfologiczną (por. BMU 2012). 

Celem raportu środowiskowego jest 
systematyczna identyfikacja, opis i ocena 
wpływu ustaleń na środowisko morskie.  

W szczególności ocenie zostanie poddany 
wpływ na gatunki i siedliska morskie oraz, w celu 
zmniejszenia oddziaływania na środowisko, 
zostaną uwzględnione wymogi dotyczące 
przetwarzania odpadów, wykorzystania 
zasobów i w kontekście zanieczyszczeń.  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (V-RL) 

Dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (V-RL, Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010.) ma na 
celu trwałe zachowanie populacji wszystkich 
gatunków ptactwa występujących naturalnie na 
terytorium państw członkowskich UE, w tym 
gatunków wędrownych, oraz uregulowanie 
gospodarowania ptakami i wykorzystywania ich 
w uzupełnieniu do ich ochrony. Wszystkie 
europejskie gatunki ptaków w rozumieniu art. 1 
dyrektywy 2009/147/WE są chronione na mocy 
§ 7 ust. 2 pkt 13 lit. b) bb) Ustawy o ochronie 
przyrody i krajobrazu. Wymogi dyrektywy są 
badane w ramach badania ochrony gatunków.  

• Przepisy dotyczące zrównoważonego 
rybołówstwa w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa 

UE posiada wyłączne kompetencje w dziedzinie 
polityki rybołówstwa (por. art. 3 ust. 1 lit. d) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 
Zasady te obejmują na przykład kwoty 
połowowe oparte na maksymalnym 
podtrzymywalnym odłowie, wieloletnie plany 
zarządzania, obowiązek wyładunku przyłowów 
oraz promowanie urządzeń akwakultury. 

Korzystanie z WSE do połowów musi zostać 
uznane za problem przy ustalaniu przydatności. 

 Wytyczne w sprawie ochrony 
środowiska i przyrody na poziomie 
krajowym 

Istnieją również różne przepisy prawne na 
poziomie krajowym, których wymogi muszą być 
uwzględnione w raporcie środowiskowym. 

• Ustawa o gospodarce wodnej (WHG) 

Ustawa o gospodarce wodnej z dnia 31 lipca 
2009 r. (Fed. Dz.U. I str. 2585), ostatnio 
zmieniona art. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. 
(WHG, Fed. Dz.U. I str. 2771) dokonuje w §§ 45a 
do 45l przeniesienia MSRL na grunt prawa 
krajowego. § 45a WHG realizuje cel 
zapewnienia dobrego stanu wód morskich do 
2020 r. Należy zapobiegać pogarszaniu się 
stanu i unikać lub zmniejszać skutki działalności 
ludzkiej. Nie jest to jednak powiązane z 
przepisami dotyczącymi użytkowania, takimi jak 
zastrzeżenia zezwoleń. §§ 45a i następne 
należy raczej interpretować tak, że państwo jest 
tym samym zobowiązane do opracowania 
strategii realizacji, przy czym § 45a WHG 
stanowi miarę tego, do jakiego stanu środowiska 
należy dążyć w przyszłości w odniesieniu do 
odpowiednich dóbr ochrony (cele jakościowe 
środowiska). Ta mniejsza skala stosowana jest 
z kolei w interpretacji specjalistycznych 
wymogów prawnych. § 45a i następne WHG 
wprowadza w życie wymogi MSRL.  

Celem raportu środowiskowego jest 
systematyczna identyfikacja, opis i ocena 
wpływu ustaleń na środowisko morskie.  

• Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu 
(Federalna ustawa o ochronie przyrody – 
BNatSchG) 

Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu 
(Federalna ustawa o ochronie przyrody – 
BNatSchG), ostatnio zmieniona art. 8 Ustawy z 
dnia 13 maja 2019 r. (Fed. Dz.U. I str. 706) ma 
również zastosowanie do WSA zgodnie z § 56 
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ust. 1 BNatSchG, z wyjątkiem wymogów 
planowania przestrzennego. Zgodnie z § 1 
Federalnej ustawy o ochronie przyrody cele 
BNatSchG obejmują ochronę różnorodności 
biologicznej, sprawność i działanie ekosystemu 
oraz różnorodność, swoistość i piękno oraz 
wartość rekreacyjną przyrody i krajobrazu. §§ 56 
i następne BNatSchG zawierają postanowienia 
dotyczące ochrony przyrody morskiej, które 
wymagają przeprowadzenia określonych badań, 
co znajduje odzwierciedlenie w raporcie 
środowiskowym. Dotyczy to ochrony prawnie 
chronionych biotopów zgodnie z § 30 
BNatSchG, których niszczenie lub inne istotne 
uszkodzenie jest zabronione. Ponadto, w 
przypadku planów na obszarach ochrony 
przyrody lub w przypadku wpływu na cele 
ochronne obszarów ochrony przyrody, należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania zgodnie z § 
34 ust. 2 BNatSchG. W zakresie prawa ochrony 
gatunkowej § 44 ust. 1 BNatSchG zakazuje 
okaleczania lub zabijania dzikich zwierząt 
gatunków szczególnie chronionych lub 
znacznego niepokojenia dzikich zwierząt 
gatunków ściśle chronionych oraz europejskich 
gatunków ptaków w okresach rozrodu, odchowu, 
przepierzania, zimowania i migracji.  

Aby ocenić odpowiedniość obszaru, jest on 
badany w szczególności w celu określenia, czy 
istnieje zagrożenie dla środowiska morskiego. W 
rozporządzeniu ujmuje się wytyczne służące 
zapobieganiu szkodom dla środowiska 
morskiego. 

• Ustawa o ocenie oddziaływania na 
środowisko (UVPG) 

Ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko 
(UVPG) przewiduje przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla niektórych planów lub 
programów. Załącznik 5.1 UVPG zawiera 
ustalenie przydatności, tak więc zgodnie z § 35 
ust. 1 nr 1 UVPG istnieje ogólny obowiązek 
przeprowadzenia OOŚ. Na tej podstawie 
niniejszy raport środowiskowy przygotowywany 

jest zgodnie z wymogami UVPG oraz 
realizowany jest krajowe i transgraniczne 
uczestnictwo społeczeństwa w pracach. 

• Ustawa o rozwoju i wspieraniu morskiej 
energetyki wiatrowej (Ustawa o morskiej 
energetyce wiatrowej – WindSeeG) 

Celem ustawy o rozwoju i wspieraniu morskiej 
energetyki wiatrowej (Ustawa o morskiej 
energetyce wiatrowej – WindSeeG) jest 
zwiększenie wykorzystania morskiej energetyki 
wiatrowej w interesie ochrony klimatu i 
środowiska zgodnie z § 1 ust. 1 WindSeeG, przy 
czym ma to zostać osiągnięte zgodnie z ust. 2 
poprzez ciągłe i efektywne kosztowo 
zwiększanie mocy zainstalowanej morskich 
turbin wiatrowych od 2021 r. do łącznej mocy 15 
gigawatów do roku 2030 (patrz uchwały 
uzupełniające Gabinetu Klimatycznego z dnia 20 
września 2019 r. oraz rządu federalnego z dnia 
9 października 2019 r.). Zasadniczymi 
elementami zapewniającymi stały wzrost liczby 
nowych instalacji są plan rozwoju obszarów, 
który określa potencjalne obszary pod budowę 
turbin wiatrowych, oraz ustalenie przydatności 
tego obszaru przed procedurą zatwierdzenia 
planu. Ta ekspansja, która ma być wspierana w 
interesie klimatu i ochrony środowiska, powinna 
być jednak prowadzona z należytym 
uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska: § 
10 ust. 2 WindSeeG stanowi, że w celu 
ustalenia, czy dany obszar jest przydatny, 
należy sprawdzić, czy kryteria 
niedopuszczalności ustaleń w FEP lub kryteria 
istotne dla późniejszego zatwierdzenia planu nie 
są z tym sprzeczne. Zgodnie z § 5 ust. 3 
WindSeeG ustalenia są niedopuszczalne, jeżeli 
sprzeczne są dominujące interesy publiczne lub 
prywatne. Na poniższej liście 
niedopuszczalnych ustaleń zagrożenie dla 
środowiska morskiego zostało wymienione jako 
typowy przykład (por. § 5 ust. 3 zdanie 1 nr 2 
WindSeeG). Ponadto, zgodnie z § 48 ust. 4 nr 1 
WindSeeG, plan budowy i eksploatacji farmy 
wiatrowej może być sporządzony tylko wtedy, 
gdy środowisko morskie nie jest zagrożone. 
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Efektywna rozbudowa może mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy potencjał mocy danego obszaru 
zostanie optymalnie wykorzystany. 
Jednocześnie rozbudowa ta nie może zagrażać 
środowisku morskiemu, dlatego też zawarto w 
przepisach wytyczne mające na celu jego 
ochronę. Te dwa zasadnicze cele ochrony 
środowiska wynikające z WindSeeG to wytyczne 
dla przygotowania planu i rozważań 
planistycznych. 

• Przepisy dotyczące obszarów chronionych 
w ramach WSE 

Zgodnie z § 57 BNatSchG, istniejące obszary 
ochrony przyrody lub FFH w niemieckiej WSE 
zostały włączone do krajowych kategorii 
obszarów i ogłoszone jako rezerwaty przyrody 
rozporządzeniami z dnia 22 września 2017 r. Na 
skutek Rozporządzenia o wyznaczeniu 
rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht – 
Rönnebank” (Fed. Dz.U. I str. 3415, NSGPBRV), 
Rozporządzenia w sprawie wyznaczenia 
rezerwatu przyrody „Fehmarnbelt”.  
 
(Fed. Dz.U. I str. 3405, NSGFmbV) oraz 
Rozporządzenia w sprawie wyznaczenia 
rezerwatu przyrody „Kadetrinne” (Fed. Dz.U. I 
str. 3410; NSGKdrV) istnieją teraz rezerwaty 
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank”, 
„Fehmarnbelt” oraz „Kadetrinne”. Na skutek tego 
nie powstają żadne różnice w odniesieniu do 
rozbudowy przestrzeni. Po raz pierwszy niektóre 
gatunki, takie jak wydrzyk wielki (Stercorarius 
skua) oraz wydrzyk żółtoszyi (Stercorarius 
pomarinus), zostały objęte ochroną). 

W ramach OOŚ badane są wszelkie skutki dla 
obszarów chronionych bądź też następuje 
ocena oddziaływania na obszary zbudowane 
turbinami wiatrowymi w celu sprawdzenia, czy 
może mięć miejsce znaczące negatywne 
oddziaływanie na elementy istotne dla ochrony 
tych obszarów. W ocenie oddziaływania zgodnie 
z § 34 ust. 2 BNatSchG należy uwzględnić 
ochronne cele z rozporządzeń. Wytyczne 
dotyczące demontażu instalacji, redukcji hałasu, 

redukcji emisji, procedur układania 
powodujących nieznaczne oddziaływanie itp. 
służą również uniknięciu wszelkich negatywnych 
oddziaływań na obszary chronione. 

 Cele rządu federalnego w zakresie 
energetyki i ochrony klimatu 

Morska energetyka wiatrowa miała szczególne 
znaczenie już zgodnie ze strategią rządu 
federalnego na rzecz zwiększenia 
wykorzystania morskiej energii wiatrowej z 2002 
r. Udział energii wiatrowej w zużyciu energii 
elektrycznej powinien w ciągu najbliższych 
trzech dekad wzrosnąć do co najmniej 25%. 
Zgodnie z uchwałami Gabinetu Klimatycznego z 
dnia 20.09.2019 r. i rządu federalnego z dnia 
09.10.2019 r., udział 

odnawialnych źródeł energii w zużyciu prądu ma 
wzrosnąć do 65 procent do 2030 roku. W 
związku z tym cel rozbudowy morskiej 
energetyki wiatrowej ma zostać podniesiony do 
20 gigawatów w 2030 roku. Cele polityki 
klimatycznej rządu niemieckiego tworzą 
horyzont planowania dla ustalenia tego planu. 

 Metodologia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

 Wprowadzenie 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko z uwzględnieniem treści i 
przedmiotu decyzji planu ma zostać określony 
rodzaj i zakres oddziaływania planu na 
środowisko. Głównym dokumentem 
merytorycznym Strategicznej Oceny 
Oddziaływania na Środowisko jest raport 
środowiskowy, który należy przygotować 
zgodnie z § 40 UVPG: „Raport środowiskowy 
identyfikuje, opisuje i ocenia prawdopodobne 
znaczące skutki dla środowiska i rozsądne 
rozwiązania alternatywne. […] Raport 
środowiskowy jest przygotowywany z 
wyprzedzeniem przed udziałem społeczeństwa i 
organów decyzyjnych i jest włączany w etapy 
proceduralne. Dodatkowe informacje 
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powstające w trakcie procedury są 
wykorzystywane zgodnie z § 43 UVPG do 
aktualizacji informacji zawartych w raporcie 
środowiskowym. Zgodnie z § 40 ust. 3 UVPG 
wstępna ocena oddziaływania na środowisko 
jest już dokonywana w raporcie środowiskowym. 
Podobnie jak w przypadku OOŚ, ma to zostać 
przeprowadzone w sposób zapobiegawczy, 
zgodnie z wymogami prawnymi” 
(PETERS/BALLA/HESSELBARTH, komentarz 
UVPG § 40, Rn. 1).  

W niniejszym przypadku badane jest 
oddziaływanie na środowisko ustalenia 
przydatności dla obszaru N-3.7. Badany jest 
wpływ na środowisko zabudowy obszaru 
poprzez morską farmę wiatrową, włącznie ze 
wszystkimi niezbędnymi obiektami. Skutki dla 
środowiska są oceniane w celu zapewnienia 
skutecznych środków ostrożności w zakresie 
ochrony środowiska w rozumieniu § 3 w poł. z § 
2 ust. 1 i 2 UVPG. Zgodnie z § 10 ust. 2 w poł. z 
§§ 5 ust. 3 oraz 48 ust. 4 zdanie 1 WindSeeG, 
należy zapewnić, aby plan nie zagrażał 
środowisku morskiemu.  

 Obszar badań 

Zgodnie z § 3 ust. 11 UVPG, obszar badań to 
obszar geograficzny, na którym prawdopodobne 
jest wystąpienie oddziaływań na środowisko 
istotnych dla przyjęcia planu. Definicja ta zależy 
m.in. od danych dóbr chronionych i jest 
częściowo ograniczona do obszaru O-1.3, ale 
wykracza poza jego granice, np. w przypadku 
uwzględnienia gatunków mobilnych. 

 Wykonanie oceny oddziaływania na 
środowiska 

Prawdopodobny znaczące oddziaływanie planu 
na środowisko jest identyfikowane i opisywane 
zgodnie z § 40 ust. 1 UVPG, a jego znaczenie 
jest oceniane.  

Opis i ocena stanu środowiska, uwzględniająca 
funkcję i znaczenie obszaru dla poszczególnych 
dóbr chronionych, oraz rozwój stanu środowiska 
w przypadku nierealizowania planu stanowią 

stan odniesienia, na podstawie którego można 
ocenić zmiany wywołane planem lub programem 
(patrz rozdz. 4.12). 

Opis i ocena stanu środowiska jest 
przeprowadzana na podstawie dóbr chronionych 
(por. rozdz. 2). Opis i ocena prawdopodobnych 
znaczących oddziaływań realizacji planu na 
środowisko morskie odnoszą się również do 
opisanych dóbr chronionych (por. rozdz. 4).  

Pod uwagę brane są następujące dobra 
chronione: 

• Powierzchnia  

• Podłoże  

• Woda 

• Rodzaje biotopów 

• Bentos 

• Ryby 

• Ssaki morskie 

• Awifauna 

• Nietoperze 

• Różnorodność biologiczna 

• Powietrze 

• Klimat 

• Krajobraz 

• Dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 
materialne 

• Ludzie, w szczególności zdrowie ludzkie 

 

Prognozę skutków związanych z inwestycją 
sporządza się w zależności od kryteriów 
intensywności, zasięgu i czasu trwania skutków 
(por. Rysunek 5). Badając przy tym wszystkie 
treści planu, które mogą potencjalnie mieć 
znaczący wpływ na środowisko.  

Pod uwagę brane są skutki budowy i rozbiórki, 
jak również skutki wynikające z eksploatacji, w 
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tym wynikające z prac konserwacyjnych i 
remontowych. Prawdopodobne skutki 
środowiskowe, które należy zidentyfikować, to 
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki 
realizacji planu (KMENT UVPG, § 40, Rn 51.), w 
tym skutki wtórne, kumulatywne, synergiczne, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
tymczasowe, pozytywne i negatywne. Za skutki 
wtórne lub pośrednie uważa się te, których wynik 
nie będzie widoczny natychmiast, a więc być 
może dopiero po pewnym czasie i/lub w innych 
miejscach (Wolfgang & Appold 2007; 
Schomerus et al. 2006).  

Następnie przedstawiane są możliwe 
oddziaływania wzajemne, rozważane możliwe 
skutki skumulowane i potencjalne skutki 
transgraniczne. 

Ogólnie rzecz biorąc, w ocenie środowiskowej 
stosowane są następujące podejścia 
metodologiczne: 

• Opisy i oceny jakościowe  
• Opisy i oceny ilościowe 
• Analizy wyników badań wstępnych 
• Analiza badań/studium i literatury 

fachowej 
• Wizualizacje 
• Założenia worst case  
• Analizy statystyczne, modelowanie i 

szacowanie trendów (np. w zakresie 
stanu najnowszej wiedzy technicznej 
instalacji)  

• Szacunki ekspertów/specjalistów 
publicznych 

Następnie, zgodnie z § 40 ust. 3 UVPG, 
znaczenie oddziaływań planu na środowisko jest 
oceniane tymczasowo zgodnie z § 3 zdanie 2 
UVPG w odniesieniu do skutecznych środków 
ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jednolita definicja terminu „istotność” nie 
istnieje, ponieważ jest to „istotność określona 
indywidualnie dla konkretnego przypadku”, 
której nie można rozpatrywać niezależnie od 
„specyficznej charakterystyki planów lub 

programów” (SOMMER 2005, 25f.). Kwestia 
istotności jest ściśle związana z kwestią 
późniejszego wpływu na decyzję o przyjęciu 
planu lub programu na mocy § 44 UVPG. (Kment 
w Hoppe/Beckmann/Kment, UVPG – Ustawa o 
postępowaniu odwoławczym w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne, 
Komentarz, 5.A, § 40, Rn 54). Dla badania 
przydatności i obowiązującego § 10 ust. 2 w poł. 
z §§ 5 ust. 3, 48 ust. 4 nr 1 WindSeeG, należy 
wykluczyć zagrożenie dla środowiska morskiego 
przez ustalenia planu lub zaistniałaby istotność 
w przypadku zagrożenia dla środowiska 
morskiego. Ogólnie rzecz biorąc, za istotne 
oddziaływanie można uznać skutki, które są 
poważne i znaczące w rozpatrywanym 
kontekście. 

Zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 6 
UVPG do oceny w ramach wstępnego badania, 
czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 
istotnych skutków dla środowiska, do oceny 
należy zastosować następujące cechy: 

• prawdopodobieństwo, czas trwania, 
częstotliwość i nieodwracalność skutków; 

• kumulacja z innymi rodzajami oddziaływania 
na środowisko; 

• transgraniczny charakter oddziaływania; 

• ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska 
naturalnego (np. w razie wypadku); 

• skalę i przestrzenny zasięg oddziaływania; 

• znaczenie i wrażliwość prawdopodobnego 
obszaru ze względu na jego szczególne 
cechy naturalne lub dziedzictwo kulturowe, 
przekroczenie norm jakości środowiska lub 
wartości dopuszczalnych, a także intensywne 
użytkowanie gruntów; 

• oddziaływanie na tereny lub krajobrazy, 
których status jest określany jako chroniony 
na poziomie krajowym, wspólnotowym lub 
międzynarodowym. 

Istotne są również cechy charakterystyczne 
planu, w szczególności w odniesieniu do 

• zakres, w jakim plan ustala ramy dla 
projektów i innych działań w odniesieniu do 
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lokalizacji, rodzaju, wielkości i warunków 
eksploatacji lub poprzez wykorzystanie 
zasobów; 

• stopień, w jakim plan wpływa na inne plany i 
programy, w tym te znajdujące się w hierarchii 
planowania; 

• znaczenie planu dla integracji aspektów 
środowiskowych, w szczególności w celu 
wspierania zrównoważonego rozwoju; 

• problemy środowiskowe istotne dla planu; 

• znaczenie planu dla wdrażania 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie 
ochrony środowiska (np. plany i programy 

związane z gospodarką odpadami lub 
ochroną wód). 

Prawodawstwo branżowe zawiera szczegółowe 
informacje na temat tego, kiedy oddziaływanie 
osiągnie próg istotności. Progi zostały również 
opracowane dla celów spoza zakresu legislacji, 
aby móc dokonać rozróżnienia 

W zakresie uwzględnienia celów 
środowiskowych w ocenie prawdopodobnych 
znaczących oddziaływań dla środowiska 
wynikających z realizacji planu należy odwołać 
się do rozdziału 4. 

.

 

Rysunek 5: Ogólna metodyka oceny przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko. 

 

 Kryteria opisu i oceny stanu  

Ocena stanu poszczególnych dóbr chronionych 
w rozdziale 2 opiera się na różnych kryteriach. 
W przypadku dóbr chronionych obszar/gleba, 
bentosu i ryb, ocena opiera się na aspektach 
rzadkości i zagrożenia, różnorodności i 
specyfiki, jak również obciążeń wstępnych. Opis 
i ocena dóbr chronionych ssaków morskich, 
ptaków morskich oraz migrujących jak i ptaków 
wędrownych opiera się na aspektach oceny 
stanu dóbr chronionych obszary/gleby, bentosu 

i ryb. Ponieważ są to gatunki wysoce mobilne, 
podejście analogiczne do tych dóbr chronionych 
nie jest właściwe. W przypadku ptaków 
morskich, migrujących oraz ssaków morskich 
stosowanymi kryteriami są zatem: status 
ochrony, ocena występowania, ocena jednostek 
przestrzennych oraz obciążenia lub obciążenie 
wstępne. Dla dobra chronionego ptaków 
wędrownych obok aspektu rzadkości, 
zagrożenia i obciążeń wstępnych brane są pod 
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uwagę aspekty oceny występowania i duże 
znaczenie tego obszaru dla migracji ptaków. 

Poniżej znajduje się podsumowanie kryteriów, 
które zostały wykorzystane do oceny statusu 

danego dobra chronionego. Niniejsze 
zestawienie dotyczy dób chronionych, które są 
przedmiotem oceny oddziaływania na 
środowisko. 
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Powierzchnia/dno 

Aspekt: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium: Procentowy udział powierzchniowy osadów na dnie morskim i rozmieszczenie 
morfologicznej inwentaryzacji form. 

Aspekt: Różnorodność i specyfika 

Kryterium: Niejednorodność osadów na dnie morskim i powstawanie   
morfologicznej inwentaryzacji form. 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Zakres antropogenicznego obciążenia wstępnego osadów na dnie orskim oraz 
morfologicznej inwentaryzacji form. 

 

Bentos 

Aspekt: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium: Liczba gatunków rzadkich lub zagrożonych na podstawie udokumentowanej Czerwonej 
Księgi gatunków (Czerwona Księga autorstwa Rachor et al. 2013). 

Aspekt: Różnorodność i specyfika 

Kryterium: Liczba gatunków i skład zbiorowisk gatunków. Ocenia się, w jakim stopniu występują gatunki 
lub zbiorowiska charakterystyczne dla danego siedliska i jak regularnie się one pojawiają. 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Dla tego kryterium jako skalę oceny stosuje się intensywność eksploatacji połowowej, która stanowi 
najbardziej skuteczną wielkość zakłócającą. Dalej poprzez eutrofizację może nastąpić negatywne 
oddziaływanie na zbiorowiska bentosu. W przypadku innych wielkości zakłócających, takich jak ruch 
żeglugowy, zanieczyszczenia itp., brakuje obecnie odpowiednich metod pomiaru i wykrywania, aby 
móc uwzględnić je w ocenie. 

 

Rodzaje biotopów 

Aspekt: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium: krajowy status ochrony i zagrożenie dla typów biotopów zgodnie z Czerwoną Księgą 
zagrożonych typów biotopów w Niemczech (FINCK et al. 2017). 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Zagrożenie spowodowane wpływami antropogenicznymi. 
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Ryby 

Aspekt: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium: Odsetek gatunków, które zgodnie z aktualną Czerwoną Księgą ryb morskich (Thiel et al. 
2013) i dla diadromicznych gatunków Czerwonej Księgi ryb słodkowodnych (Freyhof 2009) uznawane 
są za zagrożone i przypisano je do kategorii Czerwonej Księgi. 

Aspekt: Różnorodność i specyfika 

Kryterium: Różnorodność zbiorowiska ryb można opisać za pomocą liczby gatunków (różnorodność α, 
„Species richness”). Skład gatunkowy może być wykorzystany do oceny specyfiki zbiorowiska ryb, tzn. 
tego, jak regularnie występują gatunki typowe dla danego siedliska. Różnorodność i specyfika są 
porównywane i oceniane pomiędzy niemiecką WSE Morza Północnego a poszczególnymi obszarami. 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Wstępne obciążenie zbiorowiska ryb jest definiowane przez wpływy antropogeniczne. 
Poprzez pobieranie gatunków docelowych i przyłowów oraz negatywny wpływ na dno morskie w 
przypadku metod połowów dennych, rybołówstwo uważane jest za najbardziej skuteczne zaburzenie 
zbiorowiska ryb, a zatem służy jako skala obciążenia wstępnego zbiorowiska ryb w Morzu Północnym 
i Bałtyckim. Nie przeprowadza się oceny zasobów w mniejszej skali przestrzennej, takiej jak zatoka 
niemiecka. Wprowadzanie składników odżywczych do wód naturalnych jest kolejną drogą, poprzez 
którą działalność człowieka może wpływać na zbiorowisko ryb, np. poprzez zakwitanie glonów i 
wyczerpywanie się tlenu w wyniku degradacji mikrobiologicznej materii organicznej. Do oceny 
obciążenia wstępnego wykorzystywana jest zatem eutrofizacja.   

 

Ssaki morskie 

Aspekt: Status ochrony 

Kryterium: Status zgodnie z załącznikiem II i załącznikiem IV do dyrektywy FFH oraz zgodnie z 
międzynarodowymi konwencjami o ochronie: Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich 
zwierząt (Konwencja Bońska, CMS), ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans 
of the Baltic and North Seas), Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz 
ich siedlisk (Konwencja Berneńska) 

Aspekt: Ocena występowania 

Kryteria: Zasoby, zmiany zasobów/tendencje w oparciu o badania wielkoobszarowe, schematy 
rozmieszczenia i rozkład gęstości 

Aspekt: Ocena jednostek przestrzennych 

Kryteria: Funkcja i znaczenie niemieckiej WSE oraz danego obszaru i jego bezpośredniego otoczenia 

dla ssaków morskich jako obszaru tranzytowego, żerowiska lub lęgowiska 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Zagrożenia wynikające z wpływów antropogenicznych i zmian klimatycznych. 
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Ptaki morskie i migrujące 

Aspekt: Status ochrony 

Kryterium: Status zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy V-RL, Europejska Czerwona Lista organizacji 
BirdLife International 

Aspekt: Ocena występowania 

Kryteria: Schematy rozmieszczenia, liczebność, zmienność 

Aspekt: Ocena jednostek przestrzennych 

Kryteria: Funkcja danego obszaru i jego otoczenia dla ptaków lęgowych, wędrownych, jako miejsca 
odpoczynku, odległości od obszarów chronionych 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Obciążenie wstępne / Zagrożenia wynikające z wpływów antropogenicznych i zmian 
klimatycznych. 

 

Ptaki wędrowne 

Aspekt: Wielkoprzestrzenne znaczenie wędrówek ptaków 

Kryterium: Fronty i obszary koncentracji 

Aspekt: Ocena występowania 

Kryterium: Aktywność wędrówek i jej intensywność 

Aspekt: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium: Liczba gatunków i status zagrożenia danych gatunków zgodnie z załącznikiem I do 

dyrektywy V-RL, , AEWA (Afrykańsko-eurazjatyckia konwencja o ptakach wodnych) oraz SPEC 

(Species of European Conservation Concern). 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium: Obciążenie wstępne/Zagrożenia wynikające z wpływów antropogenicznych i zmian 

klimatycznych. 
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 Szczegółowe założenia dotyczące 
oceny prawdopodobnych znaczących 
oddziaływań dla środowiska 

Opis i ocena prawdopodobnych znaczących 
oddziaływań realizacji planu na środowisko 
morskie odnosić się będą do obszaru 
chronionego i zawierać będą opisaną powyżej 
ocenę stanu.  

1.5.5.1 Czynniki wpływu i potencjalne 
skutki 

Poniższa tabela przedstawia, na podstawie 
głównych czynników wpływu, te potencjalne 
skutki dla środowiska, które stanowią podstawę 
do oceny prawdopodobnych znaczących 
skutków dla środowiska. Efekty są zróżnicowane 
w zależności od tego, czy wynikają z 
budowy/rozbiórki, eksploatacji, czy są 
spowodowane przez samą instalację. 

 

Tabela 2: Oddziaływania na inwestycja w związku z realizacją planu. 

Dobro 
chronione 

Działanie Potencjalne oddziaływanie 

B
ud

ow
a/

ro
zb

ió
rk

a 

Z
ał

ąc
zn

i
k P

ra
ca

 

Turbiny wiatrowe 

Podłoże Wprowadzenie twardego 
podłoża (fundamentów) 

Zmiany siedlisk  X  

Trwałe zajęcie obszaru Zmiany siedlisk  X  

Wymywanie/przenoszenie 
osadu 

Zmiany siedlisk  X  

Bentos Tworzenie się zmętnień wód Negatywne oddziaływanie na 
gatunki bentosowe 

X   

Resuspensja osadów i 
sedymentacja 

Negatywne oddziaływanie na lub 
zniszczenie gatunków lub zbiorowisk 
bentosowych 

X   

Wprowadzenie twardego 
podłoża 

Zmiany siedliskowe, utrata siedlisk   X  

Ryby Zawirowania osadów i smugi 
zmętnienia 

Efekty fizjologiczne i płoszenia X   

Emisje hałasu podczas 
wbijania fundamentów 

Odstraszanie X   

Zajęcie obszarów Lokalna utrata siedlisk  X  

Wprowadzenie twardego 
podłoża 

Efekty przyciągania, wzrost 
różnorodności gatunkowej, zmiana 
składu gatunkowego 

 X  



30 Wprowadzenie 

 

Dobro 
chronione 

Działanie Potencjalne oddziaływanie 

B
ud

ow
a/

ro
zb

ió
rk

a 

Z
ał

ąc
zn

ik
 

P
ra

ca
 

Ptaki 
morskie i 
migrujące 

Zakłócenia wizualne 
spowodowane robotami 
budowlanymi 

Lokalne efekty płoszenia i bariery X   

Przeszkoda w przestrzeni 
powietrznej 

Efekty płoszenia � Utrata siedliska 
Zderzenia 

 X  

Emisje światła Efekt przyciągania X  X 

Ptaki 
wędrowne 

Przeszkoda w przestrzeni 
powietrznej 

Zderzenia, efekt bariery  X  

Emisje światła Efekty przyciągania � Zderzenia X  X 

Ssaki 
morskie 

Emisja hałasu podczas 
wbijania pali 

Zagrożenie, w przypadku braku 
środków mające na celu uniknięcie 
lub ograniczenie zagrożenia 

X   

Okablowanie wewnętrzne farmy wiatrowej 

Podłoże Wprowadzenie twardego 
podłoża (nasyp kamienny) 

Zmiany siedlisk  X  

Bentos Emisje cieplne Negatywne 
oddziaływanie/Wypieranie gatunków 
zimnowodnych 

  X 

Pola magnetyczne Negatywne oddziaływanie na 
gatunki bentosowe 

  X 

Smugi zmętnienia Negatywne oddziaływanie na 
gatunki bentosowe 

X   

Wprowadzenie twardego 
podłoża (nasp kamieni) 

Zmiana siedliska, lokalna utrata 
siedliska 

 X  

Ryby Smugi zmętnienia Efekty fizjologiczne i płoszenia X   

Pola magnetyczne Negatywne oddziaływanie na 
zachowania orientacyjne 
poszczególnych gatunków 
migrujących 

  X 
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1.5.5.2 Analiza skumulowana 

Oprócz skutków dla poszczególnych dóbr 
chronionych badane są również skutki 
kumulacyjne i interakcje między dobrami 
chronionymi. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy SOOŚ, badanie 
środowiskowe zawiera również ocenę skutków 
skumulowanych i wtórnych. Oddziaływanie 
skumulowane powstaje w wyniku interakcji 
różnych niezależnych efektów indywidualnych, 
które albo sumują się w wyniku interakcji (efekty 
kumulacyjne), albo wzajemnie się wzmacniają i 
tym samym wytwarzają więcej niż sumę swoich 
efektów indywidualnych (efekty synergiczne) 
(m.in. Schomerus et al. 2006). Zarówno efekty 
kumulacyjne, jak i synergiczne mogą być 
powodowane przez zbieżność w czasie i 
przestrzeni efektów tych samych lub różnych 
inwestycji. Poszczególne oddziaływania to 
efekty związane z budową oraz instalacją i 
eksploatacją, przy czym oddziaływania fazy 
budowy mają głównie charakter krótkotrwały i 
tymczasowy, natomiast efekty związane z 
instalacją i eksploatacją mogą być trwałe. 

• WindSeeG, część 2, rozdz. 1: § 5 ust. 3, nr 
2 WindSeeG: 

„Ustalenia zgodne z ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 6-11 nie 
są dopuszczalne, jeżeli istnieją sprzeczne z 
nimi nadrzędne interesy publiczne albo 
prywatne. Ustalenia te są niedopuszczalne w 
szczególności, jeżeli ... 2. stanowią zagrożenie 
dla środowiska morskiego [...]. 

• WindSeeG, część 4, rozdz. 1: § 48 ust. 4 nr 
1 WindSeeG: 

„Plan może być ustalony tylko wtedy, gdy 
środowisko morskie nie jest zagrożone. 

• UVPG: § 2 ust. 2 UVPG:  

„Oddziaływania na środowisko w rozumieniu 
niniejszej ustawy to bezpośrednie i pośrednie 
skutki inwestycji lub realizacji planu albo 
programu dla dób chronionych oraz, zgodnie z 
§ 3 UVPG, oceny oddziaływania na środowisko 

[...] służą zapewnieniu skutecznych środków 
ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
[...]” 

• BNatSchG oraz Rozporządzenia w sprawie 
wyznaczania obszarów ochrony przyrody w 
niemieckiej WSE, m.in. § 34 ust. 1 
BNatSchG (ocena oddziaływania):  

„Projekty muszą być oceniane pod kątem ich 
zgodności z celami ochrony obszaru Natura 
2000 przed ich zatwierdzeniem lub realizacją, 
jeżeli, indywidualnie lub w połączeniu z innymi 
projektami lub planami, mogą one mieć 
znaczący wpływ na obszar i nie służą 
bezpośrednio zarządzaniu obszarem” 

• § 44, ust. 1, nr 2 BNatSchG: (zakaz 
uszkadzania)  

„[...] znaczące zakłócenie występuje, gdy 
powoduje ono pogorszenie stanu ochrony 
lokalnej populacji gatunku”. 

Częściowo do oceny skumulowanej można 
wykorzystać konkretne koncepcje, takie jak 
dokument przedstawiający stanowisko w 
sprawie skumulowanej oceny utraty siedlisk 
nurów na niemieckim Morzu Północnym (BMU 
2009) oraz koncepcję ochrony przed hałasem 
BMUB (2013). 

Badanie skutków skumulowanych 
przeprowadza się dla dobra chronionego w 
ramach rozdziału Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.. 

Częściowo do oceny skumulowanej można 
wykorzystać konkretne koncepcje, takie jak 
dokument przedstawiający stanowisko w 
sprawie skumulowanej oceny utraty siedlisk 
nurów na niemieckim Morzu Północnym (BMU 
2009) oraz koncepcję ochrony przed hałasem 
BMUB (2013). 

Badanie skutków skumulowanych 
przeprowadza się dla dobra chronionego w 
ramach rozdziału 4.13. 
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1.5.5.3 Oddziaływania wzajemne 

Ogólnie skutki dla danego dobra chronionego 
prowadzą do różnych oddziaływań następczych 
i wzajemnych między dobrami chronionymi. 
Istotne powiązanie biotycznych dóbr 
chronionych istnieje poprzez łańcuchy 
pokarmowe. Ze względu na zmienność siedliska 
i złożoność sieci pokarmowej oraz obiegów 
materiałowych, oddziaływania wzajemne można 
opisać tylko bardzo nieprecyzyjnie. 

Szczegóły dotyczące tych oddziaływań 
wzajemnych znajdują się w rozdziale 4.12. 

1.5.5.4 Założenia dotyczące turbin 
wiatrowych, w tym moc do 
zainstalowania: 

Zgodnie z § 12 ust. 5 WindSeeG dla danego 
obszaru określa się moc morskich turbin 
wiatrowych, które mają zostać zainstalowane. W 
ramach badania przydatności opisuje się sposób 
identyfikowania i specyfikowania mocy, która ma 
być zainstalowana na danym obszarze. 
Zasadniczo bada się, czy moce do 
zainstalowania, które zostały określone w 
kontekście FEP, będą musiały zostać 
dostosowane. Na potrzeby obliczeń FEP, 
obszary w obrębie przestrzeni są w ramach 
wymogów prawnych przydzielane do dwóch 
kategorii, a to na podstawie kryteriów takich jak 
geometria obszaru, prędkość wiatru, stan 
techniki morskich turbin wiatrowych oraz 
zdolność przyłączeniowa sieci. Na podstawie 
tych parametrów i założeń określa się gęstość 
mocy w megawatach/km², którą należy 
zastosować na obszar. Szczegółowe informacje 
znajdują się w wyjaśnieniach podanych w 
ramach badania przydatności. Do oceny w 
zakresie dóbr chronionych w niniejszej SOOŚ 
przyjmuje się parametry modelowe stosowane 
już w ramach badań środowiskowych dla FEP, 
między innymi w odniesieniu do turbin 
wiatrowych, które mogą być dostępne w 
przyszłości. W celu zobrazowania zakresu 

możliwych zmian, badanie opiera się zasadniczo 
na dwóch scenariuszach. W pierwszym 
scenariuszu zakłada się wiele małych instalacji, 
a w drugim kilka dużych. Taki zakres daje 
możliwie najpełniejszy opis oraz ocenę 
aktualnego stanu planowania w zakresie dóbr 
chronionych.  

Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko będzie uwzględniała w 
szczególności:  

- Instalacje już eksploatowane (jako 
obciążenie referencyjne i wstępne) 

- Prognozę niektórych osiągnięć 
technicznych.  

Poniższe tabele zawierają przegląd 
stosowanych parametrów. Należy tu zauważyć, 
że są to jedynie założenia oparte na 
szacunkach, ponieważ parametry specyficzne 
dla danego projektu nie są znane na poziomie 
SOOŚ do celów badania przydatności. 

W odniesieniu do informacji o wysokości piasty 
należy wziąć pod uwagę, że cel nr 3.5.1 (7) 
planu zagospodarowania przestrzennego Morza 
Bałtyckiego przewiduje ograniczenie wysokości 
do 125 m dla turbin wiatrowych w zasięgu 
wzroku od wybrzeża i wysp. W związku z tym 
wymóg ten został wykorzystany w scenariuszu 
1. 

Ponieważ §§ 19, 6 ROG zasadniczo przewiduje 
możliwość procedury odchylenia od celów MRO, 
a ograniczenie wysokości dla niewidocznych 
instalacji nie ma znaczenia, za podstawę 
scenariusza 2 przyjęto wysokość piasty na 
poziomie 175 m. 

1.5.5.5 Założenia dotyczące innej 
zabudowy 

Dalsze założenia modelowe zostały przyjęte w 
odniesieniu do innych obiektów, które zostały 
zebrane w tabeli 4.  
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Tabela 3: Modelowe parametry do obserwacji obszaru O-1.3. 

  

Scenariusz 1 Scenariusz 2  

 

Moc na instalację [MW]  9  15 

Wysokość piasty [m] ok. 125 ok. 175 

Wysokość dolnego szczytu wirnika [m] ok. 26 ok. 50 

Średnica wirnika [m] ok. 200 ok. 250 

Pokryta powłoką powierzchnia rotora 
[m2]  

ok. 30 800 ok. 49 100 

Całkowita wysokość [m] ok. 225 ok. 300 

Średnica fundamentu [m]* ok. 8,5 ok. 12 

Powierzchnia fundamentu bez 
zabezpieczenia przed wymywaniem 
[m²] 

ok. 57 ok. 113 

Średnica zabezpieczenia przed 
wymywaniem [m] 

ok. 43 ok. 60 

Powierzchnia fundamentu wraz z 
zabezpieczeniem przed wymywaniem 
[m²] 

ok. 1 420 ok. 2 830 

 

* Obliczenie dotyczące zagospodarowania obszaru bazuje na założeniu fundamentu typu Monopile. Zakłada się jednak, 
że Monopile i Jacket zajmują w sumie mniej więcej taki sam obszar całkowity na dnie morskim. 

 

Tabela 4: Parametry do uwzględnienia innej zabudowy na obszarze O-1.3 

Długość okablowania wew. farmy (= 0,12 km/MW*) [m2] 36  

Poziom napięcia okablowanie wew. Farmy 33kV 

Liczba turbin wiatrowych – scenariusz 1 34 

Liczba turbin wiatrowych – scenariusz 2 20 

Liczba platform transformatorowych 0 

Liczba platform mieszkalnych 0 

Uszczelnienie powierzchni fundamentu wraz z zabezpieczeniem przeciw 
wymywaniu [m2] – scenariusz 1 

48 280 
Uszczelnienie powierzchni fundamentu wraz z zabezpieczeniem przeciw 
wymywaniu [m2] – scenariusz 2 

56 600 
Uszczelnienie powierzchni stacji transformatorowej wraz z zabezpieczeniem 
przeciw wymywaniu [m2]  

0 
 

* Obliczenie długości okablowania wewnętrznego farmy odbywa się w korelacji z mocą do zainstalowania dla danego 
obszaru. Zastosowana wartość 0,12 km/MW została określona poprzez wyliczenie przybliżonej średniej wartości już 
wybudowanych farm wiatrowych oraz istniejących planów.  

** Obliczenia dotyczące zajętości obszaru opierają się na założeniu fundamentu monopalowego. Zakłada się, że monopale 
i jacket mają mniej więcej taką samą zajętość obszaru na dnie morskim.
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 Podstawy badań alternatywnych  

Raport środowiskowy według art. 5 ust. 1 str. 1 
SUP-RL w połączeniu z kryteriami w załączniku I 
SUP-RL i § 40 ust. 2 pkt 8 UVPG zawiera krótkie 
przedstawienie powodów wyboru badanych 
rozsądnych alternatyw.  

Badanie rozwiązań alternatywnych nie wymaga 
jednoznacznie, aby opracowywać i sprawdzać 
alternatywy szczególnie przyjazne dla 
środowiska. Raczej powinny zostać 
zaprezentowane w sposób porównawczy 
„rozsądne” rozwiązania alternatywne w 
powyższym znaczeniu pod kątem ich wpływu na 
środowisko, aby uwzględnienie kwestii 
środowiskowych przy podejmowaniu decyzji o 
wyborze alternatywy, która ma być nadal 
monitorowana było zrozumiałe (Balla et al. 
2009). Jednocześnie wysiłek wymagany do 
zidentyfikowania i sprawdzenia rozważanych 
rozwiązań alternatywnych musi być 
akceptowalny. Obowiązuje przy tym zasada: im 
większe oczekiwane skutki dla środowiska i tym 
samym potrzeba likwidowania konfliktów 
planistycznych, tym bardziej są też konieczne 
kompleksowe lub szczegółowe badania. 

W ramach wcześniejszego SOOŚ do FEP 2019 
(BSH 2019a) są już badane alternatywy. Na tej 
płaszczyźnie planowania są to przede 
wszystkim kształt koncepcyjny / strategiczny, 
lokalizacja przestrzenna oraz alternatywy 
techniczne.  

W ramach badania przydatności należy więc w 
rozumieniu podziału na etapy między 
instrumentami uwzględniać tylko te alternatywy, 
które odnoszą się konkretnie do obszaru 
przewidzianego konkretnie do zbadania według 
ustaleń FEP, tutaj do obszaru O-1.3. Mogą to 
być przede wszystkim alternatywy procedur, 
czyli (techniczne) ukształtowanie instalacji w 
szczegółach (BALLA et al. 2009). Jednocześnie 
dokładne ukształtowanie przewidzianych do 
wybudowania na obszarze obiektów w 
momencie badania przydatności jeszcze nie jest 
ustalone. w ramach SOOŚ do badania 

przydatności należy więc badać tylko te 
alternatywy, które odnoszą się do odnośnego 
obszaru i mogą już zostać ustalone bez 
szczegółowej wiedzy o konkretnym projekcie 
inwestycji budowlanej. 

 Podstawy danych i wskazówki 
dotyczące trudności w zestawianiu 
dokumentów 

Podstawą do sporządzenia SOOŚ jest opis i 
ocena stanu środowiska na badanym obszarze. 
Należy uwzględnić wszystkie dobra chronione. 
Podstawa danych jest podstawą do oceny 
prawdopodobnych znaczących skutków dla 
środowiska, oceny prawa ochrony obszaru i 
gatunków oraz do badania rozwiązań 
alternatywnych. 

Zgodnie z § 39 ust. 2 zdanie 2 UVPG raport 
środowiskowy zawiera informacje, które można 
określić z zastosowaniem rozsądnych nakładów, 
uwzględniając obecny stan wiedzy i wypowiedzi 
publiczne znane organowi, ogólnie przyjęte 
metody oceny, treść i poziom szczegółowości 
planu oraz jego umiejscowienie w procesie 
podejmowania decyzji. 

Zgodnie z § 40 ust. 4 UVPG informacje dostępne 
dla właściwego organu w ramach innych 
procedur lub działań mogą zostać włączone do 
badania środowiskowego, jeżeli są one 
odpowiednie do zamierzonego celu i 
wystarczająco aktualne. 

Niniejszy raport środowiskowy opiera się na 
ocenach oddziaływania na środowisko 
przeprowadzonych w kontekście przygotowania 
i aktualizacji Federalnych Planów dla Obszarów 
Morskich – WSE Morza Północnego oraz 
Bałtyckiego. Niniejszy raport środowiskowy jest 
uaktualnionym dokumentem ogólnym. 

Niniejszy raport środowiskowy opisuje i ocenia 
aktualny stan środowiska jak również opisuje 
prawdopodobny rozwój sytuacji, jeśli plan nie 
zostanie wdrożony. Po drugie, przewiduje się i 
ocenia prawdopodobny znaczący wpływ na 
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środowisko wynikający z realizacji planu. 
Podstawą dla oceny możliwych skutków jest 
szczegółowy opis i ocena stanu środowiska 
(rozdz.2).  

Opis i ocena aktualnego stanu środowiska oraz 
prawdopodobnego rozwoju w przypadku 
nierealizowania planu (rozdz.3) zostały 
przeprowadzone w odniesieniu do 
następujących dóbr chronionych: 

• Obszar/gleba 

• Woda 

• Plankton 

• Rodzaje biotopów 

• Bentos 

• Ryby 

• Ssaki morskie 

• Awifauna 

• Nietoperze 

• Różnorodność biologiczna 

• powietrze 

• Klimat 

• Krajobraz 

• Dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 

materialne 

• Ludzie, w szczególności ludzkie zdrowie 

• Oddziaływania wzajemne pomiędzy 

dobrami chronionymi 

 Podstawy danych i wskazówki 
dotyczące trudności w 
zestawianiu dokumentów 

Podstawą do sporządzenia SOOŚ jest opis i 
ocena stanu środowiska na badanym obszarze. 
Należy uwzględnić wszystkie dobra chronione. 
Podstawa danych jest podstawą do oceny 
prawdopodobnych znaczących skutków dla 

środowiska, oceny prawa ochrony obszaru i 
gatunków oraz do badania rozwiązań 
alternatywnych. 

Zgodnie z § 39 ust. 2 zdanie 2 UVPG raport 
środowiskowy zawiera informacje, które można 
określić z zastosowaniem rozsądnych nakładów, 
uwzględniając obecny stan wiedzy i wypowiedzi 
publiczne znane organowi, ogólnie przyjęte 
metody oceny, treść i poziom szczegółowości 
planu oraz jego umiejscowienie w procesie 
podejmowania decyzji. 

Niniejsze badanie środowiskowe opiera się na 
ocenie oddziaływania na środowisko w ramach 
FEP dla WSE Morza Północnego.  

Zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 nr 2 WindSeeG, 
zasadniczą podstawą niniejszej SOOŚ są wyniki 
badania oraz dokumenty z badania wstępnego, 
jak również dane uzyskane w jego ramach. 

Zgodnie z § 40 ust. 4 UVPG informacje dostępne 
dla właściwego organu w ramach innych 
procedur lub działań mogą zostać włączone do 
badania środowiskowego, jeżeli są one 
odpowiednie do zamierzonego celu i 
wystarczająco aktualne. 

Na tej podstawie, jako uzupełnienie, 
wykorzystywane są odpowiednie dane z 
postępowań zatwierdzania i realizacji planów, 
prowadzonych przez BSH. Sytuacja w zakresie 
danych i wiedzy uległa w ostatnich latach 
znacznej poprawie, w szczególności w wyniku 
pozyskiwania obszernych ilości danych w 
ramach badań oddziaływania na środowisko 
oraz monitorowania budowy i eksploatacji 
morskich farm wiatrowych oraz towarzyszących 
badań ekologicznych.  

Podsumowując, do sporządzenia badania 
środowiskowego wykorzystano następujące 
bazy danych:  

• Dane z badania wstępnego 
• Dane z monitoringu eksploatacji 

istniejących morskich farm wiatrowych 
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• Dane z procedur zatwierdzania dla 
morskich farm wiatrowych 

• Badania naukowe  
• Dane doświadczalne i wyniki projektów 

badawczych i towarzyszących badań 
ekologicznych 

• Wyniki z projektów  
• Stanowiska organów technicznych 
• Stanowiska opinii publicznej (branżowej)  
• Literatura 

Ponieważ podstawa danych może się różnić w 
zależności od dobra chronionego, jest ona 
omawiana w rozdziale 2 zawsze na początku.  

Zgodnie z § 40 ust. 2 pkt 7 UVPG należy 
zaprezentować wskazówki świadczące o 
problemach napotkanych przy opracowywaniu 
danych, takie jak luki techniczne lub brak wiedzy 
w tym zakresie. Z opisu i oceny poszczególnych 
dóbr chronionych (rozdział 2) jasno wynika, że w 
niektórych obszarach nadal istnieją luki w 
zakresie wiedzy. Luki informacyjne istnieją w 
szczególności w odniesieniu do następujących 
punktów: 

• Długoterminowe skutki eksploatacji 
morskich farm wiatrowych i związanych z 
nimi obiektów, takich jak platformy 
konwertorowe 

• Dane do oceny stanu środowiska różnych 
dóbr chronionych dla obszaru zewnętrznej 
WSE. 

Zasadniczo prognozy dotyczące rozwoju 
środowiska morskiego pozostają w momencie 
realizacji planu w pewnym stopniu niepewne. 
Często brak jest długoterminowych serii danych 
lub metod analitycznych, np. do łączenia 
obszernych informacji na temat czynników 
biotycznych i abiotycznych, aby lepiej 
zrozumieć złożone oddziaływania wzajemne 
ekosystemu morskiego. 

W szczególności brak jest szczegółowych map 
osadów i biotopów na całym obszarze poza 
granicami rezerwatów przyrody w WSE. 
Oznacza to, że nie ma naukowych podstaw do 
oceny skutków ewentualnego wykorzystania 
ściśle chronionych struktur biotopów.  

Ponadto w przypadku niektórych dóbr 
chronionych brak jest naukowych kryteriów 
oceny zarówno w odniesieniu do ich stanu, jak i 
w odniesieniu do wpływu działalności 
antropogenicznej na rozwój ożywionego 
środowiska morskiego, tak aby możliwe było 
uwzględnienie skutków skumulowanych w 
czasie i przestrzeni. 

Powyższe omawiane jest zasadniczo w 
rozdziale 2 oddzielnie dla każdego dobra 
chronionego.
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2 Opis i ocena stanu 
środowiska  

 Wprowadzenie 

Zgodnie z § 40 ust. 2 pkt 3 UVPG badanie 
środowiskowe zawiera opis właściwości 
środowiska i aktualnego stanu środowiska na 
obszarze objętym badaniem SOOŚ. Opis 
aktualnego stanu środowiska jest niezbędny, 
aby można było przewidzieć jego zmianę po 
wdrożeniu planu. Przedmiotem badania stanu 
są dobra chronione oraz ich oddziaływania 
wzajemne wymienione w § 2 ust. 1 zdanie 2 nr 1 
do 4 UVPG. Prezentacja ich jest nakierowana na 
problematykę. Priorytetowo traktowane są 
zatem ewentualne wcześniejsze obciążenia, 
elementy środowiska naturalnego szczególnie 
godne ochrony oraz te dobra chronione, na które 
realizacja planu będzie miała większy wpływ. W 
kategoriach przestrzennych opis środowiska 
opiera się na odpowiednich oddziaływaniach 
środowiskowych planu. W zależności od rodzaju 
oddziaływania i dobra chronionego, mają one 
różny zakres i mogą wykraczać poza granice 
planu (Landmann/ Rohmer § 40, Rn.). Znajduje 
się tam odniesienie do informacji z 1.5.2. 
Poniższy opis i ocena stanu środowiska również 
charakteryzuje i ocenia stan oraz przedstawia 
istniejące obciążenia wstępne w oparciu o 
powyższe informacje w rozumieniu § 10 ust. 1 nr 
1 UVPG. 

 Podłoże/powierzchnia 

Zgodnie § 2 ust. 1 BBodSchG dobro 
środowiskowe jakim jest gleba składa się z 
górnej warstwy skorupy ziemskiej wraz z dnem 
wód płynących i stojących. Gleba obejmuje 
również jej powierzchnię, która jest wyraźnie 
określona przez termin „powierzchnia” jako 
dobro chronione i tym samym ma wpływ na jej 
zużycie.  

W dalszej części dokumentu dobra chronione – 
obszar i gleba – są rozpatrywane łącznie. Tam, 

gdzie jest to użyteczne lub konieczne, obszar 
jako dobro chronione jest omawiany bardziej 
szczegółowo. 

  Dane 

Podstawą do opisu osadów powierzchniowych 
obszaru O-1.3 są badania wstępne prowadzone 
w tym zakresie. Opis i ocena oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do gleby jako dobra 
chronionego opiera się przede wszystkim na 
raporcie z badań geofizycznych 
przeprowadzonych w 2019 r. (VBW Weigt 
GmbH, 2019), o ile były one dostępne już w 
momencie sporządzania niniejszego raportu. 

Mapa rozmieszczenia osadów w zachodniej 
części Morza Bałtyckiego (BSH/IOW, 2012) jest 
dostępna jako dodatkowa podstawa danych. 

Opis struktury podpowierzchniowej jest oparty 
głównie na danych geofizycznych i 
geotechnicznych oraz na raportach z wstępnych 
badań obszarów. 

Dane i informacje wykorzystywane do opisu 
rozkładu zanieczyszczeń w osadach, 
zawiesinach stałych i zmętnieniu, jak również 
rozkładu składników pokarmowych i 
zanieczyszczeń, są gromadzone podczas 
corocznych wizyt monitorujących BSH. 

 Geomorfologia 

Obszar O-1.3 znajduje się we wschodniej części 
Basenu Arkońskiego, na północny zachód od 
tzw. Adlergrund. Wykazuje on wyrównaną 
morfologię. Głębokość wody waha się od 40 
metrów na południu obszaru do 45,5 metra na 
północy (podane głębokości oparte są na NHN). 

Na całym badanym obszarze zaobserwowano 
liczne śladu rybołówstwa. 

 Rozmieszczenie osadów na dnie 
morza 

Rozmieszczenie osadów powierzchniowych w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego (BSH/IOW, 
2012) wykazuje w rejonie Basenu Arkońskiego 
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prawie wyłącznie ił o różnym poziomie 
sortowania. Powyższe zostało już opisane w 
raporcie środowiskowym dla FEP 2019 (BSH, 
2019). 

W ramach badania wstępnego w 2019 r. 
przeprowadzono badania terenowe z użyciem 
sonaru bocznego na obszarze O-1.3 jak również 
pobrano próbki gleby. Próbki osadów zostały 
sklasyfikowane zgodnie z normą DIN 18123 i 
Folk 1954/1974. Określenie wskaźnika 
uziarnienia na podstawie rozkładu uziarnienia 
próbek gleby pobranych na obszarze O-1,3 
wskazuje głównie na obecność iłu o 
zróżnicowanych proporcjach osadów 
piaszczystych. W południowo-wschodniej i 
wschodniej części obszaru O-1.3 znajdują się 
obszary piasku i żwiru. 

W mozaice rozproszenia zwrotnego na obszarze 
wschodnim widoczne są cztery powierzchniowe 
zmiany intensywności, wskazujące na pokrycie 
odbiegające od ogólnego pokrycia terenu (ił). 
Dwa z tych obszarów składają się z piasku z 
zawartością iłów. Jeden obszar składa się z 
piasku z udziałem żwiru, a jeden z obszaru z 
piasku żwirowego. 

Oprócz tego składu osadów zweryfikowano 12 
obiektów w obszarze O-1.3. Są one obecnie 
badane bardziej szczegółowo. Występowanie 
morskich głazów narzutowych w rozumieniu 
instrukcji katalogowania raf BfN nie może być w 
tym momencie wykluczone. 

 

 Struktura geologiczna podłoża 
podpowierzchniowego 

Do opisu powierzchni dna morskiego i podłoża 
podpowierzchniowego obszaru O-1 została 

wykorzystana mapa rozmieszczenia osadów w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego (BSH/IOW, 
2012).  

W obszarze przejściowym do Adlergrund 
(obszar O-1) na powierzchni dna morskiego 
znajduje się warstwa gliniasto-piaszczystych 
drobnych i średnich piasków, która ma tylko kilka 
metrów zmiennej miąższości. W podłożu 
podpowierzchniowym, po piaskach następuje 
głównie margiel morenowy o niejednorodnym 
składzie litologicznym: gliny, iłów i piasków o 
różnej miąższości. W obszarze margla 
morenowego należy spodziewać się osadów 
kamiennych o różnej gęstości i wielkości. 
Powyższe zostało już opisane w raporcie 
środowiskowym dla FEP 2019 (BSH, 2019). 

W ramach badania wstępnego, w 2019 r. 
przeprowadzono szczegółowe sondowania echa 
osadów o odległości profilu 75 metrów na 
obszarze O-1.3. Badania te o wysokiej 
rozdzielczości potwierdzają opisy obszaru O-1 z 
raportu środowiskowego do FEP 2019. 

Podłoże przypowierzchniowe na obszarze O-1.3 
składa się z warstwy iłów o miąższości od kilku 
dm do > 2,5 m. Po nich następują 
późnolodowcowe złoża iłów, gliny i drobnych 
piasków, które mogą zawierać lokalnie części 
piaszczyste lub żwirowe. Brak jest wskazówek 
świadczących o obecności kamieni zarówno w 
ile, jak i w leżących pod nim późnolodowcowych 
warstwach przypowierzchniowych. W czterech 
miejscach późnolodowcowe osady pojawiają się 
nieco wyżej. Miąższość iłu się tam zmniejsza, 
ale nadal leży wyżej. 
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 Rozmieszczenie zanieczyszczeń w 
osadach 

2.2.5.1 Metale 

W zachodniej części Morza Bałtyckiego (od 
Zatoki Meklemburskiej do Basenu Arkońskiego), 
ze względu na zwięzłość dostępnych serii 
pomiarowych, nie można do tej pory określić 
tendencji w zakresie zawartości metali w 
osadach powierzchniowych. W zachodniej 
części Basenu Arkońskiego od lat stwierdza się 
przede wszystkim podwyższoną zawartość rtęci 
i ołowiu. Przyczyny tej anomalii nie są jednak 
jeszcze znane. W kierunku wybrzeża na ogół 
obserwuje się wzrost zawartości pierwiastków w 
osadach powierzchniowych. Dotyczy to w 
szczególności rtęci i kadmu, ale także cynku i 
miedzi. Natomiast zawartość ołowiu mierzona w 
WSE jest dość porównywalna z wartościami 
obserwowanymi w pobliżu wybrzeża, a w 
niektórych przypadkach nawet wyższa. 

2.2.5.2 Substancje organiczne 

Skrótowy przegląd zanieczyszczeń osadów jest 
niezwykle trudny do uzyskania, ponieważ dane 
dotyczące otwartego morza są dość niejednolite, 
a dane z obszarów przybrzeżnych bardzo 
niejednorodne. Analizę regionalną utrudnia 
przede wszystkim fakt, że opublikowane dane 
zazwyczaj nie zawierają odniesienia do 
zawartości TOC (TOC = całkowity węgiel 
organiczny) lub standaryzacji wielkości ziaren. 
Stężenia w WSE są stale niższe niż w strefach 
przybrzeżnych, gdzie często występują lokalne 
zanieczyszczenia. Dalsze oceny regionalne 
wymagają uwzględnienia parametrów osadów 
(TOC, rozkład wielkości ziaren). W WSE osady 
mają stosunkowo jednorodny rozkład przy 
porównywalnej zawartości TOC. W stacjach o 
niskim udziale drobnych ziaren i niskich 
wartościach TOC (osady piaszczyste) 
zanieczyszczenie jest zawsze bardzo niskie. W 
porównaniu z Morzem Północnym (Zatoka 
Niemiecka), stężenia w WSE Morza Bałtyckiego 
są średnio znacznie wyższe; jest to 

najprawdopodobniej spowodowane wyższą 
zawartością TOC i iłu w osadach Morza 
Bałtyckiego. W przypadku osadów w wyłącznej 
strefie ekonomicznej nie są jeszcze dostępne 
dane długoterminowe, tak więc nie można 
wyciągnąć żadnych wniosków na temat 
tendencji w czasie. 

2.2.5.3 Substancje radioaktywne 
(radionuklidy) 

W porównaniu z innymi obszarami morskimi, 
osady powierzchniowe Morza Bałtyckiego 
wykazują znacznie większą aktywność 
specyficzną niż np. osady Morza Północnego. W 
większości przypadków stwierdzenie to odnosi 
się również do naturalnych radionuklidów. Z 
jednej strony wynika to z faktu, że uziarnienie 
bardziej ilastych, a tym samym 
drobnoziarnistych osadów Morza Bałtyckiego, a 
co za tym idzie obszaru O-1,3, jest mniejsze. Z 
drugiej strony wynika to również z faktu, że 
mniejsze turbulencje w wodzie Morza 
Bałtyckiego prowadzą do sedymentacji 
drobniejszych cząstek. Skażenie radioaktywne 
Morza Bałtyckiego jest spowodowane opadami 
atmosferycznymi w wyniku awarii w Czarnobylu 
w 1986 roku. Zwiększona aktywność 
odzwierciedla również większe niż w przypadku 
Morza Północnego osadzanie się 
zanieczyszczeń z Czarnobyla w zachodniej 
części Morza Bałtyckiego. W analizie rozwoju 
można zauważyć, że w pierwszych latach po 
awarii w Czarnobylu zasób osadów stale rósł. 
Od około 10 lat obserwuje się stagnację, która 
jest związana z quasi-równowagą pomiędzy 
rozpadem radioaktywnym (okres półtrwania Cs-
137: 30 lat) a dalszą depozycją. Chociaż 
skażenie radioaktywne Morza Bałtyckiego 
sztucznymi radionuklidami jest wyższe niż w 
Morzu Północnym, zgodnie z obecną wiedzą nie 
stanowi ono zagrożenia dla ludzi ani dla 
przyrody. 
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2.2.5.4 Skażenia trwałe 

Możliwe skażenia trwałe w WSE Morza 
Bałtyckiego to pozostałości amunicji. W 2011 r. 
grupa robocza krajów związkowych i rządu 
federalnego opublikowała raport na temat 
zanieczyszczenia niemieckich wód morskich 
amunicją, który jest corocznie aktualizowany. 
Według oficjalnych szacunków na dnie morskim 
Morza Północnego i Bałtyckiego składowanych 
jest 1,6 mln ton starej amunicji i różnego rodzaju 
środków wybuchowych. Znaczna część tych 
składowisk pochodzi z czasów II. Wojny 
Światowej. Również po zakończeniu wojny duże 
ilości amunicji zostały zatopione na Morzu 
Północnym i Bałtyckim w celu rozbrojenia 
Niemiec. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, 
zalegające na dnie niemieckiego Morza 
Bałtyckiego środki bojowe to ok. 0,3 mln ton. 
Dane są ogólnie rzecz biorąc niewystarczające, 
aby można było założyć, że również w obszarze 
niemieckiej WSE spodziewane są złoża środków 
bojowych (np. pozostałości po minach i 
działaniach bojowych). Lokalizację znanych 
miejsc zatapiania amunicji można sprawdzić na 
oficjalnych mapach morskich oraz w 
sprawozdaniu z 2011 r. (który obejmuje również 
obszary podejrzewane o skażenie amunicją). 
Sprawozdania grupy roboczej są dostępne na 
stronie internetowej www.munition-im-meer.de. 

  Ocena stanu 

Ocena stanu dna morskiego w odniesieniu do 
sedymentologii i geomorfologii ogranicza się do 
obszaru O-1.3 uwzględnionego w badaniu 
przydatności. 

Oceny, w szczególności dotyczące aspektów 
„rzadkości i zagrożenia” oraz „różnorodności i 
specyfiki”, odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. 
Ponieważ wyniki badań wideo w obszarze O-1.3 
jeszcze nie są dostępne, ocena dwóch ostatnich 
wymienionych powyżej aspektów może ulec 
zmianie. 

2.2.6.1 Rzadkość i zagrożenie 

Aspekt „rzadkości i zagrożenia” uwzględnia 
udział powierzchni osadów na dnie morskim 
oraz rozmieszczenie morfologicznych form w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, a także na 
całym Morzu Bałtyckim. 

Zarówno typy osadów dna morskiego opisane 
dla obszaru O-1.3, jak i morfologiczne formy 
odpowiadają zasadniczo osadom z basenów, 
które można znaleźć w tej lub podobnych 
formach we wszystkich basenach Morza 
Bałtyckiego. Dlatego też aspekt „rzadkości i 
zagrożenia” jest oceniany jako „niski”. 

2.2.6.2 Różnorodność i specyfika 

Aspekt „różnorodności i specyfiki” uwzględnia 
heterogeniczność opisanych osadów 
powierzchniowych oraz charakterystykę 
morfologicznych form. 

Z wyjątkiem niektórych miejsc we wschodniej 
części obszaru O-1.3, skład osadów 
powierzchniowych jest bardzo jednorodny. 
Również w odniesieniu do form 
morfologicznych, dno morskie można określić 
jako raczej bezstrukturowe. Wyraźne formy 
glebowe nie zostały opisane w raportach z 
badania wstępnego. 

Dlatego też aspekt „różnorodności i odrębności” 
jest oceniany jako „niski”. 

2.2.6.3 Obciążenie wstępne 

Czynniki naturalne:  
Zmiany klimatu i podnoszenie się poziomu 
morza: W ciągu ostatnich 11 800 lat w regionie 
Morza Bałtyckiego nastąpiły dramatyczne 
zmiany klimatyczne, które wiązały się z 
głębokimi zmianami w rozmieszczeniu lądu i 
morza z powodu globalnego podniesienia się 
poziomu morza o 130 m. Od około 2000 lat 
poziom Morza Bałtyckiego jest dostosowywany 
do obecnego poziomu i podlega krótkotrwałym 
zmianom meteorologicznym. Burze powodują 
najbardziej drastyczne zmiany w dnie morza. 
Wszystkie dynamiczne procesy zachodzące w 
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osadach można prześledzić w oparciu o procesy 
meteorologiczne i klimatyczne, które są 
sterowane głównie przez pogodę na północnym 
Atlantyku. 

 

Czynniki antropogeniczne:  
Eutrofizacja: W wyniku antropogenicznego 
wprowadzania azotu i fosforu poprzez rzeki, 
atmosferę i źródła rozproszone, zwiększona 
produkcja pierwotna prowadzi do zwiększonej 
sedymentacji materii organicznej w basenach 
Morza Bałtyckiego. Degradacja 
mikrobiologiczna prowadzi zazwyczaj do 
niedoboru tlenu, co z kolei powoduje 
powstawanie gytii, która ma znacznie 
łagodniejszą konsystencję niż osady ilaste. 

Rybołówstwo: W Morzu Bałtyckim, od 
zakończenia I. Wojny Światowej w rybołówstwie 
komercyjnym stosowane były prawie wyłącznie 
włoki denne z rozpornicą trału. Rybołówstwo z 
włokiem ramowym na tym obszarze morskim 
prawie się nie odbywa (RUMOHR 2003). Dla 
rozpatrywanego obszaru istnieją tylko 
pojedyncze obserwacje dotyczące śladów 
połowowych. LEMKE (1998) opisuje liczne ślady 
połowowe w rejonie ilastym Basenu 
Arkońskiego. Głębokość penetracji rozpornic 
trału może sięgać do 23 cm w mule (WERNER et 
al. 1990), do 15 cm w ilastych piaskach drobnych 
(ARNTZ & WEBER 1970) i do 5 cm w piaskach 
(Krost et al. 1990). Znacznie mniejsze ślady 
zestawy wałkowo-kulowe, które według 
obserwacji nurów mogą mieć od 2 do 5 cm 
głębokości (KROST et al. 1990). 

Kable podmorskie (telekomunikacyjne, przesyłu 
energii): Na skutek działania naturalnej dynamiki 
osadów kable podmorskie ułożone na 
piaszczystym dnie morskim mogą zakopać się w 
niecały rok, bez pozostawiania widocznych 
śladów ich ułożenia (ANDRULEWICZ et al. 2003). 
Do chwili obecnej nie ma dostępnych informacji 
na temat głębokości tego procesu 
samozakopywania. Można jednak założyć, że 

obejmuje on od 10 do 30 cm. Wybór metody 
układania zależy przede wszystkim od stanu 
podłoża budowlanego. W przypadku obecności 
osadów nadających się do płukania, podczas 
procesu płukania osady są mieszane i ponownie 
osadzają się głównie w bezpośredniej bliskości. 
Z reguły procesy dynamiczne osadów prowadzą 
do całkowitego wyrównania śladów po 
układaniu, szczególnie po okresach złej pogody. 
W obszarach, w których występuje miękki lub 
papkowaty ił, kable podmorskie mogą tonąć w 
dnie morskim ze względu na ich ciężar własny, 
przy czym tworzą się tylko nieznaczne smugi 
zmętnienia. W miejscach, gdzie występują 
zestalone, niespłukiwane osady (np. margiel 
morenowy), należy wyfrezować korytka 
kablowe, w których osadza się kable. W silnie 
skonsolidowanych osadach lub gęstych 
osadach kamiennych, kable są zazwyczaj 
układane na dnie morskim i zabezpieczane 
nasypem kamieni. 

Czynniki antropogeniczne wpływają na dno 
morskie poprzez erozję, mieszanie, 
resuspensję, sortowanie, przemieszczenia i 
zagęszczenia. W ten sposób dochodzi do 
oddziaływania się na naturalną dynamikę 
osadów (sedymentacja/ erozja/przekształcenie) 
i wymianę materiału pomiędzy osadem a wodą 
denną. 

Dla oceny aspektu „obciążenia wstępnego 
decydujące znaczenie ma miara 
antropogenicznego obciążenia wstępnego”. W 
obszarze O-1.3, choć opisano liczne ślady 
rybołówstwa, nie powodują one utraty funkcji 
ekologicznych. Dlatego też aspekt obciążenia 
wstępnego jest oceniany jako „średni”. 

 Woda 

Morze Bałtyckie jest morzem 
śródkontynentalnym. Morze Bałtyckie – poprzez 
Mały Bełt, Wielki Bełt i Sund – jest połączone z 
Kattegatem. Kattegat poprzez Skagerrak 
stanowi połączenie z Morzem Północnym a 
zatem z Atlantykiem. Ze względu na niewielką 
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głębokość wody w cieśninach, wymiana wody z 
Morzem Północnym jest niewielka. Morze 
Bałtyckie zajmuje powierzchnię 415 000 km², a 
średnia głębokość wynosi 52 m (Jensen & 

Müller-Navarra 2008). Ze względu na niską 
zawartość soli, Morze Bałtyckie jest morzem 
słonawym. Obieg wody w Morzu Bałtyckim jest 

Tabela 5: Ocena stanu dobra chronionego „gleby” w odniesieniu do sedymentologii i 
geomorfologii w rozpatrywanym obszarze. 
 

Aspekt: Rzadkość/zagrożenie 

Kryterium Kategoria Ocena 

Procentowy udział 
powierzchniowy osadów 
na dnie morskim i 
rozmieszczenie 
morfologicznej 
inwentaryzacji form. 

wysoki 
Rodzaje osadów i formy denne występują 
wyłącznie w WSE. 

ŚREDNIO – NISKO średni 
Rodzaje osadów i kształty dna są 
powszechne w południowo-zachodniej 
części Morza Bałtyckiego. 

Nisko 
Rodzaje osadów i formy denne występują 
na całym Morzu Bałtyckim. 

Aspekt: Różnorodność/specyfika 

Kryterium Kategoria Ocena 

Niejednorodność osadów 
na dnie morskim i 
powstawanie form 
morfologicznych 

wysoki 
Niejednorodny rozkład osadów i wyraźne 
warunki morfologiczne. 

NISKO średni 
Niejednorodny rozkład osadów i brak 
wyraźnych form podłoża lub jednorodny 
rozkład osadów i wyraźne formy podłoża. 

Nisko 
Jednorodny rozkład osadów i pozbawione 
struktury dno morskie. 

Aspekt: Obciążenie wstępne 

Kryterium Kategoria Ocena 

Zakres antropogenicznego 
obciążenia wstępnego 
osadów na dnie orskim 
oraz morfologicznych form 

wysoki 
Praktycznie brak zmiany z powodu 
działalności antropogenicznej 

ŚREDNIO 
średni 

Zmiana poprzez działania 
antropogeniczne bez utraty funkcji 
ekologicznych 

Nisko 
Zmiana poprzez działania 
antropogeniczne wraz z utratą funkcji 
ekologicznych 

 

charakteryzuje się z jednej strony dopływem 
słodkiej wody przez rzeki, a z drugiej strony 
wymianą mas wodnych z Morzem Północnym. 
Przez uwarunkowania morfologiczne Morza 
Bałtyckiego może utworzyć się częściowo 
bardzo wyraźne pionowe rozwarstwienie 

zasolenia i temperatury, którego nie mogą 
zaburzyć przepływy wody generowane w 
pierwszej linii przez wiatr i minimalne pływy (<10 
cm) (Jensen & Müller-Navarra 2008, Fennel & 
Seifert 2008). 
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 Prądy 

Cyrkulacja Morza Bałtyckiego charakteryzuje się 
wymianą mas wodnych z Morzem Północnym 
przez Bełty i Sund. W przypowierzchniowe 
słonawe wody Morza Bałtyckiego wpływają do 
Morza Północnego, gdy przy dnie do Morza 
Bałtyckiego wpływa cięższa, bardziej słona 
woda z Kattegatu. Ten dopływ słonej wody 
utrudnia próg Drogden (głębokość progu 9 m) u 
południowego wyjścia Sund i progu Darss 
(głębokość 19 m) na wschód od Morza Bełtów. 
Ze względu na specyficzne warunki pogodowe 
sporadycznie dochodzi do przebicia się wód 
słonych, podczas którego woda bogata w sole i 
tlen częściowo przenika do głębszych 
wschodnich basenów Morza Bałtyckiego. 

W tych zdarzeniach napływu słonej wody z 
Kattegatu do Bałtyku, które w znaczący sposób 
przyczyniają się do „napowietrzania” głębszych 
basenów Morza Bałtyckiego, można wyróżnić 
dwa procesy: Z jednej strony dochodzi tam do 
dużych wlotów wody słonej, która transportuje 
przez przynajmniej 5 dni duże ilości wody słonej 
do Morza Bałtyckiego. Przy tym duża część 
Basenu Arkońskiego wypełniana jest słoną 
wodą. Drugi proces to zdarzenia napływowe o 
średnim natężeniu, które występują około 3 do 5 
razy w ciągu zimy. Tutaj, po przelaniu przez próg 
Darss i próg Drogden, woda denna płynie jako 
gęsty prąd denny do Basenu Arkońskiego. 
Gęstsza woda przepływająca przez próg 
Drogden do Basenu Arkońskiego płynie jako 
stosunkowo wąskie pasmo w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wzdłuż 
krawędzi Basenu Arkońskiego. Przepływa wokół 
Kriegers Flak i dalej w kierunku progu Darss, 
gdzie na to pasmo nakłada się słona woda 
przepływająca przez próg Darss. Stamtąd 
pasmo biegnie wzdłuż południowego krańca 
Basenu Arkońskiego na wschód w kierunku 
Bornholm Gatt, gdzie wpada do Basenu 
Bornholmskiego (Burchard & Lass 2004, Lass 
2003). 

Badania modelowe (Burchard et al. 2005) z 
uproszczonym modelem numerycznym 
modyfikują ten obraz: Zgodnie z tym większość 
wód przepływających przez próg Drogden płynie 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół 
Kriegers Falk i ma mniejszy wpływ na sektor 
leżący w niemieckiej WSE niż wskazują 
opublikowane dotychczas obserwacje i wyniki 
modelowe. Pomiary przeprowadzone przy 
użyciu akustycznego przepływomierza 
dopplerowskiego, stojącego na ziemi na wschód 
od Kriegers Flak, mogłyby wesprzeć te wyniki 
modelowe. Ponieważ nowe badania modelowe 
ograniczają się tylko do napływu z cieśniny 
Øresund, nie ma nowych danych na temat 
napływu z Morza Bełtów (próg Darss). Można 
założyć, że napływ ten rozprzestrzenia się na 
wschód głównie wzdłuż południowego krańca 
Basenu Arkońskiego i w ten sposób wpływa 
również na głębsze obszary Adlergrund. 

W Morzu Bałtyckim prądy są przede wszystkim 
spowodowane wpływem wiatrów (prąd 
dryfujący). Gdy prąd napotyka wybrzeże, zator 
powoduje również prądy zjazdowe. Trzecim 
czynnikiem jest zrzut wody słodkiej z rzek, który 
wynosi około 480 km³/rok. Jeśli wziąć pod 
uwagę opady i parowanie, istnieje nadwyżka 
słodkiej wody wynosząca 540 km³/rok, co 
odpowiada około 2,5% objętości wody w Morzu 
Bałtyckim. Prądy pływu w Morzu Bałtyckim są 
nieznaczne. W Bełcie Fehmarn obserwuje się 
przepływ powierzchniowy netto 8 cm/s i napływ 
netto 7 cm/s przy dnia (Lange et al. 1991). 
Średnie prędkości są tu rzędu 30 cm/s przy 
powierzchni i 16 cm/s na dnie. W dużych 
basenach na wschód od Bełtów, prędkości 
przypowierzchniowe wynoszą 10-18 cm/s, a 
przy dnie 7-13 cm/s.  

Tabela 6 pokazuje charakterystyczne parametry 
przepływu dla Bełtu Fehmarn, Zatoki 
Meklemburskiej i Basenu Arkońskiego. 
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 Stan morza i wahania poziomu wody 

W przypadku stanu morza rozróżnia się fale 
generowane przez wiatr lokalny, tzw. falowanie 
wiatrowe od martwej fali. Martwe fale to fale, 

które opuściły miejsce w którym powstały. Ze 
względu na niewielkie rozmiary i silne 
rozczłonkowanie Morza Bałtyckiego, do w pełni 
rozwiniętej martwej fali dochodzi rzadko. W  

Tabela 6: Charakterystyczne parametry prądów dla wybranych pozycji w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego. 

 Fehmarnbelt Zatoka 

Meklemburska 

Basen 
Arkoński 

Głębokość wody [m] 28 26 31 

    

Przypowierzchniowa: 

wartość średnia [cm/s] 28,7 17,7 9,6 

wartość maksymalna 
[cm/s] 

117,6 74,8 78,0 

prąd resztkowy [cm/s] 7,6 1,4 2,3 

Kierunek [°] 347 332 184 

 

Denna 

wartość średnia [cm/s] 16,4 12,9 6,0 

wartość maksymalna 
[cm/s] 

92,7 90,7 30,0 

prąd resztkowy [cm/s] 6,6 2,3 0,4 

Kierunek [°] 114 175 230 

 

Źródło LANGE et al. (1991) Pomiar BSH 
(2005) 

Basenie Arkońskim udział martwej fali wynosi 
ok. 4%. Martwa fala ma większą długość fali i 
dłuższy okres niż falowanie wiatrowe. 

Wysokość falowania wiatrowego zależy od 
prędkości wiatru oraz od czasu oddziaływania 
wiatru na powierzchnię wody (czas działania), a 
także od długości skoku wiatru (fetch), czyli 
odległości, na jaką działa wiatr. Jako miarę stanu 

morza podaje się znaczącą lub 
charakterystyczną wysokość fali (Hs), tj. średnią 
wysokość fali w górnej trzeciej części rozkładu 
wysokości fal. 

W roku klimatycznym (1961-1990) największe 
prędkości wiatru w Basenie Arkońskim 
występują w grudniu z około 19 węzłami, a 
następnie spadają nieprzerwanie do 13 węzłów 
w czerwcu. Następnie do końca listopada 
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prędkość wiatru ponownie systematycznie 
wzrasta. (BSH 1996). Średnia roczna prędkość 
wiatru wynosi 16,2 węzła. Ten roczny cykl może 
być przeniesiony na średnią wysokość fal 
falowania morza.  

W grudniu wynosi ona nieco poniżej 1,4 m, do 
końca stycznia spada do około 1,15 m i 
utrzymuje tę wartość do połowy marca. 
Następnie do końca maja wartość ta 
systematycznie spada do 0,7 m. Od czerwca 
wysokość fali wzrasta ponownie nieprzerwanie 
do grudnia. 

Wahania poziomu wody wynikające z pływów są 
w Morzu Bałtyckim nieznaczne. Skoki pływu 
półdziennego są w niemieckiej WSE poniżej 10 
cm. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, 
Morze Bałtyckie bardzo szybko reaguje na 
wpływy meteorologiczne (Baerens & Hupfer 
1999). Ekstremalnie wysoka lub niska woda jest 
powodowana głównie przez wiatr. Poziomy 
wody większe niż 100 cm powyżej lub poniżej 
poziomu morza są określane jako sztormowe lub 
niskie wody burzowe. W dłuższej perspektywie 
te ekstremalne poziomy wody wynoszą średnio 
około 110 do 128 cm powyżej i 115 do 130 cm 
poniżej poziomu morza. Poszczególne 
zdarzenia mogą być znacznie powyżej tych 
wartości. Oprócz przypływów sztormowych i 
niskiego poziomu wody, drgania własne w 
basenach Morza Bałtyckiego (płycizna) 
powodują wahania poziomu wody rzędu do 
jednego metra. 

W XX. wieku maksymalne roczne poziomy wody 
w Morzu Bałtyckim oraz roczna zmienność 
wykazują istotną statystycznie pozytywną 
tendencję ze znacznym wzrostem w latach 60. i 
70. ubiegłego wieku. Wahania poziomu morza o 
okresach dłuższych niż jeden rok są również 
skorelowane z wahaniami wskaźnika oscylacji 
północnoatlantyckiej (NAO). 

Długoterminowe czynniki wpływające na średni 
poziom morza w Morzu Bałtyckim to 
izostatyczne podnoszenie się lądu w Zatoce 

Botnickiej (9 mm/a) oraz eustatyczne 
podnoszenie się poziomu morza o 1–2 mm/a 
(Meier et al. 2004). Szacunki dotyczące 
globalnego podniesienia się poziomu morza 
wahają się od 0,09 do 0,88 m do 2100 r., pod 
warunkiem, że masa lodu na zachodniej 
Antarktydzie pozostanie stabilna. Jej topnienie 
spowodowałoby globalny wzrost poziomu morza 
do 6 m. 

 Temperatura powierzchniowa i 
rozwarstwienie temperaturowe 

Rysunek 6 przedstawia, w oparciu o dane 
Janssen et al. (1999), rozkład średnich 
miesięcznych temperatur powierzchniowych na 
całym obszarze. W średniej klimatologicznej 
najniższe temperatury występują w lutym. 
Zestaw danych od Janssen et al. (1999) 
obejmuje wszystkie dostępne pomiary 
temperatury od 1900 do 1996 roku. Letnie 
ocieplenie zaczyna się w kwietniu i osiąga swoje 
maksimum w sierpniu. Faza chłodzenia 
rozpoczyna się we wrześniu. 

W okresie od maja do czerwca dochodzi do 
silnego rozwarstwienia termicznego, które 
osiąga swoje maksimum w sierpniu, przy różnicy 
temperatur między powierzchnią a glebą do 12 
°C. We wrześniu rozwarstwienie termiczne 
ulega szybkiemu zmniejszeniu, a w październiku 
zachodnie Morze Bałtyckie jest w dużej mierze 
pionowo homotermiczne. W zależności od 
warunków meteorologicznych w 
poszczególnych latach mogą wystąpić znaczne 
odchylenia od długoterminowej średniej. 

 Zasolenie powierzchniowe i 
rozwarstwienie zasolenia 

Zasolenie w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego generalnie zmniejsza się z zachodu 
na wschód, a poziome gradienty są szczególnie 
wyraźne w Bełtach i Sundzie. Rysunek 7 
Przedstawia średnią roczną zmienność 
zasolenia warstwy wierzchniej według Janssen 
et al. (1999). Średnie długoterminowe zasolenie 
powierzchniowe w Morzu Bełtów może zmieniać 
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się od 10 do 20 procent w ciągu roku, natomiast 
we wschodniej części Basenu Arkońskiego 
obserwuje się wartości od 6 do 8. Na 
wyróżnienie zasługuje izohalina 10-krotna 
służąca zilustrowaniu granicy między mało słoną 
wodą Morza Bałtyckiego a bardziej słoną wodą 
wpływającą do zachodniego Bałtyku z Kattegatu 
przez Bełty i Sund od zachodu. Ze względu na 

większą gęstość słonej wody, dopływ ten 
odbywa się głównie na dnie i rozwarstwia się pod 
lżejszymi wodami powierzchniowymi. Izohalina 
10. osiąga swoje najbardziej wysunięte na 
zachód położenie w miesiącach letnich, a 
najbardziej wysunięte na wschód położenie w 
grudniu, gdy z powodu silnych zimowych burz z 
zachodu  

 

Rysunek 6: Klimatologiczne średnie miesięczne temperatury powierzchniowej (1900–1996) według 
Janssen et al. (1999). 

kieruje wodę z Skagerrak i Kattegat do 
zachodniego Bałtyku. 

W zakresie zasolenia rozwarstwienie jest 
prezentowane poprzez różnicę między 
zasoleniem gleby a zasoleniem 
powierzchniowym na Rysunek 8. Duża część 
Morza Bełtów i głębokich basenów jest przez 
cały rok rozwarstwiona halicznie (warstwy wody 
powstałe wskutek różnych poziomów zasolenia), 
podczas gdy płytkie obszary, takie jak Zatoka 
Pomorska, są przez cały rok pionowo 

homohaliczne lub mają bardzo słabe 
rozwarstwienie. Rozwarstwienie haliczne w 
Morzu Bełtów i głębokich basenach nasila się 
wiosną i osiąga różnice w zasoleniu 
powierzchniowym i dennym wynoszące latem 
ponad 10 procent zawartości soli. 

 Stan lodu 

W Morzu Bałtyckim na południe od 56° N, w 
zimie nie tworzy się regularnie lód. Za duże 
przestrzenne i czasowe wahania pokrywy 
lodowej odpowiedzialny jest charakter i 
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stabilność ogólnych warunków pogodowych 
panujących w Europie. Zlodowacenie może tu 
przechodzić cztery charakterystyczne etapy 
rozwoju, uwarunkowane rygorami zimy, 
regionalnymi warunkami oceanograficznymi, a 
także morfologią wybrzeża i głębokością morza. 
Odzwierciedla je Rysunek 9 poprzez rozkład 
częstotliwości występowania lodu. 

W umiarkowane zimy lodowe, tylko płytkie zatoki 
są całkowicie oblodzone, a to dlatego, że ze 

względu na stosunkowo zamkniętą pozycję 
względem morza, nie mają znaczącej wymiany 
wody z cieplejszym otwartym morzem. W 
mniejszym stopniu lód tworzy się również na 
wybrzeżach zewnętrznych, zwłaszcza u 
wschodniego wybrzeża Rugii i na wyspie 
Uznam.  
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Rysunek 7: Klimatologiczne średnie miesięczne zasolenia powierzchniowego (1900–1996) według 
Janssen et al. (1999). 

 

Rysunek 8: Rozwarstwienie zawartości soli w zachodnim Morzu Bałtyckim wg Janssen et al. (1999). 
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Rysunek 9: Częstotliwość występowania zlodowaceń w Morzu Bałtyckim na południe od 56° N w 50-
letnim okresie 1961-2010 (BSH 2012). 

W silnych zimach lodowych lód występuje tylko 
w wąskim pasie poza wybrzeżami Morza 
Bałtyckiego, w większości przypadków w stopniu 
mniejszym niż 6/10. 

W bardzo surowe zimy lodowe Morze Bałtyckie 
na zachód od Bornholmu jest całkowicie 
oblodzone, a u wybrzeży państw bałtyckich i 
Szwecji w szerokim pasie występują warstwy od 
gęstego do bardzo gęstego lodu dryfującego 
(pokrycie większe niż 7/10). Składają się one 
głównie z białego lodu o grubości 30-70 cm. 

W okresie 50-letnim 1961-2010 w Morzu 
Bałtyckim na południe od 56° N występował lód 
o częstotliwości od 80 do 100% w płytkich i 
osłoniętych zatokach, od 20 do 50% na 
wybrzeżach zewnętrznych i od 5 do 30% na 
obszarze morza. 

 

 Zawiesiny i zmętnienia 

Termin „zawiesiny” odnosi się do wszystkich 
cząstek zawieszonych w wodzie morskiej o 
średnicy >0,4 μm. Zawiesina składa się z 
materiału mineralnego i/lub organicznego. 
Frakcja organiczna jest silnie uzależniona od 
pory roku, najwyższe wartości występują 

podczas zakwitów planktonu na początku lata. 
W burzliwych warunkach pogodowych z dużym 
falowaniem zawartość zawiesiny w całym słupie 
wody gwałtownie wzrasta wraz z mieszaniem się 
ilasto-piaszczystych osadów dennych. Wiatr 
morski, a w głębszych wodach szczególnie 
falowanie morza mają najsilniejszy efekt. W 
płytkich akwenach Morza Bałtyckiego osady 
piaszczyste często pokryte są warstwą 
kłaczkowatego materiału (fluff), który może 
bardzo łatwo przechodzić w zawiesinę i ma 
wysoką zawartość materiału organicznego 
(Emeis et al. 2000). 

W niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego sytuacja 
w zakresie danych dla pomiarów in situ jest 
bardzo niejednorodna i nie wystarcza do 
stwierdzenia wiarygodności statystycznej. W 
celu dokonania pierwszego oszacowania 
rozkładu zawiesin przypowierzchniowej na 
Rysunek 10 przedstawiono średnią miesięczną 
zawartość zawiesin (SPM = Suspended 
Particular Matter) z danych MERIS satelity 
ENVISAT Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) za rok 2004. 

Najwyższe stężenia obserwuje się w Odrze i 
zatokach. Wiosną, silny spływ słodkowodny 
(roztopy) zwiększa ilość zawiesiny 
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wprowadzanej do Zatoki Pomorskiej. Ponieważ 
na wiosnę  

 

Rysunek 10: Średnia miesięczna łącznej zawartości zawiesin przypowierzchniowej z danych MERIS 
satelity ENVISAT za rok 2004. 

dominują wiatry wschodnie, zawiesina jest 
transportowana głównie wzdłuż wybrzeża do 
Basenu Arkońskiego (Siegel et al. 1999). 
Szybkość sedymentacji w Basenie Arkońskim 
została oszacowana przez Emeis et al. (2000) 
na około 600 g na m2 rocznie. 

 Ocena stanu w odniesieniu do 
rozmieszczenia składników 
odżywczych i zanieczyszczeń 

Obszar Morza Bałtyckiego jest ogólnie rzecz 
biorąc wrażliwym ekosystemem, ponieważ 
składniki odżywcze i zanieczyszczenia 
pozostają na tym obszarze przez długi czas ze 
względu na ograniczoną wymianę wody przez 
Morze Bełtów. Poważne problemy nadal 
wynikają z nadmiernych ładunków składników 
odżywczych i wynikających z nich zjawisk 

eutrofizacji. Obciążenie substancjami 
odżywczymi i zanieczyszczeniami jest naturalnie 
większe przy ujściach rzek i wybrzeżach i 
zmniejsza się w kierunku otwartego morza. 

2.3.7.1 Składniki odżywcze 

Sole odżywcze, takie jak fosforan i 
nieorganiczne związki azotu (azotan, azotyn, 
amon), a także krzemian mają podstawowe 
znaczenie dla życia morskiego. Są one 
niezbędnymi substancjami do tworzenia 
fitoplanktonu (mikroskopijnych alg 
jednokomórkowych unoszących się w morzu), 
na których produkcji biomasy opiera się cały 
morski łańcuch pokarmowy. Ponieważ te 
mikroelementy sprzyjają wzrostowi, nazywane 
są substancjami odżywczymi. Nadmiar tych 
składników pokarmowych, który wystąpił w 
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latach 70. i 80. ubiegłego wieku z powodu 
niezwykle wysokiego wkładu składników 
pokarmowych spowodowanego przez przemysł, 
transport i rolnictwo, prowadzi do wysokiego 
gromadzenia się składników odżywczych w 
wodzie morskiej, a tym samym do eutrofizacji. W 
regionach przybrzeżnych trwa to nawet po dziś 
dzień. W konsekwencji może dojść do 
zwiększonego występowania zakwitów glonów 
(w Morzu Bałtyckim są to przede wszystkim 
zakwity kynobakteryjne), zmniejszenia 
głębokości widoczności, przesunięcia spektrum 
gatunków oraz niedoboru tlenu przy dnie.  

W celu monitorowania zawartości składników 
odżywczych i tlenu, IOW przeprowadza na 
zlecenie BSH kilka rejsów monitorujących 
rocznie. W Morzu Bałtyckim, podobnie jak w 
Morzu Północnym, obserwuje się typowy roczny 
cykl składników odżywczych, z wysoką 
koncentracją składników zimą, po którym 
następuje silny spadek stężenia wraz z 
początkiem aktywności biologicznej wiosną. 

W kategoriach przestrzennych, stężenia 
składników odżywczych w wewnętrznych 
wodach przybrzeżnych są na ogół od dwóch do 
trzech razy wyższe niż na wybrzeżu 
zewnętrznym na otwartym morzu przybrzeżnym, 
a różnice te są bardziej wyraźne w przypadku 
stężenia azotanów niż fosforanów. Zwłaszcza w 
płytkich obszarach Morza Bałtyckiego 
zróżnicowane rozwarstwienia temperatury i 
zasolenia prowadzą do bardzo zmiennych 
rozkładów składników odżywczych. Ponadto w 
tych płytszych obszarach procesy wymiany 
między wodą a osadami – zwłaszcza 
rozpuszczanie fosforu – odgrywają główną rolę 
w stężeniach w słupie wody.  

Występowanie obszarów z niedoborem tlenu 
jest zjawiskiem naturalnym w Morzu Bałtyckim 
ze względu na niską wymianę wód z Morzem 
Północnym oraz stałe rozwarstwienie części 
wód na niektórych obszarach. Jednak 
eutrofizacja i związana z nią zwiększony rozkład 
materiału organicznego prowadzi do 

zwiększenia częstotliwości, intensywności i 
zasięgu przestrzennego obszarów o niedoborze 
tlenu. Ponieważ rozpuszczanie się fosforu z 
osadu następuje w szczególności w warunkach 
niedoboru tlenu, dodatkowo zwiększa to 
eutrofizację. 

Mimo że ładunki związków fosforu i azotu w 
napływach niemieckich do Morza Bałtyckiego 
zmniejszają się od lat 90-tych, problemy 
eutrofizacji Morza Bałtyckiego zmniejszają się 
bardzo powoli z powodu tego wewnętrznego 
nawożenia. W ocenie wtórnej zgodnie z unijną 
dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej 
UE stwierdza się zatem, że 100% niemieckiego 
Morza Bałtyckiego podlega w dalszym ciągu 
eutrofizacji (BMU 2018). Ocena ta jest oparta na 
HELCOM Eutrophication Assessment Tool 
HEAT 3.0, narzędziu które klasyfikuje całe 
Morze Bałtyckie – aż po mniejsze obszary w 
północnej części Morza Bałtyckiego i Kattegat – 
jako eutrofizowane (HELCOM 2017). 

2.3.7.2 Tlen 

Głębsze partie zachodniego Morza Bałtyckiego 
charakteryzują się w lecie niedoborem tlenu. 
Intensywność zużycia tlenu zależy od czynników 
meteorologicznych (temperatura, wiatr) i 
hydrograficznych (rozwarstwienie) oraz od 
poziomu dopływu składników odżywczych z 
obszaru zlewni. Rok 2002 to ekstremalna 
sytuacja z ekstremalnym wyczerpaniem 
zasobów tlenu, szczególnie u wybrzeży Danii i 
Szlezwiku-Holsztynu. Intensywnie występował 
siarczek wodoru z jego negatywnymi skutkami 
dla fauny glebowej. W głębokich basenach 
środkowego Morza Bałtyckiego od połowy lat 70. 
znacznie spadła częstotliwość i intensywność 
napływu słonej wody z Morza Północnego, która 
jest niezbędna do odnowy wody i zaopatrzenia 
w tlen. W ciągu ostatnich 30 lat znaczące 
zdarzenia napływowe zaobserwowano tylko w 
latach 1983, 1993 i 2003. Pomiędzy nimi 
znajdowały się długie okresy stagnacji ze 
znacznym stężeniem siarkowodoru w wodzie 
głębokiej. 
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Ze względu na ograniczoną wymianę wód z 
Morzem Północnym, morfologię dna i stałe 
rozwarstwienie halin, w głębokich wodach 
środkowego Morza Bałtyckiego regularnie 
występują okresy stagnacji. Zmniejsza się 
zasolenie i stężenie tlenu oraz powstają znaczne 
ilości siarkowodoru. Odnowa wód głębokich 
może odbywać się tylko za pomocą dopływów 
wód słonych, które transportują wodę bogatą w 
sól i tlen do głębokich basenów. 

2.3.7.3 Metale 

Metale takie jak kadm, rtęć, ołów i cynk wykazują 
typowy rozkład przestrzenny z gradientem 
malejącym z zachodu na wschód w wodach 
powierzchniowych WSE (por. BMU, 2012b). 
Miedź natomiast nie wykazuje wyraźnego 
gradientu stężenia. We wszystkich stacjach 
przybrzeżnych w WSE mediany stężeń cynku 
(1999–2004) są wyraźnie wyższe od wartości 
referencyjnej tła, a mediany stężeń miedzi są 
nieco wyższe od wartości referencyjnej tła (UBA 
2004). Pierwiastki ołowiu i kadmu wykazują 
stężenia o medianie powyżej wartości 
odniesienia w zachodniej części WSE oraz 
bliskie lub niższe od wartości odniesienia w 
części wschodniej. Ogólne stężenie kadmu w 
wodzie jest bardzo niskie. Mediana wartości 
odniesienia w zachodniej części WSE oraz 
mediana wartości odniesienia w części 
wschodniej są znacznie niższe. Zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy, wspomniane wyżej 
zanieczyszczenie wody morskiej metalami nie 
stanowi bezpośredniego zagrożenia dla 
ekosystemu morskiego. 

2.3.7.4 Zanieczyszczenia organiczne 

Więcej związków polarnych, takich jak izomery 
HCH i nowoczesne pestycydy (triazyny, 
fenylurazy i kwasy fenoksyoctowe) jest 
obecnych w wodzie w znacznie wyższych 
stężeniach niż bardziej lipofilne, „klasyczne” 
zanieczyszczenia, takie jak HCB, DDT, PCB i 
WWA. Lipofilowe chlorowane węglowodory 
(HCB, DDT i PCB) występują w wodzie tylko w 

bardzo niskich stężeniach (głównie < 10 pg/L). 
Obciążenie jest na ogół większe w pobliżu 
wybrzeża niż na otwartym Morzu Bałtyckim. 
Tendencje czasowe nie mogą być obserwowane 
ze względu na dużą zmienność i ograniczoną 
ilość dostępnych danych. 

Zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego 
węglowodorami ropopochodnymi jest niewielkie. 
Oznaczenie poszczególnych składników 
wskazuje, że węglowodory alifatyczne pochodzą 
głównie ze źródeł biogenicznych. Stężenia 
WWA są również stosunkowo niskie i nie 
wykazują żadnego szczególnego rozłożenia 
przestrzennego. Zawartość wyższych 
skondensowanych WWA (4-6-pierścieniowych 
związków aromatycznych) zwiększa się w 
pobliżu wybrzeża, co wynika głównie z wyższej 
zawartości zawiesin. Ze względu na dużą 
zmienność, nie można zaobserwować tendencji 
czasowych dla żadnej z różnych klas 
węglowodorów, ale istnieją różnice sezonowe o 
najwyższych wartościach w zimie (WWA). 
Narażenie na toksyczne WWA jest o dwa do 
trzech rzędów wielkości niższe od stężeń, przy 
których zaobserwowano pierwsze oznaki 
rakotwórczego działania w ramach doświadczeń 
na zwierzętach (Varanasi 1989). 

Większość stężeń zanieczyszczeń w wodach 
Morza Bałtyckiego znajduje się na obszarach 
takich jak w Zatoce Niemieckiej. W grupie DDT 
zaobserwowano nieco wyższe stężenia w Morzu 
Bałtyckim. Wartości γ-HCH są również nieco 
wyższe. Stężenia α-HCH są około trzy razy 
większe, a stężenia β-HCH co najmniej dziesięć 
razy większe niż w Morzu Północnym. W 
przeciwieństwie do południowego Morza 
Północnego, rozłożenie przestrzenny w 
zachodniej i środkowej części Morza Bałtyckiego 
charakteryzuje się brakiem głównych źródeł 
zasilania. Z tego powodu obserwuje się tylko 
niewielkie gradienty lub ich brak. 
Długoterminowe tendencje zostały znalezione 
tylko dla izomerów HCH. Zarówno w 
perspektywie krótko-, jak i długoterminowej 
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obserwuje się tu bardzo znaczące spadki 
stężeń. 

Stosunkowo niskie stężenia zanieczyszczeń 
obserwowane obecnie w morzu oznaczają, że 
wszelkie działania muszą być bardzo starannie 
zaplanowane, aby zapobiec nowym zrzutom 
zanieczyszczeń do morza, gdyż prowadziłoby to 
nieuchronnie do pogorszenia się stanu 
środowiska. Należy to również rozpatrywać w 
kontekście strategii konwencji morskich, które 
stanowią, że do 2020 roku stężenie 
niebezpiecznych zanieczyszczeń 
antropogenicznych powinno zostać 
zredukowane do poziomu bliskiego zeru. 

2.3.7.5 Substancje radioaktywne 
(radionuklidy) 

Awaria w Czarnobylu i następujący po niej opad 
spowodowały znaczne zmiany w stanach 
sztucznych radionuklidów, w szczególności Cs-
134 i Cs-137, przy czym stwierdzono wysokie 
depozycje w Zatoce Botnickiej i Zatoce Fińskiej. 
W kolejnych latach te wysokie poziomy 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
przeniknęły również do zachodniej części Morza 
Bałtyckiego. Skażenie radioaktywne Morza 
Bałtyckiego uległo w ostatnich latach 
zmniejszeniu. Ze względu na bardzo niską 
wymianę wód pomiędzy Morzem Bałtyckim a 
Morzem Północnym przez cieśniny duńskie w 
dłuższej perspektywie czasowej, działalność 
związana z Czarnobylem pozostaje w wodach 
Bałtyku przez dłuższy okres czasu. Stężenia Cs-
137 nadal nieznacznie wzrastają na wschodzie 
– w kierunku centrum opadu Czarnobyla. 
Stężenia Cs-137 są nadal wyższe niż przed 
awarią w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku. 
Nuklid ten zapewnia najwyższy udział 
sztucznych radionuklidów w możliwej dawce z 
drogi narażenia „spożycie owoców morza”. Nie 
ma jednak powodu, aby obawiać się znaczącej 
dawki z tego źródła lub podczas pobytu na 
morzu lub na plaży. 

 

 Rodzaje biotopów 

Według von Nordheim & Merck (1995), typ 
biotopu morskiego jest charakterystycznym, 
typowym siedliskiem morskim. Dzięki swoim 
warunkom ekologicznym, typ biotopu morskiego 
oferuje w dużej mierze jednolite warunki dla 
morskich biocenoz, które różnią się od innych 
typów. Typizacja obejmuje cechy abiotyczne 
(np. wilgotność, zawartość składników 
odżywczych) i biotyczne (występowanie 
pewnych typów i struktur roślinności, zbiorowisk 
roślinnych, gatunków zwierząt).  

Federalna Agencja Ochrony Przyrody (BfN) 
opublikowała aktualną klasyfikację typów 
biotopów Morza Bałtyckiego w Czerwonej 
Księdze typów biotopów zagrożonych w 
Niemczech (Finck et al. 2017).  

Do chwili obecnej brak jest szczegółowych map 
typów biotopów, w tym chronionych prawnie 
biotopów zgodnie z § 30 BNatSchG, w WSE 
poza granicami rezerwatów przyrody. W ramach 
trwających projektów badawczo-rozwojowych 
Federalnej Agencji Ochrony Przyrody (BfN) z 
przestrzennym ukierunkowaniem na rezerwaty 
przyrody opracowywane jest obecnie 
szczegółowe i obejmujące cały obszar 
przygotowywanie map typów biotopów morskich 
w WSE. 

  Dane 

Podstawa danych do opisu i oceny stanu 
biotopów w WSE Morza Bałtyckiego została 
opisana w raporcie środowiskowym FEP 2019 
(BSH, 2019). 

Dostępny jest aktualny opis typów biotopów w 
obszarze O-1.3 z pierwszego roku badania 
podstawowego, które zostało przeprowadzone 
w ramach wstępnego badania obszaru (IfAÖ, 
2019). Istniejące dane geologiczne z tego 
obszaru (geodane IOW/BSH z 2012 i 2015 r. 
oraz Nautik Nord & VBW (2012) zostały 
wykorzystane do katalogowania biotopów. 
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Oczekuje się, że raport końcowy z dwuletniego 
badania podstawowego będzie dostępny do 
dnia 31.03.2020 r., a następnie zostanie 
uwzględniony w sprawozdaniu dotyczącym 
środowiska i badaniu przydatności.  

W trakcie wstępnych badań geologicznych tego 
obszaru skatalogowano liczne obiekty i struktury 
w obszarze O-1.3, z skupiskami we wschodniej i 
południowej części obszaru. Nadal trwają 
badania nad bardziej precyzyjną klasyfikacją 
tych obiektów/struktur (płaskie wgłębienia z 
niewielkim wzniesieniem w środku). 

  Ocena stanu 

Ocena zasobów typów biotopów występujących 
w niemieckim obszarze morza opiera się na 
krajowym stanie ochrony jak również zagrożeniu 
tych typów biotopów zgodnie z Czerwoną 
Księgą typów biotopów zagrożonych w 
Niemczech (Finck et al. 2017).  

Wstępne badania geofizyczne (Nautik Nord & 
VBW (2012) wykazały bardzo jednorodne 
pokrycie dna morskiego iłem (częściowo 
piaszczystym). Tylko w kilku miejscach we 
wschodniej części obszaru wykryto osady 
piaszczyste i trochę skał. Analizy z 
wykorzystaniem podwodnych nagrań wideo w 
dużej mierze potwierdziły wyniki wstępnych 
badań geofizycznych. Na drobnym podłożu 
twardym rzadko znajdowały się bryły margliste. 
Podłoża twarde występowały w postaci 
pojedynczych kamieni, a rzadziej bloków. 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, w 
obszarze O-1-3 zdefiniowano trzy biotopy 
(rysunek 11).  

Większa część obszaru O-1.3 ma być 
przypisana do biotopu typu „Sublitoralne dno 
ilaste Morza Bałtyckiego z infauną” (kod 
05.02.11.02) za FINCKet al. (2017). Osad tego 
typu biotopu składa się głównie z iłu lub miękkiej 
gliny (średnia wielkość ziarna < 0,06 mm). Ten 
rodzaj biotopu nie ma obecnie żadnego 
dostrzegalnego regionalnego i/lub krajowego 

zagrożenia długoterminowego (zarówno pod 
względem równowagi gruntów, jak i rozwoju 
jakościowego). Szacuje się, że obecny trend 
rozwoju (bilans powierzchni całkowitej) typu 
biotopu pozostaje stały. Według Finck et al. 
(2017), obecnie nie ma ryzyka utraty tego typu 
biotopu, a zdolność do regeneracji jest 
klasyfikowana jako „warunkowo możliwa do 
regeneracji”. Ten typ biotopu nie jest prawnie 
chronionym biotopem zgodnie z § 30 BNatSchG 
i nie należy do typów biotopów chronionych 
zgodnie z załącznikiem I dyrektywy FFH. 

Niewielką część we wschodnim obszarze O-1.3, 
składająca się z trzech podobszarów (o łącznej 
powierzchni 776 507 m²), można przypisać 
biotopowi typu „Sublitoralne płaskie dno 
piaszczyste Morza Bałtyckiego z infauną” (kod 
05.02.10.02) (FINCK et al. 2017). Jako osady 
dominujące oznaczono piasek (piasek średni, 
piasek drobny, niektóre piaski gruboziarniste) 
oraz ił. Pojedyncze kamienie i rzadkie bloczki 
występowały z pokryciem <10%. Ponadto 
analiza wideo udokumentowała bardzo 
odizolowane grudy margliste. Zbiorowisko fauny 
odpowiadało typowemu zbiorowisku gleby 
miękkiej z niewielkimi różnicami w obszarze 
powierzchni ilastej. Na podstawie dostępnych 
danych z sonaru bocznego powierzchnia dna 
morskiego została scharakteryzowana jako ił 
piaszczysty. Ten rodzaj biotopu nie jest obecnie 
uważany za zagrożony pod względem 
długoterminowych zagrożeń regionalnych i 
krajowych. Szacuje się, że obecny trend rozwoju 
w odniesieniu do bilansu powierzchni całkowitej 
typu biotopu jest stały, q jego występowanie 
stabilne. W odniesieniu do kryterium „rzadkość”, 
nie ma zatem zagrożenia dla tego typu biotopu. 
Zdolność regeneracyjna typu biotopu jest 
klasyfikowana jako „warunkowo możliwy do 
regeneracji” (FINCK et al. 2017). Ten typ biotopu 
nie jest prawnie chronionym biotopem zgodnie z 
§ 30 BNatSchG i nie należy do typów biotopów 
chronionych zgodnie z załącznikiem I dyrektywy 
FFH. 
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Na podstawie badań geofizycznych 
zidentyfikowano dalsze 90 063 m² powierzchni w 
północno-wschodniej części obszaru O-1.3 jako 
osad resztkowy. Analiza wideo ujawniła na tym 
obszarze drobnoziarniste osady i geogeniczne 
twarde podłoża (pojedyncze kamienie, rzadko 
bloki) z pokryciem przeważnie <10%. Grzbiety 
marglowe były regularnie dokumentowane. 
Znalezione podłoże odpowiada typowi biotopu 
„Sublitoralne podłoże mieszane Morza 
Bałtyckiego” (Kod 05.02.06) zgodnie z 
Czerwoną Księgą zagrożonych typów biotopów 
w Niemczech (FINCK et al. 2017). Ten typ 
biotopu charakteryzuje się glebą miękką (żwir, 
piasek, ił), jak również twardym podłożem (10-
90%; kamienie, bloki, skonsolidowana gleba 
miękka, głazy marglowe i torf) lub wodorostami. 
Według FINCK et al. (2017) typ biotopu jest 
klasyfikowany jako zagrożony pod względem 
długoterminowego zagrożenia regionalnego i 
krajowego, ponieważ zakłada się zagrożenie 
zarówno pod względem zagospodarowania 
terenu, jak i rozwoju jakościowego (kategoria 3). 
Uważany jest za warunkowo możliwy do 
regenerowania (kategoria B) z w dużej mierze 
stabilną tendencją rozwojową. Dlatego też w 
statusie Czerwonej Księgi podana jest ogólna 
ocena „3-V” (lista ostrych ostrzeżeń) dla tego 
typu biotopu. 

Według FINCK et al. (2017), biotop typu 05.02.06 
może być częścią rafy geogenicznej i tym 
samym stanowić prawnie chroniony biotop 
zgodnie z §30 ust. 2 zd. 1 nr 6 BNatSchG lub typ 
siedliska zgodnie z załącznikiem 1 FFH (kod 
1170). Zgodnie z instrukcją katalogowania raf 
BfN (BfN, 2018), znaleziony biotop należy 
przypisać do typu rafy „osad resztkowy z 
izolowanymi kamieniami i/lub blokami”. 
Ponieważ zagęszczenie twardych gleb, a tym 
samym biologiczno-funkcjonalne znaczenie tych 
osadów resztkowych jako rafy, nie może być 
określone wyłącznie na podstawie metod 
hydroakustycznych, weryfikacja za pomocą 
metod badań bentosbiologicznych (np. 
podwodny film wideo) jest zasadniczo uważana 

za niezbędną dla tego typu rafy (BfN, 2018). 
Zgodnie z IfAÖ (2019), badanie kryteriów 
zawartych w instrukcji katalogowania BfN za 
pomocą podwodnych nagrań wideo do celów 
weryfikacji biologicznej wykazało, że: 

1. z co najmniej sześciu taksonów 
typowych dla rafy, które należy 
zidentyfikować, zarejestrowano tylko 
dwa taksony Mytilidae i Balanidea; 

2. Występujące twarde podłoża były 
kolonizowane przez gatunki 
strukturotwórcze o stopniu pokrycia 
znacznie < 50%; 

3. Stopień pokrycia osadami resztkowymi 
gatunków epibentosu wzdłuż obszarów 
pokrytych osadami wynosił mniej niż 
10%. 

Ponieważ żadne z kryteriów określonych w 
wytycznych BfN dotyczących katalogowania dla 
celów weryfikacji biologicznej typu rafy „osad 
resztkowy z izolowanymi kamieniami i/lub 
blokami” nie jest spełnione, obszar osadów 
resztkowych w O-1.3 nie może być traktowany 
jako obszar rafy zgodnie z § 30 BNatSchG. 

Jeżeli po zakończonej analizie obiektów 
ustalonych w ramach geologicznego badania 
wstępnego obszaru O-1.3 miałyby pojawić się 
wskazówki co do istnienia prawnie chronionych 
biotopów, zostaną one odpowiednio 
uwzględnione w badaniu przydatności. 

 Bentos 

Bentos jest terminem określającym wszystkie 
zbiorowiska biologiczne związane z 
powierzchniami podłoża lub żyjące w miękkich 
podłożach na dnie zbiorników wodnych. 
Organizmy bentosowe są ważną częścią 
ekosystemu Morza Północnego. Są one 
głównym źródłem pożywienia dla wielu 
gatunków ryb i odgrywają decydującą rolę w 
przetwarzaniu i remineralizacji osadów materiału 
organicznego (Kröncke 1995). Zoobentos Morza 
Północnego składa się z dużej liczby grup 
systematycznych i wykazuje różnorodne 
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zachowania. Ogólnie rzecz biorąc, fauna ta 
została dość dobrze zbadana i dlatego pozwala 
na dokonywanie porównań z warunkami sprzed 
kilkudziesięciu lat. 

 

  Dane 

Podstawa danych do opisu i oceny stanu 
zoobentosu w WSE Morza Bałtyckiego została 
opisana w raporcie środowiskowym FEP 2019 
(BSH, 2019).  

 

Rysunek 11: Wyniki katalogowania biotopowów obszaru O-1.3 z IfAÖ (2019). 

 

Dostępne są aktualne dane makrozoobentosu w 
obszarze O-1.3 z pierwszego roku badania 
podstawowego, które zostały przeprowadzone w 
ramach wstępnego badania obszaru (IfAÖ, 
2019). 

Oczekuje się, że raport końcowy z dwuletniego 
badania podstawowego będzie dostępny do 

dnia 31.03.2020 r., a następnie zostanie 
uwzględniony w sprawozdaniu dotyczącym 
środowiska i badaniu przydatności.  

Obecnie nie jest możliwe wiarygodne 
przewidzenie prawdopodobnego wpływu 
wprowadzenia twardego podłoża na rozwój 
zbiorowisk bentosowych. 
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  Opis stanu 

W ramach badania wstępnego obszaru O-1.3 
przeprowadzono badania zbiorowisk bentosu 
(infauna i epifauna) zgodnie ze wytycznymi 
zakresu badania wstępnego oraz StUK4 (BSH, 
2013). Łącznie w 20 stacjach dla infauny z 
chwytakiem van Veen i 10 stacjach dla epifauny 
z 2 metrowym włokiem ramowym pobrano próbki 
odpowiednio jesienią 2018 r. i wiosną 2019 r. 

2.5.2.1 Infauna 

W obszarze O-1.3, podczas 1. roku badania 
zidentyfikowano łącznie 43 taksony infauny, z 
czego 29 można było zidentyfikować według 
gatunków. W sumie jesienią 2018 r. odnotowano 
38 taksonów, natomiast wiosną 2019 r. – 32 
teksony. W odniesieniu do średniej liczby 
gatunków na stację, nie stwierdzono istotnych 
różnic pomiędzy pobieraniem próbek jesienią 
(10 taksonów) i wiosną (11 taksonów).  

Jesienią 2018 r. bardzo często potwierdzono 
występowanie minimalne na poziomie 75%: 
polichaeta Scoloplos armiger oraz Ampharete 
baltica jak również mięczaki Limecola balthica, 
Peringia ulvae oraz takson Tellinidae gen. Sp. 
Na wiosnę we wszystkich stacjach potwierdzono 
gatunek Crustacea Diastylis rathkei, gatunek 
polichaeta Scoloplos armiger jak również 
rodzinę Tellinidae gen. sp. (Mollusca). Bardzo 
często występowały również mięczaki Limecola 
balthica i Peringia ulvae jak również polichaeta 
Bylgides sarsi i Ampharete baltica. 

Średnia całkowita liczebność nie różniła się 
istotnie pomiędzy próbą pobraną jesienią 2018 r. 
(386,8 osob./m²),a wiosną 2019 r. (305,3 
osob./m²). W obu kampaniach nie pojawił się 
żaden eudominant pod względem ogólnej 
liczebności.  

Jesienią 2018 r. największy udział miała 
Peringia ulvae (27%). Innymi dominującymi 
gatunkami były rodziny Tellinidae (19,6%) oraz 
polichaet Terebellides stroemii agg. (18,5%). 
Jako podrzędne gatunki główne pojawiły się 
małże Limecola baltica jak również polichaeta 

Ampharete baltica (7%) oraz Scoloplos armiger 
(4,5%).  

Wiosną 2019 r. również mięczaki Peringia ulvae 
(24,6%) oraz rodzina Tellinidae (20,2%), jak 
również gatunek Crustacea Diastylis rathkei 
(10,1%) i polichaet Scoloplos armiger (11,5%) 
dominowały w ogólnej liczebności infauny. Jako 
subdominujący główny gatunek sklasyfikowano 
Mollusca Astarte sp. (6,1%) i Limecola baltica 
(4,7%) jak również polichaeta Terebellides 
stroemii agg. (7,4%) i Ampharete baltica (3,3%).  

Średnie zróżnicowanie było istotnie wyższe 
wiosną 2019 r. i wynosiło 2,93 w porównaniu z 
jesienią 2018 r. (1,56). Dla średniej 
równomierności nie stwierdzono jednak istotnej 
różnicy między jesienią (wartości od 0,52 do 
0,83) i wiosną (wartości od 0,62 do 0,84). 

W odniesieniu do średniej całkowitej biomasy 
nie stwierdzono istotnej różnicy między jesienią 
(37,0 g/m²) a wiosną (24,9 g/m²). W obu 
sezonach łączna biomasa infauna była 
zdominowana przez mięczaki. Jest to głównie 
Limecola balthica, która była eudominantem w 
zakresie względnej biomasy w obu kampaniach 
(jesień 2018): 42,9%, wiosna 2019: 41,9%). 
Pojawiły się głównie duże, a tym samym bogate 
w biomasę mięczaki. Na jesień 2018 dotyczyło 
to Astarte borealis agg. (28,2%), Astarte sp. 
(8,4%) oraz Arctica islandica (8,9%). 

Na wiosnę obok Limecola balthica gatunek 
Astarte sp. (43,6%) wystąpił jako eudominant 
bądź główny takson. 

2.5.2.2 Epifauna 

W obszarze O-1.3 odnotowano jesienią 2018 r. i 
wiosną 2019 r. łącznie 35 taksonów epifauny, z 
czego 29 zidentyfikowano do poziomu gatunku, 
a trzy jako kompleks gatunkowy. Do mobilnej 
epifauna zalicza się w sumie 7 gatunków 
(Asterias rubens, Bylgides sarsi, Crangon 
crangon, Cyanophthalma obscura, Idotea 
balthica, Micrura baltica oraz Rhithropanopeus 
harrisii). Najczęściej spotykanym gatunkiem 
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epifauny była krewetka pospolita Crangon 
crangon o występowaniu 10% na jesieni 2018 r. 
i 20% na wiosnę 2019 r. jak również rozgwiazda 
czerwona Asterias rubens o występowaniu 30% 
na wiosnę 2019 r. (na jesieni 2018 r. Asterias 
rubens nie została potwierdzona). 

Osiem innych gatunków, kompleks gatunkowy i 
takson supraspecyficzny należały do 
zbiorowiska epibentosu sesylowego 
(Alcyonidioides mytili, Amphibalanus 
improvisus, Amphiblestrum auritum, Balanus 
crenatus, Clava multicornis, Einhornia 
crustulenta, Electra pilosa, Gonothyraea loveni, 
Mytilus edulis agg. oraz Anthoathecata indet.). 
Znaleziono je na twardych podłożach lub na 
innych organizmach. Spośród przeważająco 
stacjonarnych epifaun Mytilus edulis agg. był 
najczęściej wykrywanym przedstawicielem, z 
30% obecnością jesienią 2018 i 60% wiosną 
2019. Średnia liczba taksonów na stację była 
istotnie wyższa wiosną 2019 roku (9 taksonów) 
niż jesienią 2018 roku (3 taksony). 

Wiosną 2019 r. przeciętna liczebność całkowita 
była na poziomie 0,4 osob./m², czyli znacznie 
wyższa niż jesienią 2018 r. (1,1*10-3 osob./m²). 
Głównymi przyczynami różnic był Mytilus edulis 
agg. ze znacznie większą liczebnością wiosną 
2019 r. Z 63,6% względną liczebnością, Mytilus 
edulis agg. pojawił się jako eudominant jesienią 
2018 roku. Crangon crangon został 
potwierdzony z 27,3% liczebności względnej 
jako dominujący gatunek główny, a 
Rhithropanopeus harrisii z 9,1% względnej 
liczebności jako subdominantny gatunek 
główny. Na wiosnę dominował Mytilus edulis 
agg. z udziałem w wys. 99,8 % w liczebności 
epifauny. 

W odniesieniu do biomasy Mytilus edulis agg. z 
udziałem w wys. 94,2% był eudominantem 
zbiorowiska epifauny na jesieni 2018 r. Jako 
subdominantny gatunek główny występował 
Crangon crangon. Udział gatunków 
towarzyszących wynosił 0,5%. Wiosną 2019 r. 

całkowita biomasa w 99,9% była zdominowana 
przez Mytilus edulis agg. 

2.5.2.3 Gatunki Czerwonej Księgi 

Spośród ogółem 54 taksonów infauny i epifauny 
odnotowanych w obszarze O-1.3 jesienią 2018 
r. i wiosną 2019 r., 40 taksonów mogło być 
określonych do poziomu gatunku. Łącznie pięć z 
tych gatunków zostało wpisanych do Czerwonej 
Księgi dla Niemiec (Rachor et al. 2013) ze 
względu na ich stan lub rozwój populacji. 
Odpowiada to 9,4% udziałowi gatunków z 
Czerwonej Księgi w ogólnej liczbie gatunków.  

Nie odnotowano żadnych gatunków uznanych 
za zaginione (kategoria 0 dyrektywy), zagrożone 
wyginięciem (kategoria 1 dyrektywy) lub wysoce 
zagrożone (kategoria 2 dyrektywy).  

Gatunkiem zagrożonym (kategoria 3 dyrektywy) 
jest cyprina islandzka Arctica islandica. Była ona 
regularnie rejestrowana przy użyciu obu metod 
badania zarówno jesienią 2018 r., jak i wiosną 
2019 r. Kompleks gatunkowy Astarte borealis 
agg. oraz gatunki Astarte elliptica jak również 
Platynereis dumerilii uznawane są za gatunki o 
zagrożeniu na nieznaną skalę (kategoria G 
dyrektywy). Mogły one zostać wykryte dopiero 
wiosną 2019 r. przy użyciu włoków ramowych. 
Pontoporeja krasnooka Pontoporeia femorata 
znajduje się na liście ostrzegawczej (kategoria 
V). 

Ogólnie można stwierdzić, że żaden z gatunków 
makrozoobentosu występujących w obszarze O-
1.3 nie ma statusu ochronnego zgodnie z 
BArtSchV ani nie jest wymieniony w 
załącznikach II i IV do Dyrektywy FFH. 

2.5.2.4 Algi bentosowe 

W biotopach wyłącznej strefy ekonomicznej 
Morza Bałtyckiego występują przede wszystkim 
bezkręgowce bentosowe. Roślinność zanurzona 
jest reprezentowana przez glony duże (glony 
czerwone i brązowe) na glebach twardych 
(otoczaki, głazy) w okolicach grzbietów 
(Adlergrund, Kriegers Flak) i wąwozów 
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(Kadetrinne). Nie stwierdzono obserwacji 
(Zostera marina) w WSE, chociaż może ona 
występować na tej głębokości wody. 

Populacje makrofitów nie zostały stwierdzone w 
obszarze O-1.3. 

 

 Ocena stanu  

Bentos w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza 
Bałtyckiego podlega zmianom wynikającym 
zarówno z wpływów naturalnych, jak i 
antropogenicznych. Poza zmiennością 
naturalną i związaną z pogodą (srogie zimy), 
głównymi czynnikami wpływającymi są połowy 
denne, wydobycie piasku i żwiru, wprowadzanie 
gatunków obcych i eutrofizacja zbiornika 
wodnego oraz zmiany klimatyczne. 

2.5.3.1 Kryterium: Rzadkość i zagrożenie 

Kryterium „rzadkość i zagrożenie” stada 
uwzględnia liczbę rzadkich lub zagrożonych 
gatunków. Można je oszacować na podstawie 
wykrytych gatunków z Czerwonej Księgi. 

W obszarze O-1.3 odnotowano 5 gatunków z 
Czerwonej Księgi wg Rachora et al. (2013). Na 
obszarze O-1.3 nie potwierdzono występowania 
żadnych gatunków uznanych za zaginione 
(kategoria 0 dyrektywy), zagrożone wyginięciem 
(kategoria 1 dyrektywy) lub wysoce zagrożone 
(kategoria 2 dyrektywy). Regularnie 
dokumentowano gatunek zaklasyfikowany jako 
zagrożony (kategoria 3 dyrektywy) – małża 
cyprinę islandzką Arctica islandica. Kompleks 
gatunkowy Astarte borealis agg. oraz gatunki 
Astarte elliptica jak również Platynereis dumerilii 
uznawane są za gatunki o zagrożeniu na 
nieznaną skalę (kategoria G dyrektywy). Mogły 
one zostać wykryte dopiero wiosną 2019 r. Ze 
względu na stan zasobów, Pontoporeia 
femorata został ujęty na liście ostrzegawczej 
(kategoria V). Na podstawie danych gatunków z 
Czerwonej Księgi i ich liczebności zbiorowiskom 
bentosowym obszaru O-1.3 przypisuje się 
średnie znaczenie ze względu na kryterium 

rzadkości i zagrożenia. Potwierdza to ocenę 
raportu środowiskowego FEP 2019 (BSH, 
2019), zgodnie z którą społeczność bentosowa 
występująca na obszarze O-1,3 nie jest ani 
rzadka, ani zagrożona i ma średnie znaczenie. 

2.5.3.2 Kryterium: Różnorodność i 
specyfika 

Kryterium to odnosi się do liczby gatunków i 
składu zbiorowisk gatunków. Ocenia się, w jakim 
stopniu występują gatunki lub zbiorowiska 
charakterystyczne dla danego siedliska i jak 
regularnie się one pojawiają. 

Cenoza bentosowa zidentyfikowana na 
obszarze O-1.3 jest zbiorowiskiem typowym dla 
danego siedliska. W jego skład wchodzą liczne 
gatunki charakterystyczne dla ilastego dna 
zachodniego Morza Bałtyckiego poniżej 40 m 
głębokości wody. Oprócz przedstawicieli 
typowych dla gleby miękkiej udokumentowano 
również gatunki osiadłe na twardym podłożu. W 
obszarze O-1.3 wykryto również nierodzime 
gatunki Mya arenaria i Amphibalanus 
improvisus. 

Na podstawie tych wyników cenozie bentosowej 
obszaru O-1.3 przypisuje się średnie znaczenie 
w odniesieniu do kryterium różnorodności i 
specyfiki. Potwierdza to wyniki raportu 
środowiskowego FEP 2019 (BSH, 2019), 
zgodnie z którymi na obszarze O-1.3 występuje 
biocenoza bentosowa o średniej różnorodności 
gatunkowej i specyfiki. 

2.5.3.3 Kryterium: Obciążenie wstępne 

Dla tego kryterium jako skalę oceny stosuje się 
intensywność eksploatacji połowowej, która 
stanowi najbardziej skuteczną wielkość 
zakłócającą. W przypadku innych wielkości 
zakłócających, takich jak eutrofizacja, ruch 
żeglugowy, zanieczyszczenia itp., brakuje 
obecnie odpowiednich metod pomiaru i 
wykrywania, aby móc uwzględnić je w ocenie. 

W obszarze O-1.3 połowy przy użyciu włoków 
pelagicznych i dennych odbywają się w 
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szczególności wiosną. Chociaż całkowity nakład 
połowowy zmniejszył się o około 50% w latach 
2004–2012 (ICES, 2019), nadal ma on znaczący 
wpływ na społeczności bentosowe w tym 
obszarze Morza Bałtyckiego. Ponadto zakłada 
się, że zapach siarkowodoru, który był regularnie 
wykrywany, zwłaszcza podczas pobierania 
próbek jesienią 2018 r., wynika z ograniczenia 
zawartości tlenu w dnie morskim, czemu sprzyja 
eutrofizacja. Morze Bałtyckie według Helcoma 
zostało w latach 2011-2016 w dużej mierze 
sklasyfikowane jako eutrofizowane (ICES 2019). 
Gatunki małży o długiej żywotności, takie jak 
Mya arenaria i Arctica islandica, zostały odkryte 
w obszarze O-1.3 podczas badań 
przeprowadzonych jesienią 2018 i wiosną 2019 
roku. Ponieważ jednak gatunek ten występował 
w małych ilościach, nie zakłada się, aby miał 
większe znaczenie dla tego obszaru. 

W odniesieniu do kryterium „obciążeń 
wstępnych”, w strefie bentosowej w obszarze O-
1.3 przypisuje się zatem średnie znaczenie 
zgodnie z oceną tego obszaru w raporcie 
środowiskowym FEP 2019 (BSH, 2019). 

2.5.3.4 Znaczenie obszaru O-1.3 dla 
bentosu 

Poszczególne kryteria zaklasyfikowane jako 
„średnie” skutkują ogólną średnią oceną dla 
strefy bentosowej obszaru O-1.3. Ocena ta 
potwierdza średnią ogólną ocenę obszaru O-1.3 
raportu środowiskowego FEP 2019 (BSH, 
2019). 

 Ryby 

Ryby, jako najbardziej bogate gatunkowo 
spośród wszystkich żyjących obecnie grup 
kręgowców, są równie ważne w ekosystemach 
morskich jak drapieżniki i zdobycze. 
Najważniejsze oddziaływania na populacje ryb, 
rybołówstwo i zmiany klimatyczne (Hollowed et 
al. 2013, Heessen et al. 2015), wpływają 
wzajemnie na siebie i trudno jest rozróżnić ich 

względne skutki na dynamikę populacji ryb 
(Daan et al. 1990, van Beusekom et al. 2018).  

Aby móc ograniczyć ewentualne oddziaływanie 
morskich farm wiatrowych (OWP) na ryby, 
zaleca się w pierwszej kolejności różnicowanie 
gatunków zgodnie z ich sposobem życia i cyklem 
życia. Ponadto wiedza na temat zwyczajów 
żywieniowych, rozmnażania i wykorzystania 
siedlisk może dostarczyć ważnych informacji na 
temat znaczenia danego obszaru lub terenu dla 
ryb. 

Największy udział w Morzu Bałtyckim, 
wynoszący 53%, mają ryby denne, 
wyprzedzając gatunki bentopelagiczne (27%) i 
pelagiczne (17%). Tylko około 3% nie można 
przypisać do żadnego z trzech stylów życia ze 
względu na ścisły związek ze swym siedliskiem 
(Froese & pauly 2019). Poszczególne stadia 
rozwojowe gatunku często różnią się od siebie 
bardziej formą i zachowaniem niż te same stadia 
rozwojowe różnych gatunków. Ta kategoryzacja 
odnosi się do dorosłych stadiów rozwoju ryb. 
Poszczególne stadia rozwojowe gatunku często 
różnią się od siebie bardziej formą i 
zachowaniem niż te same stadia rozwojowe 
różnych gatunków. 

Specjalna hydrografia i zmniejszające się z 
zachodu na wschód zasolenie znajdują również 
odzwierciedlenie w faunie rybnej Morza 
Bałtyckiego. Tam, gdzie w Morzu Północnym 
dominują gatunki morskie, ryby słodkowodne 
stanowią dużą część populacji gatunków ryb w 
Morzu Bałtyckim. Podczas gdy morskie ryby 
osiadłe, takie jak śledź Clupea harengus czy 
szprot Sprattus sprattus, są stale obecne na tym 
obszarze i również tam się rozmnażają, morskie 
ryby wędrowne i migrujące migrują regularnie, 
sporadycznie lub wyjątkowo rzadko z Morza 
Północnego (np. Czarniak Pollachius virens), ale 
nie rozmnażają się w Morzu Bałtyckim. 
Diadromiczne ryby wędrowne takie jak stynka 
Osmerus eperlanus i łosoś Salmo salar 
rozmnażają się w wodzie słodkiej i dorastają w 
morzu. Wreszcie, mamy ryby słodkowodne, 
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które są stacjonarne lub migrujące i rozmnażają 
się w wodzie słonawej lub czystej wodzie 
słodkiej.  

O przestrzennym i czasowym rozmieszczeniu 
ryb decyduje przede wszystkim ich cykl życiowy 
oraz związane z nim migracje różnych etapów 
rozwoju (Harden-Jones 1968, Wootton 2012, 
King 2013). Ramy tego stanu rzeczy są 
wyznaczane przez wiele różnych czynników, 
które mają wpływ na różne skale przestrzenne i 
czasowe. Przestrzennie oddziałują czynniki 
hydrograficzne i, ogólnie rzecz biorąc, 
klimatyczne, takie jak falowanie, a przede 
wszystkim prądy wywołane wiatrem, które 
kontrolują napływ zimnej, bogatej w tlen słonej 
wody z Morza Północnego, co ma decydujący 
wpływ na warunki życia ryb w Morzu Bałtyckim. 
Na średnią (regionalną) i małą (lokalną) skalę 
przestrzenno-czasową ma wpływ temperatura 
wody oraz inne parametry hydrofizyczne i 
hydrochemiczne, a także dostępność żywności, 
konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa oraz 
drapieżnictwo, do którego w dużej mierze 
przyczyniają się połowy. Innym czynnikiem 
decydującym o rozmieszczeniu ryb w czasie i 
przestrzeni jest siedlisko, które w szerszym 
znaczeniu oznacza nie tylko struktury fizyczne, 
ale także zjawiska hydrograficzne, takie jak 
fronty (Munk et al. 2009) i obszary wyporowe 
(Gutierrez et al. 2007), gdzie gromadzi się 
zdobycz i to może stanowić początek i 
utrzymanie całych kaskad troficznych.  

Różnorodne działania i wpływy człowieka są 
kolejnymi czynnikami, które kształtują 
rozmieszczenie ryb. Obejmują one zarówno 
zrzuty substancji odżywczych i zanieczyszczeń, 
zabudowę szlaków migracyjnych dla gatunków 
migrujących i rybołówstwa, jak i budowle w 
morzu, które ryby wykorzystują jako podłoże 
tarłowe (ścianki szczelne na ikrę śledzia) lub 
źródło pożywienia (obrośnięcie sztucznych 
struktur), a nawet jako obszar schronienia, z 
którego rybołówstwo do tej pory jest wykluczone 
(morskie farmy wiatrowe) (EEA 2015). 

Zbiorowiska ryb typowe dla Morza Bałtyckiego 
reprezentowane są przez gatunki pelagiczne, 
bentosowe (denne) i litoralowe (Nellen & Thiel 
1995). Granice te są płynne i dochodzi do 
wymiany, na przykład gdy ryby pelagiczne, takie 
jak śledź, poszukują swoich tarlisk na wybrzeżu. 
Poza tarliskami, wzdłuż wybrzeża znajdują się 
również żerowiska dla wielu gatunków ryb. W 
środowisku ryb pelagicznych dominuje śledź 
występujący w całym Morzu Bałtyckim. Szprot, 
łosoś i troć wędrowna Salmo trutta są kolejnymi 
charakterystycznymi jego przedstawicielami. 
Najważniejszymi gospodarczo 
przedstawicielami bentosowego środowiska 
rybnego są dorsz Gadus morhua, flądra 
Platichthys flesus i gładzica Pleuronectes 
platessa. Oprócz wyżej wymienionych gatunków 
eksploatowanych komercyjnie, w zbiorowiskach 
ryb Morza Bałtyckiego ważnymi członkami są 
różne małe gatunki ryb (np. babkowate). Należą 
do nich m.in. babka śniadogłowa Neogobius 
melanostomus, jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych inwazyjnych gatunków ryb 
na świecie. W zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie 
pospolite ryby morskie są w przeważającej 
mierze przystosowane do życia w zimnie, np. 
dorsz, witlinek  
 
Merlangius merlangus, gładzica i zimnica 
Limanda limanda. Z drugiej strony, gatunki ryb o 
bardziej południowym centralnym punkcie 
rozprzestrzeniania się są rzadkimi gośćmi w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, w tym 
makrela Scomber scombrus, ostrobak 
Trachurus trachurus, plamiak Melanogrammus 
aeglefinus, czerwony kurek Chelidonichthys 
lucernus, sardela Engraulis encrasicolus czy też 
tępogłów długo wargi Chelon labrosus. Niemniej 
jednak, niektórzy przedstawiciele „typu 
południowego” znajdują się również wśród ryb 
dennych zachodniego Bałtyku z turbotem 
Scophthalmus maximus, beloną Belone belone, 
szprotą, babką czarną Gobius niger oraz babką 
małą Pomatoschistus minutus (Nellen & Thiel 
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1995). Występowanie ryb słodkowodnych w 
Morzu Bałtyckim ogranicza się do ujść rzek, 
zatok i wód zalewów (Thiel et al. 1996). 

 

 

  Dane 

W przypadku gdy dane są dostępne prawie 
wyłącznie w odniesieniu do połowów dennych, 
ale nie na podstawie próbek pelagicznych, 
następującej oceny można dokonać wyłącznie w 
odniesieniu do ryb dennych. W przypadku ryb 
pelagicznych nie można dokonać wiarygodnych 
szacunków. Podstawą oceny stanu dobra 
chronionego ryb (żyjących na dnie) są aktualne 
badania biologiczne ryb z zakresu wstępnego 
badania obszaru O-1.3 z jesieni 2018 i wiosny 
2019 roku. Informacje ze wstępnego badania 
obszaru są uzupełnione o wyniki obecnego 
badania podstawowego OWP „Baltic Eagle” z 
jesieni 2018 (IfAÖ 2019) oraz badania klastra 
Westlich Adlergrund z marca 2017 do lutego 
2018 (BioConsult SH 2019). Te ostatnie 
wykorzystują dane z Thünen-Instituts für 
Ostseefischerei (badanie BaltBox 2016 i 
badanie BITS 2016/2017). Odniesienie 
historyczne zostało przedstawione w postaci 
Ehrich et al. (2006). Nie jest możliwe wiarygodne 
przewidzenie prawdopodobnego wpływu zmiany 
siedliska poprzez wprowadzenie twardego 
podłoża na rozwój fauny rybnej. 

  Ocena stanu dobra chronionego ryb 

Ocena statusu zbiorowisk ryb dennych opiera 
się na  

i) rzadkości i zagrożeniu,  
ii) różnorodności i specyfiki oraz  
iii) obciążeniu wstępnym.  

Te trzy kryteria zostały określone poniżej i mają 
zastosowanie do obszaru O-1.3. Na koniec 
analizuje się znaczenie obszaru w odniesieniu 
do cyklu życia zbiorowiska ryb. 

2.6.2.1 Rzadkość i zagrożenie 

Rzadkość występowania i zagrożenie dla 
zbiorowiska ryb ocenia się na podstawie udziału 
gatunków w danych badaniach (patrz 2.6.1), 
które zostały przypisane do jednej ze 
standardowych kategorii z Czerwonej Księgi 
zgodnie z obecną Czerwoną Księgą i całkowitą 
listą gatunków ryb morskich (Thiel et al. 2013) 
oraz dla gatunków diadromicznych z Czerwonej 
Księgi ryb słodkowodnych (Freyhof 2009):  
 
0: Wymarłe lub zaginione, 
1: zagrożone wymarciem 
2: silnie zagrożone, 
3: zagrożone 
G: Zagrożenie nieznanej skali 
R: bardzo rzadkie 
V: Lista ostrzegawcza 
D: Niewystarczające dane 
*: niezagrożone 
 
Względne udziały gatunków z Czerwonej Księgi 
ocenianych w tych kategoriach odnoszą się do 
względnych udziałów gatunków ze źródeł 
danych wymienionych w 2.6.1. Szczególną 
uwagę zwraca się również na zagrożoną 
sytuację gatunków wymienionych w załączniku II 
do dyrektywy FFH. Są one przedmiotem 
ogólnoeuropejskich działań ochronnych i 
wymagają specjalnych środków ochronny. 
Rzadkość występowania lub sytuacja 
zagrożenia jest wysoka, jeśli gatunki z kategorii 
„0” (”wymarłe lub zaginione”) i „1” (”zagrożone 
wymarciem”) występują regularnie, tzn. jeśli w 
danym momencie zarejestrowano nie tylko 
jeden okaz. Jest ona średnia dla kategorii „2” 
(”silnie zagrożone”) i „3” (”zagrożone”) oraz niska 
dla kategorii „potencjalne” i „niezagrożone”. 
Gatunki wymienione w załączniku II do 
dyrektywy FFH są na ogół klasyfikowane jako 
wysoce. Taksony te są przedmiotem 
ogólnoeuropejskich wysiłków ochronnych i 
należy podjąć specjalne środki ochronne w 
odniesieniu do ich siedlisk. 
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Na obszarze „O-1.3” podczas obu kampanii nie 
udokumentowano żadnych gatunków o kategorii 
zagrożenia 0, 1, 2, 3, G lub R. Podobnie, gatunki 
z listy ostrzegawczej (V) nie zostały 
uwzględnione. W przypadku trzech gatunków 
(kurek szary, babka przezroczysta i babka mała) 
podstawa danych do oceny ryzyka jest 
niewystarczająca (D), natomiast w przypadku 16 
gatunków zdecydowana większość 
schwytanych gatunków (84,2%) jest uważana za 
niezagrożoną (*) Thiel et al. 2013). (Tabela 7). 
Karlik Trisopterus minutus został złowiony 
podczas wstępnego badania obszaru, ale 
gatunek ten nie został sklasyfikowany w 
Czerwonej Księdze (Thiel et al. 2013).  
Nie wykryto żadnych gatunków o kategoriach 
ryzyka 0, 1, G lub R w połowach 
monitorowanych w klastrze Westlich Adlergrund 
do Baltic Eagle z obszaru morskiego 
otaczającego obszar O-1.3. Przy połowach 
węgorza europejskiego Anguilla anguilla, 
parposza Alosa fallax oraz węgorzycy Zoarces 
viviparus występował jeden gatunek silnie 
zagrożonego, jeden zagrożony i jeden z listy 
ostrzegawczej. Dla tobiasza Ammodytes 
tobianus, liry Callionymus lyra, kurka 
czerwonego i szarego, niegładzicy Hippoglossus 
platessoides, dobijaka Hyperoplus lanceolatus, 
kura diabła Myoxocephalus scorpius oraz 
igliczni małej Syngnathus rostellatus baza 
danych była zbyt mała do opracowania oceny, a 
przy 27 gatunkach prawie dwie trzecie określono 
jako niezagrożone (THIEL ET AL. 2013; Tabela 7). 
Karlik, wężyna Entelurus aequoreus i iglicznia 
większa Syngnathus acus występowały w 
połowach monitorujących w klastrze Westlich 
Adlergrund oraz Baltic Eagle, ale nie zostały 
jednak ocenione w Czerwonej Księdze dla 
Morza Bałtyckiego (Thiel et al. 2013). 

Spośród 89 przyjętych gatunków ryb i minogów 
w Morzu Bałtyckim, których stan zagrożenia 
został oceniony w aktualnej Czerwonej Księdze 
(Thiel et al. 2013), 9% (8 gatunków) uważa się 
za wymarłe lub w różnym stopniu zagrożone (0, 
1, 2, 3, G). Biorąc pod uwagę niezwykle rzadkie 

gatunki, udział gatunków z Czerwonej Księgi 
wzrasta do 16,9% (15 gatunków). W przypadku 
węgorzycy gatunek jest utrzymywany na liście 
ostrzegawczej. W przypadku dobrej jednej piątej 
z utrwalonych gatunków ocena nie jest możliwa 
ze względu na brak danych, a w przypadku 55 
gatunków (61,8%) nie stwierdzono żadnego 
zagrożenia (Tabela 7).  
W obszarze O-1.3 zidentyfikowano jedynie 
gatunki niezagrożone lub takie, których nie 
można było ocenić ze względu na brak 
wystarczających danych. Niemniej jednak 
istnieją dowody na obecność niektórych 
zagrożonych gatunków z okolicznych terenów. 
Na przykład, w obszarze referencyjnym 
wstępnych badań obszaru jesienią 2018 r., łosoś 
atlantycki został określony jako gatunek 
zagrożony zgodnie z Thiel et al. 2013 (kategoria 
zagrożenia 3), który jest również wymieniony w 
załączniku II do dyrektywy FFH (Thiel & Winkler 
2007). Mimo że złowiono tylko jeden osobnik 
tego gatunku, świadczy to o tym, że nie można 
wykluczyć obecności na tym obszarze gatunków 
zagrożonych, chronionych lub rzadkich. 
Wcześniejsze badania (Ehrich et al. 2006) 
również wykazały, że na tym obszarze 
prawdopodobne jest występowanie gatunków 
rzadkich, zagrożonych lub szczególnie 
chronionych. 
W ogólnej ocenie fauna rybna w obszarze O-1.3 
jest zatem oceniana jako średnia w odniesieniu 
do kryterium rzadkości i zagrożenia, pomimo 
dominacji gatunków niezagrożonych.  

2.6.2.2 Różnorodność i specyfika 

Różnorodność zbiorowiska ryb można opisać za 
pomocą liczby gatunków (różnorodność α, 
„Species richness”). Skład gatunkowy może być 
wykorzystany do oceny specyfiki zbiorowiska 
ryb, tzn. tego, jak regularnie występują gatunki 
typowe dla danego siedliska. Ocenia się, w jakim 
stopniu występują gatunki charakterystyczne dla 
danego siedliska i jak regularnie się one 
pojawiają. Różnorodność i specyfikę uznaje się 
za wysokiego poziomu, jeśli istnieje duża liczba 
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gatunków regularnie występujących lub jeśli 
gatunki typowe dla danego siedliska występują 
w dużych zagęszczeniach. Klasyfikacja średnia 

ma miejsce, jeżeli typowe zbiorowiska 
występują, ale  

Tabela 7; Bezwzględna liczba gatunków i względny udział ryb z Czerwonej Księgi, które zostały 
udokumentowane podczas wstępnej oceny obszaru (FVU) w obszarze O-1.3, podczas oceny 
oddziaływania na środowisko (UVU) (Westlich Adlergrund i Baltic Eagle) oraz w całym niemieckim 
Morzu Bałtyckim (Czerwona Lista i Całkowita Lista Gatunków, THIEL ET AL. 2013). 

Kategoria Czerwonej 
Księgi 

FVU O-1.3 
UVU Westlich 

Adlergrund & Baltic 
Eagle 

Niemieckie Morze 
Bałtyckie (Thiel et al. 

2013) 
absolutna 

liczna 
gatunków 

względny  
Udział [%] 

absolutna 
liczna 

gatunków 

względny  
Udział [%] 

absolutna 
liczna 

gatunków 

względny  
Udział [%] 

0: Wymarłe lub 
zaginione 0 0 0 0 1 1,1 

1: Zagrożone 
wymarciem 0 0 0 0 2 2,2 

2: Silnie zagrożone 0 0 1 2,6 1 1,1 

3: Zagrożone 0 0 1 2,6 3 3,4 

G: Zagrożenie nieznanej 
skali 0 0 0 0 1 1,1 

R: Bardzo rzadkie 0 0 0 0 7 7,9 

V: Lista ostrzegawcza 0 0 1 2,6 1 1,1 
D: Niewystarczające 
dane 3 15,2 8 21,1 18 20,2 

*: Niezagrożone 16 84,2 27 71,1 55 61,8 

Suma gatunków 191 382 89 

1 Karlik został złowiony podczas wstępnego badania obszaru, ale nie został oceniony w Czerwonej Księdze dla Morza 
Bałtyckiego. 2 Karlik, wężyna oraz iglicznia większa występowały podczas połowów monitorowanych w klastrze Westlich 
Adlergrund i Baltic Eagle, jednak nie zostały ocenione w Czerwonej Księdze dla Morza Bałtyckiego. 

dane taksony lub ich części występują w 
nietypowo niewielkich zagęszczeniach lub 
częstotliwościach. Wartość średnia jest również 
stosowana, gdy gęstość populacji ryb dennych 
jako całości jest średnia do wysokiej, ale 
obejmuje również małe lub średnie udziały 
niecharakterystycznych taksonów. Specyfikę i 
różnorodność uznaje się za niskie, jeśli 
występujące gatunki są w przeważającej mierze 
obce dla danego siedliska. 

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie 
udokumentowane gatunki, to w Morzu Bałtyckim 
występuje ich 176 (Winkler et al. 2000). Zgodnie 
z bazą danych ryb Fishbase, od listopada 2015 

roku w całym Morzu Bałtyckim potwierdzono 160 
gatunków ryb (Froese & Pauly 2019). Winkler & 
Schröder (2003) wymieniają 151 gatunków dla 
całego niemieckiego wybrzeża Morza 
Bałtyckiego, na które istnieją naukowo 
potwierdzone dowody z niemieckiego regionu 
Morza Bałtyckiego. Thiel et al. (1996) podał 
liczbę gatunków ryb bałtyckich jako 144, w tym 
97 gatunków ryb morskich, 7 gatunków ryb 
migrujących i 40 gatunków ryb słodkowodnych. 
W latach 1977–2005 Ehrich et al. (2006) 
zidentyfikował w Morzu Bałtyckim 58 gatunków 
ryb. Zdecydowana większość to osobniki 
rzadkie, a tylko nieco ponad połowa z nich 
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rozmnaża się regularnie w niemieckiej 
Wyłącznej Strefie Ekonomicznej lub występuje w 
postaci larw, młodych lub dorosłych osobników. 
Zgodnie z tymi kryteriami na Morzu Bałtyckim 
uznaje się za przyjęte tylko 89 gatunków (Thiel 
et al. 2013). W ramach „Baltic International Trawl 
Surveys” (BITS) potwierdzono w 2018 (1 i 4 
kwartał) oraz 2019 (1 kwartał) 59 gatunków ryb 
w południowym Morzu Bałtyckim. W niemieckiej 
WSE, reprezentowanej tutaj przez odnoszące 
się do klastra dane o rybach z badań 
oddziaływania na środowisko, zidentyfikowano 
łącznie 41 gatunków w 127 skrzyniach. 60 
skrzyń z badań wstępnych powierzchni O-1.3 
ujawniło 20 gatunków, czyli taką samą liczbę 
gatunków na skrzynię, jak w przypadku 
monitoringu połowów z obszarów występowania 
Westlich Adlergrund oraz Baltic Eagle (  
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Tabela 8). 

Wstępne badanie obszaru „O-1.3” wykazało 
skład gatunkowy i strukturę dominacji typową dla 
tego regionu Morza Bałtyckiego (Basen 
Arkoński) (por. Thiel et al. 1996). Pod względem 
liczebności i biomasy dorsz, flądra, gładzica i 
witlinek dominowały zarówno na obszarze O-
1.3, jak i na powiązanym obszarze 
referencyjnym, co zostało potwierdzone 
wynikami badań z lat 2011-2013 (IfAÖ 2013). 
Liczebność i biomasa pozostałych 
potwierdzonych gatunków była stosunkowo 
niska podczas tych badań (IfAÖ 2013), jak 
również podczas wstępnych badań obszaru. 
Skład gatunkowy i dominująca struktura 
zbiorowisk rybnych w obszarze O-1.3 jest 
typowa dla tego regionu Morza Bałtyckiego. 
Reprezentowane były również typowe i 
charakterystyczne gatunki zarówno 
pelagicznych jak i dennych składników 
rozpatrywanych zbiorowisk rybnych. W 
zasobności i biomasie połowów dominowały 
dorsz, flądra, gładzica i witlinek. Porównanie z 
wcześniejszymi badaniami (patrz literatura 
powyżej) wskazuje na stabilną strukturę 
gatunkową i dominującą na obszarze O-1.3. W 
związku z tym obszar „O-1.3” został w zakresie 
kryterium „różnorodności i indywidualności” 
sklasyfikowane jako wysokie. 

2.6.2.3 Obciążenie wstępne 

Obciążenie wstępne zbiorowisko ryb jest 
definiowane przez wpływy antropogeniczne, z 
których najważniejszym jest rybołówstwo. 
Obciążenie substancjami odżywczymi może 
również wpływać na środowisko naturalne. 
Ponadto ryby podlegają innym bezpośrednim 
lub pośrednim wpływom człowieka, takim jak 
żegluga, zanieczyszczenia, wydobycie piasku i 
żwiru, których wpływ na faunę rybną w zakresie 
ilościowym jest trudny do określenia. Ponadto 
nie można w sposób wiarygodny oddzielić od 
siebie względnego wpływu poszczególnych 

czynników antropogenicznych na zbiorowisko 
ryb oraz ich interakcji z naturalnymi biotycznymi 
(drapieżniki, ofiary, konkurencja, rozmnażanie) i 
abiotycznymi (hydrografia, meteorologia, 
dynamika osadów) parametrami niemieckiej 
WSE. Pobieranie gatunków docelowych i 
przyłowów oraz wpływ na dno morskie w 
przypadku metod połowów dennych można 
jednak uznać za najskuteczniejszy sposób 
zakłócenia funkcjonowania zbiorowiska ryb. 
Stada nie są oceniane w mniejszej skali 
przestrzennej, takiej jak WSE Morza 
Bałtyckiego, więc odniesienie do informacji ze 
wstępnego badania obszaru może być 
dokonane tylko częściowo w tej samej skali 
przestrzennej. 

Z 89 gatunków uchodzących w Morzu Bałtyckim 
za znane (Thiel et al. 2013), poławianych jest w 
celach handlowych 17 stad z 9 gatunków (ICES 
2019). Ocena istniejących zanieczyszczeń jest 
oparta na „Fisheries overview – Baltic Sea 
Ecoregion” Międzynarodowej Rady Badań 
Morza (ICES 2019). Rybołówstwo ma dwa 
główne skutki dla ekosystemu: zakłócenie lub 
zniszczenie siedlisk bentosowych przez sieci 
denne oraz wybieranie gatunków docelowych i 
gatunków przyławianych. Te ostatnie często 
obejmują gatunki chronione, zagrożone lub 
niechronione, w tym nie tylko ryby, ale również 
gady, ptaki i ssaki (ICES 2019). Niemiecka flota 
składa się z ponad 700 statków rybackich, ale 
tylko 60 z nich działa na obszarach odległych od 
wybrzeża. Na morzu terytorialnym 650 
mniejszych jednostek prowadzi wyłącznie 
połowy przy użyciu włóka dennego. Liczbę 
wędkarzy na samym tylko niemieckim wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego szacuje się na 161 000, 
którzy łowią z brzegu lub z łodzi w odległości 5 
mil morskich od brzegu dorsza, śledzia, troć 
wędrowną, witlinka i płastugi (Hyder et al. 2017). 
Połowy przemysłowe oraz wielkość stada 
tarłowego są mierzone w odniesieniu do 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
(Maximum sustainable yield,  
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Tabela 8: Lista wszystkich gatunków ryb zarejestrowanych w obszarze inwestycji O-1.3 oraz w 
otaczającym go obszarze morskim Westlich Adlergrund i Baltic Eagle wraz z ich statusem w Czerwonej 
Księdze Morza Bałtyckiego (RLS; Thiel et al. 2013) oraz ich sposobem życia (LW; p = pelagiczny, d = 
denny). 

Artname Deutscher Trivialname LW RLS
O-1.3 (Herbst 2018 & 

Frühjahr 2019, 60 Hols)

Westl. Adlergrund & 
Baltic Eagle        

(2016/ 2017, 127 Hols)

Agonus cataphractus Steinpicker d * x
Alosa fallax Finte p 3 x
Ammodytes tobianus Tobiasfisch p D x
Anguilla anguilla Aal d 2 x
Aphia minuta Glasgrundel p D x
Callionymus lyra Gestreifter Leierfisch d D x
Chelidonichthys lucerna Roter Knurrhahn d D x
Clupea harengus Hering p * x x
Cyclopterus lumpus Seehase d * x
Enchelyopus cimbrius Vierbärtelige Seequappe d * x x
Engraulis encrasicolus Sardelle p * x x
Entelurus aequoreus Große Schlangennadel p - x
Eutrigla gurnardus Grauer Knurrhahn d D x x
Gadus morhua Dorsch d * x x
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling p * x x
Gobius niger Schwarzgrundel d * x
Hippoglossoides platessoides Doggerscharbe d D x
Hyperoplus lanceolatus Großer Sandaal p D x
Limanda limanda Kliesche d * x x
Liparis liparis Großer Scheibenbauch d * x
Melanogrammus aeglefinus Schellfisch d * x
Merlangius merlangus Wittling d * x x
Myoxocephalus scorpius Seeskorpion d D x
Neogogius melanostomus Schwarzmundgrundel d * x
Osmerus eperlanus Stint p * x x
Perca fluviatilis Flussbarsch p * x
Platichthys flesus Flunder d * x x
Pleuronectes platessa Scholle d * x x
Pollachius virens Seelachs d * x
Pomatoschistus minutus Sandgrundel d * x x
Scomber scombrus Makrele p * x
Scophthalmus maximus Steinbutt d * x x
Scophthalmus rhombus Glattbutt d * x x
Solea solea Seezunge d * x x
Sprattus sprattus Sprotte p * x x
Stizostedion lucioperca Zander p * x
Syngnathus acus Große Seenadel p - x
Syngnathus rostellatus Kleine Seenadel p D x
Syngnathus typhle Grasnadel p * x
Trachinus draco Großes Petermännchen d * x
Trachurus trachurus Stöcker p * x x
Trisopterus minutus Zwergdorsch d - x x
Zoarces viviparus Aalmutter d V x

20 41SUMME Arten
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MSY), biorąc pod uwagę podejście ostrożne. 
Pod względem intensywności połowów 
rozważono łącznie 17 stad, z których 14 zostało 
ocenionych naukowo, a tylko 3 nie. Z 17 
ocenianych stad, 7 jest zarządzanych w sposób 
zrównoważony, 5 uważa się za nadmiernie 
eksploatowane, a dla kolejnych 5 nie określono 
jeszcze punktów odniesienia (rysunek 12 i ICES 
2019). 10 z 17 stad oceniono pod względem ich 
zdolności reprodukcyjnej (biomasa tarłowa). 
Sześć z nich ma pełną zdolność reprodukcyjną, 
2 są poniżej tej zdolności, natomiast dla 9 stad 
nie określono punktów odniesienia pod 
względem zdolności reprodukcyjnej (rys. 12 i 
ICES 2019). Udział biomasy w całkowitych 
połowach w Morzu Bałtyckim (756 100 t w 2019 
r.) stad zarządzanych przy zbyt dużej 
intensywności połowów zdecydowanie 
przeważa nad udziałami stad poławianych w 
sposób zrównoważony i nieocenionych (>75%, 
rys. 1). Niemniej jednak ryby pochodzące ze 
stad, których zdolność reprodukcyjna 
przekracza określone punkty odniesienia, 
stanowią większość udziału biomasy w 
połowach (>75%). Biomasa z ocenianych stad 
oraz tych, których potencjał rozrodczy jest 
poniżej poziomu odniesienia, stanowi ogółem 
mniej niż 25% (rysunek 12). 

W przypadku gatunków docelowych i gatunków 
przyławianych w rybołówstwie na Morzu 
Bałtyckim można założyć, że rybołówstwo ma 
bezpośredni wpływ na rozwój populacji, np. 
poprzez ukierunkowane usuwanie większych 
osobników, które w istotny sposób przyczyniają 
się do stabilności populacji poprzez 
nieproporcjonalnie duże i żywotne potomstwo. 
Efekt ten został ujawniony we wstępnych 
badaniach obszaru dla dorsza, flądry i gładzicy: 
Względny udział złowionego dorsza powyżej 50 
cm był stosunkowo niski, a dla flądry i gładzicy 
stosunkowo niski był również udział większych 
lub starszych osobników (grupa wiekowa IV) w 
ogólnej liczbie mierzonych osobników. Mimo że 
w obszarze O-1.3 i otaczających go obszarach 
(BSH, niepublikowane) wszechobecne są ślady 

wleczonych narzędzi połowowych mających 
kontakt z dnem, wysoki udział biomasy ryb jest 
usuwany stosunkowo delikatnie za pomocą 
włóków dennych lub włoków pelagicznych. 
Szacuje się, że w 2019 r. intensywność połowów 
będzie zbyt duża, natomiast zdolności 
reprodukcyjne nie będą zagrożone. 

Oprócz rybołówstwa, jednym z największych 
problemów ekologicznych dla środowiska 
morskiego Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja 
(BMU 2018). Pomimo zmniejszonego dopływu 
składników pokarmowych i niższej ich 
koncentracji, niemieckie Morze Bałtyckie jest 
nadal uważane za eutroficzne. Azotany i 
fosforany są wprowadzane głównie rzekami, co 
prowadzi do wyraźnego gradientu stężenia 
składników pokarmowych od wybrzeża do 
otwartego morza. (BROCKMANN ET AL. 2017). 
Istotnymi bezpośrednimi skutkami eutrofizacji są 
zwiększone stężenia chlorofilu-a, zmniejszona 
przejrzystość wody, lokalny spadek powierzchni 
trawy morskiej i gęstości roślinności wraz z 
towarzyszącym jej masowym rozmnażaniem się 
glonów oraz zwiększona liczba komórek 
potencjalnie szkodliwych gatunków zielenic. W 
szczególności przybrzeżne skupiska trawy 
morskiej w Morzu Bałtyckim odgrywają ważną 
rolę ochronną dla tarlisk i młodych ryb (Bobsien 
& Brendelberger 2006). Wraz z rosnącym 
zmniejszaniem się skupisk trawy morskiej na 
skutek eutrofizacji, istnieje mniej obszarów 
ochronnych i potencjalnie wyższe wskaźniki 
drapieżników. Pośrednie skutki wzbogacania 
składników pokarmowych, takie jak niedobór 
tlenu i zmieniony skład gatunkowy 
makrozoobentosu, mogą mieć również wpływ na 
faunę ryb. Dla wielu gatunków przetrwanie i 
rozwój ikry i larw ryb zależy od stężenia tlenu. 
(SERIGSTAD 1987). W zależności od tego, ile 
tlenu jest potrzebne, jego brak może prowadzić 
do śmierci tarlaka i larw ryby. Ponadto zmieniony 
skład gatunkowy organizmów bentosowych 
może również wpływać na różnorodność 
biologiczną  
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Rysunek 12: Podsumowanie stanu zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim w 2019 roku. Po stronie lewej: 
Intensywność połowów oznacza liczbę stad (u góry) i udział biomasy w połowie (u dołu; w 1000 ton), 
który jest poniżej (na zielono) lub powyżej (na czerwono) poziomu odniesienia (intensywność połowów 
dla zrównoważonego odłowu, FMSY). Po stronie prawej: Zdolność reprodukcyjna oznacza liczbę stad 
(u góry) i udział biomasy w połowie (u dołu), która jest powyżej (na zielono) lub poniżej (na czerwono) 
poziomu odniesienia (biomasa tarłowa, MSY Btrigger). Szary kolor oznacza liczbę lub udział biomasy 
w połowach stad, dla których nie określono punktów odniesienia i w związku z tym nie jest możliwa 
ocena stada. Uwzględniono łącznie 17 stad, które razem odpowiadały za ponad 750 000 ton złowionych 
ryb. Zmieniono zgodnie z ICES (2019).

zbiorowiska ryb, zwłaszcza tych tzw. 
specjalistów od żywności. W zestawieniu 
wskaźników dotyczących rybołówstwa (ICES 
2019), wpływu połowów dennych na ekosystem 
(Watling & Norse 1998, Hiddink et al. 2006) oraz 
połowów włokiem dennym, fauna ryb jest zatem 
sklasyfikowana jako średnia w odniesieniu do 
obciążenia wstępnego na obszarze O-1.3. 

2.6.2.4 Znaczenie obszaru O-1.3 dla ryb 

Nadrzędnym kryterium znaczenia obszaru O-1.3 
dla ryb jest relacja do cyklu życiowego, w 
ramach którego różne stacje związane są z 
wymaganiami siedlisk specyficznymi dla danego 
etapu poprzez mniej lub bardziej rozległe 
wędrówki pomiędzy nimi. Podczas wstępnych 
badań terenowych złowiono głównie dorsza 
dojrzałego, prawdopodobnie z głównych tarlisk 
w południowo-zachodniej części Morza 
Bałtyckiego (Bleil et al. 2009). Obszar O-1.3 

należy zatem uznać za część terenu dorastania. 
Z drugiej strony, większość fląder i gładzic była 
już dojrzała, z bardzo niskim odsetkiem młodych 
zwierząt. Obszar O-1.3 nie służy więc 
prawdopodobnie jako obszar dorastania. 
Aktywności tarłowej nie można było wykryć za 
pomocą zastosowanych metod (jaja, larwy, 
dojrzałe zwierzęta tarłowe), ale warunki na O-1.3 
odpowiadają wymaganiom siedliskowym obu 
gatunków (Heessen et al. 2015), więc nie można 
wykluczyć aktywności tarłowej. Odnotowano 
zarówno młode, jak i dojrzałe osobniki witlinka, 
co sugeruje, że obszar ten jest wykorzystywany 
przez ten gatunek do różnych celów. Ponieważ 
jednak witlinek w Morzu Bałtyckim składa ikrę 
tylko w Morzu Bełtów i Kattegat (Heessen et al. 
2015), funkcja obszaru O-1.3 jako tarliska tego 
gatunku jest bardzo mało prawdopodobna.  

Obszar „O-1.3” jest wykorzystywany przez 
cztery gatunki o charakterze dennym jako 
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obszar dorastania (dorsz i witlinek), 
prawdopodobnie jako tarlisko (flądra i gładzica) 
oraz jako miejsce żerowania (wszystkie cztery 
gatunki). Gatunki te występują w całym Morzu 
Bałtyckim i są uniwersalistami żywności. 
Lokalnie ograniczony obszar O-1.3 jest zatem 
uważany za obszar o średnim znaczeniu jako 
środowisko życia ryb. 

 Ssaki morskie 

W niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego 
regularnie występują trzy gatunki ssaków 
morskich: morświn zwyczajny (Phocoena 
phocoena), szarytka zwyczajna (Halichoerus 
grypus) oraz foka pospolita (Phoca vitulina). 
Wszystkie trzy gatunki charakteryzują się 
wysoką mobilnością. Migracja, zwłaszcza w 
poszukiwaniu żywności, nie ogranicza się do 
WSE, ale obejmuje również morze przybrzeżne 
i duże transgraniczne obszary Morza 
Bałtyckiego. Dwa gatunki fok mają swoje 
miejsca spoczynku i odpoczynku na wyspach i 
piaszczystych ławicach w obszarze morza 
przybrzeżnego. W celu poszukiwania jedzenia, 
podejmują one dalekie wędrówki na otwartym 
morzu. Ze względu na ich dużą mobilność i 
wykorzystanie bardzo rozległych obszarów, 
konieczne jest uwzględnienie ich występowania 
nie tylko w niemieckiej WSE, ale na całym 
obszarze zachodniego Morza Bałtyckiego. 

Ssaki morskie są jednymi z głównych 
konsumentów morskiego łańcucha 
pokarmowego. W związku z tym są one 
uzależnione od dolnych elementów morskiego 
łańcucha pokarmowego: Z jednej strony od ich 
bezpośrednich organizmów żywieniowych (ryb i 
zooplanktonu), a z drugiej strony pośrednio od 
fitoplanktonu. Jako konsumenci na szczycie 
morskiego łańcucha pokarmowego, ssaki 
morskie również wpływają na występowanie 
organizmów pokarmowych. 

 

 

  Dane 

Aktualna ilość danych na temat występowania 
ssaków morskich jest na dobrym poziomie. 
Większość danych jest gromadzona przy użyciu 
standardowych metod zapisu zgodnych ze 
standardem badania wpływu morskich turbin 
wiatrowych na środowisko morskie (StUK4, BSH 
2013), z systematycznym zapewnieniem jakości 
i wykorzystywania do badań, co powoduje, że 
aktualny stan wiedzy o występowaniu ssaków 
morskich w wodach niemieckich można 
sklasyfikować jako dobry. Dobra sytuacja w 
zakresie danych pozwala zatem na rzetelny opis 
i ocenę złoża oraz ocenę jego stanu. Należy 
zauważyć, że dane dotyczące występowania są 
ważne dla opisania i oceny występowania 
wysoce ruchliwych gatunków, takich jak 
morświn, podobnie jak dane umożliwiające 
wgląd w czasowe i przestrzenne wykorzystanie 
wybranych siedlisk. 

Występowanie morświna pospolitego w 
niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego 
charakteryzuje się silnym nachyleniem z 
malejącymi gęstościami od zachodu w kierunku 
środkowego Morza Bałtyckiego. Ponadto, 
występowanie wykazuje zmienność sezonową.  

Różne dane są dostępne w odniesieniu do 
różnych poziomów przestrzennych: 

• dla całego obszaru wód Europy Północnej, 
badania w ramach SCANS I, II i III (Small 
Cetacean Abundance in the North Sea and 
Adjacent Waters) w latach 1994, 2005 i 
2016 oraz tzw. Mini-SCANS z 2012 r. 
(SCANS obejmuje jednak tylko zachodnie 
Morze Bałtyckie aż do niemieckiej części 
Zatoki Pomorskiej), 

• dla całego obszaru Morza Bałtyckiego 
pomiary akustyczne w ramach unijnego 
projektu badawczego SAMBAH (Static 
Acoustic Monitoring of the Baltic Sea 
Harbour Porpoise, 

• Projekty badawcze w niemieckiej WSE i na 
morzach przybrzeżnych, takie jak MINOS 
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(morskie zwierzęta stałocieplne na Morzy 
Północnym i Bałtyckim): Podstawy oceny 
morskich turbin wiatrowych) – oraz badań w 
latach 2002-2006 w ramach programu 
MINOSplus, 

• Badania w ramach procedur wydawania 
zezwoleń i zatwierdzania planów dla 
morskich farm wiatrowych w obszarach O-
1, O-2 i O-3 (FEP, 2019 r.), które są 
poddawane ponownej ocenie na potrzeby 
badania wstępnego w obszarze O-1.3, 

• Badania w zakresie procedur udzielania 
zezwoleń dla rurociągów i kabli, 

• Monitoring obszarów Natura 2000 / 
monitoring akustyczny prowadzony przez 
Niemieckie Muzeum Oceanograficzne na 
zlecenie Federalnej Agencji Ochrony 
Przyrody (BfN) 

SAMBAH to międzynarodowy projekt 
monitorujący, którego celem jest promowanie 
ochrony morświna bałtyckiego za pomocą 
danych naukowych. W okresie od maja 2011 r. 
do maja 2013 r. w środkowym Morzu Bałtyckim 
umiejscowiono 300 detektorów typu „klik” w celu 
określenia gęstości, częstotliwości i 
rozmieszczenia populacji morświna 
zwyczajnego. 

  Rozkład przestrzenny i zmienność 
czasowa 

Duża mobilność w zależności od specyficznych 
warunków środowiska morskiego prowadzi do 
dużej zmienności przestrzennej i czasowej 
występowania ssaków morskich. Zarówno 
rozmieszczenie, jak i liczebność zwierząt różnią 
się w zależności od pory roku. Aby móc 
wyciągać wnioski na temat sezonowych 
schematów rozmieszczenia i wykorzystania 
różnych części niemieckiego Morza Bałtyckiego, 
konieczna jest dobra baza danych. Aby móc 
wykryć skutki zmienności w ciągu roku i między 
latami, konieczne są zwłaszcza długoterminowe 
badania na dużą skalę. 

2.7.2.1 Morświny zwyczajne 

Morświn jest szeroko rozpowszechnionym 
gatunkiem waleni w umiarkowanych wodach 
północnego Atlantyku i północnego Pacyfiku 
oraz w niektórych morzach marginalnych, takich 
jak Morze Bałtyckie. Ze względu na swoje 
zachowania łowieckie i nurkowe, 
rozmieszczenie morświnów zwyczajnych jest 
ograniczone do szelfów kontynentalnych (Read 
1999). W Morzu Bałtyckim morświn jest jedynym 
gatunkiem walenia, który występuje regularnie.  

Morświny zwyczajne występują przez cały rok w 
niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego, ale w 
zależności od pory roku, wykazują one różnice w 
gęstości ich występowania i rozmieszczenia 
przestrzennego (GILLES et al. 2008, 2009). 
Sezonowe schematy rozmieszczenia są jednak 
mniej wyraźne niż na Morzu Północnym. 

Badania wskazują, że w wodach pomiędzy 
Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim 
występują trzy odrębne populacje morświna: a) 
populacja Morza Północnego i Skagerrak, b) 
populacja Morza Bełtów (Kattegat, Morze 
Bełtów, Sund i zachodnie Morze Bałtyckie) oraz 
c) odrębna populacja centralnego Morza 
Bałtyckiego (Teilmann et al. 2011). Na istnienie 
odrębnej populacji we wschodniej części Morza 
Bałtyckiego, liczącej kilkaset zwierząt, wskazują 
wyniki badań morfometrycznych i genetycznych 
oraz wyniki projektu badawczego SAMBAH 
(Galatius et al. 2012). 

Morświny migrują w poszukiwaniu obfitych 
źródeł żywności i tymczasowo koncentrują się 
na obszarach o wysokiej jakości i/lub ilościowej 
podaży żywności (Reijnders 1992, Evans 1990). 
Ryby, głównie śledź i dorszowate, są częścią 
preferowanej diety morświna. Morświn 
zwyczajny poluje głównie na ławice ryb (Read 
1999). W spektrum pokarmowym dominują 
gatunki ryb pelagiczne i semipelagiczne. 
Opisane obszary lęgowe to głównie obszary 
przybrzeżne o głębokości wody poniżej 20 m, 
np. w Beltsee i na wybrzeżach Meklemburgii-
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Pomorza Przedniego(KINZE 1990, SCHULZE 
1996) 

Występowanie morświna zwyczajnego w 
niemieckim Morzu Bałtyckim 

Dla całego obszaru Kattegat, Beltsee, Sund i 
zachodniej części Morza Bałtyckiego w latach 
1994-2005 zaobserwowano znaczny spadek 
liczebności stada. Podczas gdy w 1994 r. dla 
tego obszaru zidentyfikowano jeszcze 27 800 
(95% przedział ufności = 11,946–64,549) 
zwierząt w ramach SCANS I, w 2005 r. było to 
już tylko 10 900 zwierząt (przedział ufności = 
5,840–20,214) (Teilmann et al. 2011). Różnica 
ta nie jest jednak znacząca ze względu na 
szeroki zakres 95% przedziałów ufności 
(ASCOBANS 2012). Obszar na wschód od 
Darßer Sill nie jest objęty badaniem SCANS. 

Scheidat et al. (2008) wykazali, że zagęszczenie 
zasobów w południowo-zachodniej części Morza 
Bałtyckiego podlega wahaniom zarówno 
sezonowym, jak i przestrzennym. Największe 
zagęszczenia występują w okolicach Zatoki 
Kilońskiej. Liczebność morświna zwyczajnego 
wahała się między 457 osobnikami w marcu 
2003 r. (przedział ufności: 0-1,632), a 
najwyższymi szacunkami w maju 2005 r. – 4,610 
zwierząt (przedział ufności: 2.259-9.098). 
Najnowsze szacunki dotyczące populacji dla 
Zatoki Kilońskiej (w tym wód duńskich aż do 
wyspy Fünen) w 2010 i 2011 r. wykazują niskie 
zagęszczenie poniżej 0,4 osobników na km² 
(Gilles et al. 2011). 

Na obszarze na wschód od Darßer i Limhamn 
Sill do Øland oraz na zewnątrz Zatoki Gdańskiej 
w 1995 r. zidentyfikowano łącznie tylko 599 
zwierząt. (HIBY & LOVELL 1995). Wartości te 
odzwierciedlają znaczący spadek liczebności 
stada wzdłuż gradientów od Kattegatu do wód 
polskich (Koschinski 2002). 

Analiza danych z lotniczych spisów, obserwacji 
przypadkowych i wyrzucania na brzeg wykazała, 
że zagęszczenie morświnów zwyczajnych w 
Morzu Bałtyckim zmniejsza się z zachodu na 

wschód (Siebert et al. 2006). Potwierdza to 
gradient w aktywności echolokacyjnej 
morświna(GILLESPIE et al. 2003, VERFUSS et al. 
2004). Dzięki zastosowaniu stacjonarnych 
detektorów typu „klik” (POD) prawie codziennie 
w okolicy wyspy Fehmarn wykrywano morświny. 
W okresie od 2008 r. do 2010 r. w okolicach 
Fehmarn i w Zatoce Meklemburskiej 
odnotowano 90 do 100% dni pozytywnych 
wykryć morświnów. Wyniki z Adlergrund i Ławicy 
Odrzańskiej wykazały znacząco niższe 
wskaźniki rejestracji morświna ogółem niż w 
zachodnich obszarach badań, gdzie 
maksymalnie było 21% dni wykryć w lutym 2010 
r. (Gallus et al. 2010). 

Dane z wieloletniego monitoringu Niemieckiego 
Muzeum Oceanograficznego pokazują, że 
niemieckie wody Morza Bałtyckiego 
zamieszkują głównie morświny z populacji 
Beltsee. Wskaźniki obecności morświna na 
zachód od Darßer Sill są znacznie wyższe niż na 
wschód (Gallus A., K. Krügel i H. Benke, 2015. 
Monitoring akustyczny morświnów zwyczajnych 
na Morzu Bałtyckim, część B w ramach 
monitoringu ssaków morskich 2014 na 
niemieckim Morzu Północnym i Bałtyckim na 
zlecenie BfN). 

Ostatnie wyniki projektu badawczego SAMBAH 
obejmującego kraje nadbałtyckie wykazały, że w 
Morzu Bałtyckim występują trzy populacje 
morświna: a) populacja Morza Północnego w 
Skagerrak, b) populacja Morza Bełtowego w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego – Kattegat, 
Beltsee, Sund – aż do obszaru na północ od 
Rugii oraz c) populacja Morza Bałtyckiego z 
obszaru na północ od Rugii i w środkowej części 
Morza Bałtyckiego. Liczebność populacji Morza 
Bałtyckiego oszacowano na 447 osobników 
(95% przedział ufności, 90 – 997) (SAMBAH 
2014 i 2016).  

Biorąc pod uwagę wyniki badań akustycznych, 
morfologicznych, genetycznych i satelitarnych, 
granica dla populacji morświna zwyczajnego w 
środkowej części Morza Bałtyckiego 
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sklasyfikowanego jako zagrożony leży zimą na 
wysokości Rugii 13°30’ na wschód (Sveegard et 
al., 2015). Wyniki wieloletniego projektu 
SAMBAH wykazały również, że w miesiącach 
zimowych do kwietnia zwierzęta z populacji w 
środkowej części Morza Bałtyckiego są szeroko 
rozpowszechnione i występują w pobliżu 
wybrzeża. Z drugiej strony, latem widać 
wyraźnie określoną granicę na wschód od 
Bornholmu (SAMBAH 2015, Carlen et al. 2019). 

Występowanie w rezerwatach przyrody 

W oparciu o wyniki badań MINOS i EMSON 
(badanie ssaków morskich i ptaków morskich w 
niemieckiej WSE Morza Północnego i Morza 
Bałtyckiego) w niemieckiej WSE Morza 
Bałtyckiego zidentyfikowano pięć obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla morświnów. Są to 
obszary FFH „Fehmarnbelt”, „Kadetrinne”, 
„Adlergrund”, „Westliche Rönnebank” i „Zatoka 
Pomorska z Ławicą Odrzańską”. 

Gradient z malejącym od zachodu gradientem 
liczebności w kierunku na wschód znajduje 
również odzwierciedlenie w występowaniu 
morświna zwyczajnego w rezerwatach przyrody. 
W systematycznych badaniach lotniczych 
morświny zaobserwowano w maju 2002 r. tylko 
na obszarze Adlergrund i Zatoki Pomorskiej 
(Gilles et al. 2004).  

Dla obszaru FFH „Westliche Rönnebank” i 
„Adlergrund” obliczenie liczebności jest możliwe 
tylko z bardzo dużym błędem szacunkowym. 
Wynika to z konsekwentnie niskiej liczby 
zwierząt korzystających z tego obszaru 
zachodniego Morza Bałtyckiego.  

Rozporządzeniami z 2017 r. obszary FFH w 
niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego uzyskały 
status obszarów ochrony przyrody. 

 

Występowanie w obszarze O-1.3 

Na podstawie wyników projektów badawczych 
MINOS i SAMBAH dotyczących środowiska 
pośredniego, obszar O-1.3 i jego otoczenie 
zostaną przypisane do siedliska morświna z 
monitoringu obszarów Natura 2000 na zlecenie 
Federalnej Agencji Ochrony Przyrody (BfN) oraz 
z monitoringu inwestycji morskich „Wikinger” i 
„Arkona Becken Südost”.  

Aktualne i kompleksowe wyniki dla obszaru O-1, 
w tym dla obszaru O-1.3, pochodzą również z 
badań w ramach bieżącego monitoringu dla 
klastra „Westlich Adlergrund” dla morskich farm 
wiatrowych „Wikinger” i „Arkona Becken Südost” 
(Mielke et al., 2017, SCHULTZE et al. 2018, 2019).  

W okresie od marca 2015 r. do lutego 2018 r. na 
obszarze objętym badaniem o powierzchni 2 
400 km kwadratowych przeprowadzono 30 
badań lotniczych wideo. Od marca 2015 r. do 
lutego 2016 r., przed rozpoczęciem budowy 
dwóch farm wiatrowych „Wikinger” i „Arkona 
Becken Südost”, zaobserwowano łącznie osiem 
morświnów zwyczajnych, dwie foki pospolite i 
jedną niezidentyfikowaną fokę. W okresie 
badania w latach 2016/2017 zainstalowano dwa 
fundamenty farmy wiatrowej „Wikinger”. 
Podczas fazy rozmieszczania zarejestrowano 
trzy morświny, w tym parę matkę z młodym i pięć 
fok. W kolejnym okresie objętym badaniem, 
trwającym od marca 2017 r. do lutego 2018 r., 
zarejestrowano pięć morświnów i osiem fok. W 
tym okresie badawczym zainstalowano 
fundamenty farmy wiatrowej „Arkona Becken 
Südost”. Wszystkie obserwacje miały miejsce od 
lipca do października. Wszystkie 
zaobserwowane zwierzęta w fazie 
poprzedzającej rozpoczęcie budowy, jak 
również w kolejnych fazach z pracami 
budowlanymi i eksploatacją turbin zostały 
zaobserwowane daleko poza obszarem farm 
wiatrowych „Wikinger” i „Arkona Becken 
Südost”, jak również poza obszarem O-1.3.  
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Od marca 2015 r. do lutego 2018 r. prowadzono 
comiesięczne badania ptaków morskich z 
zastosowaniem statków. Obserwowano również 
ssaki morskie. Jednakże obserwacje morświna 
zwyczajnego przez statek nie są wiarygodne, 
dlatego też obserwacje te należy traktować 
jedynie jako wskazówkę. Informacje z rejestracji 
na statkach dobrze pasują w czasie i przestrzeni 
do wyników badań samolotowych.  

Do opisu i oceny wykorzystania tego obszaru 
przez morświny wykorzystano dodatkowe dane 
z lat 2015-2018 z zapisów akustycznych C-POD 
w dwóch długookresowych stacjach 
monitorowania w odległości 1,8 km i 11,5 km od 
obszaru O-1,3. 

Dane z badania akustycznego z wykorzystaniem 
C-POD pokazują, że ten obszar niemieckiej 
WSE jest wykorzystywany przez morświny na 
małą skalę w okresie od czerwca do 
października. W stacji pomiarowej na obszarze I 
rezerwatu przyrody „Zatoka Pomorska – 
Rönnebank” w odległości 11,5 km, w okresie od 
marca 2015 r. do lutego 2016 r. odnotowano 
łącznie 17,8% dni detekcji pozytywnej, tj. 65 z 
365 dni obecności morświnów na tym obszarze 
(Mielke et al., 2017). Również w kolejnych latach 
większa aktywność była zawsze wykrywana na 
stacji w odległości 11,5 km niż na stacji w 
odległości 1,8 km. Aktywność na stacji w 
odległości 1,8 km rejestrowana była głównie w 
ciągu dnia, natomiast na stacji w odległości 11,5 
km aktywność nocna była wyższa niż dzienna. 

Ustalenia ze wszystkich badań potwierdzają, że 
wykorzystanie terenu O-1.3 i jego otoczenia 
przez morświny jest niskie w porównaniu z 
wykorzystaniem na zachód od Darßer Sill, z 
wysokim stopniem zmienności w skali roku. Z 
tego powodu ocena użytkowania siedliska 
opiera się na odsetku dni, w których odnotowano 
kliknięcia morświna w ciągu jednego miesiąca 
(PPT/miesiąc). 

Na obszarze na wschód od Sassnitz i Ławicy 
Odrzańskiej występują również wyraźne 

sezonowe wzorce wykorzystania terenu przez 
morświna. Wskaźnik obecności morświna 
zwyczajnego zaczyna powoli rosnąć od 
czerwca. Najwyższe wskaźniki frekwencji 
obserwowano zawsze późnym latem i jesienią. 
Obszar ten jest sporadycznie wykorzystywany 
przez morświny w miesiącach zimowych i na 
wiosnę.  

Wszystkie dotychczas uzyskane wyniki 
powyższych badań, jak również wyniki 
dotyczące środowiska pośredniego, można 
podsumować w następujący sposób w 
odniesieniu do występowania morświna w 
obszarze O-1.3: 

• Obszar O-1.3 i jego okolice są regularnie 
wykorzystywane przez morświny, ale w 
bardzo ograniczonym zakresie. 

• Występowanie morświnów w obszarze O-1.3 
jest na niskim poziomie w porównaniu z 
występowaniem na wschód od Darßer Sill, 
zwłaszcza wokół wyspy Fehmarn, w Zatoce 
Kilońskiej, Beltsee i Kattegat.  

• Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie ma 
dowodów na to, że obszar ten jest 
wykorzystywany jako obszar lęgowy. 

2.7.2.2 Foki pospolite i szarytki morskie 

Foka pospolita jest najbardziej 
rozpowszechnionym gatunkiem foki na 
północnym Atlantyku i występuje w całym Morzu 
Północnym i Kattegat. Na Morzu Bałtyckim 
regularny obszar rozpowszechnienia jest 
ograniczony do Øresund i obszarów wokół 
duńskich wysp Falster, Lolland i Møn. W Skåne 
(Szwecja) osiąga się południowo-wschodnią 
granicę dystrybucji(HARDER 1996, TEILMANN & 

HEIDE-JØRGENSEN 2001, SCHWARZ et al. 2003). 
Na niemieckich wybrzeżach nie ma obecnie 
kolonii fok pospolitych(HELCOM 2005). 
Każdego roku w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim wykrywa się około 5 do 10 fok 
pospolitych. Dowody rozsiane są po całym 
regionie przybrzeżnym, z naciskiem na 
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Westrügenschen Bodden i Zatokę 
Wismarską(HARDER & SCHULZE 2001). Rzadko 
też rzucane są tam młode. 

Odpowiednie, niezakłócone miejsca mają 
kluczowe znaczenie dla występowania fok 
pospolitych. Ze względu na znacznie mniejszą 
głębokość nurkowania obserwowaną w 
badaniach telemetrycznych – w porównaniu z 
szarytkami morskimi – i znacznie mniejsze 
odległości(DIETZ et al. 2003), foki pospolite w 
południowym Morzu Bałtyckim wykorzystują 
jako tereny łowieckie prawdopodobnie głównie 
przybrzeżne obszary płytkowodne. Dlatego też 
w wodach niemieckich wzdłuż wybrzeża zatoki 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
szczególnie w promieniu do 60 km wokół miejsc 
spoczynkowych, można znaleźć potencjalne 
siedliska pokarmowe. Badania telemetryczne 
wykazują, że zwłaszcza dorosłe foki pospolite 
rzadko oddalają się od swoich pierwotnych 
miejsc o ponad 50 km(TOLLIT et al. 1998). 

Na podstawie regularnych badań lotniczych z 
2002 i 2003 r. w miejscach odpoczynku 
położonych najbliżej niemieckiej WSE u 
wybrzeży Danii i Szwecji, autorzy obliczają 
całkowitą populację na 655 osobników w 
południowym Morzu Bałtyckim za rok 2003, 
uwzględniając współczynnik korygujący dla fok 
pospolitych znajdujących się w 
wodzie(TEILMANN et al. 2004). 

Odpowiednie, niezakłócone miejsca legowiska 
mają również kluczowe znaczenie dla 
występowania szarytek morskich. Potencjalne 
tereny legowisk oferują piaszczyste brzegi i 
nieużywane odcinki plaży (np. w strefie 
centralnej Parku Narodowego Vorpommersche 
Boddenlandschaft). Obecnie na niemieckim 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego nie ma kolonii 
szarytek morskich. Najbliższe legowiska w 
niemieckiej WSE znajdują się w Rødsand u 
wybrzeży duńskiej wyspy Falster, w Øresund i 
Måkläppen w pobliżu Falsterbo w południowej 
Szwecji (TEILMANN & HEIDE-JØRGENSEN 2001, 
SCHWARZ et al. 2003). W niemieckiej WSE 

siedliska na wschód od Darß są wykorzystywane 
głównie w poszukiwaniu pożywienia, podczas 
gdy dalej na zachód położony obszar 
prawdopodobnie odgrywa jedynie niewielką 
rolę(SCHWARZ et al. 2003). 

Liczenie szarytek morskich w momencie zmiany 
sierści, na Morzu Bałtyckim między majem a 
czerwcem, w 2004 roku dało w sumie 17 640 
sztuk(KARLSSON & HELANDER 2005). Z tego 
wyprowadzono łączną populację na poziomie 
około 21 000 zwierząt.  

Rozmieszczenie bałtyckich szarytek morskich 
jest prawdopodobnie uzależnione między innymi 
od pokrywy lodowej. Za tereny łowieckie służą 
szarytkom morskim tereny płytkowodne w 
pobliżu i z dala od wybrzeża, jak również 
podwodne stoki i rafy(SCHWARZ et al. 2003). 
Potencjalne tereny łowieckie można zatem 
znaleźć w WSE, na przykład w Rowie Kadet, 
Adlergrund lub Ławicy Odrzańskiej. Obecny stan 
wiedzy nie pozwala jednak na przewidywanie 
wykorzystania tych potencjalnych siedlisk, 
ponieważ zarówno skład pokarmu, jak i 
preferencje w wyborze siedlisk pokarmowych 
mogą się znacznie różnić w ciągu roku i w 
czasie(SCHWARZ et al. 2003).  

Poza stosunkowo niewielkimi ruchami o długości 
poniżej 10 km, które prowadziły z powrotem do 
tego samego legowiska, opisano wycieczki po 
pokarm, częściowo na odległe o ponad 100 km 
żerowiska, a częściowo bardzo rozległe 
migracje do innych kolonii. Dietz et al. (2003) z 
pozycji szarytek morskich w Rødsand określili 
„95% Kernel Home Range”. Prezentacja ta 
wskazuje obszar, w którym zwierzę może być 
widziane w dowolnym momencie z 
prawdopodobieństwem 95%. Dla czterech z 
sześciu zwierząt „Kernel Home Range” 
obejmuje części niemieckiej WSE. 

Nie zaobserwowano ani fok pospolitych, ani 
szarytek morskich podczas rejsów liczenia 
morświnów po Morzu Bałtyckim(GILLES et al. 
2004), dlatego też nie można przedstawić 
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odpowiednich informacji na temat wykorzystania 
tych obszarów. Badania telemetryczne z 
południowego Morza Bałtyckiego(DIETZ et al. 
2003) oraz obserwacje w rejonie Zatoki 
Wismarskiej sugerują, że Fehmarnbelt(HARDER 

& SCHULZE 1997) jest sporadycznie 
wykorzystywany jako siedlisko żerowania fok. 
Badania telemetryczne z południowego Morza 
Bałtyckiego(DIETZ et al. 2003) oraz pojedyncze 
obserwacje, a także znaleziska martwe(HARDER 
et al. 1995) sugerują wykorzystanie Rowu 
Kadetowego, Adlergrund lub Ławicy Odrzańskiej 
jako korytarza migracyjnego lub żerowiska dla 
szarytki morskiej. Zgodnie z aktualną 
inwentaryzacją BfN w wodach wokół Rugii żyje 
od 50 do 60 szarytek morskich, z czego 30 w 
samej tylko Zatoce Greifswaldzkiej. 

Foki pospolite i szarytki morskie przecinają ten 
obszar niemieckiej WSE w Morzu Bałtyckim, 
gdzie obszar O-1.3 znajduje się sporadycznie 
podczas ich migracji. 

  Ocena stanu dobra chronionego 
ssaków morskich 

2.7.3.1 Status ochrony 

Morświny zwyczajne są chronione na mocy kilku 
międzynarodowych porozumień dotyczących 
ochrony. Są one objęte mandatem ochronnym 
europejskiej dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 
92/43/EWG) w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, na mocy 
której wyznaczono specjalne obszary ochrony 
tego gatunku. Morświn jest wymieniony zarówno 
w załączniku II, jak i w załączniku IV do 
dyrektywy siedliskowej. Jako gatunek 
wymieniony w załączniku IV, korzysta on z 
ogólnie ścisłej ochrony gatunkowej zgodnie z 
art. 12 i 16 dyrektywy siedliskowej. 

Morświn jest również wymieniony w załączniku II 
do Konwencji o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt (Konwencja Bońska, CMS). Pod 
auspicjami CMS zawarto ASCOBANS 

(Agreement on the Conservation of Small 
Cetaceans of the Baltic and North Seas). 

Ponadto należy wspomnieć o Konwencji o 
ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz 
siedlisk przyrodniczych (Konwencja Berneńska), 
w załączniku II której wymieniony jest morświn. 
W Niemczech morświn jest również wpisany do 
Czerwonej Księgi zwierząt zagrożonych (Binot 
et al. 1998). Tutaj został zaklasyfikowany do 2. 
kategorii zagrożenia (silnie zagrożony). 

W wykazie gatunków zagrożonych IUCN 
populacja morświna w środkowej części Morza 
Bałtyckiego jest uważana za wysoce zagrożoną 
(Cetacean update of the 2008 IUCN Red List of 
Threatened Species). W Niemczech morświn 
jest również wpisany do Czerwonej Księgi 
zwierząt zagrożonych (Haupt et al. 2009). Tutaj 
został zaklasyfikowany do 2. kategorii 
zagrożenia (silnie zagrożony). 

Szarytka morska i foka są również wymienione 
w załączniku II do dyrektywy FFH. W Czerwonej 
Księdze szarytka morska została również 
sklasyfikowana w 2. kategorii zagrożenia, 
natomiast foka pospolita jako niezagrożona.  

Cele ochrony na terenach rezerwatów przyrody 
w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego obejmują 
utrzymanie i przywrócenie właściwego stanu 
ochrony gatunków wymienionych w załączniku II 
Dyrektywy FFH, w szczególności morświna 
zwyczajnego, szarytki morskiej i foki pospolitej, 
oraz ochronę ich siedlisk (Rezerwat przyrody 
„Zatoka Pomorska – Ławica Odrzańska” 
(NSGPBRV), Federalny Dziennik Ustaw I, I str. 
3415 z dnia 22.09.2017 r.).  

2.7.3.2 Ocena występowania 

Populacja morświnów zwyczajnych na Morzu 
Bałtyckim zmniejszyła się w ciągu ostatnich 
stuleci. Sytuacja morświna w Morzu Bałtyckim 
pogorszyła się w związku z wcześniejszymi 
połowami komercyjnymi, ale także z powodu 
ekstremalnych zim (zlodowaceń) i w końcu przez 
przyłów, zanieczyszczenie, hałas i ograniczenia 
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dotyczące żywności (ASCOBANS 2003). 
Oddzielna populacja we wschodniej części 
Morza Bałtyckiego jest również szczególnie 
zagrożona ze względu na niewielką liczbę 
osobników, ograniczenia geograficzne i brak 
wymiany genów, w związku z czym jest uważana 
za zagrożoną wyginięciem (ASCOBANS 2010). 

2.7.3.3 Znaczenie obszaru O-1.3 dla 
ssaków morskich 

Obszar O-1.3 i jego otoczenie należą, jak całe 
zachodnie Morze Bałtyckie, do siedliska 
morświnów zwyczajnych.  

BSH posiada wiarygodną bazę danych do oceny 
znaczenia obszaru O-1.3 w niemieckiej WSE.  

W oparciu o aktualny stan wiedzy, obszar O-1.3 
i jego otoczenie są również przypisane do 
siedlisk morświnów z wysoce zagrożonej 
populacji Morza Bałtyckiego. Obszar ten jest 
jednak nieregularnie wykorzystywany przez 
morświny do przeprawy, pobytu i karmienia. 
Występowanie morświnów w tej części 
niemieckiej WSE na Morzu Bałtyckim jest niska 
w porównaniu z liczebnością na zachód od 
Darßer Sill, a w szczególności wokół wyspy 
Fehmarn, w Zatoce Kilońskiej, Baltsee i 
Kattegat. Wykorzystanie terenu i jego otoczenia 
jako miejsca lęgowego nie zostało 
udowodnione. Dla morświnów zwyczajnych ten 
obszar WSE Morza Bałtyckiego ma w 
miesiącach zimowych średnie lub sezonowe 
znaczenie. Znaczenie obszaru O-1.3 i jego 
otoczenia wynika z możliwego wykorzystania w 
miesiącach zimowych przez osobniki morświna 
z odrębnej i wysoce zagrożonej populacji 
bałtyckiej. Wyniki badań wykazały, że 
szczególnie w miesiącach zimowych, osobniki 
wysoce zagrożonej populacji morświna w 
środkowej części Morza Bałtyckiego migrują do 
wód niemieckich, a także wykorzystują obszar 
O-1.3 i jego okolice.  

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, znaczenie 
obszaru O-1.3 i jego otoczenia dla morświna 
można podsumować w następujący sposób: 

• Obszar O-1.3 i jego okolice są regularnie 
wykorzystywane przez morświny, ale w 
bardzo ograniczonym zakresie. 

• Występowanie morświnów w obszarze O-1.3 
jest na niskim poziomie w porównaniu z 
występowaniem na wschód od Darßer Sill, 
zwłaszcza wokół wyspy Fehmarn, w Zatoce 
Kilońskiej, Beltsee i Kattegat, 

• Wykorzystanie tego obszaru niemieckiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej Morza 
Bałtyckiego, w której obszar O-1.3 jest 
również obszarem lęgowiska, nie zostało 
jednoznacznie udowodnione, 

• Dla morświnów obszar O-1.3 i jego 
otoczenie ma znaczenie od średniego do 
sezonowego, 

• Duże znaczenie tego obszaru niemieckiej 
WSE w Morzu Bałtyckim wynika z możliwego 
wykorzystania przez osobniki odrębnej i 
wysoce zagrożonej populacji morświna w 
centralnej części Morza Bałtyckiego w 
miesiącach zimowych. 

• Dla fok i fok pospolitych obszar O-1.3 i jego 
otoczenie ma małe lub średnie znaczenie. 

2.7.3.4 Obciążenia wstępne 

Na populację morświna w Morzu Bałtyckim 
wpływają różnorodne działania 
antropogeniczne, zmiany w ekosystemie 
morskim i zmiany klimatyczne. Obciążenie 
wstępne ssaków morskich wynika z połowów, 
podwodnej emisji hałasu i zanieczyszczenia. 
Główne obciążenie dla zasobów morświna w 
Morzu Bałtyckim wynika z połowów poprzez 
niepożądany przyłów z użyciem włóków 
dennych (ASCOBANS 2010). Przyłów w Morzu 
Bałtyckim jest znacznie wyższy niż w Morzu 
Północnym. W szczególności odrębna populacja 
Morza Bałtyckiego jest poważnie zagrożona 
nawet przy niskich poziomach przyłowów. 

Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza (IWC) 
uzgodniła, że śmiertelność w wyniku przyłowów 
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nie powinna przekraczać 1% szacowanej 
liczebności (IWC, 2000). Jeżeli wskaźniki 
przyłowów są wyższe, cel ochrony polegający 
na przywróceniu populacji do 80% pojemności 
siedliska jest zagrożony (ASCOBANS 2010). 

Na podstawie indywidualnych sprawozdań 
dotyczących przyłowów w Morzu 
Bałtyckim(KASCHNER 2001) założyć należy, że 
przyłów ten wynika głównie z połowów przy 
użyciu sieci dennych na turbota, dorsza, 
gładzicy i taszę oraz połowów łososia za pomocą 
sieci spławnych. Nie można jednak obliczyć 
wskaźników przyłowu ze względu na 
ograniczone informacje dostępne dla Morza 
Bałtyckiego (KASCHNER 2001, 2003). W Polsce 
zgłasza się około 5 przyłowów rocznie, w 
Szwecji na początku lat 90. XX w. również 5 
(SGFEN 2001). Wyliczenia oparte na 
formularzach zakłada, że niemieckie 
rybołówstwo w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego dokonuje 57 przyłowów rocznie (21 
w połowach niezawodowych, 36 w połowach 
zawodowych). (RUBSCH & KOCK 2004).  

Na obszarze na wschód od Darßer Sill 
odnotowano 25 przyłowów (1 niezawodowy, 24 
zawodowe). Wynika z tego, że ich poziom jest 
znacznie wyższy od oficjalnych danych 
liczbowych podawanych przez rybaków i 
przekracza wskaźniki przyłowu dopuszczalne w 
ramach IWC i ASCOBANS (IWC 2000). 

Obecne zastosowania antropogeniczne w 
pobliżu obszaru O-1.3 o wysokim narażeniu 
hałasu to, oprócz żeglugi, badania sejsmiczne i 
wykorzystanie do celów wojskowych lub 
wysadzania amunicji nienadającej się do 
transportu. Zagrożenia dla ssaków morskich 
mogą powstać podczas budowy farm 
wiatrowych i stacji transformatorowych z 
głębokimi fundamentami, w szczególności może 
to być emisja hałasu podczas instalacji 
fundamentów, jeżeli nie zostaną podjęte żadne 
środki łagodzące lub zapobiegawcze. 

 

 Ptaki morskie i migrujące 

Zgodnie ze „Standardami jakości w zakresie 
wykorzystania danych ornitologicznych w 
planowaniu przestrzennym” (Deutsche 
Ornithologen-Gesellschaft 1995), ptaki 
migrujące definiuje się jako „ptaki, które 
przebywają na obszarze poza swoim terenem 
lęgowym, zwykle przez dłuższy okres czasu, np. 
w celu pierzenia, karmienia, odpoczynku, 
zimowania”. Goście poszukujący pożywienia 
definiowani są jako ptaki „które regularnie 
poszukują pożywienia na badanym obszarze, 
nie rozmnażają się tam, ale rozmnażają się lub 
mogą rozmnażać w szerszym regionie”.  

Ptaki morskie są gatunkami ptaków, które są 
głównie związane z morzem poprzez swój 
sposób życia i tylko na krótki czas przychodzą 
na ląd w celu rozmnażania. Należą do nich na 
przykład fulmarusy, głuptaki zwyczajne i alki 
(nurzyki zwyczajne, alki zwyczajne). Z drugiej 
strony, rybitwy i mewy mają bardziej 
przybrzeżne rozmieszczenie niż ptaki morskie. 

 Dane 

BSH dysponuje obszerną bazą danych do 
badania przydatności obszaru O-1.3 w 
odniesieniu do dobra chronionego jakim są 
„ptaki morskie i odpoczywające”. Składają się na 
to w dużej mierze wyniki i ustalenia 
obowiązkowego monitoringu w fazie budowy i 
eksploatacji morskich farm wiatrowych zgodnie 
ze standardową koncepcją badań (StUK 4). Od 
2014 r. występowanie ptaków morskich i 
odpoczywających dla projektów farm wiatrowych 
na obszarze O-1 jest rejestrowane na dużym 
obszarze za pomocą badań z zastosowaniem 
statków i samolotów (cyfrowych) dla klastra 
badawczego „Westlich Adlergrund”. Badania z 
lat 2014 i 2015 należą do badań podstawowych 
zrealizowanych właśnie na obszarze O-1 
inwestycji farm wiatrowych, a z lat 2016 2018 
pokrywają się z fazą budowy. Wyniki 
monitorowania są również odpowiednie do opisu 
i oceny ptaków morskich i migrujących w 
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obszarze O-1.3 (BioConsult SH 2016a, 
BioConsult SH 2017a, IfAÖ & BioConsult SH 
2018, IfAÖ & BioConsult SH 2019). 

Istotne informacje na temat występowania 
ptaków morskich na dużą skalę w niemieckiej 
WSE Morza Bałtyckiego dostarcza monitoring 
ptaków morskich prowadzony w ostatnich latach 
na zlecenie Federalnej Agencji Ochrony 
Przyrody (np. Markones et al. 2015). Ponadto 
wykorzystywana jest obszerna literatura 
naukowa i analizy różnych publikacji 
naukowych. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, dostępna baza danych 
może być zatem oceniona jako bardzo dobra. 
Niemniej jednak należy rozważyć następujące 
kwestie: 

• Specyficzne dla danego gatunku ryzyko 
kolizji ptaków morskich z morskimi turbinami 
wiatrowymi można tylko częściowo 
przewidzieć i jest ono obecnie rejestrowane 
w ramach badań wg StUK4 na etapie 
eksploatacji, ale także w ramach trwających 
projektów badawczych.  

• Zmiany zachowań lub efekty 
przyzwyczajenia wynikające z wrażliwych 
na zakłócenia rodzajów użytkowania w 
niemieckiej WSE badane są dopiero od 
momentu uruchomienia pierwszych dużych 
komercyjnych farm wiatrowych, w tym 
platform konwertorowych. Monitoring 
eksploatacyjny jest nadal w toku. 

• Skutki zakłóceń lub utraty siedlisk na 
poziomie populacji gatunku są nadal 
niewystarczająco znane i zostaną zbadane 
jedynie na podstawie obecnie zebranych 
danych. 

 Rozmieszczenie przestrzenne, 
zmienność czasowa i liczebność 
ptaków morskich i migrujących na 
niemieckim Morzu Bałtyckim 

Ptaki morskie charakteryzują się największą 
mobilnością w ramach górnych konsumentów 
morskich łańcuchów pokarmowych. Podczas 
poszukiwania pokarmu są więc w stanie 
przeszukiwać duże obszary lub śledzić 
charakterystyczne dla danego gatunku 
organizmy-ofiary, takie jak ryby, i to na dużych 
odległościach. Duża mobilność w zależności od 
specyficznych warunków środowiska morskiego 
prowadzi do dużej zmienności przestrzennej i 
czasowej występowania ryb morskich. 
Rozmieszczenie i liczebność ptaków zmienia się 
w zależności od pory roku jak i między latami. 

Rozprzestrzenianie ptaków morskich na Morzu 
Bałtyckim jest uwarunkowane w szczególności 
zaopatrzeniem w żywność, warunkami 
hydrograficznymi, głębokością wody i 
warunkami osadów. Ponadto na ich 
występowanie mają wpływ odrębne zjawiska 
naturalne (np. zimy/zlodowacenia) oraz czynniki 
antropogeniczne, takie jak wprowadzanie 
składników odżywczych i zanieczyszczeń, 
żegluga i rybołówstwo. Ogólnie, otwarte, w dużej 
mierze płaskie obszary o głębokości wody do 20 
m i bogatym zapleczu pokarmowym oferują 
idealne warunki dla ptaków morskich do 
odpoczynku i zimowania. Ponadto znaczenie 
obszarów odpoczynku zwiększa się, gdy zasoby 
przesuwają się zimą dalej na zachód ze względu 
na tworzenie się pokrywy lodowej lub pokrywę 
lodową we wschodniej części Morza Bałtyckiego 
(VAITKUS 1999). 

Kilka milionów ptaków zimuje na Morzu 
Bałtyckim każdego roku. Jest to jeden z 
najważniejszych obszarów dla ptaków morskich 
i wodnych w Palearktyce. Liczne badania 
wskazują również na ogromne znaczenie 
niemieckiego Morza Bałtyckiego dla ptaków 
morskich i wodnych – nie tylko w skali krajowej, 
ale również międzynarodowej (Durinck et al. 
1994, Garthe et al. 2003, Sonntag et al. 2006, 
Skov et al. 2011). W szczególności warto 
wspomnieć o rezerwacie przyrody „Zatoka 
Pomorska – Rönnebank”, który od 2007 r. jest 
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częścią europejskiej sieci obszarów chronionych 
Natura 2000 i został ustanowiony 
Rozporządzeniem z dnia 22.09.2017 r., z 
głównymi miejscami odpoczynku i żerowania 
Adlergrund i Ławica Odrzańska. 

Zachodnie Morze Bałtyckie ma duże znaczenie 
dla wielu ptaków morskich i wodnych jako 
miejsce odpoczynku i zimowania. Na Morzu 
Bałtyckim w Niemczech regularnie występuje 38 
gatunków ptaków morskich i migrujących 
(Sonntag et al. 2006). Tabela 9 zawiera szacunki 
dot. populacji najważniejszych gatunków ptaków 
morskich w WSE i w całym niemieckim Morzu 
Bałtyckim w okresie zimowym. Szczegółowe 
opisy sezonowego i przestrzennego 
występowania najczęstszych gatunków ptaków 
morskich i odpoczywających oraz gatunków o 
szczególnym znaczeniu dla rezerwatu przyrody 

 „Zatoka Pomorska – Rönnebank” w WSE Morza 
Bałtyckiego, można znaleźć w odpowiednich 
rozdziałach Raportu Środowiskowego dla Planu 
Rozwoju Obszarów niemieckiego Morza 
Bałtyckiego 2019 (BSH 2019). 

 Występowanie ptaków morskich i 
migrujących na obszarze O-1.3 

Szeroko zakrojone badania ptaków morskich w 
ramach badań oddziaływania na środowisko 
oraz w fazach budowy i eksploatacji morskich 
farm wiatrowych w klastrze badawczym 
„Westlich Adlergrund” jednogłośnie wykazują dla 
obszaru O-1.3, że występuje tu zbiorowisko 
ptaków morskich, takie jak dla przeważającej 
głębokości wody i warunków hydrograficznych, 
odległości od wybrzeża oraz wpływów 
specyficznych dla danego miejsca. 

Nur rdzawoszyi (Gavia stellata) oraz nur 
czarnoszyi (Gavia arctica) występują na Morzu 
Bałtyckim jako ptaki zimujące i wędrujące 
(Mendel et al. 2008). Nury rdzawoszyje 
korzystają z morza przybrzeżnego i niemieckiej 
WSE wiosną i zimą, podczas gdy nury 
czarnoszyje są częściej spotykane jesienią i 
zimą. Oba gatunki preferują obszar na wschód 

od wyspy Rugii lub Zatoki Pomorskiej aż do 
Ławicy Odrzańskiej (Sonntag et al. 2006). Nury 
preferują obszary o głębokości wody mniejszej 
niż 20–30 m (Durinck et al. 1994, Mendel et al. 
2008). W przeciwieństwie do Morza 
Północnego, w Morzu Bałtyckim stosunkowo 
często występują nury czarnoszyje. Według 
Dierschke et al. (2012) odsetek nurów 
czarnoszyich w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego waha się od 43% zimą do 8% 
wiosną. W okolicach obszaru O-1,3 odnotowano 
w poprzednich latach najwyższe średnie 
zagęszczenia sezonowe dla nurów na wiosnę i 
zimę. Zagęszczenia z badań transektowych 
morskich były niższe od zagęszczeń 
wynikających z badań transektowych lotniczych. 
Można to wytłumaczyć, po pierwsze, faktem, że 
nury są często wykrywane przez zbliżające się 
statki, a po drugie, że obszar badania lotniczego 
obejmuje większe przestrzenie, w tym głównie 
wykorzystywane przez nury. Średnie sezonowe 
zagęszczenia w latach 2016–2018 wynosiły 
maksymalnie 0,32 osob./km2 według badań 
morskich wiosną 2016 r. (IFAÖ & BIOCONSULT 

SH&CO KG 2018). Zgodnie z badaniami 
lotniczymi największa średnia zagęszczenie 
sezonowe wynosiło 0,58 osob./km2 wiosną (IfAÖ 
& BioConsult SH&Co KG 2019). Najwyższe 
maksymalne miesięczne zagęszczenia po 
badaniach lotniczych w latach 2016-2018 
wyniosły 1,22 osob./km2 w marcu 2017 oraz 0,64 
osob./km2 w marcu 2016. Uwzględnienie 
rozmieszczenia przestrzennego wskazuje, że 
maksymalne wartości zostały określone w 
najbardziej wysuniętym na południe obszarze 
badań w obrębie ostoi ptaków „Zatoka 
Pomorska – Rönenbank” oraz na samym 
wschodzie obszaru badań. Nie udało się 
zidentyfikować punktów centralnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru O-1.3 (IFAÖ 

& BIOCONSULT SH&CO KG 2018, IFAÖ & 

BIOCONSULT SH&CO KG 2019). Wykazały to 
również badania poprzedzające rozpoczęcie 
budowy w obszarze O-1, które wskazują na 
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naturalny gradient rozmieszczenia nurów 
(BioConsult SH 2016a, BioConsult SH 2017a). 

Głównym miejscem występowania perkozów 
rogatych (Podiceps auritus) w niemieckiej części 

Morza Bałtyckiego jest Zatoka Pomorska. Jest to 
najważniejszy obszar zimowania na północno-
zachodnich wodach europejskich (DURINCK et al. 
1994). Centralny punkt rozprzestrzeniania się 
koncentruje się na  

Tabela 9: Zimowe populacje głównych gatunków ptaków migrujących w niemieckiej części Morza 
Bałtyckiego i WSE według Mendel et al. (2008). 

Nazwa polska (nazwa naukowa) Zasoby Morza 
Bałtyckiego 

Zasoby niemieckiej 
WSE Lodówka (Clangula hyemalis) 315 000 150 000 

Markaczka zwyczajna (Melanitta nigra) 230 000 57 000 

Uhla zwyczajna(Melanitta fusca) 38 000 37 000 
Edredon zwyczajny (Somateria mollisima) 190 000 9 000 
Szlachar (Mergus serrator) 10 500 0 
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 8 500 < 50 
Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) 750 210 
Perkoz rogaty (cienkodzioby) (Podiceps auritus) 1000 700 
Nur rdzawoszyi (Gavia stellata) 3 200 550 
Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 2 400  550 
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 10 500 < 50 
Alka zwyczajna (Alca torda) 3 600 310 
Nurzyk zwyczajny (Uria aalge) 1 500 950 
Nurnik zwyczajny (Cepphus grylle) 700 310 
Mewa mała (Hydrocoloeus minutus) 220 90 
Mewa śmieszka (Larus ridibundus) 15 000 0 
Mewa siwa (Larus canus) 11 500 1 100 
Mewa siodłata (Larus marinus) 7000 800 
Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 70 000 4 200 

 

Ławicy Odrzańskiej, w szczególności wodach o 
głębokości poniżej 10 m. Potwierdzają to 
również wcześniejsze obserwacje w badanych 
obszarach klastra „Westlich Adlergrund”, gdzie 
zaobserwowano tylko kilka gatunków perkozów 
rogatych. Występowanie perkozów rogatych nie 
jest zatem skoncentrowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru O-1.3 (BioConsult SH 
2016a, BioConsult SH 2017a, IfAÖ & BioConsult 
SH 2018, IfAÖ & BioConsult SH 2019). 

Mewy małe występują wiosną i latem tylko w 
niewielkich ilościach w obszarze morskim. 
Podczas jesiennej migracji występują one licznie 
w Zatoce Pomorskiej (Sonntag et al. 2006). W 
badaniach klastra „Westlich Adlergrund” mewy 
małe były w większości przypadków 

rejestrowane tylko w bardziej rozbudowanych 
badaniach transektowych lotniczych. Najwyższe 
średnie gęstości sezonowe stwierdzono jesienią 
2017 r. – 0,12 ind./km2. Rozmieszczenie 
przestrzenne jest sezonowo rozległe, punkty 
centralne w pobliżu obszaru O-1.3 nie są 
widoczne (IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2018, 
IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2019). 

Lodówki (Clangula hyemalis) są najczęstszymi 
gatunkami kaczek na Morzu Bałtyckim. Jednak 
według badania przeprowadzonego przez Skov 
et al. (2011) ich liczebność w okresie od 1992 do 
2009 r. zmniejszyła się o 65,3%. Jednym z 
najważniejszych zimowych miejsc odpoczynku 
jest Zatoka Pomorska w południowej części 
Morza Bałtyckiego. Analogicznie do Morza 
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Bałtyckiego jako całości, odnotowano tu również 
spadek występowania lodówek o 82% do 2010 
roku (Bellebaum et al. 2014). Analiza innych 
siedlisk spoczynkowych sugeruje przesunięcie 
na północ (Skov et al. 2011). Generalnie zakłada 
się jednak, że Zatoka Pomorska nadal będzie w 
stanie przyjąć większą liczebność (Bellebaum et 
al. 2014). Zimą i wiosną na wschód od Rugii i na 
północ od wyspy Uznam lodówka ma kolejne 
rozległe główne siedliska spoczynkowe (Garthe 
et al. 2003, Garthe et al. 2004). Podobnie jak 
inne gatunki kaczek na Morzu Bałtyckim, 
lodówki preferują płytkie obszary wodne w 
pobliżu wybrzeża lub płytkie tereny w obszarach 
morskich do 20 m głębokości wody (Sonntag et 
al. 2006, Markones & Garthe 2009). W 
poprzednich badaniach klastra „Westlich 
Adlergrund” lodówki występowały w większych 
zagęszczeniach tylko na płaskim terenie na 
wschodzie, na Adlergrund i na południu obszaru 
O-1,3. Najwyższe średnie gęstości sezonowe 
były określane głównie zimą i wynosiły 
odpowiednio 10,31 ind./km2 i 12,38 ind./km2 w 
latach 2016-2018. Nie udało się zidentyfikować 
liczebności w punktach centralnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru O-1.3 (IfAÖ 
& BioConsult SH&Co KG 2018, IfAÖ & 
BioConsult SH&Co KG 2019).  

Uhle zwyczajne (Melanitta fusca) poza 
północnym Kattegatem i Zatoką Ryską, 
wykorzystują jako miejsce zimowania północną 
Zatokę Pomorską. Uhle zwyczajne mają swój 
centralny punkt rozprzestrzeniania się zimą i 
wiosną w Zatoce Pomorskiej, na obszarze 
pomiędzy Ławicą Odrzańską a Adlergrund 
(Garthe et al. 2003, Garthe et al. 2004). Podczas 
bezlodowych miesięcy zimowych uhle 
zwyczajne korzystają głównie z centralnych 
obszarów Ławicy Odrzańskiej; w przypadku 
wystąpienia pokrywy lodowej, ich występowanie 
wydaje się być ograniczone do bezpośrednio 
przylegających do niej obszarów bezlodowych w 
północnej części Ławicy Odrzańskiej (Markones 
et al. 2013, Markones et al. 2014). Poprzednie 
badania klastra „Westlich Adlergrund” 

potwierdzają, że uhle zwyczajne występują 
głównie na płaskich terenach daleko na południe 
i wschód od obszaru O-1.3. W przypadku badań 
transektowych na małą skalę uhle zwyczajne są 
rzadko rejestrowane, natomiast w przypadku 
badań transektowych na dużą skalę średnie 
sezonowe gęstości w latach 2016–2018 
wynosiły od 0,65 do 1 osob./km2 (IfAÖ & 
BioConsult SH&Co KG 2018, IfAÖ & BioConsult 
SH&Co KG 2019). 

W Zatoce Pomorskiej, na Ławicy Odrzańskiej 
znajduje się jeden z najważniejszych obszarów 
odpoczynku markaczki zwyczajnej (Melanitta 
nigra) na całym Morzu Bałtyckim (Durinck et al. 
1994, Garthe et al. 2003). Według Garthe et al. 
(2003, 2004) i Sonntag et al. (2006) na 
niemieckim Morzu Bałtyckim przez cały rok 
pojawiają się markaczki zwyczajne. W badanych 
obszarach klastra „Westlich Adlergrund” 
największe zagęszczenia zostały określone 
wiosną poprzednich lat. Średnie gęstości 
sezonowe na wiosnę wynosiły 0,30 in./km2 po 
badaniach transektowych lotniczych (wiosna 
2017) i 0,23–0,32 osob./km2 po badaniach 
transektowych morskich.. Zdarzenie to 
koncentrowało się na dużych obszarach badania 
lotniczego na południu i południowym wschodzie 
obszaru O-1.3. (IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 
2018, IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2019). 

Edredony zwyczajne (Somateria mollissima) 
były obserwowane w poprzednich badaniach w 
pobliżu obszaru O-1.3 jedynie sporadycznie lub 
w locie (BIOCONSULT SH 2017a, IfAÖ & 
BioConsult SH 2018, IfAÖ & BioConsult SH 
2019). W obszarze O-1.3 nie stwierdzono 
większego występowania, jak w przypadku 
innych gatunków kaczek morskich.    

Nurzyk zwyczajny (Uria aalge) oraz alka 
zwyczajna (Alca torda) są najczęstszymi 
przedstawicielami alk na niemieckich obszarach 
morskich. Nurzyki zwyczajne pojawiają się na 
Morzu Bałtyckim sporadycznie tylko wiosną, 
latem i jesienią. Największą liczbę osobników 
osiągają zimą. Ich centralny punkt 
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rozprzestrzeniania się położony jest w 
obszarach przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej, 
zwłaszcza na głębszych wodach między Ławicą 
Odrzańską a Adlergrund i na północny zachód 
od Adlergrund (Sonntag et al. 2006). Alka 
zwyczajna występuje na niemieckim Morzem 
Bałtyckim głównie zimą. Ich strefa zimowego 
odpoczynku znajduje się nad głębszą częścią 
środkowego Morza Bałtyckiego. Występują one 
w małych i średnich zagęszczeniach w dużych 
częściach obszaru przybrzeżnego i morskiego 
Zatoki Pomorskiej (Mendel et al. 2008). Ze 
względu na ich zewnętrzne podobieństwo oraz 
porównywalne wymagania siedliskowe i 
schematy rozmieszczenia, alki zwyczajne są 
często analizowane jako cała grupa. W 
poprzednich badaniach na klastrze „Westlich 
Adlergrund” najwyższe średnie gęstości 
sezonowe notowano zawsze w okresie 
zimowym. W latach 2016–2018 średnie 
zagęszczenia sezonowe w zimie wynosiły od 
0,33 do 0,66 osob./km2 według badań morskich 
i od 0,70 do 1,07 osob./km2 według badań 
lotniczych (IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2018, 
IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2019). W latach 
poprzedzających, gęstości z badań 
transektowych lotniczych były powyżej tego 
poziomu, na poziomie 3,81 osob./km2 zimą 
2014/2015 i 2,83 osob./km2 zimą 2015/2016 
(BioConsult SH 2016a, BioConsult SH 2017a). 
Spojrzenie na rozmieszczenie przestrzenne 
nurzyków zwyczajnych i alk zwyczajnych 
pokazuje, że w zimie, gdy liczba osobników jest 
duża, występuje rozległe i częściowo pełne 
występowanie alk, które były zdominowane 
przez nurzyki zwyczajne. Odnosi się to również 
do nowszych badań, w których ustalono 
mniejsze zagęszczenie niż w latach 2014 i 2015. 
W pobliżu obszaru O-1.3 nie zaobserwowano 
żadnych punktów głównych występowania 
(BioConsult SH 2016a, BioConsult SH 2017a, 
IfAÖ & BioConsult SH 2018, IfAÖ & BioConsult 
SH 2019). 

Nurniki zwyczajne (Cepphus grylle) również 
należą do alk, ale są rzadziej obserwowane w 

Morzu Bałtyckim ze względu na mniejsze 
populacje. Wśród preferowanych zimowych 
miejsc odpoczynku dla nurników są obszary 
bardziej płaskie i skaliste. Na niemieckiej części 
Morza Bałtyckiego występują one głównie w 
rejonie Adlergrund od jesieni do wiosny. Pomimo 
stosunkowo niskiego zagęszczenia, według 
Garthe et al. (2003), zjawisko to można 
sklasyfikować jako mające znaczenie 
międzynarodowe (Mendel et al. 2008). Na 
badanych obszarach klastra „Westlich 
Adlergrund” tylko sporadycznie widziano 
czarnych nurniki zwyczajne. Okolice obszaru O-
1.3 wydawały się nie mieć szczególnego 
znaczenia (BioConsult SH 2016a, BioConsult 
SH 2017a, IfAÖ & BioConsult SH 2018, IfAÖ & 
BioConsult SH 2019). 

Głównym miejscem występowania perkoza 
rdzawoszyjnego (Podiceps grisegna) na 
niemieckim Morzu Bałtyckim jest Zatoka 
Pomorska. Występują one, podobnie jak nury, 
głównie jako ptaki zimujące i migrujące. 
Największe populacje migrujące spotykane są 
zimą, a wiosną ponownie zmniejszają się 
(Mendel et al. 2008). W dotychczasowych 
badaniach dot. Klastra „Westlich Adlergrund” 
tylko bardzo rzadko obserwowano pojedyncze 
perkozy rdzawoszyje. Również udział 
nieokreślonych perkozowatych w ogólnym 
występowaniu gatunków nie wskazywał w 
poprzednich badaniach na ich główne 
występowanie w pobliżu obszaru O-1.3. 
Obejmuje to również perkozy dwuczube 
(Podiceps cristatus) (BioConsult SH 2016a, 
BioConsult SH 2017a, IfAÖ & BioConsult SH 
2018, IfAÖ & BioConsult SH 2019). 

Nury białodziobe (Gavia adamsii) występują na 
Morzu Bałtyckim jako ptaki wędrujące w 
okresach wędrówek oraz na zimę odpoczywają 
w zachodniej części Morza Bałtyckiego. Przy 
tym zimą występowanie jest niewielkie i 
ogranicza się do bardziej przybrzeżnych 
obszarów Zatoki Pomorskiej (Bellebaum et al. 
2010). W dotychczasowych badaniach 
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klastrowych dotyczących „Westlich Adlergrund”, 
jedynie w roku badania 2015/2016 w ramach 
badań lotniczych jednoznacznie 
zidentyfikowano dwa nury białodziobe 
(BioConsult SH 2017a). 

Mewy siwe (Larus canus) występują na Morzu 
Bałtyckim w znacznie mniejszym zagęszczeniu 
niż na Morzu Północnym. W lecie można je 
zaobserwować tylko sporadycznie na 
niemieckim Morzu Bałtyckim. Największa liczba 
osobników osiągana jest zimą i wiosną. Mewa 
siwa występuje wówczas głównie w obszarach 
przybrzeżnych i morskich Zatoki Pomorskiej 
(Sonntag et al. 2006). W latach badań od 2016 
do 2018, najwyższe średnie zagęszczenia w 
zimie wynosiły 0,19 osob./km2 w roku badań 
2017/2018 według badań morskich i 0,23 
osob./km2 według badań lotniczych, również w 
roku 2017/2018. Występowanie rozkładało się 
na dużym obszarze i nie wykazywało punktów 
centralnych w pobliżu obszaru O-1.3 (IfAÖ & 
BioConsult SH 2018, IfAÖ & BioConsult SH 
2019). 

Jako najbardziej rozpowszechniony gatunek 
mewy bałtyckiej, mewy srebrzyste (Larus 
argentatus) są spotykane przez cały rok. Zimą i 
wiosną występują one w dużej liczebności w 
wodach przybrzeżnych, jak również w WSE. 
Szczególnie wysokie zagęszczenie występuje w 
związku z działalnością połowową (Sonntag et 
al. 2006). Prawdopodobnie mewy srebrzyste nie 
są naturalnymi ptakami lęgowymi dla zachodniej 
części Morza Bałtyckiego. Dopiero 
popularyzacja zmotoryzowanych połowów 
włókowych od lat 30-tych ubiegłego wieku 
doprowadziła do imigracji i wzrostu zasobów 
(VAUK & P 1987). W poprzednich badaniach 
klastra „Westlich Adlergrund” wysokie gęstości 
były określane wiosną i zimą, również jesienią, 
ale zawsze pozostawały poniżej 1 osob./km.2. 
Nie udało się zidentyfikować punktów 
centralnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru O-1.3 (IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 
2018, IfAÖ & BioConsult SH&Co KG 2019). 

Mewy siodłate (Larus marinus) przebywają w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego przez cały 
rok. W okresie wylęgania od kwietnia do lipca ich 
stan jest jednak niewielki. Zasoby zimowe mogą 
zależeć od warunków lodowych na Morzu 
Bałtyckim. Mewy siodłate występują jednak 
częściej podczas migracji i w miesiącach 
zimowych. Podobnie jak mewy srebrzyste, 
gatunek ten często występuje w pobliżu łodzi 
rybackich (Sonntag et al. 2006). Dotychczas 
wyznaczone gęstości w badanych obszarach 
klastra „Westlich Adlergrund” rzadko 
przekraczają 0,2 osob./km.2. W obszarze O-1.3 
nie zidentyfikowano punktów centralnych (IfAÖ 
& BioConsult SH 2018, IfAÖ & BioConsult SH 
2019). 

  Ocena stanu i znaczenie obszaru O-
1.3 dla ptaków morskich i 
migrujących 

Wysokie nakłady badawczy z ostatnich lat 
pozwalają na dobre oszacowanie znaczenia i 
stanu obszaru O-1.3 jako siedliska ptaków 
morskich. 

2.8.4.1 Status ochrony 

Spośród gatunków ptaków morskich regularnie 
rejestrowanych w pobliżu obszaru O-1.3, 
aczkolwiek w niewielkich zagęszczeniach, nur 
rdzawoszyi, nur czarnoszyi, mewa mała i perkoz 
rogaty wymienione są w załączniku I do 
dyrektywy ptasiej UE. Nury rdzawoszyje i 
czarnoszyje oraz mewy małe są również 
przypisane do kategorii 3 SPEC (nie tylko 
ograniczone do Europy, ale z negatywną 
tendencją liczebności i niekorzystnym stanem 
ochrony). Uważa się, że mewy srebrzyste są 
„skoncentrowane w Europie, gdzie występują 
negatywne tendencje w ich liczebności i 
niekorzystny stan ochrony” (kategoria 2 SPEC). 
Perkozy rogate, edredony zwyczajne, lodówki i 
markaczki zwyczajne są sklasyfikowane w 
kategorii 1 SPEC (gatunki europejskie 
wymagające ochrony w skali globalnej, tj. 
sklasyfikowane jako ‚Critically Endangered’, 
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‚Endangered’, ‚Vulnerable’, ‚Near Threatened’ 
lub ‚Data Deficient’) (BirdLife International 2017).  

Zgodnie z europejską Czerwoną Księgą lodówki, 
uhle zwyczajne i edredony zwyczajne są 
uważane za „zagrożone” (VU – vulnerable) ze 
względu na negatywne trendy w ich liczebności 
w ostatnich latach. Drastyczny spadek zimowej 
populacji lodówki na Morzu Bałtyckim (Skov et 
al. 2011) odzwierciedla również Czerwona 
Księga HELCOM (HELCOM 2013b). Tam 
lodówka jest klasyfikowana jako „silnie 
zagrożona” (EN – endangered), wraz z innymi 
gatunkami kaczek morskich. Populacje nurów 
rdzawoszyich i czarnoszyich odpoczywające 
zimą na Morzu Bałtyckim uważane są za 
„zagrożone wymarciem” (CR – critical 
endangered), ich ogólnoeuropejskie populacje 
oraz populacje z 27 państw UE klasyfikowane są 
jako „niezagrożone” (LC – least concerned). 
Populacje mewy małej i perkoza rogatego są 
wymienione jako „potencjalnie zagrożone” (NT – 
near threatened) w całej Europie oraz na Morzu 
Bałtyckim (zimowe populacje odpoczywające). 
Mewy siodłate i mewy srebrzyste są ogólnie 
uważane za „niezagrożone” (LC – least 
concerned). Mewy srebrzyste, nurzyki 
zwyczajne i alki zwyczajne są wymienione jako 
„potencjalnie zagrożone” (NT – near threatened) 
w ogólnoeuropejskiej Czerwonej Księdze, ale 
ich populacja zimująca na Morzu Bałtyckim nie 
otrzymała statusu zagrożonego. Odwrotnie jest 
w przypadku populacji nurnika zwyczajnego 
(HELCOM 2013b, BirdLife International 2015). 
W aspekcie oceny stanu ochrony, występowanie 
gatunków w pobliżu obszaru O-1.3 ma czasami 
średnie lub duże znaczenie. 

2.8.4.2 Ocena występowania ptaków 
migrujących i morskich 

Okolice obszaru O-1.3 dotykają tylko na 
południu lub południowym wschodzie krawędzi 
rozległych siedlisk spoczynkowych Zatoki 
Pomorskiej i Adlergrund. Obszar O-1.3 i jego 
otoczenie charakteryzuje się średnim ogólnym 
występowaniem ptaków morskich, a także tylko 

średnim występowaniem gatunków zagrożonych 
i szczególnie godnych ochrony. Ten obszar 
WSE nie należy do głównych siedlisk 
odpoczynku, żerowania i zimowania gatunków z 
załącznika I dyrektywy ptasiej lub do szczególnie 
cennych przyrodniczo gatunków rezerwatu 
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank”.  

2.8.4.3 Ocena jednostek przestrzennych 

Okolice obszaru O-1.3 mają średnie znaczenie 
jako siedlisko żerowania i odpoczynku ptaków 
wysokomorskich i mew. Dla ptaków lęgowych 
ma to niewielkie znaczenie ze względu na 
odległość od wybrzeża. Ze względu na 
głębokość wody (ponad 20 m) i skład dna, 
okolica obszaru O-1,3 nie jest ważnym 
żerowiskiem dla nurkujących kaczek morskich. 
Powszechne w okolicy są mewy srebrzyste, 
mewy siodłate i siwe występują w stosunkowo 
mniejszym zagęszczeniu. Obszar O-1.3 dotyka 
skrajnych krawędzi zimowych siedlisk alki 
zwyczajnej i nurzyka zwyczajnego. Nurniki 
zwyczajne są widywane bardzo rzadko. Ogólnie 
obszar O-1.3 znajduje się w obszarze 
przejściowym między głębszymi wodami 
Basenu Arkońskiego a płytszymi obszarami 
odpowiednio Zatoki Pomorskiej i Adlergrund. 
Funkcję otoczenia obszaru O-1.3, a także 
występowanie ptaków morskich ocenia się 
zatem tylko jako „niską” do sezonowo „średniej”. 

2.8.4.4 Obciążenia wstępne 

Okolice obszaru O-1.3 podlegają znaczącym 
wpływom antropogenicznym, głównie w wyniku 
połowów i żeglugi. Obszar oddzielający ruch na 
Bornholm Skag jest oddalony o około 5 km. 
Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
zostały już zrealizowane dwa projekty farm 
wiatrowych. Na ogólną populację ptaków 
morskich na Morzu Bałtyckim, a w obszarze O-
1.3 w szczególności mają również wpływ 
postępujące zmiany klimatu. Następujące 
czynniki mogą powodować zmiany w 
ekosystemie morskim, a tym samym i w 
środowisku ptaków morskich:  
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• Rybołówstwo: Można założyć, że połowy 
mają znaczący wpływ na skład gatunkowy 
zbiorowisk ptaków morskich w WSE, a tym 
samym również w obszarze otaczającym 
obszar O-1.3. Rybołówstwo może 
prowadzić do zmniejszenia podaży 
żywności, a nawet do jej ograniczenia. 
Selektywne wyławianie gatunków ryb lub 
zależnie od ich wielkości może prowadzić 
do zmian w podaży pokarmu dla ptaków 
morskich. Połowy włokiem dennym 
powodują duże roczne straty ptaków 
morskich na Morzu Bałtyckim poprzez 
zaplątanie się i utonięcie w sieciach 
(Erdmann et al. 2005). W szczególności 
nury, perkozowate i kaczki nurkujące należą 
do ofiar włóków dennych (Schirmeister 
2003, Dagys & Zydelis 2002). Według 
Zydelis et al. (2009), roczny przyłów w 
całym Morzu Bałtyckim wynosi około 73 000 
lub 20 000 ptaków na południowym Morzu 
Bałtyckim. Jednak odrzuty połowowe 
stanowią również dodatkowe źródło 
pożywienia dla niektórych gatunków ptaków 
morskich (Camphuysen & Garthe 2000). Z 
odrzutów korzystają zwłaszcza gatunki 
śledzące statki, jak mewa srebrzysta i mewa 
siodłata. 

• Żegluga: Ruch statków ma wpływ 
odstraszający na gatunki wrażliwe na 
zakłócenia, takie jak nury (Mendel et al. 
2019, Fließbach et al. 2019, Burger et al. 
2019). Żegluga to również ryzyko 
zanieczyszczenia ropą naftową. Szybki 
rozwój żeglugi handlowej spowodował, że 
ptaki wodne coraz częściej omijają główne 
szlaki komunikacyjne zachodniej części 
Morza Bałtyckiego (Bellebaum et al. 2006).  

• Budowle techniczne (np. morskie turbiny 
wiatrowe): Budowle techniczne mogą mieć 
podobny wpływ na gatunki wrażliwe na 
zakłócenia jak ruch żeglugowy. Ponadto 
zwiększa się natężenie ruchu żeglugowego, 
np. poprzez wyjazdy konserwacyjne. 

Istnieje również ryzyko kolizji z takimi 
budowlami. 

• Polowania: Polowania dotyczą prawie 
wszystkich kaczek przelatujących w rejonie 
Morza Bałtyckiego. W latach 1996–2001 w 
Skandynawii zabijano rocznie 122 500 
edredonów zwyczajnych, z czego 92 820 w 
samej Danii (Asferg 2002). Odpowiadało to 
już 16% szacowanej wówczas zimowej 
populacji 760 000 osobników (DESHOLM et 
al. 2002). 

• Zmiany klimatu: Zmianom temperatury 
wody towarzyszą zmiany w obiegu wody, 
rozmieszczeniu planktonu i składzie fauny 
rybnej, która służy jako źródło pokarmu dla 
ptaków morskich. Od lat 90-tych XX wieku 
globalne ocieplenie wpłynęło na nawyki 
zimowego odpoczynku ptaków morskich i 
migrujących w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego: Główna liczebność przesuwa 
się na wschód, a regularnie występujący 
sezonowy niedobór tlenu powoduje lokalnie 
trwałe zanikanie złóż małż (np. dno starej 
Odry w zachodniej Zatoce Pomorskiej). 

Inne zagrożenia dla ptaków morskich i 
migrujących to eutrofizacja, akumulacja 
zanieczyszczeń w morskich łańcuchach 
pokarmowych i odpady unoszące się w wodzie, 
np. z sieci rybackich i elementów plastikowych. 
Również epidemie pochodzenia wirusowego 
lub bakteryjnego stanowią zagrożenie dla 
populacji ptaków migrujących i morskich. 

Obciążenie wstępne obszaru O-1.3 i jego 
otoczenia należy ocenić jako „średnie” ze 
względu na opisane wpływy. 

2.8.4.5 Wniosek 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i w oparciu o 
podstawowe kryteria, otoczenie obszaru O-1.3 
ma średnie znaczenie dla odpoczynku i 
żerowania ptaków morskich. 
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 Ptaki wędrowne 

Migrację ptaków definiuje się zazwyczaj jako 
okresowe wędrówki pomiędzy obszarem 
lęgowym a oddzielnym obszarem nielęgowym, 
który w przypadku ptaków na wyższych 
szerokościach geograficznych zwykle stanowi 
kwatery zimowe. Ponieważ migracja ptaków 
odbywa się co roku, nazywana jest również 
migracją roczną – i dotyczy całego świata. W tym 
kontekście mówi się również o gatunkach 
wędrujących dwukierunkowo, które odbywają 
podróż w obie strony, lub o corocznie, które 
migrują co roku. Często, oprócz miejsca 
odpoczynku, odwiedzane jest jedno lub więcej 
miejsc pośrednich, czy to w celu pierzenia, 
znalezienia korzystnych miejsc żerowania, czy z 
innych powodów. Rozróżnia się ptaki 
dalekobieżne i krótkobieżne w zależności od 
wielkości pokonywanej odległości i kryteriów 
fizjologicznych (Alerstam 1990, Berthold 2000, 
Newton 2008, Newton 2010). 

 Dane 

BSH dysponuje obszerną bazą danych do 
badania przydatności obszaru O-1.3 w 
odniesieniu do dobra chronionego jakim są 
„ptaki morskie i migrujące”. Składają się na to w 
dużej mierze wyniki i ustalenia obowiązkowego 
monitoringu w fazie budowy i eksploatacji 
morskich farm wiatrowych zgodnie ze 
standardową koncepcją badań (StUK 4, BSH 
2013). W ramach procesu monitoringu od 2014 
roku badane są migracje ptaków na terenie 
otaczającym obszar O-1 za pomocą badań 
radarowych, obserwacji wizualnych i nocnego 
odsłuchiwania wędrówek dla klastra 
badawczego „Westlich Adlergrund”. Wyniki 
monitoringu nadają się również do opisu i oceny 
migracji ptaków w obszarze O-1.3, który 
znajduje się w północnej części obszaru O-1. 
(BIOCONSULT SH 2016B, BIOCONSULT SH 2017B, 
BIOCONSULT SH 2018, BioConsult SH 2019). 

Ponadto BSH zleciła przeprowadzenie oddzielnych 
badań nad migracją ptaków w ramach badań 

wstępnych dla obszaru O-1.3, w których oprócz 
metod zapisu według StUK 4 zastosowano metody 
uzupełniające i nowe oraz kombinacje metod. 
Badania przeprowadzone jesienią 2019 roku 
koncentrowały się na występowaniu w ciągu dnia 
gatunków wrażliwych na energię wiatrową lub grup 
gatunków takich jak żurawie, ptaki drapieżne, gęsi, 
kaczki morskie i ptaki siewkowate oraz ich reakcjach 
na istniejące już farmy wiatrowej na południe od 
obszaru O-1.3 (IfAÖ et al. 2020). Opracowanie to 
dostarcza cennych wniosków do oceny obszaru O-
1.3 w ogóle, jak również do oceny możliwych efektów 
działania farmy wiatrowej na tym obszarze na tle 
parametrów modelowych (rozdział 1.5.5.4, 
Tabela 3). W momencie opracowywania 
niniejszego projektu raportu środowiskowego, 
wyniki badania dotyczącego niektórych 
konkretnych kwestii były dostępne tylko w formie 
wstępnej. W momencie finalizacji raportu 
środowiskowego dostępne będą również wyniki 
badania migracji ptaków dla O-1.3 w wersji 
ostatecznej i zostaną one odpowiednio 
uwzględnione. Nie oczekuje się odchyleń od 
dokonanej tu wyceny ze względu na dostępne 
już kompleksowe wyniki. 

Ogólnie, należy zauważyć, że metody 
wymagane w ramach StUK mogą obejmować 
tylko części złożonej aktywności wędrówek. 
Obserwacje wizualne dostarczają informacji na 
temat gatunku, liczby i kierunku migracji ptaków 
w ciągu dnia, ale wysokość migracji jest trudna 
do określenia. Nocne badania odsłuchowe 
dostarczają jedynie informacji na temat gatunku 
wywołującego, przy czym liczba osobników 
pozostaje nieokreślona. Detekcje radarowe 
mogą dostarczyć wiarygodnych informacji o 
wędrówkach, ale nie pozwalają na wykrywanie 
poszczególnych gatunków, nie określają liczby 
zwierząt i wykrywają aktywność wędrówkową 
tylko do wysokości 1000 m, maksymalnie 1500 
m (AVITEC RESEARCH GbR 2017). Na podstawie 
informacji o aktywności wędrówkowej nad 
Morzem Północnym eksperci zakładają, że 
pionowe badania radarowe w zasięgu 
wykrywania do wysokości średniej 1000 m będą 
rejestrować średnio co najmniej 2/3 wszystkich 
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wędrówek ptaków. Oznacza to, że można 
założyć, że około 1/3 aktywności wędrówkowej 
ptaków odbywa się powyżej zasięgu detekcji 
standardowych radarów pionowych. 

Dla klasyfikacji migracji ptaków w obszarze O-
1.3 w odniesieniu do ogólnej aktywności 
wędrówkowej ptaków dostępne są również 
długoterminowe serie danych z różnych 
lokalizacji morskich i przybrzeżnych(PFEIFER 
1974, ALERSTAM 1990, BERTHOLD 2000, KNUST 

et al. 2003, BELLEBAUM 2008).  

Dostępne dane stanowią wystarczającą 
podstawę do przeprowadzenia badania 
przydatności obszaru O-1.3. Ze względu na 
wspomniane powyżej ograniczenia 
metodologiczne oraz ogólne trudności w 
rejestrowaniu dynamicznego zjawiska, jakim jest 
migracja ptaków, nadal istnieją luki w wiedzy w 
odniesieniu do następujących punktów:  

• nadal brakuje wystarczającej wiedzy na 
temat wysokich budowli w sektorze 
morskim. informacje z morza terytorialnego 
oraz lądu mają zastosowanie tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie ze względu na 
różne warunki.  

• specyficzne dla danego gatunku ryzyko 
kolizji ptaków wędrownych z morskimi 
turbinami wiatrowymi jest w dużej mierze 
nieznane. 

• Ewentualne efekty barierowe morskich 
turbin wiatrowych na specyficznych dla 
danego gatunku morskich szlakach 
migracyjnych są w dużej mierze 
niezbadane. 

 Migracje ptaków nad zachodnim 
Morzem Bałtycki – Rozmieszczenie 
przestrzenne i zmienność czasowa 
ptaków wędrownych 

Migrację ptaków nad zachodnim Morzem 
Bałtycki dokumentuje się przez cały rok różnymi 
metodami, z silnymi wahaniami sezonowymi na 
wiosnę i jesień. Zgodnie z wcześniejszymi 

szacunkami, każdego roku jesienią około 500 
milionów ptaków migruje ze swoich nordyckich 
obszarów lęgowych do zimowisk położonych 
dalej na południe od zachodniej części Morza 
Bałtyckiego. Wiosną jest ich znacznie mniej 
(200-300 milionów). Powodem jest wysoka 
śmiertelność młodych ptaków w pierwszej zimie. 
Ponad 95% tych ptaków to małe ptaki 
lądowe(BERTHOLD 2000). 

Morze Bałtyckie znajduje się na szlaku 
migracyjnym wielu gatunków ptaków. Każdego 
roku w wędrówkach ptaków po zachodnim 
Morzu Bałtyckim bierze udział około 200 
gatunków ptaków. Do tego dochodzi kolejnych 
100 gatunków rzadkich i wędrownych. Rysunek 

13 schematycznie przedstawia ogólne systemy 
migracji na zachodnim Morzu Bałtyckim, a 
strzałki wskazują przestrzenie migracyjne, 
których konkretny przebieg nie jest bardzo 
wąsko określony (BELLEBAUM et al. 2008). 
Znaczące populacje wędrowne ptaków wodnych 
(kaczki morskie, nury, gęsi i łabędzie) pochodzą 
głównie z Syberii, a zatem ich szlak migracyjny 
to głównie, choć nie wyłącznie, kierunek 
wschód-zachód. Jeśli chodzi o ptaki migrujące w 
dzień, to trzy główne szlaki migracyjne dla 
ptactwa wodnego przecinają zachodnią część 
Morza Bałtyckiego: 

• Wzdłuż wybrzeża szwedzkiego (główny 
szlak większości edredonów zwyczajnych, 
bernikli białolicych i bernikli obrożnych), 

• wzdłuż niemieckiego wybrzeża (główny 
szlak większości markaczek zwyczajnych jak 
i wielu nurów i rybitw) oraz 

• w kierunku północ-południe (łabędzie, gęsi 
polne, anatini, mergusy).  

W Morzu Bałtyckim zaobserwowano tylko 
stosunkowo niewiele siewkowatych (BELLEBAUM 
et al. 2008). Ptaki drapieżne wędrujące w dzień 
z populacji szwedzkich korzystają z „linii lotu 
ptasiego” w większości od Falsterbo 
(południowa Szwecja – wyspy duńskie 
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(Zelandia, Møn, Falster, Lolland) – Fehmarn). 
Jednak jesienią część przecina również Morze 
Bałtyckie w kierunku północ-południe. W sumie 
do 50 000 skandynawskich ptaków drapieżnych 
migruje na południe przez Falsterbo(BELLEBAUM 
et al. 2008). Aktywność wędrówkowa różni się 
zarówno w zależności od gatunku, jak i pory 
roku. Aktywne wiosłonogie mają tendencję do 
latania nad morzem, podczas gdy szybujące, 

takie jak myszołowy, zazwyczaj korzystają z „linii 
lotu ptasiego”. 

Żurawie poruszają się po stałych lub dobrze 
wytyczonych szlakach migracyjnych. Żurawie z 
różnych terenów lęgowych Europy Północnej 
korzystają z różnych dróg migracyjnych do 
swoich zimowisk. 

 

Rysunek 13: Schematyczna prezentacja najważniejszych szlaków migracyjnych w regionie Morza 
Bałtyckiego dla migracji jesiennych (BELLEBAUM et al. 2008). 

Szczególne znaczenie dla zachodniej części 
Morza Bałtyckiego mają żurawie, które 
rozmnażają się w Skandynawii i w trakcie 
migracji przeprawiają przez Bałtyk. Migracja 
żurawi przez Morze Bałtyckie odbywa się 
głównie pomiędzy regionem Rugia-Bock w 
Parku Narodowym „Vorpommernsche 
Boddenlandschaft” a południowym wybrzeżem 
Szwecji w kierunku północ-południe (ALERSTAM 

1990, SKOV et al. 2015).  

Dla migrujących za dnia ptaków śpiewających, 
zwłaszcza krótko- i średniodystansowych, takich 
jak zięby i motacille (BERTHOLD 2000), ważna 
jest również „linia lotu ptasiego”, ponieważ fronty 
odgrywają rolę dla tej grupy gatunków, 
przynajmniej dla orientacji osobników 
poruszających się nisko. 

Podsumowując, według PFEIFER (1974) można 
wyróżnić trzy główne szlaki migracyjne w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego dla ptaków 
dziennych na podstawie barier geograficznych 
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lub frontów, takich jak ujścia rzek i duże obszary 
wodne: 

• Południowa Szwecja – wyspy duńskie 
(Zelandia, Møn, Falster, Lolland) – Fehmarn 
(tzw. „linia lotu ptasiego”). Szlak ten jest 
preferowany przede wszystkim przez 
poruszające się w dzień ptaki śpiewające i 
szybujące, takie jak ptaki drapieżne. Wtedy 
trzeba pokonywać tylko niewielkie odległości 
nad powierzchnią wody. 

• Południowa Szwecja – Rugia. Oprócz żurawi 
i ptaków drapieżnych trasa ta jest 
prawdopodobnie wykorzystywana wiosną 
przez ptaki śpiewające, które przeprawiają 
się przez Bałtyk z Darß i Rugii w kierunku 
północnym. 

• Pochodzące z krajów 
bałtyckich/Finlandii/Syberii, podążające 
zwężonym lejem zachodniego Bałtyku w 
kierunku południowo-zachodnim/zachodnim. 
Rozróżnia się dwa główne szlaki 
przybrzeżne: 1) wzdłuż wybrzeża 
Meklemburgii i 2) wzdłuż południowego 
wybrzeża Szwecji i wysp duńskich do 
Fehmarn. 

Ptaki nocne stanowi ponad połowę wszystkich 
ptaków wędrownych w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego (długo- i krótkodystansowych 
migrujących). Wśród najczęstszych wędrowców 
nocnych znajdują się małe ptaki owadożerne, 
takie jak warczaki, muchołówki, serwatki 
(Oenanthe oenanthe) i robiny (Erithacus 
rubecula), ale także drozdy. W nocy można 
zaobserwować migrację wielu gatunków ptaków, 
które również migrują w ciągu dnia (kaczki, gęsi, 
łabędzie, siewkowate i mewy). Jednak migracja 
tych gatunków często odbywa się w ciągu dnia. 
Ze względu na ograniczone możliwości 
orientacji optycznej, w przypadku małych ptaków 
migrujących w nocy, szczególnie ptaków 
średniodystansowych, takich jak drozdy i 
rudzików, lub długodystansowych, takich jak 
acrocephalus (BERTHOLD 2000, ZEHNDER et al. 

2001, BRUDERER & LIECHTI 2005), zakłada się 
wędrówkę szerokim frontem. KNUST et al. (2003) 
byli w stanie określić jesienią główny kierunek 
migracji w niemieckim regionie Morza 
Bałtyckiego w lokalizacjach Fehmarn i Rugia 
jako SW do SSW. 

Sezonowa intensywność migracji jest ściśle 
powiązana z cyklami życia poszczególnych 
gatunków lub populacji (np. BERTHOLD 2000). 
Oprócz tych w dużej mierze endogenicznie 
kontrolowanych rytmów rocznych w aktywności 
wędrówkowej, konkretny przebieg aktywności 
jest określany przede wszystkim przez warunki 
pogodowe. Czynniki pogodowe wpływają 
również na wysokość i prędkość poruszania się 
zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, ptaki oczekują na 
korzystne warunki pogodowe (np. dobrą 
widoczność, wiatr w ogonie, brak opadów), aby 
ich wędrówka została zoptymalizowana pod 
względem energetycznym. W związku z tym 
migracja ptaków koncentruje się na 
poszczególnych dniach lub nocach w okresie 
jesienno-wiosennym. Zgodnie z wynikami 
projektu badawczo-rozwojowego, połowa 
wszystkich ptaków migruje tylko w 5 do 10% 
wszystkich dni (KnustET al. 2003).  

Bardziej szczegółowe opisy migracji ptaków na 
dużych przestrzeniach, jak również 
intensywności migracji poszczególnych 
gatunków i grup gatunków nad zachodnim 
Morzem Bałtyckim można znaleźć w Raporcie 
Środowiskowym w sprawie Planu Rozwoju 
Obszaru Morza Bałtyckiego 2019 dla 
niemieckiego Morza Bałtyckiego (BSH 2019b).  

 Migracja ptaków w pobliżu obszaru 
O-1.3 

2.9.3.1 Spektrum gatunkowe 

W ramach prowadzonych obecnie badań nad 
„Westlich Adlergrund” w obszarze O-1, podczas 
badań migracji ptaków jesienią i wiosną 2017 r. 
za pomocą obserwacji wizualnych 
zidentyfikowano łącznie 112 gatunków w fazie 
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jasnej i nocnej rejestracji migracji(BIOCONSULT 

SH 2019). W poprzednich latach 
zidentyfikowano 103 (2015) do 113 gatunków 
(2016)(BIOCONSULT SH 2016b, BIOCONSULT SH 
2017b). 

Migracja w fazie jasnej była zdominowana przez 
różne gatunki lub grupy gatunków w 
poprzednich okresach rejestracji. Podczas gdy 
kormorany były najczęściej spotykanym 
gatunkiem wiosną 2017 r. – 35,4% wszystkich 
zaobserwowanych osobników (n = 8.398), ich 
udział wiosną 2016 r. wynosił tylko 8,5% 
wszystkich zaobserwowanych osobników (n = 
7.211 osobników). Wiosną 2017 r. większy 
udział w aktywności migracyjnej miały również 
ptaki śpiewające (20,5%), kaczki (15,4%) i mewy 
gatunku Larus (14%). Wiosną 2016 roku 57,2% 
wszystkich obserwowanych osobników było 
zdominowanych przez kaczki. Wśród nich 
najczęstszym gatunkiem była markaczka 
zwyczajna. Ponadto ptaki śpiewające (12,1 %) i 
gęsi (10,2 %) osiągnęły wyższy odsetek 
obserwowanej aktywności wędrówkowej 
(BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT SH 2019). 

W czasie jesiennej migracji w 2016 roku 
zaobserwowano łącznie 14 862 osobniki, w 
czasie jesiennej migracji w 2017 roku było to 23 
548 osobników (BIOCONSULT SH 2018, 
BIOCONSULT SH 2019). Jesienią 2016 r. większy 
udział w aktywności wędrówkowej miały również 
ptaki śpiewające (41,6 %), kaczki (24,6 %) i 
mewy z gatunku Larus. Jesienią 2017 r. 
szczególnie często obserwowano gęsi (52,2 %), 
ptaki śpiewające (19,1 %) i kaczki (13,4 %) 
(BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT SH2019). 

Gatunki i grupy gatunkowe takie jak nury, 
łabędzie, siewkowate, alki i żurawie stanowiły 
jedynie mniej niż 2% obserwowanej całkowitej 
migracji w minionych okresach (BIOCONSULT SH 

2018, BIOCONSULT SH 2019). 

Migracja nocna zdominowana była przez ptaki 
śpiewające, co stwierdzono na podstawie 
odsłuchów akustycznych. Jesienią 2017 r. 96,4 

% zarejestrowanych odsłuchań do lotu (n = 2 
839) przypisano ptakom śpiewającym, z których 
większość stanowiły gatunki drozdów, a jesienią 
2016 r. odsetek ten wyniósł aż 99,1 % (n = 5 
789). Na wiosnę 2017 r. udział ten wynosił tylko 
49,2% (n = 1.159), a na wiosnę 2016 r. 70,9% (n 
= 1.200) wszystkich zarejestrowanych wezwań. 
Podczas nocnych migracji ptaków śpiewających 
dominowały droździki, drozdy śpiewaki i kosy. 
Rudziki występowały również w większych 
proporcjach we wszystkich okresach migracji. 
Wiosną 2017 roku odsetek odnotowanych 
wezwań siewkowatych również był stosunkowo 
wysoki i wyniósł 43,9%. Większość wezwań 
została przypisana kulikowi wielkiemu. Odsetek 
ptaków nieśpiewających, takich jak kaczki, 
mewy i żurawie, był bardzo niski (BIOCONSULT 

SH 2018, BIOCONSULT SH 2019).  

2.9.3.2 Natężenie migracji, wysokość 
migracji i kierunek migracji 

Rejestracja migracji ptaków na lata 2014–2017 
w ramach badań klastra „Westlich Adlergrund” 
pokazuje, że ani w przypadku migracji jesiennej, 
ani wiosennej nie wyróżniają się poszczególne 
miesiące o stale wyższym natężeniu migracji, a 
tym samym migracja ptaków może być 
ograniczona do pojedynczych miesięcy. Różnice 
sezonowe i międzyroczne można zauważyć w 
porównaniu do poszczególnych lat objętych 
badaniem. Zdarzenia związane z migracją 
ptaków o różnym natężeniu miały miejsce na 
przestrzeni wszystkich lat(BIOCONSULT SH 
2019). 

Natężenie migracji 

Wiosną 2017 r. średnie natężenie migracji na 
podstawie badań radaru pionowego dla klastra 
badawczego „Westlich Adlergrund” wynosiło 
99,6 echa/h*km w fazie świetlnej i 357,4 
echa/h*km w fazie ciemności. Dla migracji 
jesiennej w 2017 r. wyznaczono średnie 
natężenie 26,2 echa/h*km dla migracji dziennej i 
68,6 echa/h*km dla migracji nocnej(BIOCONSULT 

SH 2019). Porównanie ze średnimi wskaźnikami 
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migracji ustalonymi w poprzednim roku 
wskazuje na wahania międzyroczne. Dla 
wiosennej migracji w 2016 roku średnie 
natężenie migracji wynosiło 19,6 echa/h*km dla 
migracji dziennej i 55,5 echa/h*km dla migracji 
ptaków w nocy. W okresie jesiennym 
odpowiednie średnie natężenia migracji 
odpowiadały 48,6 echa/h*km w ciągu dnia i 55,5 
echa/h*km w nocy(BIOCONSULT SH 2019). 
Ogólnie, te wewnętrzne różnice stwierdzono 
również w latach 2014 i 2015(BIOCONSULT SH 
2016b, BIOCONSULT SH 2017b). W związku z 
tym dostępne ustalenia dobrze wpisują się w 
ogólny kontekst bardzo zmiennej migracji 
ptaków w pobliżu obszaru O-1.3. 

W ostatnich latach badań bardzo duże natężenie 
migracji występowało w pojedynczych 
przypadkach, zwłaszcza w trakcie migracji 
nocnych. Najwyższe średnie natężenie migracji 
zostało ustalone w nocy z 26.03.2016 r. i 
wynosiło 2 252 echa/h*km. Najwyższe średnie 
natężenie migracji w 2017 roku stwierdzono w 
jedną noc w maju, przy 1 176,8 
echa/h*km(BIOCONSULT SH 2019). 

Badanie dziennego występowania migracji 
ptaków w okolicach obszaru O-1,3 w okresie 
2014-2017 wskazuje, że migracje ptaków były 
rejestrowane o każdej porze dnia, zarówno 
wiosną jak i jesienią. Natężenie migracji ptaków 
było większe w nocy niż w ciągu dnia. Wiosną, 
w pierwszej trzeciej części nocy, migracja 
osiągała najwyższy poziom. Jesienią mogły 
pojawić się również odchylenia od tego 
podstawowego wzorca. Tutaj najwyższa 
aktywność migracji była sporadycznie 
odnotowywana w pierwszej godzinie po 
wschodzie słońca(BIOCONSULT SH 2019). 

Wysokości migracji 

Uwzględnienie wysokości lotu na podstawie 
pionowych obserwacji radarowych w okresach 
migracji w latach 2014–2017 wskazuje, że ptaki 
wędrowne w pobliżu obszaru O-1.3, w zasięgu 
detekcji do 1000 m, wybierają głównie 

wysokości migracji do 500 m. Obserwacja ta ma 
zastosowanie niezależnie od czasu trwania 
migracji oraz pory dnia czy nocy. Obszar do 200 
m jest jednym z najbardziej wykorzystywanych 
obszarów(BIOCONSULT SH 2019). WELKER 

(2019a) w międzyprojektowej ocenie danych z 
monitoringu przelotów ptaków stwierdził, że w 
nocy o dużej intensywności przelotów ptaków 
migracja odbywa się na większych 
wysokościach (ponad 400 m). Potwierdza to 
również indywidualna ocena klastra „Westlich 
Adlergrund”(BIOCONSULT SH 2019).  

Obserwacje planu migracji, w odniesieniu do 
gatunku, dostarczają informacji na temat 
rozkładu wysokości migracji w dolnych 200 m w 
fazie świetlnej. Na podstawie tych danych 
wykazano, że w szerszym otoczeniu obszaru O-
1,3, migracja ptaków w ciągu dnia odbywa się na 
dolnych 20 m dla około dwóch trzecich całkowitej 
migracji(BIOCONSULT SH 2019).  

Kierunek migracji 

Kierunki migracji wg poziomej detekcji radarowej 
na lata 2014-2017 nie dają jednolitego obrazu 
dla wiosny i jesieni. Główny kierunek północno-
wschodni spodziewany na wiosnę jest wyraźnie 
widoczny tylko w pojedynczych przypadkach 
(np. wiosna 2017 r.). Może to być spowodowane 
nieukierunkowanymi lotami ptaków morskich 
poszukujących pożywienia, które nakładają się 
na intensywność ukierunkowanych migracji 
ptaków. Nawet w okresach jesiennych rzadko 
można było jednoznacznie określić oczekiwany 
główny kierunek migracji na południowy 
zachód(BIOCONSULT SH 2019). 

2.9.3.3 Aktywność migracyjna 
poszczególnych gatunków lub 
grup gatunków w pobliżu obszaru 
O-1.3 

Poniżej opisano występowanie w obszarze O-
1.3 niektórych, częściowo ściśle chronionych 
gatunków lub grup gatunków, dla których znane 
są stałe szlaki migracyjne przez Morze Bałtyckie 
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lub które migrują w dużych ilościach przez 
zachodnią część Morza Bałtyckiego. 

Żuraw zwyczajny (Grus grus) 

Jako gatunek ptaków z załącznika I do 
europejskiej dyrektywy ptasiej, żuraw podlega 
specjalnemu statusowi ochrony. W poprzednich 
badaniach dla klastra „Westlich Adlergrund” 
żurawie były rejestrowane w ciągu dnia w różnej 
liczbie osobników wiosną i jesienią. Podczas 
wiosennej migracji w latach 2014-2017, każdego 
roku obserwowano od 23 (wiosna 2016) do 99 
żurawi (wiosna 2017). W okresach jesiennych 
liczba osobników wahała się od sześciu żurawi 
jesienią 2017 r. do 546 jesienią 2014 r. 
(BioConsult SH 2016b, BIOCONSULT SH 2017b, 
BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT SH 2019). 
Wahania liczby obserwowanych osobników 
można wytłumaczyć, poza naturalnie 
występującą zmiennością międzyroczną i 
możliwymi innymi parametrami, poprzez warunki 
wiatru, ścisłą koncentrację migracji żurawia na 
zaledwie kilku dniach w okresie migracji. Na 
przykład obserwacja 546 żurawi jesienią 2014 
roku miała miejsce tylko w dwa dni(BIOCONSULT 

SH 2016b). Nie można zatem wykluczyć, że przy 
planowanym zakresie rejestracji według StUK 4, 
zdarzenia migracyjne o zwiększonej 
intensywności zostaną pominięte, jeśli nie 
zostaną dopasowane do dynamicznych zdarzeń 
migracyjnych. Z tego powodu badania morskie 
(poprzez statki) w obszarze O-1.3 zostały 
zaplanowane i przeprowadzone jesienią 2019 r. 
w taki sposób, że nagromadzenie żurawi w 
Falsterbo, szczególnie ważnym punkcie 
koncentracji żurawi migrujących na południe od 
Skandynawii, została zaobserwowane na 
podstawie publicznie dostępnych danych 
badawczych, a badania w obszarze O-1.3 
zostały rozpoczęte w momencie rozpoczęcia 
lotu na południe. W trakcie badań jesienią 2019 
r. zaobserwowano łącznie 1 609 żurawi. Żurawie 
były trzecim najczęstszym gatunkiem spośród 
wszystkich zarejestrowanych gatunków lub grup 
gatunków z udziałem 11,6 % zaobserwowanej 

całkowitej migracji(IFAÖ et al. 2020). W sumie 
przez 15 dni rejestracji na morzu, w okresie od 
03 do 25 października 2019 r., żurawie zostały 
zaobserwowane w ciągu czterech dni. W dniu 
03.10.2019 r. wraz z 844 osobnikami 
odnotowano ponad połowę wszystkich 
zaobserwowanych żurawi. Zgodnie z analizą 
zapisów pogodowych, w tym dniu dominowały 
wiatry boczne z północnego zachodu o sile od 3 
do 5 w skali Beauforta. Możliwe, że żurawie 
migrujące z południowej Szwecji na Rugię 
dryfowały na wschód wraz z wiatrami północno-
zachodnimi. Porównywalna obserwacja została 
dokonana dla wzmożonych zdarzeń 
migracyjnych jesienią 2014 roku w ramach 
monitoringu klastra „Westlich Adlergrund” 
(BioConsult SH 2016). Założenie to jest poparte 
obserwacją, że kierunek lotu „na południe” 
dominował u zarejestrowanych żurawi jesienią 
2019 roku. Drugi co do częstotliwości kierunek 
lotu „południowy zachód” może wskazywać na 
częściową kompensację dryfu wiatru nad 
morzem. W pozostałe dni z ruchami 
migracyjnymi żurawia jesienią 2019 roku, wiatry 
grzbietowe ze wschodu i północnego wschodu o 
sile 2 – 4 Beauforta (04. + 06.10.2019) i silny 
wiatr z południowego zachodu na zachód (6 Bft, 
25.10.2019). W dniu 25.10.2019 r. zgodnie z 
obserwacjami (IFAÖ et al. 2020) określono 
drugą najsilniejszą aktywność migracyjną 
żurawi.  

Ptaki drapieżne 

Wśród ptaków drapieżnych migrujących przez 
Morze Bałtyckie znajdują się również gatunki 
wymienione w załączniku I do dyrektywy ptasiej. 
Są to: trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus), 
kania ruda (Milvus milvus), błotniak stawowy 
(Circus aeruginosus), błotniak zbożowy (Circus 
cyaneus), rybołów (Pandion haliaetus) i drzemlik 
(Falco columbarius).  

W poprzednich latach badań wyżej wymienione 
gatunki, z wyjątkiem błotniaka stawowego z 70 
osobnikami jesienią 2016 roku (BioConsult SH 
2018), były obserwowane tylko sporadycznie 
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podczas obserwacji w badaniach dla klastra 
„„Westlich Adlergrund” oraz w badaniach 
obszaru O-1.3. Najczęściej występującym 
gatunkiem we wszystkich badanych okresach 
migracji jest krogulec zwyczajny (Accipiter nisus) 
z maksymalną liczbą 60 zaobserwowanych 
osobników jesienią 2016 r.(BIOCONSULT SH 

2016B, BIOCONSULT SH 2017B, BIOCONSULT SH 
2018, BIOCONSULT SH 2019; IFAÖ et al. 2020). 
Jesienią 2019 roku w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru O-1.3 w ciągu 8 z 15 dni badawczych 
zaobserwowano łącznie 57 ptaków drapieżnych, 
w tym 47 krogulców zwyczajnych. Spośród 
gatunków wymienionych w załączniku 1 do 
dyrektywy ptasiej, zaobserwowano 1 błotniaka 
stawowego i 1 drzemlika (IFAÖ et al. 2020). W 
dniach o większej aktywności ptaków 
drapieżnych dominowały wiatry krzyżowe 
(19.09.19) i czołowe (20. i 25.10.19). W dniach 
19.09. i 20.10. zarejestrowano prędkości wiatru 
od 2 do 4 Beauforta, w dniu 25.10.2019 r. 
wartość ta wynosiła od 5 do 7 Beauforta(IFAÖ et 
al. 2020). 

Ptaki wodne 

Trasy przelotów większości (przeważającej 
ilości) ptaków wodnych migrujących za dnia, 
takich jak kaczki morskie, gęsi i nury przelatują 
nad zachodnim Morzem Bałtyckim w kierunku 
wschód-zachód, aby dotrzeć ze swych 
arktycznych lęgowisk Syberii Zachodniej do 
zachodnioeuropejskich kwater zimowych. Ptaki 
orientują się przy tym w większości przypadków 
wg linii brzegowych południowej Szwecji lub 
Niemiec. Inne gatunki, których lęgowiska 
znajdują się w Skandynawii i które wykorzystują 
biotopy słodkich wód jako swoje siedlisko, jak 
np. łabędzie, migrują w kierunku północ – 
południe. 

Wśród ptaków morskich w procesach 
migracyjnych ogólnie dominują przede 
wszystkim gęsi i kaczki morskie, w 
szczególności zdominowały one obszar O-1.3. 
Nury i łabędzie występują w stosunkowo 
niewielkiej liczbie. Poniżej szczegółowej analizie 

poddano występowanie poszczególnych 
gatunków wspomnianych grup gatunkowych, 
ponieważ posiadają one szczególny status 
ochrony lub były widziane w większej liczbie 
podczas poprzednich badań dot. Clustera 
„Westlich Adlergrund” i obszaru O-1.3 jesienią 
2019 r. 

W poprzednich badaniach na obszarze O-1.3 
gęsi białoczelne (Anser albifrons), bernikle 
białolice (Branta leucopsis), gęsi szare (Anser 
anser) oraz bernikle obrożne (Branta bernicla 
bernicla) należały do najczęściej 
obserwowanych gatunków gęsi. Gęsi 
białoczelne oraz bernikle białolice zostały ujęte 
w załączniku I europejskich wytycznych dot. 
ochrony ptaków. Gęsi szare i gęsi białolice, 
zgodnie z porozumieniem ds. zachowania 
afrykańsko-europejskich wodnych ptaków 
wędrownych (AEWA), posiadają ponadto 
kategorię ochrony C1 (populacje o liczbie 
osobników przekraczającej ok. 100 000, dla 
których nader korzystna może się okazać 
współpraca międzynarodowa, a które nie 
spełniają przesłanki z kolumny A lub B). Bernikle 
obrożne objęte są kategorią B 2b (populacje o 
liczbie osobników powyżej ok. 100 000, w 
przypadku których konieczna wydaje się 
szczególna czujność w związku z zależnością 
od szczególnie zagrożonego typu siedliska).  

Gęsi białoczelne były w latach badawczych 2014 
do 2017 Clusterów „Westlich Adlergrund” 
rejestrowane nie we wszystkich okresach 
migracji (BioConsult SH 2016b, BIOCONSULT SH 
2017b, BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT SH 
2019). Większość obserwacji przypadało 
ponadto na okres odlotu (jesień). Dotychczas 
najwyższą liczbę osobników zaobserwowano 
jesienią 2017r. w liczbie 1 497 gęsi 
białoczelnych (BIOCONSULT SH 2019). Podczas 
obserwacji dot. obszaru O-1.3 naliczono 1441 
osobników (IFAÖ et al. 2020). 

Gęsi białolice zaobserwowano w poprzednich 
badaniach w liczbie od sześciu wiosną 2015r. do 
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maks. 612 jesienią 2019 r. (BIOCONSULT SH 
2016b, IFAÖ et al. 2020). 

Gęsi szare zaobserwowano podczas wszystkich 
okresów migracyjnych. Jesienią 2014r. 
zaobserwowaną najmniejszą liczbę gęsi szarych 
wynoszącą 23 osobników, jesienią 2017r. 
największą liczbę osobników – 426 
(BIOCONSULT SH 2016b, BIOCONSULT SH 2019).  

Bernikle obrożne zostały zaobserwowane w 
liczbie trzech osobników (jesień 2015) do 93 
osobników (jesień 2017), co stanowi nie tylko 
mniejszą liczbę niż w przypadku pozostałych 
trzech gatunków, ale także najbardziej 
nieregularne występowanie w poszczególnych 
latach lub okresach migracji (BIOCONSULT SH 
2017b, BIOCONSULT SH 2019). 

We wszystkich badaniach przeprowadzonych w 
obrębie obszaru O-1.3 często pojawiały się 
większe liczby osobników, co do których nie było 
możliwe określenie na poziomie ich gatunku. 
Liczba nieokreślonych gęsi sięgała tu od 19 
osobników wiosną 2015r. Do 9 456 osobników 
jesienią 2017r. (BIOCONSULT SH 2017b, 
BIOCONSULT SH 2019). Podczas obserwacji dot. 
obszaru O-1.3 jesienią 2019 r. naliczono 3 194 
niezidentyfikowanych gęsi (IfAÖ et al. 2020). 
Przeważającą trasą przelotu dla wszystkich 
obserwowanych gęsi był kierunek południowy 
zachód. Do tego dochodziły kierunki zachód i 
południe w mniejszej ilości przypadków (IFAÖ et 
al. 2020).  

Wg obserwacji w przypadku gatunku meringi w 
migracji dominowały markaczki (Melanitta nigra) 
oraz lodówki (Clangula hyemalis). Edredony 
(Somateria mollissima) i uhle zwyczajne 
(Melanitta fusca) występowały także regularnie i 
w większej liczbie. Lodówki i uhle zwyczajne, wg 
AEWA zaliczane są do kategorii zagrożenia A 1b 
(gatunki, które w aktualnej IUCN Red List zostały 
ujęte jako „Threatened”), edredony zaliczane są 
do kategorii A 4 (gatunki, które w aktualnej IUCN 
Red List zostały ujęte jako „Near Threatened”, 
niespełniające jednak kryteriów zaszeregowania 

w kategorii A 1, A 2 lub A 3) a markaczki do 
kategorii B 2a (populacje o liczbie osobników 
przekraczającej ok. 100 000, wymagające 
szczególnej uwagi z racji koncentracji na 
niewielką liczbę lęgowisk na każdym etapie 
cyklu rocznego) (AEWA 2019). 

Na obszarze O-1.3 wiosną 2016r. 
zaobserwowano najwięcej osobników 
markaczek w liczbie 3.786, jesienią 2015r. zaś 
zaobserwowano najmniejszą ich liczbę na 
poziomie 321 (BIOCONSULT SH 2017b, 
BIOCONSULT SH 2018).  

Lodówki w liczbie 6.557 osobników osiągnęły 
dotychczasowe maksimum wiosną 2014r. 
(BIOCONSULT SH 201b7). Wiosną 2017r. 
zaobserwowano jednak jedynie 58 osobników w 
okolicy obszaru O-1.3 (BIOCONSULT SH 2017b). 

Największą liczbę zaobserwowanych osobników 
stanowiły edredony wiosną 2015r. z 2.718 
osobnikami. W pozostałych okresach 
migracyjnych liczba nieokreślonych osobników 
wahała się od 28 osobników wiosną 2016r. do 
739 osobników jesienią 2017r. (BIOCONSULT SH 
2017b, BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT 

SH2019). 

Uhle zwyczajne, w porównaniu do innych 
gatunków morskich na obszarze O-1.3 były 
obserwowane w niewielkiej liczbie. Liczba 
obserwowanych nieokreślonych osobników 
wahała się od 15 osobników wiosną 2017r. do 
158 osobników jesienią 2016r. (BioConsult SH 
2018, BIOCONSULT SH2019). 

Spodziewanym kierunkiem migracji był kierunek 
zachodnio-południowy z udziałem migracji w 
kierunku północno-zachodnim i zachodnim. 
Ponadto występowały częściowo odchylenia 
specyficzne dla danego gatunku z 
komponentami migracji w kierunku wschodnim 
(IFAÖ et al. 2020).  

W przypadku łabędzi na obszarze O-1.3 procesy 
migracyjne zdominował łabędź niemy (Cygnus 
olor). Ujęte w załączniku I V-RL gatunki łabędź 
krzykliwy (Cygnus cygnus) oraz łabędź Bewicka 
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(Cygnus bewickii) występowały rzadko i w 
niewielkiej liczbie osobników.  

W pozostałych badaniach liczba osobników 
wahała się w przypadku łabędzi niemych od 9 
osobników jesienią 2019 r. do maks. 88 
osobników wiosną 2014r. (BIOCONSULT SH 
2016b, IFAÖ 2020).  

Migrację łabędzia Bewicka zaobserwowano w 
liczbie jedynie 11 osobników wiosną 2014r. i 26 
osobników jesienią 2015r. (BIOCONSULT SH 
2016b,BIOCONSULT SH201b7). 

Większość obserwacji łabędzi krzykliwych 
nastąpiła jesienią 2014r. w liczbie 44 osobników 

(BIOCONSULT SH 2016b). 

Nury, wraz ze swymi najczęściej 
obserwowanymi przedstawicielami na 
niemieckich wodach – nurami rdzawoszyimi 
(Gavia stellata) i nurami czarnoszyimi (Gavia 
arctica), były obserwowane podczas migracji we 
wszystkich badaniach zachowań migracyjnych 
ptaków do Cluster „Westlich Adlergrund” w 
latach 2014 do 2017.  

Liczba obserwowanych nurów czarnoszyich 
wahała się tutaj od jednego osobnika jesienią 
2017r. do 69 osobników wiosną 2016r. 
(BIOCONSULT SH 2018, BIOCONSULT SH 2019).  

Nury czarnoszyje były obserwowane w 
najmniejszej liczbie dwóch osobników wiosną 
2014r., wiosną 2017r. zaobserwowano 
największą liczbę osobników, mianowicie 23 
(BIOCONSULT SH 2016b, BIOCONSULT SH 2019). 
Podczas obserwacji dot. obszaru O-1.3 jesienią 
2019 r. naliczono 12 nurów (IfAÖ et al. 2020).  

Ptaki siewkowate (Limikolen) 

Dorosłe ptaki siewkowate z arktycznych 
obszarów lęgowych migrują nad Morzem 
Bałtyckim najczęściej na dużych wysokościach 
do Morza Wattów i przelatują także częstokroć 
nad południową Szwecją. Młode ptaki natomiast 
migrują małymi krokami wzdłuż brzegów 
wielokrotnie odpoczywając w Wattach (KUBE & 

STRUWE 1994). Wiosną prawie wszystkie ptaki 

siewkowate migrują na dużej wysokości od 
Morza Wattowego na Syberię Zachodnią. Ich 
średnia wysokość przelotu wynosi ok. 2.000 m 
(GREEN 2005). Ptaki siewkowate preferują 
podczas migracji wiatr z tyłu (GREEN 2005). Przy 
silnym wietrze przeciwnym lub opadach na 
zachodniej części Morza Bałtyckiego ptaki 
czasem robią przymusowy postój lub migrują 
płasko nad morzem wzdłuż szwedzkiego 
(jesienią przy wietrze zachodnio-południowym) 
lub niemieckiego (jesienią przy wietrze 
zachodnio-północnym) wybrzeżu. Ptaki 
siewkowate widuje się natomiast rzadko na 
otwartym morzu. Należy założyć, że to 
preferowanie większych wysokości przelotu jest 
powodem tego, że ptaki siewkowate w 
poprzednich procesach rejestracji migracji były 
za dnia lub nawoływań migracyjnych nocą w 
większości obserwowane na obszarze O-1.3 
tylko w niewielkich liczbach osobników. Biegus 
zmienny (Calidris alpina), bekas (Gallinago 
gallinago), kulawik wielki (Numenius arquata) 
oraz czajka (Vanellus vanellus) zaliczają się do 
gatunków odnotowywanych w latach 
poprzednich co prawda tylko w niektórych 
okresach migracyjnych, ale za to w większej 
liczbie osobników. Biegusy zmienne i bekasy 
zostały ujęte w kategorii 3 SPEC (gatunki 
szeroko rozpowszechnione, nieskoncentrowane 
na obszarze Europy, wykazujące na tym 
obszarze jednak negatywny rozwój i 
niekorzystny status ochronny), kuliki wielkie w 
kategorii 2 („Gatunki skoncentrowane na 
obszarze Europy z negatywnym rozwojem 
populacji i niekorzystnym statusem ochronnym”) 
a czajka zwyczajna w kategorii 1 („Gatunki 
europejskie wymagające globalnych środków 
ochronnych”, tzn. w wymiarze globalnym są 
kategoryzowane jako ‚Critically Endangered’, 
‚Endangered’, ‚Vulnerable’, ‚Near Threatened’ 
lub ‚Data Deficient’) (BIRDLIFE INTERNATIONAL 
2015). 

Biegusy zmienne były obserwowane głównie 
nocą za pomocą rejestracji akustycznej. Nawet 
jeśli metoda ta nie umożliwia dokładnej 
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rejestracji osobników, jesienią 2014r. nad 
obszarem O-1.3 w badanym obrębie przeleciały 
szacunkowo 62 osobniki.  

W tym samym okresie wykryto ok. 72 bekasy 
(BIOCONSULT SH 2016b).  

Także podczas nocnej rejestracji nawoływań 
migracyjnych wiosną 2017r. zarejestrowano ok. 
460 kulików wielkich (BIOCONSULT SH 2016b). 

Podczas badań obszaru O-1-3 jesienią 2019 r. 
odnotowano przez jeden dzień rejestracji 500 
czajek (IFAÖ et al. 2020). 

Ptaki śpiewające 

Do ptaków śpiewających należą zarówno ptaki 
migrujące głównie za dnia, jak i gatunki 
migrujące wyłącznie nocą. Nocna migracja 
ptaków śpiewający wielokrotnie przeważa 
liczebnie (patrz analiza zawarta w raporcie 
środowiskowym dot. planu rozwoju obszarów 
2019 dla niemieckiego obszaru Morza 
Bałtyckiego). W poprzednich badaniach 
odnotowano w okolicy obszaru O-1.3 w zarówno 
za dnia jak i, w przeważającej części, nocą 
migrujące ptaki śpiewające w dużej liczbie. Do 
najczęściej spotykanych gatunków ptaków 
śpiewających w ciągu dnia zaliczały się czyżyk 
(Spinus spinus), świergotek łąkowy (Anthus 
pratensis) i szpak (Sturnus vulgaris) z 
maksymalną liczbą obserwacji 1 055 czyży 
zwyczajnych jesienią 2017, 1 664 świergotków 
łąkowych 2014 oraz 1 802 szpaków jesienią 
2016 (BIOCONSULT SH 2016b, BIOCONSULT SH 
2018, BIOCONSULT SH 2019). Podczas nocnej 
rejestracji nawoływań migracyjnych jesienią 
2015r. odnotowano jednak także 2.878 
nawoływań migrujących czyży zwyczajnych 

(BIOCONSULT SH 2017b). Migracja nocna w 
otoczeniu obszaru O-1.-3 według nocnej 
rejestracji zdominowana była przez rudziki 
(Erithacus rubecula), kosy (Turdus merula) i 
droździk oraz drozdy śpiewaki (Turdus 
philomelos, Turdus iliacus). Większość 
nawoływań w liczbie 5 701 nawoływań droździka 
została odnotowana jesienią 2015r., 4 557 

zarejestrowanych nawoływań pochodziła od 
drozda śpiewaka jesienią 2016r. A 3 742 rudzika 
jesienią 2014r (BIOCONSULT SH 2016b, 
BIOCONSULT SH 2017b, BIOCONSULT SH 2018). 
Wyjątek stanowiły kosy, zarejestrowane także 
często wiosną 2014 i 2015r. na poziomie 1 092 
lub 1 078 nawoływań. Na migrację w obu latach 
przypadło 1 749 lub 1 418 nawoływań kosów 
(BIOCONSULT SH 2016b, BIOCONSULT SH 
2017b). Jesienią 2015r. odnotowano ponadto 
18 311 nawoływań mysikrólików zwyczajnych 
(Regulus regulus) (BIOCONSULT SH 2016b). 
Wiele odnotowanych na obszarze O-1.3 
gatunków jest objętych szczególną ochroną. 
Zięby zwyczajne odnotowane w niewielkiej 
liczbie jednak regularnie na obszarze O-1.3 
zostały ujęte w załączniku I V-RL. Jer, 
skowronek zwyczajny i szpak zostały 
przyporządkowane do kategorii 3 SPEC 
(SZEROKO ROZPOWSZECHNIONE GATUNKI, 
NIESKONCENTROWANE NA EUROPIE, WYKAZUJĄCE 

TAM JEDNAK NIEKORZYSTNY STATUS OCHRONY), 
MYSIKRÓLIK ZWYCZAJNY DO KATEGORII 2 

(„SKONCENTROWANE NA EUROPIE GATUNKI Z 

NEGATYWNYM ROZWOJEM POPULACJI I 

NIEKORZYSTNYM STATUSEM OCHRONY”) I 

DROŹDZIKI ORAZ ŚWIERGOTKI ŁĄKOWE DO 

KATEGORII 1 SPEC („GATUNKI EUROPEJSKIE 

WYMAGAJĄCE GLOBALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY”, 
TZN. W WYMIARZE GLOBALNYM ZOSTAŁY 

ZASZEREGOWANE JAKO ‚CRITICALLY 

ENDANGERED’, ‚ENDANGERED’, ‚VULNERABLE’, 
‚NEAR THREATENED’ LUB ‚DATA DEFICIENT’) 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2015). 

 Ocena stanu i znaczenie obszaru O-
1.3 i jego otoczenia dla migracji 
ptaków 

Ocena stanu istniejącego dobra chronionego 
ptaków migrujących oraz znaczenie obszaru O-
1.3 i jego otoczenia dla migracji ptaków 
dokonana wg następujących kryteriów oceny: 

• Wielkoprzestrzenne znaczenie wędrówek 

ptaków 
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• Ocena występowania 

• Rzadkość i zagrożenie 

• Obciążenie wstępne 

Wg obecnego stanu wiedzy w zakresie 
procesów migracyjnych w okolicy obszaru O-1.3 
dokonywana jest w pierwszej kolejności ocena 
znaczenia tego obszaru dla grup głównych 
żurawi, ptaków drapieżnych, ptaków 
siewkowatych oraz śpiewających. W przypadku 
szczególnie wartych ochrony gatunków wg 
załącznika I V-RL oraz gatunków ptaków 
podlegających szczególnej ochronie art. 4 ust. 2 
V-RL, oraz szczególnie często występujących 
gatunków dokonywana jest dodatkowo analiza 
szczegółowa. Następnie migracja ptaków 
oceniana jest na podstawie wyników analizy 
pojedynczych gatunków lub grup gatunkowych, 
w oparciu o ww. kryteria. 

Żuraw zwyczajny (Grus grus) 

Żurawie z północno-europejskich obszarów 
lęgowych, dolatujące do swych miejsc 
zimowania drogą o kierunku południowo-
zachodnim, zostają przyporządkowane do 
północno-zachodnio-europejskiej populacji 
biogeograficznej (Wahl et al. 2007). Do tej 
populacji zaliczamy także żurawie, przelatujące 
zachodnie Morze Bałtyckie między północnym 
brzegiem Szwecji a regionem Rügen-Bock. 
Rozmiar północno-zachodniej populacji 
biogeograficznej wg aktualnych szacunków 
wynosi ok. 350 000 osobników (WETLANDS 

INTERNATIONAL 2018). Na skutek takich działań, 
jak np. ograniczenie polowań i odtworzenia 
habitatów liczebność żurawi znacznie wzrosła w 
poprzednich dziesięcioleciach (DEINET et al. 
2013). Wg Skov et al.(2019) jesienią co rok nad 
Basenem Arkony migruje 84 000 żurawi. Na 
początku października 2019 r. w regionie 
Rügen-Bock oraz w Darß-Zingster-Boddenkette 
odpoczywało ok. 86 000 żurawi, co stanowiło 
największą dotychczasową ilość w porównaniu 
do lat poprzednich (NDR 2019). Wg 
dotychczasowej wiedzy tereny odpoczynku w 

tym regionie są odwiedzają także żurawie 
populacji północno-zachodnio-europejskiej, 
która nie przelatuje nad Morzem Bałtyckim 
podczas jednego bezpośredniego lotu o 
długości jednej do dwóch godzin, ale przelatuje 
z Finlandii wzdłuż wschodniego i wybrzeża 
Morza Bałtyckiego na południowy 
zachód(ALERSTAM 1975, LEITO et al. 2015). 

Na podstawie obserwacji ze statku można 
stwierdzić, że jesienią 2019 r. w okolicy obszaru 
O-1.3 przeleciało ok. 1609 żurawi,co stanowi 
0,46 % populacji północno-zachodniej Europy, 
co stanowi 1,9 % szacowanej liczby 84 000 
żurawi przelatujących nad Arkonabecken. 
Biorąc pod uwagę panujące warunki wietrzne w 
dniach z podwyższonej aktywności żurawi, 
należy podejrzewać, że przelatujące na południe 
żurawie są znoszone na wschód przez boczne 
wiatry z kierunku północno-zachodniego, ale 
także wiatry przeciwne z południowego 
zachodu. Wstępna analiza danych dot wiatru ze 
stacji pomiarowej Darßer Schwelle wykazała 
jesienią 2019 r. tendencję połączenia wiatru 
zachodniego ze zwiększoną jego siłą 
(Copernicus 2020, Datne Stacji Pomiaru Darßer 
Schwelle, jesień 2019). Jesienią 2019 r. jednak 
zarejestrowano migrację żurawi także w 
warunkach korzystnego wiatru z tyłu, choć miał 
on niewielką siłę (patrz Rozdział 2.9.3.3). 
Analiza dotychczas dostępnych danych za 
badań telemetrycznych zaobrączkowanych 
żurawi podczas migracji z południowej Szwecji 
na południe przez Morze Bałtyckie, wskazuje 
także na fakt, że żurawie migrują raczej 
skoncentrowaną trasą w kierunku północ-
południe, wykorzystując jednak także 
rozszerzone obszary przyległe (od Falster za 
zachodzie po Bornholm na wschodzie). Mimo 
dotychczas niewielkiego zakresu prób 
wyrywkowych (n = 19) informacje te dostarczają 
istotnych wskazówek odnośnie do migracji 
żurawi nad Basenem Arkońskim (movebank.org, 
SKOV et al. 2015, SKOV et al. 2019). 
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Uzyskane informacje wskazują, że w okresie 
migracji, a przede wszystkim jesienią, należy się 
w okolicy obszaru O-1.3 spodziewać aktywności 
żurawi w ciągu kilku nielicznych dni i przy 
korzystnych (wiatr z tyłu) i niekorzystnych (wiatr 
boczny lub przeciwny) warunkach migracji. 
Dotychczasowe wnioski wskazują na to, że 
zwiększonej liczby migrujących żurawi należy 
się spodziewać na obszarze O-1.3 głównie z 
zachodu. Na podstawie analiz oraz przy 
uwzględnieniu populacji biogeograficznej 
znaczenie obszaru O-1.3 oceniane jest dla 
żurawi jako średnie do powyżej średniego.  

Ptaki drapieżne 

W okolicy obszaru O-1.3 w poprzednich 
badaniach zaobserwowano jedynie pojedyncze 
ptaki drapieżne, podane w załączniku I do V-RL. 
W dotychczasowych badania dokonano 
nielicznych obserwacji w tym zakresie. Zgodnie 
z aktualnymi wynikami badań okolica obszaru O-
1.3 ma niewielkie znaczenie dla ptaków 
drapieżnych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy 
dotyczy to także warunków migracyjnych i 
wietrznych korzystnych do znoszenia z kierunku 
migracji północ-południe na wschód (patrz 
rozdział 2.9.3.3). 

Ptaki wodne 

Gatunki i grupy gatunków zaliczane do ptaków 
wodnych występowały w dotychczasowych 
analizach migracji ptaków z różną 
częstotliwością w okolicy obszaru O-1.3.  

Istotne populacje biogeograficzne najczęściej 
obserwowanych w okolicy obszaru O-1.3, 
gatunków gęsi wg aktualnych szacunków liczą w 
przypadku gęsi szarych 960 000 osobników, w 
przypadku bernikli obrożnych 211 000 
osobników, w przypadku gęsi białolicych 
1 200 000 osobników a w przypadku gęsi 
białoczelnych 1 000 000 – 1 200 000 osobników 
(WETLANDS INTERNATIONAL 2018). Przy 
uwzględnieniu obserwowanych max. liczb 
osobników z poprzednich lat w okolicy obszaru 
O-1.3 oznacza to, że max. liczba odnotowanych 

gęsi szarych i bernikli obrożnych odpowiadała 
0,04 % danej populacji biogeograficznej, w 
przypadku bernikli białolicych i gęsi 
białoczelnych było to 0,05 % lub 0,14 % danych 
populacji biogeograficznych.  

Wg WETLANDS INTERNATIONAL (2018) istnieją 
także aktualne szacunki istotnych populacji 
biogeograficznych dla mergini. Liczebność 
populacji lodówek wynosi więc 1 600 000 
osobników, edredonów 930 000 osobników, 
markaczek 687 000 – 815 000 a uhli 
zwyczajnych 320 000 – 550 000 osobników. 
Max. zaobserwowaną liczbę osobników w 
okolicy obszaru O-1.3 stanowiły więc w 
przypadku uhli zwyczajnych 0,04 % populacji 
biogeograficznej, w przypadku pozostałych 
gatunków mergini udziały są wyższe i wynoszą 
0,29 % (Ederdony), 0,4 & (lodówki) i 0,5 % 
(markaczki). 

Łabędzie i nury zaobserwowano tylko w 
niewielkich liczbach osobników, przez co ich 
udział w danej populacji biogeograficznej jest 
nader niewielki.  

Ogólnie okolice obszaru O-1.3 posiadają 
przeciętne znaczenie dla ptaków wodnych. 
Wynika to z faktu, iż nad obszarem tym 
przelatują co prawda gatunki wymagające 
ochrony (np. bernikle białolice, gęsi białoczelne, 
ederdony, lodówki i uhle zwyczajne, jak i nury), 
jednak znajduje się on poza głównymi trasami 
przelotowymi wzdłuż linii brzegowej, co jest 
widoczne w niewielkich liczbach osobników na 
poziomie zdecydowanie poniżej 1 % danej 
populacji biogeograficznej.  

Ptaki siewkowate 

W okolicy obszaru O-1.3 w trakcie poprzednich 
badań obserwowano sporadycznie ptaki 
siewkowate. Biegusy zmienne, bekasy, kuliki 
wielki oraz czajki zwyczajne obserwowano 
podczas nielicznych i nieregularnych migracji. 
Należy założyć, że migracja ptaków 
siewkowatych odbywa się głównie na większych 
wysokościach, znajdujących się poza obszarem 
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rejestracji wykorzystanych metod i poza 
obszarem działania morskiej farmy wiatrowej 
(rozdział 4.8.1). Wg obecnej wiedzy, na 
podstawie nieregularnych obserwacji 
chronionych ptaków siewkowatych należy 
stwierdzić, że okolica obszaru O-1.3 posiada 
jedynie niewielkie do średniego znaczenia dla 
migracji ptaków siewkowatych.   

Ptaki śpiewające 

W przypadku ptaków migrujących za dnia 
zakładamy, że migrują szerokim frontem nad 
Morzem Bałtyckim. Największa część migracji 
ptaków nocą odbywa się także szerokim frontem 
nad Morzem Bałtyckim (BSH 2019). W ramach 
rejestracji migracji ptaków w okolicy obszaru O-
1.3 regularnie obserwowano lub wykrywano 
akustycznie duże liczby osobników lub 
nawoływań. Ogólnie zarejestrowane gatunki 
ptaków śpiewających pochodzą z populacji 
północnej Europy, cechujących się dużą 
liczebnością (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004, 
BSH 2019). Na skutek spodziewanej dużej 
liczby osobników i udziału gatunków 
zagrożonych w procesach migracyjnych, okolica 
obszaru O-1.3 posiada przeciętne do 
ponadprzeciętnego znaczenia głównie dla 
ptaków migrujących nocą. 

2.9.4.1 Ocena stanu i znaczenie obszaru 
O-1.3 dla ptaków morskich i 
migrujących 

Poniżej przedstawiono całościową analizę 
migracji ptaków. Ocena opiera się na 
informacjach dot. poszczególnych gatunków lub 
grup gatunkowych w rozdziale 2.9.4. 

Wielkoprzestrzenne znaczenie wędrówek 
ptaków 

W przypadku niektórych gatunków i grup 
gatunkowych migrujących za dnia znane są 
specjalne korytarze migracyjne i fronty nad 
Morzem Bałtyckim. Migracja nocna małych 
ptaków odbywa się, zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy, szerokim frontem (rozdział 2.9.2 i 
2.9.3.3). Główne kierunki migracyjne to – w 

zależności od gatunku lub grup gatunkowych – 
północ-południe lub wschód-zachód z 
odchyleniami dla wschód/zachód lub 
północ/południe. Obszar O-1.3 nie znajduje się 
bezpośrednio na terenie znanych korytarzy lub 
frontów. Jego znaczenie jest w związku z tym 
oceniane jako średnie.  

Ocena występowania 

Występowanie ptaków morskich i migrujących 
na obszarze O-1.3 W pojedynczych 
przypadkach dochodzi nocą do intensywnych 
migracji ptaków. W ciągu dnia obserwowano 
liczną migrację pojedynczych gatunków lub grup 
gatunkowych. Częściowo ma to miejsce w 
zależności od panujących warunków 
atmosferycznych, kiedy osobniki są znoszone z 
pierwotnych tras migracyjnych lub muszą 
dopasować przelot do panujących warunków 
migracji. Proces migracji i jego intensywność w 
okolicy obszaru O-1.3 ocenia się w związku z 
tym, przy uwzględnieniu wszystkich gatunków, 
na poziomie średnim do wysokiego w okresie 
migracyjnym. 

Rzadkość i zagrożenie 

W trakcie poprzednich badań zachowań 
migracyjnych ptaków w okolicy obszaru O-1.3 
zarejestrowano za pomocą obserwacji wizualnej 
lub rejestracji nawoływań migracyjnych, z różną 
częstotliwością gatunki podane w załączniku I 
do V-RL i dalszych kategorii zagrożenia i 
ochrony (SPEC, AEWA) (Rozdział 2.9.3.3). 
Biorąc pod uwagę liczby gatunków 
zarejestrowanych w okolicy obszaru O-1.3, w 
stosunku do spektrum gatunkowego migracji 
ptaków nad całym Morzem Bałtyckim (patrz 
rozdział 2.9.2) liczbę gatunków ocenia się na 
przeciętną, zaś status zagrożenia na 
ponadprzeciętny. 

Obciążenie wstępne 

Ptaki migrujące podlegają licznym obciążeniom 
antropogenicznym. Zaliczamy do nich utratę 
terenów lęgowych, wypoczynkowych i 
zimowania na skutek różnorakiej działalności 
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człowieka oraz zmian klimatycznych. Do 
najistotniejszych czynników zaliczamy aktywne 
polowania, kolizje strukturami pochodzenia 
antropogenicznego, rybołówstwo oraz 
zanieczyszczenie środowiska olejami i środkami 
chemicznymi. Różnorakie czynniki oddziałują 
łącznie, co na ogół utrudnia określenie wagi 
pojedynczych czynników. W bezpośrednim 
otoczeniu obszaru O-1.3 zrealizowano i 
uruchomiono już inwestycje farm wiatrowych, co 
może zwiększyć ryzyko kolizji dla danych 
gatunków w bezpośrednim otoczeniu (Rozdział 
4.8.1). W sumie obciążenia wstępne 
oddziałujące na migrację ptaków należy ocenić 
jako średnie do wysokiego.   

Wniosek 

Łącznie dla obszaru O-1.3 i jego otoczenia w 
ujęciu specyficznym dla gatunków względnie 
grup gatunków oraz w określonych warunkach 
wędrówki wynika średnie lub maksymalnie duże 
znaczenia dla wędrówki ptaków. 

 Nietoperze i migracja nietoperzy 

Nietoperze charakteryzują się bardzo dużą 
mobilnością. Podczas gdy nietoperze w 
poszukiwaniu pożywienia mogą przebywać do 
60 km dziennie, miejsca gniazdowania lub 
letniego wypoczynku i miejsca zimowania są 
oddalone od siebie o kilkaset kilometrów. 
Wędrówki nietoperzy w poszukiwaniu obfitych 
źródeł pożywienia i odpowiednich miejsc 
odpoczynku są bardzo często obserwowane na 
lądzie, ale w przeważającej mierze są 
aperiodycznie.  

W przeciwieństwie do nieregularnych wędrówek, 
ruchy migracyjne odbywają się okresowo lub 
sezonowo. Zarówno wędrówki jak i migracje 
nietoperzy są bardzo zróżnicowane pod 
względem gatunku i płci. Różnice w 
zachowaniach migracyjnych i stylach wędrówek 
występują również w obrębie populacji danego 
gatunku. Ze względu na swoje style wędrówek 
nietoperze dzielą się na gatunki wędrowne 

krótkodystansowe, średniodystansowe i 
długodystansowe. 

W poszukiwaniu miejsc gniazdowania, 
żerowania i odpoczynku nietoperze wyruszają 
na wędrówki krótko- i średniodystansowe. Przy 
czym dla wędrówek średniodystansowych 
popularne są korytarze wzdłuż wód płynących, 
wokół jezior i wód zatokowych (BACH & Meyer-
Cords 2005). Natomiast wędrówki 
długodystansowe są do dziś nadal w dużej 
mierze niezbadane. W przeciwieństwie do 
migracji ptaków, które udokumentowane są 
przez szeroko zakrojone badania, bardzo 
niewiele wiadomo jest o migracji nietoperzy ze 
względu na brak odpowiednich metod lub 
specjalnych programów monitoringu na dużą 
skalę.  

 Dane 

Ruchy migracyjne nietoperzy nad Morzem 
Bałtyckim są dotychczas mało zbadane. Ma to 
głównie związek z brakiem odpowiednich metod 
rejestrowania, które byłyby w stanie dostarczyć 
wiarygodnych danych na temat wędrówek 
nietoperzy w środowisku morskim. Chociaż 
obserwacje wizualne, np. na wybrzeżu lub na 
statkach, dostarczają wskazówek, to jednak nie 
nadają się one do pełnej rejestracji zachowań 
migracyjnych nietoperzy nocnych i nietoperzy 
wędrujących nocą ponad morzem. Ponadto, ze 
względu na wysokość lotu (np. 1200 m w 
przypadku borowca wielkiego), obserwacja 
wzrokowa do rejestrowania zachowań 
migracyjnych przydatna jest w stopniu 
niewielkim lub bardzo ograniczonym. WALTER ET 

AL. (2005) podsumowali wszystkie 
dotychczasowe obserwacje nietoperzy ze statku 
czy też z platform.  

Znalezione obrączki mogą być wykorzystywane 
jedynie do identyfikacji pojedynczych miejsc 
pobytu oznaczonych osobników, ale nie tras 
migracji pomiędzy nimi. Do chwili obecnej nie 
istnieje odpowiednia metoda dokładnego 
rejestrowania torów lotu poszczególnych 
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nietoperzy na dłuższych dystansach(HOLLAND & 

WIKELSKI 2009). W związku z tym nie są również 
możliwe wnioski dotyczące liczby regularnie 
migrujących nietoperzy. 

Rejestracja poprzez detektory ultradźwiękowe, 
tzw. detektory nietoperzy, daje dobre wyniki w 
zakresie występowania nietoperzy na lądzie 
(SKIBA 2003). Jednak wykorzystanie ich w 
sektorze morskim wiąże się z trudnościami. Przy 
niewielkim zasięgu rejestracji tego systemu, 
zapisy dowodzą wprawdzie obecność 
nietoperzy w sektorze morskim. Jednak przy tej 
metodzie rejestracji silniejsze wiatry, jakie 
częściej występują na morzu, prowadzą do 
powstawania szumów w tle, które utrudniają 
wiarygodną rejestrację sygnałów nietoperzy. W 
tej dziedzinie nadal istnieje potrzeba 
prowadzenia badań. 

W celu przedstawienia aktualnego stanu wiedzy, 
do badania przydatności obszaru O-1. 
wykorzystywane są dane z akustycznych i 
wizualnych prób rejestracji nietoperzy z 
otoczenia obszaru O-1.3. Obecnie nie ma 
żadnej wiarygodnej bazy danych, która mogłaby 
stanowić podstawę dla szczegółowego opisu i 
oceny potencjalnej migracji w otoczeniu obszaru 
O-1.3. Dotychczasowa wiedza może dostarczyć 
jedynie wskazówek. Bardziej szczegółowe 
informacje na temat aktualnego stanu wiedzy na 
temat aktywności nietoperzy nad Morzem 
Bałtyckim znajdują się w odpowiednich 
rozdziałach raportu środowiskowego dla Planu 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki 
Wiatrowej 2019 dla niemieckiego Bałtyku (BSH 
2019). Podsumowując, istnieją następujące luki 
w wiedzy na temat dobra chronionego 
nietoperze i migracja nietoperzy: 

• brak jest wiedzy na temat wielkości i 
oceny stanu populacji nietoperzy 
wędrujących nad Morzem Bałtyckim 

• nie ma wiarygodnej wiedzy na temat 
zachowania podczas przelotów, 
występowania gatunków i tras migracji 
nad Morzem Bałtyckim 

• obecnie nadal brakuje wystarczającej 
wiedzy na temat wysokich budowli w 
sektorze morskim informacje z morza 
terytorialnego / przy lądzie mają 
zastosowanie tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie ze względu na 
różne warunki  

• specyficzne dla danego gatunku ryzyko 
kolizji nietoperzy z morskimi turbinami 
wiatrowymi jest w dużej mierze nieznane. 

 Rozkład przestrzenne i ocena stanu 

Dobrym podsumowaniem aktualnego stanu 
wiedzy jest raport „Fledermauszug im Bereich 
der deutschen Ostseeküste” zlecony przez 
BSH(SEEBENS et al. 2013). Przedstawia i 
omawia ona wyniki różnych zapisów aktywności 
nietoperzy u wybrzeży Meklenburgii-Pomorza 
Przedniego. Znajdują tu uwzględnienie m.in. 
informacje zebrane na Greifswalder Oie, zapisy 
z platformy „Riff Rosenort” oraz zapisy z promu.  

Informacje w zakresie występowania nietoperzy 
na obszarach morskich zostały zebrane za 
pomocą bioakustycznego systemu 
rejestracyjnego zamontowanego na promie. 
Prom pływa między miejscowością Rostock a 
szwedzkim Trelleborg. W maju 2012r. 
zarejestrowano w trakcie badań 180 z 540 
migracyjnych godzin nocnych 11 nawoływań 
echosondowania. Z tego siedem kontaktów w 
odległości nie przekraczającej 20 km od 
wybrzeża Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
dwa dalsze w odległości do 20 km od wybrzeży 
szwedzkiego i duńskiego oraz dwa w odległości 
przekraczającej 20 km od najbliższego 
wybrzeża. Zarejestrowane wywołania zostały 
przyporządkowane do borowca wielkiego oraz 
karlika większego (SEEBENS et al. 2013).  

W oparciu o wyniki ww. opinii proces migracji 
nietoperzy został ujęty w aktualnej standardowej 
koncepcji badań (StUK4), w celu uzyskania 
konkretnych wskazówek co do znaczenia WSE 
Morza Bałtyckiego jako obszaru migracji 
nietoperzy Badania mają zostać 
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przeprowadzone równolegle z rejestracją 
nocnych nawoływań ptaków migrujących, przy 
zastosowaniu detektorów do rejestracji 
nawoływań. W ramach tego obowiązkowego 
monitoringu nietoperzy projektów morskich farm 
wiatrowych w rejonie O-1 wiosną roku 2014 
(maj) w ciągu ośmiu nocy wykryto jedynie cztery 
nietoperze, z czego dwa karliki większe 
(Pipistrellus nathusii. Jesienią (sierpień – 
październik) tego samego roku odnotowano na 
przestrzeni 20 nocy trzy karliki większe. Jeden z 
trzech przypadków odnotowania nietoperzy 
odbył się podczas złych warunków pogodowych. 
Zgodnie z opinią rzeczoznawcy wiosną 2015r. 
rejestrowano przez 18 nocy (kwiecień – maj) 
łącznie sześć nietoperzy. Wszystkie przypadki 
odnotowano nocą, w korzystnych warunkach 
zdefiniowanych w StUK 4. Wśród sześciu 
osobników znajdowały się cztery karliki większe, 
jeden karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) oraz 
jeden nietoperz nieokreślony z gatunku 
Nyctalus. Jesienią 2015r. w na przestrzeni 21 
nocy (sierpień – październik) wykryto łącznie 
cztery karliki większe oraz jednego nietoperza 
nieokreślonego z gatunku Nyctalus. Wykrycia w 
większości przypadków następowały nocą w 
warunkach pogodowych utrudniających 
rejestrację akustyczną. (Siła wiatru >3 Beaufort) 
(BIOCONSULT SH 2017c). 

Pojedyncze nietoperze odkryto w trakcie nagrań 
bazowych realizowanych dla inwestycji morskich 
farm wiatrowych na obszarze O-1 w ramach 
rejestracji nocnej migracji ptaków. Podczas 
badań w zakresie inwestycji morskich farm 
wiatrowych „Arkona Becken Südost” ze statku 
zauważony został jesienią 2003 i 2004r. 
każdorazowo jeden nietoperz. Dalszy nietoperz 
widziany był jesienią 2003r. podczas badań 
bazowych dot. inwestycji morskiej farmy 
wiatrowej „Wikinger”.  

Mimo ww. dowodów brak konkretnej wiedzy 
umożliwiającej określenie liczby migracji 
nietoperzy nad Morzem Bałtyckim, ze 
specjalnym uwzględnieniem obszaru O-1.3. 

Dotyczy to gatunków migrujących, korytarzy 
migracyjnych, kierunku migracji jak i obszarów 
kumulacji. Dotychczas pozyskana wiedza 
potwierdza jedynie, że nietoperze, w 
szczególności gatunki wędrujące na długich 
dystansach, przelatują nad Morzem Bałtyckim i 
czasem, jednak tylko w pojedynczych 
przypadkach, są wykrywane w obszarze O-1.3. 
Wykrycia na obszarze O-1.3 odbywały się 
jednak częściowo w warunkach pogodowych, 
podczas których natężenie wiatru utrudniało 
pewną rejestrację akustyczną nietoperzy. 

Na terenie Niemiec żyje łącznie 25 gatunków 
nietoperzy. W tym dwa rodzaje zostały ujęte w 
Czerwonej Liście Ssaków (MEINIG et al. 2008) w 
kategorii „Zagrożenie nieznanej skali”, cztery w 
kategorii „silnie zagrożone” a trzy w kategorii 
„Zagrożone wymarciem”. Nietoperz Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) uznawany jest za 
„wymarłego lub zaginionego”. Wśród gatunków 
stwierdzanych dotychczas częściej w 
Niemczech na obszarze przybrzeżnym lub 
morskim borowiec wielki (Nyctalus noctula) 
znalazł się na liście ostrzegawczej, zaś karlik 
malutki oraz karlik większy uznawane są za 
„niezagrożone”. Dane są niewystarczające do 
oceny stanu zagrożenia borowca małego 
(Nyctalus leisleri). 

Ryzyka dla nietoperzy migrujących pochodzenia 
antropogenicznego wynikają w szczególności z 
utraty miejsca spędzania lata na skutek wyrębu 
starych lasów, utraty miejsc do zimowania na 
skutek renowacji starych budynków i stosowania 
środków ochrony drewna, intensyfikacji 
rolnictwa i zastosowania pestycydów. Z raportu 
BTO (British Trust for Ornithology) dot. skutków 
zmian klimatycznych na gatunki migrujące 
wynika, że na bazie dotychczasowej wiedzy na 
temat liczebności, występowania i preferencji 
siedliskowych nietoperzy możliwa jest prognoza 
kilku efektów zmiany klimatu. I tak należy się 
między innymi liczyć z utratą miejsc odpoczynku 
wzdłuż tras migracyjnych, zdziesiątkowaniem 
siedlisk lęgowych i zmianą dostępności 
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pożywienia (Robinson et.al. 2005). Wszystkie 
gatunki będą odczuwały pośrednio możliwe 
skutki zmian klimatycznych dla ich organizmów 
żywieniowych, w tym przypadku owadów. 
Obserwowane wymieranie owadów będzie w 
większym stopniu negatywnie oddziaływać na 
nietoperze. Przesunięcie czasowe w rozwoju 
lęgu nietoperzy i ich pożywienia może mieć 
wpływ zwłaszcza na skuteczność rozrodu 
nietoperzy. Źródło zagrożenia dla nietoperzy na 
skutek działania barierowego i potencjalnych 
kolizji mogą stanowić wysokie obiekty, jak 
budynki, obiekty mostowe lub wiatraki (m.in. 
AHLEN 2002). 

 Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna (lub krótko: 
bioróżnorodność) obejmuje różnorodność 
siedlisk i biocenoz, różnorodność gatunków oraz 
różnorodność genetyczną w obrębie gatunków 
(art. 2 Convention on Biological Diversity 1992). 
Opinia publiczna skupia się na różnorodności 
gatunkowej. Różnorodność gatunkowa jest 
wynikiem trwającej od ponad 3,5 miliarda lat 
ewolucji, dynamicznego procesu wymierania i 
powstawania gatunków. Z ok. 1,7 milionów 
gatunków skatalogowanych dotychczas przez 
naukowców, ok. 250 000 występuje w morzu i 
pomimo, iż dotychczas opisano znacznie 
większą liczbę gatunków lądowych, to jednak 
obszary morskie są bardziej złożone pod 
względem ich różnorodności biologicznej i wyżej 
rozwinięte filogenetycznie. Z 33 typów znanych 
nam zwierząt 32 znajdziemy w morzu, zaś 15 z 
nich to nawet organizmy wyłącznie morskie 
(WESTERNHAGEN & Dethlefsen 2003). Ostatnie 
obliczenia wykonane przez Mora et al. (2011) 
pokazują, że na całym świecie istnieje ok. 8,7 
miliona gatunków, przy czym 2,2 miliona z nich 
występuje w morzu.  

Różnorodność morska wymyka się 
bezpośrednim obserwacjom, w związku z czym 
jest trudna w ocenie. Oszacowania ich liczby 
wymaga użycia takich narzędzi jak sieci, 

więcierze, chwytaki, pułapki lub systemy 
rejestracji optycznej. Wykorzystanie takiego 
sprzętu dostarcza jednak zawsze tylko wycinka 
rzeczywistego spektrum gatunku, a dokładnie 
tego specyficznego dla danego narzędzia 
połowu. Wniosek z tego jest taki, że w okolicach 
nieosiągalnych dla dostępnego sprzętu (np. 
głębia morska), muszą istnieć jeszcze liczne 
nieznane nam jeszcze gatunki. Sytuacja w 
Morzu Bałtyckim jest inna, ponieważ jako 
stosunkowo płytkie morze epikontynentalne jest 
ono łatwo dostępne, dzięki czemu już w 19-tym 
wieku prowadzono tam intensywne badania, 
skutkujące poszerzeniem wiedzy w zakresie 
jego fauny i flory. W ramach nadzoru HELCOM 
zarejestrowano w Morzu Bałtyckim ponad 800 
gatunków fitoplanktonu (WASMUND et al. 2016a). 
Odnotowano 61 gatunków zooplanktonu 
(WASMUND et al. 2016a). W samej Zatoce 
Kilońskiej znane jest ponad 700 gatunków 
makrozoobentosu (GERLACH 2000). Wg 
WINKLER et al.(2000) świat ryb Morza 
Bałtyckiego składa się obecnie ze 176 gatunków 
ryb i minogów. Znane są jedynie cztery gatunki 
ssaków morskich. Na Morzu Bałtyckim w 
Niemczech regularnie występuje 38 gatunków 
ptaków morskich i migrujących.  

W odniesieniu do aktualnego stanu 
różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego 
należy stwierdzić, że istnieją niezliczone 
wskazówki co do zmian bioróżnorodności i 
struktury gatunkowej na wszystkich 
systematycznych i troficznych poziomach 
Bałtyku. Zmiany w zakresie różnorodności 
biologicznej wynikają w zasadzie z działalności 
człowieka, jak rybołówstwo i z zanieczyszczenia 
morza bądź ze zmian klimatycznych. 

Czerwone Księgi zagrożonych gatunków 
zwierząt i roślin posiadają w tym kontekście 
ważną funkcję kontrolną i ostrzegawczą, 
ponieważ ukazują one stan populacji gatunków i 
biotopów w danym regionie. Na podstawie 
Czerwonej Listy stwierdzić należy, że 
zagrożonych jest ponad 17% rodzajów 
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makrozoobentosu (Gosselck et al1996) i ok. 
16,9% kręgoustych i ryb morskich 
występujących na stałe w Morzu Bałtyckim (Thiel 
et al. 2013). Ssaki morskie tworzą grupę 
gatunkową, której wszyscy przedstawiciele są 
obecnie zagrożeni (NORDHEIM et al. 2003). 
Cztery z 38 regularnie występujących ptaków 
morskich i migrujących zostały ujęte w 
załączniku I do V-RL. Ogólnie zgodnie z V-RL 
należy zachować, a tym samym chronić 
wszystkie dziko-żyjące miejscowe gatunki 
ptaków. 

 powietrze 

Na ruchu statków dochodzi do emisji tlenków 
azotu, tlenków siarki, dwutlenku węgla oraz 
cząsteczek sadzy. Mogą mieć one negatywny 
wpływ na jakość powietrze i w dużej mierze być 
wprowadzane do morza jako depozycja 
atmosferyczna. Ponieważ Morze Bałtyckie już 
od 2006 r. zalicza się do obszarów monitoringu 
emisji zgodnie z Aneksem VI Porozumienia 
MARPOL, tzw.„Sulphur Emission Control Area” 
(SECA), obowiązują w nim surowsze przepisy w 
zakresie wartości emisyjnych ruchu statków. Od 
1. stycznia 2015 r. statki mogą tam stosować już 
tylko olej ciężki o maks. zawartości siarki na 
poziomie 0,10%. Wg HELCOM doprowadziło to 
do 88%-owej redukcji emisji siarki w porównaniu 
z rokiem 2014. Na całym świecie wartość 
graniczna do 2019 r. wynosiła jeszcze 3,50%. 
Zgodnie z uchwałą Międzynarodowej 
Organizacji Ruchu Morskiego (IMO) w 2016 r. 
wartość ta ma od 2020 r. na całym świecie 
zostać obniżona do 0,50%. 

Emisje tlenków węgla są istotne dla Morza 
Bałtyckiego jako dodatkowe obciążenie 
składników odżywczych. Ruch statków zalicza 
się tu do największych źródeł emisji tlenku azotu 
z powietrza (HELCOM). W tym zakresie IMO 
podjęła w 2017r. uchwałę o ustanowieniu Morza 
Bałtyckiego od 2021r. „Nitrogen Emission 
Control Area” (NECA). Zmniejszenie poziomu 
emisji tlenku azotu w regionie Morza Bałtyckiego 

dzięki projektowi Nord- und Ostsee ECA szacuje 
się łącznie na 22 000 t (European Monitoring 
and Evaluation Programme (EMEP, 2016)). 

 Klimat 

Niemieckie Morze Bałtyckie znajduje się w 
umiarkowanej strefie klimatycznej. Jako morze 
epikontynentalne nie podlega ono wpływom 
Golfsztromu. Nie generuje ono własnego klimatu 
morskiego, ponieważ jest stosunkowo małe, zaś 
jego zasolenie stosunkowo niewielkie. W 
związku z tym podlega ono każdej zimy 
częściowemu, a czasem nawet całkowitemu 
zlodowaceniu. Badacze klimatu są w dużej 
mierze zgodni co do faktu, że globalny system 
klimatyczny ulega znacznemu wpływowi 
narastającej ilości uwalnianych gazów 
cieplarnianych i spalin, czego pierwsze oznaki 
już są odczuwalne. Zgodnie z raportami 
Międzynarodowej Komisji ds. Klimatu (IPCC 
2001, 2007) należy się spodziewać szeroko 
zakrojonych skutków zmian klimatycznych na 
oceny w postaci wzrostu temperatury 
powierzchni morza oraz średniego poziomu 
globalnego poziomu wód morskich. Wiele 
ekosystemów morskich jest wrażliwe na zmiany 
klimatyczne. Ocieplenie klimatu będzie miało 
znaczny wpływ także na Morze Bałtyckie. 

 Krajobraz 

Krajobraz morski cechuje duża powierzchnia 
wolnych przestrzeni i jest on w dużej mierze 
wolny od zakłóceń. W niemieckiej WSE Morza 
Bałtyckiego występuje jedynie kilka obiektów 
budownictwa ogólnego. W tym przypadku 
chodzi o obszar morskiej farmy wiatrowej „Baltic 
2” oraz farmy wiatrowej „Wikinger” ok. 33 km na 
północny zachód od wyspy Rugii, lub Obydwie 
farmy wiatrowe znajdują się ok. 34 km na 
północny wschód od Rugii. Dodatkowymi 
wysokimi obiektami są dwa maszty pomiarowe 
służące do celów pomiarowo-badawczych: 
maszt pomiarowy Arkona-Becken, ok. 35 km na 
północny wschód od Rugii, platforma badawcza 
„FINO2” w obrębie Kriegers Flak, ok. 39 km na 
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północny zachód od Rugii. Z racji dużej 
odległości nie są one jednak widoczne z lądu. Na 
skutek budowy dalszej farmy wiatrowej 
krajobraz ulegnie w przyszłości kolejnej zmianie. 
Także konieczne oświetlenia nawigacyjne może 
mieć negatywny wpływ na optykę krajobrazu. 
Skala negatywnego wpływu na krajobraz w 
wyniku budowli pionowych zależy w dużej 
mierze od poszczególnych stosunków 
widoczności.  

Cel p. 3.5.1 (7) planu zagospodarowania 
przestrzennego Morza Bałtyckiego przewiduje 
ograniczenie wysokości do 125 m dla turbin 
wiatrowych w zasięgu wzroku od wybrzeża i 
wysp. Na tej podstawie odchylenia w wysokości 
są ustalane za pomocą procedury odstępstw od 
wytyczonego celu zgodnie z ROG. 

Wizualny obszar oddziaływania to obszar, w 
którego krajobrazie widoczny jest obiekt 
budowlany. Jest on definiowany dzięki 
stosunkowi widoczności między budowlą a 
otoczeniem, przy czym nasilenie działania 
zmniejsza się wraz ze zwiększeniem odległości 
(GASSNER et al. 2005). W przypadku masztów 
pomiarowych, platform i morskich farm 
wiatrowych planowanych w odległości min. 30 
km od linii brzegowej, negatywny wpływ na 
krajobraz postrzegany z lądu jest niewielki. W 
przypadku takiej odległości platformy i farmy 
wiatrowe będą prawie niewidoczne nawet przy 
dobrej widoczności. Dotyczy to także nocnego 
oświetlenia nawigacyjnego. Niezabudowany 
jeszcze obszar O-1.3 znajduje się na północ od 
istniejącej już morskiej farmy wiatrowej, w 
odpowiedniej odległości od brzegu. Dziedzictwo 
kulturowe oraz inne dobra materialne 

Istnieją informacje dot. wartości materialnych 
czy dziedzictwa kulturowego w związku z 
faktem, iż na tym obszar zidentyfikowano za 
pomocą analizy badań hydroakustycznych oraz 
bazy danych na temat wraków BSH, dużą liczbę 
wraków umieszczonych na mapach morskich 
BSH.  

Baza danych na temat wraków BSH nie zawiera 
żadnych wpisów dla obszaru O-1.3. Jednak na 
zachodnio-południowej granicy tego obszaru w 
odległości 120 metrów znajduje się wrak 
prawdopodobnie kutra rybackiego. Brak 
dalszych informacji w zakresie pomników w 
WSE, jak np. pozostałości siedlisk. 

 Dobro chronione człowieka 
włącznie z ludzkim zdrowiem 

Ogólnie teren objęty uzgodnieniami FEP 
posiada niewielkie znaczenie dla dobra 
chronionego człowieka. Tym samym dotyczy to 
obszaru O-1.3. Obszar morski stanowi w 
szerszym znaczeniu środowisko pracy dla ludzi 
zatrudnionych na statkach. Brak dokładnych 
liczb osób przebywających regularnie na 
przedmiotowym terenie. Na skutek istniejących 
już i planowanych turbin wiatrowych wzrasta 
jednak aktywność w otoczeniu obszaru O-1.3.  

WSE Morza Bałtyckiego posiada niewielkie 
znaczenie dla działalności rekreacyjnej. 
Bezpośrednie użytkowanie do celów 
wypoczynku i rekreacji ma miejsce okazjonalnie 
przez łodzie sportowe i statki turystyczne. Z 
powyższego wynika brak szczególnego 
znaczenia obszaru O-1.3 dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia ludzi. 

 Wzajemne oddziaływania między 
dobrami chronionymi 

Komponenty morskiego ekosystemu, od bakterii 
i planktonu począwszy, po ssaki morskie i ptaki 
oddziałują na siebie wzajemnie w złożonych 
procesach. Opisany finalnie w raporcie 
środowiskowym Morza Północnego do FEP 
plankton (BSH, 2019b) oraz opisane w 
Rozdziale 2 poszczególne dobra chronione 
plankton, bentos, ryby, ssaki morski i ptaki 
znajdują się we wzajemnej zależności od siebie 
w ramach morskiego łańcucha pokarmowego. 

Fitoplankton służy jako podstawa wyżywienia 
dla organizmów, wyspecjalizowanych w filtracji 
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wody dla celów poboru pokarmu. Do 
najważniejszych konsumentów pierwszego 
rzędu fitoplanktonu zaliczają się takie organizmy 
zooplanktonowe jak widłonogi czy pchły wodne. 
Zooplankton pełni w ekosystemie morskim z 
jednej strony centralną rolę podstawowego 
konsumenta fitoplanktonu, zaś z drugiej strony 
rolę najniższego producenta drugiego rzędu w 
morskim łańcuchu pokarmowym. Zooplankton 
służy jako pokarm konsumentów drugiego rzędu 
morskiego łańcucha pokarmowego, od 
mięsożernych gatunków zooplanktonu, przez 
bentos, ryby po ssaki i ptaki morskie. Do 
głównych składników morskich łańcuchów 
pokarmowych należą tzw. drapieżniki. Ssaki i 
ptaki morskie są jednymi z głównych 
drapieżników morskiego łańcucha 
pokarmowego. W łańcuchach pokarmowych 
producenci i konsumenci są od siebie zależni i 
mają wieloraki wpływ na siebie wzajemnie. Na 
ogół to dostępność pożywienia reguluje przyrost 
i występowanie gatunków. Wyczerpanie 
producenta skutkuje upadkiem konsumenta. Zaś 
konsumenci sterują przyrostem producentów 
przez wyżeranie. Ograniczenie pożywienia 
oddziałuje na poziom indywiduum przez 
negatywny wpływ na kondycję pojedynczych 
osobników. Na poziomie populacji ograniczenie 
pożywienia prowadzi do zmian liczebności i 
występowania gatunków. Podobny skutek 
odnosi także konkurencja w pozyskiwaniu 
pożywienia w ramach jednego gatunku lub też 
między różnymi gatunkami. 

Krytyczne znaczenie ma tu dostosowana 
czasowo sukcesja lub kolejność przyrostu 
między różnymi komponentami morskiego 
łańcucha pokarmowego. I tak np. wzrost 
narybku zależy w bezpośredni sposób od 
dostępnej biomasy planktonu. W przypadku 
ptaków morskich sukces lęgowy jest także 
bezpośrednio związany z dostępnością 
odpowiedniego pożywienia, najczęściej ryb. 
(gatunek, długość, biomasa, wartość 
energetyczna). Czasowo i miejscowo 
przesunięte występowanie sukcesji i liczebności 

gatunków z różnych poziomów troficznych 
prowadzi do przerwania łańcuchów 
pokarmowych. Przesunięcie czasowe, tzw. 
„Mismatch” troficznych wywołuje, szczególnie na 
wczesnym etapie rozwoju organizmów 
niedożywienia, a nawet śmierć głodową. 
Przerwy w morskich łańcuchach pokarmowych 
mogą oddziaływać nie tylko na poziomie 
jednostki, ale także całej populacji. Stosunki 
drapieżnik-ofiara lub stosunki troficzne między 
grupami rozmiarowymi lub wiekowymi jednego 
gatunku lub między gatunkami regulują także 
równowagę morskiego ekosystemu. I tak np. 
zmniejszenie zasobów dorsza w Morzu 
Bałtyckim miało pozytywny wpływ na rozwój 
zasobów szprotek. Nadzwyczajny przyrost ilości 
szprotek został jednak ograniczony przez 
dostępne zasoby pożywienia (zooplankton). W 
ten sposób liczne szprotki ostatecznie były 
niedożywione i posiadały w związku z tym 
niewielką wartość energetyczną. Niedożywienie 
szprotek znalazło odzwierciedlenie w poziomie 
odżywienia ich konsumentów – młodych 
osobników alek zwyczajnych. Wzrost i szansa 
na przeżycie młodych alek zwyczajnych 
chwilowo spadły na skutek zmniejszonej jakości 
pożywienia (ÖSTERBLOM et al. 2008). 

Związki troficzne oraz wzajemne oddziaływanie 
między planktonem, bentosem, rybami, ssakami 
i ptakami morskimi sterowane są przez 
wielorakie mechanizmy kontrolne. Mechanizmy 
takie działają od dołu łańcucha pokarmowego, 
począwszy od dostępności wartości 
odżywczych, tlenu lub światła, w górę aż do 
drapieżników. Taki mechanizm sterujący z dołu 
do góry może oddziaływać przez zwiększenie 
lub zmniejszenia produkcji pierwszego rzędu. 
Także działania zapoczątkowane przez górnych 
drapieżników i idące w dół za pomocą tzw. 
mechanizmów „top-down”, mogą sterować 
dostępnością pożywienia.  

Na wzajemne oddziaływanie w ramach 
komponentów morskich łańcuchów 
pokarmowych mają wpływ czynniki abiotyczne i 
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biotyczne. I tak dynamiczne struktury 
hydrograficzne, struktura warstw wody oraz 
prądy odgrywają decydującą rolę w dostępności 
pożywienia (zwiększenie produkcji pierwszego 
rzędu) oraz jego wykorzystaniu przez górne 
drapieżniki. Na troficzne związki w ramach 
morskiego łańcucha pokarmowego wpływają 
także nadzwyczajne zjawiska, takie jak sztormy 
czy zlodowacenia w okresie zimowym. Także 
czynniki biotyczne, takie jak toksyczny zakwit 
glonów, inwazja pasożytów oraz epidemie mają 
wpływ na łańcuch pokarmowy. 

Także aktywność antropogeniczna posiada 
decydujący wpływ na wzajemne oddziaływanie 
w ramach komponentów morskiego 
ekosystemu. Człowiek wpływa na morski 
łańcuch pokarmowy zarówno bezpośrednio, 
przez połów zwierząt morskich, jak i pośrednio 
przez działania wpływające na komponenty 
łańcuchów pokarmowych. Na skutek 
przełowienia zasobów ryb np. górne drapieżniki, 
ptaki oraz ssaki morskie są konfrontowane z 
ograniczeniem dostępności pożywienia lub są 
zmuszone do pozyskiwania nowych zasobów 
pożywienia. Przełowienie może także 
powodować zmiany w dolnej części łańcuchów 
pokarmowych. W przypadku odłowienia 
żywiących się nimi ryb drapieżników może dojść 
do namnożenia meduz. Ponadto ruch statków i 
marikultura stanowią dodatkowy czynnik, 
mogący – przez wprowadzenie 
niewystępujących na danym obszarze gatunków 
– powodować pozytywne lub negatywne zmiany 
w morskim łańcuchu pokarmowym. 
Wprowadzenie drogą rzeczną lub przez 
atmosferę wartości odżywczych i substancji 
szkodliwych wywiera także wpływ na organizmy 
morskie i może prowadzić do zmian stosunków 
troficznych. Naturalne i antropogeniczne 

czynniki oddziałujące na jeden z komponentów 
morskich łańcuchów pokarmowych, np. 
spektrum gatunkowe lub biomasę planktonu, 
mogą oddziaływać na cały łańcuch pokarmowy i 
przesunąć lub zachwiać równowagę 
ekosystemu morskiego. Opis poszczególnych 
dóbr chronionych zawiera przykłady bardzo 
złożonego wzajemnego oddziaływania i 
mechanizmy kontrolne w ramach morskich 
łańcuchów pokarmowych. 

Ze złożonych wzajemnych oddziaływań różnych 
komponentów między sobą wynikają w końcu 
zmiany w całym morskim ekosystemie Morza 
Bałtyckiego, jak zostało to już przedstawione na 
przykładzie troficznych wzajemnych stosunków 
między alkami zwyczajnymi, dorszem, szprotami 
i zooplanktonem. Na podstawie 
przedstawionych w Rozdziale 2 zmian w 
odniesieniu do dóbr chronionych, można w 
odniesieniu do morskiego ekosystemu Morza 
Bałtyckiego stwierdzić, co następuje: 

• Mają miejsce powolne zmiany ożywionego 
środowiska morskiego. 

• Od lat 1987/88 obserwujemy skokowe 
zmiany ożywionego środowiska morskiego. 

Na wzajemne oddziaływanie między 
poszczególnymi komponentami ożywionego 
środowiska morskiego mogą mieć wpływ 
następujące aspekty lub zmiany: Zmiana składu 
gatunków (fito- i zooplankton, bentos, ryby), 
wprowadzenie i częściowe zadomowienie 
gatunków zewnętrznych gatunków (fito- i 
zooplankton, bentos, ryby), zmiana stosunków 
liczebności i dominacji (fito- i zooplankton), 
zmiana dostępnej biomasy (fitoplankton), 
zmniejszenie liczebności wielu gatunków 
typowych dla danego obszaru (plankton, bentos, 
ryby), zmniejszenie podstawowego pożywienia 
górnych drapieżników (ptaki morskie).
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3 Prawdopodobny rozwój 
sytuacji w przypadku 
niezrealizowania planu 

Zgodnie z § 40 ust. 2 nr 3 UVPG oprócz 
przedstawienia obecnego stanu środowiska 
należy przedstawić prognozę rozwoju sytuacji w 
przypadku niezrealizowania planu. Niniejsza 
prezentacja „stanowi […] stan odniesienia, na 
podstawie którego można ocenić zmiany 
wywołane planem lub programem.” 
(WULFHORST, Die Untersuchung von 
Alternativen im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfung (NVwZ 2011, 1099). Należy 
zbadać, jaki rozwój sytuacji nastąpi w stanie 
środowiska w prognozowanym okresie, o ile 
plan nie zostanie urzeczywistniony ew. 
zrealizowany (KMENT in UVPG, § 40, Rn.46.), 
więc tu na tym obszarze nie będą budowane i 
eksploatowane turbiny wiatrowe na morzu. Przy 
tym należy ująć także możliwe zanieczyszczenia 
środowiska, które w tym rejonie już przeważają i 
wskutek zaniechania planu ewentualnie nawet 
mogą rozprzestrzenić się. (KMENT in UVPG, § 
40, Rn.46.)  

 Podłoże/powierzchnia 

Dobra chronione podłoże ew. powierzchnia 
byłyby częściowo silnie obciążane zarówno w 
przypadku realizacji jak i niezrealizowania 
projektu budowlanego w zakresie obszaru O-1.3 
poprzez różne rodzaje użytkowania, jak np. 
rybołówstwo. Czynniki antropogeniczne 
wpływają na dno morskie poprzez erozję, 
mieszanie, zawirowania, sortowanie materiału, 
wypieranie i zagęszczenie. W ten sposób 
dochodzi do oddziaływania się na naturalną 
dynamikę osadów (sedymentacja/erozja) i 
wymianę materiału pomiędzy osadem a wodą 
denną. Globalne ocieplenie prowadzi również do 
zmiany warunków hydrograficznych. W sumie 
ten rozwój sytuacji jest jednak niezależny od 
niezrealizowania ew. realizacji projektu 
budowlanego. 

Potencjalne oddziaływania na podłoże podczas 
fazy budowy turbin wiatrowych i wewnętrznego 
okablowania farmy (następstwa to bezpośrednie 
zakłócanie przypowierzchniowych osadów, 
resuspensja sedymentu, wprowadzanie 
szkodliwych substancji i przemieszczenia 
osadów) nie wystąpią w przypadku 
niezrealizowania projektu budowlanego tak 
samo jak trwałe, miejscowo ściśle ograniczone 
uszczelnienie dna morskiego przez 
wprowadzenie elementów posadowienia. 

 Woda 

Dobro chronione woda byłaby dotknięta 
częściowo poprzez różne rodzaje użytkowania, 
jak np. żegluga zarówno w przypadku realizacji 
jak i w przypadku niezrealizowania projektu 
budowlanego na obszarze O-1.3. Ponadto 
należy się liczyć z tym, że spowodowane przez 
zmiany klimatu już zaistniałe ogrzewanie wody 
będzie kontynuowane także w przyszłości. W 
sumie ten rozwój sytuacji jest jednak niezależny 
od niezrealizowania ew. realizacji projektu 
budowlanego. 

 Rodzaje biotopów 

Na dobro chronione typy biotopów w przypadku 
niezrealizowania planu miałyby negatywny 
wpływ w szczególności skutki rybołówstwa, 
włącznie z naruszeniem dna morskiego i 
zwiększonym zmętnieniem. W przypadku 
niezrealizowania planu nie nastąpiłaby odnowa 
biotopów ze względu na zaprzestanie 
rybołówstwa.  

 Bentos 

Na dobro chronione bentos w przypadku 
niezrealizowania planu miałyby negatywny 
wpływ w szczególności wskutek skutki 
rybołówstwa, włącznie z naruszeniem dna 
morskiego i zwiększonym zmętnieniem. Funkcja 
powierzchni farmy wiatrowej jako ostoi dla 
zbiorowisk bentosowych wskutek zawieszenia 
rybołówstwa w przypadku niezrealizowania 
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planu już nie istniałaby. Z kolei nie byłoby 
miejscowo ograniczonych oddziaływań 
wprowadzenia twardego podłoża poprzez 
fundamenty. 

 Ryby 

Analogicznie jak dobro chronione bentos dobro 
chronione ryby byłoby dotknięte w przypadku 
niezrealizowania planu w szczególności wskutek 
oddziaływania rybołówstwa, włącznie z 
zakłóceniem dna morskiego i zwiększonym 
zmętnieniem. Funkcja obszaru farmy wiatrowej 
jako ostoi dla ryb wskutek regularnie w morskich 
farmach wiatrowych zarządzanego zakazu 
ruchu i tym samym zawieszenia rybołówstwa, w 
przypadku niezrealizowania planu nie istniałaby. 
Z kolei nie byłoby miejscowo ograniczonych 
oddziaływań wprowadzenia twardego podłoża 
poprzez fundamenty. 

 Ssaki morskie 

Dobro chronione ssaki morskie byłoby także w 
dalszym ciągu dotknięte wskutek oddziaływania 
różnych rodzajów użytkowania, jak np. żegluga i 
rybołówstwo, w przypadku niezrealizowania 
morskich turbin wiatrowych na obszarze O-1.3.  

Ssaki morskie, w szczególności wrażliwe na 
dźwięki morświny, mogłyby być narażone na 
negatywne oddziaływanie w przypadku realizacji 
morskich turbin wiatrowych poprzez instalację 
wbijanych fundamentów dla morskich turbin 
wiatrowych, stacji transformatorowych i 
konwertorowych wskutek emitowanego hałasu, 
jeżeli nie zostaną zastosowane środki ochrony 
przed hałasem. Alternatywne metody 
posadowienia są obecnie rozwijane lub nawet 
zostały częściowo zrealizowane, jak Jacket-
Suction-Buckets w lokalizacjach nadających się 
do tego. Przesył prądu z obszaru O-1.3 z i w 
kierunku lądu realizuje się za pomocą kabla 
prądu trójfazowego. Eksploatacja kabli prądu 
trójfazowego w przypadku odległości, jakie są 
konieczne do podłączenia morskich farm 

wiatrowych na obszarze O-1.3, jest zgodna z 
aktualnym stanem techniki.  

Projekt ustalenia przydatności zawiera poza tym 
szereg wymagań, które odnoszą się do możliwie 
nieszkodliwego dla środowiska ukształtowania 
pozyskiwania morskiej energii wiatrowej, w 
szczególności wymagania odnośnie 
ograniczenia emisji hałasu oraz koordynacji prac 
intensywnie emitujących hałas, aby uniknąć i 
ograniczyć emisję istotnych zakłóceń dla 
morświna oraz wykluczyć istotne negatywne 
naruszanie celów ochrony i utrzymania 
rezerwatów przyrody. W sumie oddziaływania 
realizacji morskich turbin wiatrowych na 
obszarze O-1.3 na ssaki morskie są jednak 
porównywalne z efektami wariantu zerowego, 
ponieważ w konkretnej indywidualnej 
procedurze dopuszczeniowej z zasady zarządza 
się specyficzne dla projektu i lokalizacji środki 
ograniczające natężenie hałasu. Ponadto 
zarysowuje się tendencja w odniesieniu do mocy 
i związanego z tym ograniczenia liczby turbin. W 
przypadku niezrealizowania morskich turbin 
wiatrowych obszar O-1.3 przypuszczalnie nie 
byłby wykorzystywany gospodarczo i zarazem 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska do 
wytwarzania energii odnawialnej.  

Oddziaływania naturalnej zmienności jako 
następstwo zmian klimatycznych na ssaki 
morskie są złożone i nie dają się przewidzieć. 
Wszystkie gatunki będą dotknięte pośrednio 
poprzez możliwe oddziaływania zmian 
klimatycznych na morski łańcuch pokarmowy. W 
sumie rozwój sytuacji morświna jest niezależny 
od budowy i eksploatacji morskich turbin 
wiatrowych na obszarze O-1.3. 

 Ptaki morskie i migrujące 

Dobro chronione ptaki morskie i migrujące, jak 
przedstawiono, byłoby także częściowo 
dotknięte w przypadku niezrealizowania planu 
wskutek oddziaływania różnych rodzajów 
użytkowania, jak np. żegluga i rybołówstwo. 
Oddziaływania zmian klimatycznych na 



112 Prawdopodobny rozwój sytuacji w przypadku niezrealizowania planu 

 

dotknięte gatunki są złożone i nie dają się 
przewidzieć. Wszystkie gatunki będą dotknięte 
pośrednio poprzez możliwe oddziaływania 
zmian klimatycznych na organizmy żywieniowe, 
w szczególności ryby. W sumie ten rozwój 
sytuacji jest jednak niezależny od 
niezrealizowania ew. realizacji planu.  

W przypadku niezrealizowania planu nie 
zostałaby ustalona przydatność 
przedmiotowego obszaru O-1.3 i w następstwie 
tego nie zostałby on zabudowany. Wskutek tego 
nie wystąpiłyby potencjalne uwarunkowane 
projektem oddziaływania na ptaki morskie i 
migrujące poprzez farmę wiatrową na obszarze 
O-1.3. Jednakże dalej istniałyby wcześniejsze 
obciążenia już zrealizowanych projektów i 
innych rodzajów użytkowania w otoczeniu 
obszaru O-1.3. Z uwagi na to oddziaływania na 
dobro chronione ptaki morskie i migrujące w 
przypadku realizacji ew. niezrealizowania planu 
nie różniłyby się znacząco od siebie. 

 Ptaki wędrowne 

Dobro chronione ptaki wędrowne, jak 
przedstawiono, byłoby także częściowo 
dotknięte w przypadku niezrealizowania planu 
wskutek oddziaływania różnych rodzajów 
użytkowania, jak np. żegluga i rybołówstwo. 
Oddziaływania zmian klimatycznych na 
dotknięte gatunki są złożone i nie dają się 
przewidzieć. Wszystkie gatunki będą dotknięte 
pośrednio poprzez możliwe oddziaływania 
zmian klimatycznych na organizmy żywieniowe, 
w szczególności ryby. W sumie ten rozwój 
sytuacji jest jednak niezależny od 
niezrealizowania ew. realizacji planu.  

W przypadku niezrealizowania planu nie 
zostałaby ustalona przydatność 
przedmiotowego obszaru O-1.3 i w następstwie 
tego nie zostałby on zabudowany. Wskutek tego 
nie wystąpiłyby potencjalne uwarunkowane 
projektem oddziaływania na ptaki wędrowne 
poprzez farmę wiatrową na obszarze O-1.3. 
Jednakże dalej istniałyby wcześniejsze 

obciążenia już zrealizowanych projektów i 
innych rodzajów użytkowania w otoczeniu 
obszaru O-1.3.  

 

 Nietoperze i migracja nietoperzy 

Ruchy związane z wędrówkami nietoperzy nad 
Morzem Bałtyckim są wprawdzie różnie 
udokumentowane, brakuje jednak dotychczas 
konkretnych informacji o wędrujących 
gatunkach, korytarzach wędrówek, wysokości 
wędrówek i koncentracji wędrówek. Dotychczas 
pozyskana wiedza potwierdza jedynie, że 
nietoperze, w szczególności gatunki wędrujące 
na długich dystansach, przelatują nad Morzem 
Bałtyckim.  

Na podstawie dotychczasowych informacji, m.in. 
odnośnie rozprzestrzeniania się i preferencji 
siedliskowych nietoperzy można przewidzieć 
kilka efektów zmian klimatycznych. I tak należy 
liczyć się m.in. z utratą miejsc odpoczynku, 
niszczeniem siedlisk lęgowych i ze zmianą 
dostępnego pokarmu. Przesunięte w czasie 
występowanie pożywienia może mieć w 
szczególności wpływ na udane rozmnażanie 
nietoperzy (AHLEN 2002, RICHARDSON 2004). 
Obserwowane wymieranie owadów będzie w 
większym stopniu negatywnie oddziaływać na 
nietoperze. 

Dobro chronione nietoperze będzie się 
prawdopodobnie rozwijać w ten sam sposób w 
przypadku niezrealizowania planu jak w 
przypadku realizacji planu. Ponadto należy 
przyjąć, że ewentualnych negatywnych skutków 
dla nietoperzy można uniknąć przez te same 
działania zapobiegawcze i ograniczające, które 
są stosowane dla ochrony wędrówki ptaków.   

 Różnorodność biologiczna 

Także w oceanach należy liczyć się ze skutkami 
o dużym zasięgu wywołanymi zmianami 
klimatycznymi. Ponieważ wiele ekosystemów 
morza reaguje wrażliwie na zmiany klimatyczne, 
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ma to skutki dla różnorodności biologicznej. 
Może dojść do przesunięcia w spektrum 
gatunków. Wyobrażalne byłoby przykładowo 
silne oddziaływanie na gęstość i dynamikę 
populacji ryb, co z kolei miałoby znaczące skutki 
dla łańcuchów pokarmowych. W sumie ten 
rozwój sytuacji jest jednak niezależny od 
realizacji planu. 

Tymczasowe lub stałe obciążenia akustyczne i 
wizualne mogą prowadzić w odniesieniu do dóbr 
chronionych ryb, ptaków i morświnów do 
negatywnych oddziaływań na poszczególne 
gatunki. Oddziaływania na różnorodność 
biologiczną są obecnie jednakże 
niewyobrażalne, ponieważ nie należy 
spodziewać się utraty gatunków. Oddziaływania 
poprzez smugi zmętnienia, sedymentację oraz 
ogrzanie sedymentu lub pola magnetyczne na 
różnorodność biologiczną są również 
nieprawdopodobne, ponieważ chodzi przy tym z 
reguły o miejscowe negatywne oddziaływania. 
Ponadto należy spodziewać się, że 
przewidziane w odniesieniu do poszczególnych 
dóbr chronionych działania zapobiegawcze i 
ograniczające zmniejszą także możliwe 
negatywne efekty w odniesieniu do 
różnorodności biologicznej.  

Poprzez skutki wykluczające rodzajów 
użytkowania na obszarach Natura 2000 
zmniejsza się dalej potencjalny wpływ na 
różnorodność biologiczną. Miejscowych 
oddziaływań na różnorodność siedlisk i 
różnorodność gatunkową z zasady nie można 
wykluczyć, a częściowo poprzez wprowadzenie 
twardego podłoża nawet należy się tego 
spodziewać. W sumie osiedlające się gatunki 
bentosowe i ewentualnie wabione przez to 
gatunki ryb będą jednak pochodzić z bliższego 
otoczenia, tak że w końcu nie należy spodziewać 
się zmian różnorodności biologicznej na dużej 
powierzchni wewnątrz badanego obszaru. 
Ponieważ ustalenia planu mają na celu możliwie 
niewielkie wykorzystanie dna morskiego i 
ponadto szereg zasad służy możliwie zgodnemu 

z zasadami ochrony środowiska ukształtowaniu 
ustaleń, prawdopodobnie można zmniejszyć 
oddziaływania na różnorodność biologiczną 
wobec wariantu zerowego. 

 

 Powietrze 

Ze wzrostem intensywności wykorzystywania 
wzrasta także transport morski na Morzu 
Bałtyckim, co może prowadzić do negatywnego 
oddziaływania na jakość powietrza. Ten rozwój 
sytuacji jest jednak w dużej mierze niezależny od 
projektu budowlanego na obszarze O-1.3, 
ponieważ wskutek budowy i eksploatacji turbin 
oraz ułożenia wewnętrznego okablowania farmy 
w zakresie obszaru nie wynikną żadne dające 
się zmierzyć oddziaływania na jakość powietrza. 
Dlatego dobro chronione powietrze rozwija się w 
przypadku realizacji projektu budowlanego w ten 
sam sposób jak w przypadku niezrealizowania 
tego projektu budowlanego. 

 Klimat 

Nie oczekuje się skutków dla klimatu przez 
budowę i eksploatację turbin wiatrowych, 
platformy transformatorowej oraz wewnętrznego 
okablowania farmy, ponieważ ani podczas 
budowy, ani przy eksploatacji nie występują 
emisje istotne dla klimatu, które dałyby się 
zmierzyć. Tym samym rozwój sytuacji dobra 
chronionego klimatu jest niezależny od 
niezrealizowania ew. realizacji projektu 
budowlanego na obszarze O-1.3. 

 Krajobraz 

Przez realizację morskiej farmy wiatrowej 
występują skutki dla krajobrazu, ponieważ 
zmienia się on przez wznoszenie pionowych 
struktur i instalowanie oświetlenia 
ostrzegawczego. Skala tego negatywnego 
wizualnego wpływu na krajobraz przez 
planowane instalacje morskie w dużym stopniu 
zależy od odnośnej perspektywy. Obszar O-1.3 
znajduje się w odległości ponad 35 km od wyspy 
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Rugii, co oznacza, że istniejące i planowane 
jeszcze instalacje są/będą bardzo słabo 
widoczne z lądu (HASLØV & KJÆRSGAARD 
2000) i to tylko przy dobrej widoczności. Rozwój 
sytuacji krajobrazu w przypadku 
niezrealizowania projektu budowlanego na 
obszarze O-1.3 prawdopodobnie nie będzie się 
istotnie różnić od rozwoju sytuacji w przypadku 
realizacji projektu budowlanego, ponieważ 
obszar znajduje się na północ od dwóch już 
istniejących morskich farm wiatrowych. 

 Dziedzictwo kulturowe oraz inne 
dobra materialne 

Wskazówki co do możliwych wartości 
materialnych lub dziedzictwa kulturowego 
(przykładowo wraków lub pozostałości osad) nie 
występują w obszarze O-1.3. Pod tym 
warunkiem nie należy oczekiwać żadnych 
istotnych skutków dla dobra chronionego 
„dziedzictwo kulturowe i inne dobra materialne” 
zarówno w przypadku realizacji jak i w 
przypadku niezrealizowania projektu 
budowlanego na obszarze O-1.3. 

 Dobro chronione człowieka 
włącznie z ludzkim zdrowiem 

W sumie obszar ma niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Plan ten 
nie wywiera negatywnych skutków na człowieka 
w sposób bezpośredni, lecz ewentualnie 
pośrednio poprzez jego zdolność postrzegania 
dobra chronionego krajobrazu i możliwe 

oddziaływania na funkcję odpoczynku, którą 
pełni krajobraz dla sportowców uprawiających 
sporty wodne i turystów (por. rozdz. 2.15). W 
przypadku niezrealizowania planu obszar co 
prawda teoretycznie byłby dostępny do tych 
rodzajów użytkowania. Ale z uwagi na znaczną 
odległość od wybrzeża ponad 30 km obszar w 
rzeczywistości jest wykorzystywany do tych 
celów mało albo w ogóle. Ponadto 
niezabudowany obszar byłby otoczony przez 
inne morskie farmy wiatrowe i ich strefy 
bezpieczeństwa z regulacjami ruchu, tak że 
wykorzystywanie przez łodzie sportowe także w 
przypadku niezrealizowania planu byłoby 
możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Jako 
środowisko pracy obszar  
 
O-1.3 jest już wykorzystywany przez prace 
budowlane położnych na południe OWPs. To 
wykorzystywanie istniałoby dalej w przypadku 
niezrealizowania projektu budowlanego. 
Zabudowa zwiększyłaby znaczenie obszaru O-
1.3 jako środowiska pracy w porównaniu z 
brakiem zabudowy. 

 Wzajemne oddziaływania między 
dobrami chronionymi 

Zakłada się, że oddziaływania wzajemne 
pomiędzy dobrami chronionymi w przypadku 
niezrealizowania planu będą rozwijać się w 
jednakowo jak w przypadku realizacji planu. 
Dlatego w tym miejscu wskazuje się na 
rozdział 4.12.
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4 Opis i ocena 
przewidywanych istotnych 
oddziaływań realizacji 
planu na środowisko 
morskie 

Zgodnie z § 40 ust. 1 UVPG należy opisać o 
ocenić przewidywane istotne oddziaływania na 
środowisko realizacji planu. Zasadniczy sposób 
postępowania przedstawiono już w rozdz. 1.5.4. 

Nie uwzględnia się dóbr chronionych, w 
odniesieniu do których w poprzednim rozdziale 3 
można było już wykluczyć istotne negatywne 
oddziaływanie. To dotyczy dóbr chronionych 
powietrze, dziedzictwo kulturowe i inne dobra 
materialne oraz dobra chronionego człowiek, 
włącznie z ludzkim zdrowiem. Możliwe 
oddziaływania na dobro chronione różnorodność 
biologiczna są omówione przy poszczególnych 
biologicznych dobrach chronionych. W sumie 
badane są dobra chronione wymienione w § 2 
ust. 1 UVPG, zanim zostaną przedstawione 
badania zgodnie z prawem ochrony gatunków i 
obszarów. Opinie na temat ogólnej ochrony 
przyrody i krajobrazu zgodnie z § 13 BNatSchG 
są włączone w badania poszczególnych dóbr 
chronionych. W dalszej części opis i ocena 
oddziaływania na środowisko koncentrują się na 
dobrach chronionych, w odniesieniu do których 
nie można od razu wykluczyć znaczących 
oddziaływań wskutek realizacji planu. 

 Podłoże/powierzchnia 

 Turbiny wiatrowe  

Turbiny wiatrowe w odniesieniu do dobra 
chronionego jakim jest dno mają miejscowo 
bardzo ograniczony wpływ na środowisko. 
Oddziaływanie na sedyment ma miejsce tylko w 
bezpośrednim przyległym terenie w sposób 
ciągły wskutek wprowadzania elementów 
posadowienia i wynikającego z tego zajęcia 
obszaru. 

W związku z budową: W przypadku 
posadowienia turbin wiatrowych dochodzi 
krótkotrwale do zawirowania osadów i do 
wytworzenia smug zmętnienia. Rozmiar 
resuspensji osadów zależy zasadniczo od 
zawartości ziarna drobnego w podłożu. W 
obszarach o mniejszym udziale drobnego ziarna 
większość uwolnionego sedymentu będzie 
stosunkowo szybko opadać bezpośrednio w 
miejscu ingerencji lub w jego bezpośrednim 
otoczeniu. Zawartość zawiesiny szybko spada 
ponownie do naturalnych wartości poziomu tła 
dzięki zjawiskom rozcieńczania i sedymentacji 
cząstek osadów poderwanych wskutek 
zawirowań. Oczekiwane negatywne wpływy w 
obszarach o większym udziale drobnego ziarna 
i towarzyszących temu większemu zmętnieniu 
pozostaną jednak ograniczone do małej 
przestrzeni z uwagi na niewielkie przydenne 
przepływy.  

W rejonach z miękkimi osadami i odpowiednio 
wysoką zawartością ziarna drobnego uwolniony 
sedyment osiada ponownie wyraźnie wolniej. 
Jednakże ponieważ w obrębie rejonu Arkony 
prądy przydenne ze średnią wartością około 
0,06 m/s (przypowierzchniowe: 0,1 m/s) są 
niewielkie, należy wyjść z założenia, że także tu 
występujące smugi zmętnienia mają raczej 
miejscowy charakter, a sedyment ponownie 
osiada stosunkowo blisko przy miejscu budowy. 
Symulacja odnośnie oddziaływań morskiej farmy 
wiatrowej „Beta Baltic” w Zatoce 
Meklemburskiej, która wykazuje porównywalne 
warunki w zakresie skał osadowych jak rejon 
Arkony, pokazała, że przy prędkościach 
przepływu 0,3 m/s maksymalne 
rozprzestrzenianie się sedymentu wynosi około 
2 do 3 km (MEYERLE & WINTER 2002). Przy tym 
uwolniony materiał pozostaje wystarczająco 
długo w słupie wody, aby rozprzestrzenić się na 
dużej powierzchni, tak że z uwagi na 
porównywalnie niewielkie ilości nie należy raczej 
oczekiwać dających się udokumentować 
miąższości materiału nagromadzonego wskutek 
osiadania. Maksymalnie 12 godzin po 



116 Opis i ocena przewidywanych istotnych oddziaływań realizacji planu na środowisko morskie 

 

uwolnieniu stężenie spada do poniżej 0,001 
kg/m³.  

Także w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do „Nord Stream 
Pipeline” wyniki monitorowania podczas fazy 
budowy wykazały w sumie tylko na 
przestrzeniach małych do średnich tymczasowe 
oddziaływania dryfowanie sedymentu (smugi 
zmętnienia) i potwierdziły prognozy 
rzeczoznawcy środowiskowego (IFAÖ 2009), 
który zaklasyfikował te oddziaływania w sumie 
jako niewielkie negatywne oddziaływania na 
strukturę i funkcje. Opierając się na tych 
wynikach, należy wyjść z tego założenia, że 
smugi zmętnienia, które powstają przy 
posadowieniu platformy na obszarach z 
miękkimi osadami, mogą znajdować się 
maksymalnie w odległości do 500 m powyżej 
naturalnych maksymalnych wartości dla 
zawiesin.  

Krótkofalowo z sedymentu do wody przydennej 
mogą uwalniać się substancja szkodliwe i 
odżywcze. W obszarach z miękkim, mulistym i 
ilastym dnem morskim może dojść do wyraźnej 
emisji szkodliwych substancji z sedymentu do 
wód przydennych. Substancje szkodliwe 
przywierają z reguły do opadających cząstek, 
które z uwagi na niewielkie przepływy w 
basenach Morza Bałtyckiego prawie wcale nie 
dryfują na większe odległości i pozostają w 
swym rodzimym środowisku. Średniofalowo ten 
remobilizowany materiał osadza się z powrotem 
w ilastym dnie. Skutki w postaci mechanicznego 
obciążenia dna przez wypieranie, 
sprasowywanie i wibracje, których należy 
oczekiwać w trakcie fazy budowlanej, z uwagi na 
swój mały zasięg przestrzenny należy 
oszacować jako niewielkie. 

W związku z instalacją dno morskie poprzez 
wprowadzenie elementów posadowienia zostaje 
miejscowo na wąskim ograniczonym obszarze 
trwale uszczelnione. Powierzchnie, których to 
dotyczy, obejmują zasadniczo średnicę pali 
fundamentowych turbin wiatrowych i ew. 

konieczną ochronę przed wymywaniem. 
Powierzchnia zajęta przez uszczelnienie 
(włącznie ze środkami ochrony przed 
wymywaniem) odpowiada wielkościom jakie 
podano dla Morza Północnego. 

W związku z eksploatacją wskutek wzajemnego 
oddziaływania fundamentu i hydrodynamiki w 
bezpośrednim otoczeniu instalacji może dojść 
do trwałego zawirowania i przeniesienia 
sedymentów. Zgodnie z dotychczasowymi 
doświadczeniami na Morzu Północnym należy 
liczyć się z trwałymi przeniesieniami sedymentu 
związanymi z prądami tylko w bezpośrednim 
otoczeniu turbin wiatrowych. W odniesieniu do 
Morza Bałtyckiego obecnie nie ma jeszcze 
doświadczeń tego rodzaju. Ale z uwagi na 
niewielkie prędkości prądów przydennych w 
obrębie instalacji także tu należy spodziewać się 
tylko miejscowego wymywania. Z uwagi na 
prognozowany przestrzennie ściśle ograniczony 
zasięg wymywania nie należy liczyć się z 
wartymi odnotowania zmianami podłoża. 

Na podstawie powyższych opinii i przy 
uwzględnieniu oceny stanu istniejącego SOOŚ 
dochodzi w rezultacie do wniosku, że poprzez 
ustalenie lokalizacji dla turbin wiatrowych nie 
należy spodziewać się istotnych oddziaływań na 
dobro chronione podłoże. 

 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej 

W związku z budową jako skutek zawirowania 
osadów podczas prac układania kabli wzrasta 
zmętnienie słupa wody. Rozmiar resuspensji 
osadów zależy zasadniczo od metody układania 
kabli i zawartości ziarna drobnego w podłożu. Na 
obszarach z niewielką zawartością ziarna 
drobnego większość uwolnionego osadu 
stosunkowo szybko osiada bezpośrednio w 
miejscu budowy lub w jej bezpośrednim 
otoczeniu. W odniesieniu do farmy wiatrowej 
„Arkona-Becken Südost” w rejonie O-1 LEDER 

ocenia (2003), że istotnego dryfowania 
sedymentu podczas prac budowlanych należy 
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spodziewać się maksymalnie na małej 
przestrzeni o promieniu 500 m – nawet przy 
założeniu ekstremalnych przepływów 
(zasolenie). Przy tym zawartość zawiesiny 
spada ponownie do naturalnych wartości 
poziomu tła dzięki zjawiskom rozcieńczania i 
sedymentacji cząstek osadów poderwanych 
wskutek zawirowań. Spodziewane negatywne 
oddziaływania poprzez zwiększone zmętnienie 
pozostają miejscowo ograniczone do małej 
przestrzeni. 

W rejonach z miękkimi osadami i odpowiednio 
wysoką zawartością ziarna drobnego uwolniony 
sedyment osiada ponownie wyraźnie wolniej. 
Jednakże ponieważ w tych obszarach prądy 
przydenne ze średnią wartością około 0,06 m/s 
(przypowierzchniowo: 0,1 m/s) są niewielkie, 
należy wyjść z założenia, że także tu 
występujące smugi zmętnienia mają raczej 
miejscowy charakter, a sedyment ponownie 
osiada stosunkowo blisko w najbliższym 
otoczeniu. Nie należy oczekiwać istotnej zmiany 
we składzie sedymentu. Symulacja odnośnie 
oddziaływań morskiej farmy wiatrowej „Beta 
Baltic” w Zatoce Meklemburskiej, która wykazuje 
porównywalne warunki w zakresie skał 
osadowych jak rejon O-2, pokazuje, że przy 
prędkościach przepływu 0,3 m/s maksymalne 
rozprzestrzenianie się sedymentu wynosi około 
2 do 3 km (MEYERLE & WINTER, 2002). Przy tym 
uwolniony materiał pozostaje wystarczająco 
długo w słupie wody, aby rozprzestrzenić się na 
dużej powierzchni, tak że z uwagi na 
porównywalnie niewielkie ilości nie należy raczej 
oczekiwać dających się udokumentować 
miąższości materiału nagromadzonego wskutek 
osiadania. Maksymalnie 12 godzin po 
uwolnieniu stężenie spada do poniżej 0,001 
kg/m³. 

Także w ramach ekspertyzy środowiskowej w 
odniesieniu do Nord Stream Pipeline 
spodziewano się w sumie tylko na 
przestrzeniach małych do średnich, 
tymczasowych oddziaływań poprzez dryfowanie 

sedymentu (IFAÖ, 2009). Dlatego są one 
klasyfikowane w sumie jako niewielkie 
negatywne oddziaływanie na strukturę i funkcje. 
Prognozuje się w najbliższym obszarze do 50 m 
średnie, w dalszym otoczeniu w odległości do 
500 m niewielkie do bardzo małych 
intensywności zawartości zawiesiny (IFAÖ, 
2009). Opierając się na tych wynikach, należy 
wyjść z tego założenia, że smugi zmętnienia, 
które powstają przy układaniu podmorskich 
systemów kablowych na obszarach z miękkimi 
osadami, mogą znajdować się maksymalnie w 
odległości do 500 m powyżej naturalnych 
maksymalnych wartości dla zawiesin. One 
wynoszą w Zatoce Pomorskiej do 3,9 mg/l 
(IFAÖ, 2009), przy ujściach rzek lub mulistych 
obszarach przybrzeżnych te wartości są 
wyraźnie przekroczone. Badania ANDRULEWICZ 
et al. (2003) dokumentują ponadto, że dno 
morskie Morza Bałtyckiego z uwagi naturalną 
dynamikę sedymentu wzdłuż odnośnych tras 
ponownie wyrównuje się. Różne 
przeprowadzone w ramach procedur obliczenia 
modelowe i doświadczenia z procedur pokazują, 
że ponowne wyrównanie następuje raczej 
długoterminowo. 

Krótkofalowo z sedymentu do wody przydennej 
mogą uwalniać się substancja szkodliwe i 
odżywcze. Możliwe uwalnianie się substancji 
szkodliwych z piaszczystego sedymentu należy 
pominąć z uwagi na stosunkowo niewielki udział 
drobnego ziarna (muł i ił) i niewielkie stężenie 
metali ciężkich. W strefie dna morskiego 
zawierającego muł i ił może dochodzić do 
znacznego uwalniania substancji szkodliwych z 
sedymentu do wody przydennej. Substancje 
szkodliwe przywierają z reguły do opadających 
cząstek, które z uwagi na niewielkie przepływy w 
basenach Morza Bałtyckiego prawie wcale nie 
dryfują na większe odległości i pozostają w 
swym rodzimym środowisku. Średniofalowo ten 
remobilizowany materiał osadza się z powrotem 
w ilastym dnie.  
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Skutki w postaci mechanicznego obciążenia dna 
przez wypieranie, sprasowywanie i wibracje, 
których należy oczekiwać w trakcie fazy 
budowlanej, z uwagi na swój mały zasięg 
przestrzenny należy oszacować jako niewielkie. 

W związku z eksploatacją dochodzi radialnie 
wokół systemów kabli do ogrzewania 
otaczającego je sedymentu. Emisja ciepła 
wynika ze strat cieplnych systemu kabli podczas 
przesyłu energii. 

Te straty cieplne zależą od szeregu czynników 
(Tabela 10). Istotny wpływ mają następujące 
parametry wyjściowe: 

• Typ kabla: Zasadniczo przy tej samej mocy 
przesyłowej w przypadku systemów kabli 
podmorskich prądu trójfazowego należy 
wyjść z założenia o wyższej emisji ciepła 
poprzez straty energii niż w przypadku 

systemów kabli podmorskich prądu stałego 
(OSPAR COMMISSION 2010). 

• Temperatura otoczenia w obrębie 
systemów kabli: Zależnie od głębokości 
wody i pory roku należy wyjść od zakresu 
wahań naturalnej temperatury sedymentu, 
która ma wpływ na odprowadzanie ciepła. 

• Opór cieplny sedymentu:  
 
Na badanym obszarze występują różne typy 
podłoża z różnymi właściwościami 
cieplnymi. Zgodnie z tym należy wyjść z 
założenia o efektywniejszym 
odprowadzaniu ciepła w przypadku 
sedymentów o zawartości ziarna grubego 
niż w przypadku sedymentów i zawartości 
ziarna drobnego. Najwyższy opór cieplny 
jest w przypadku gęsto ułożonych iłów.  

 

 

Tabela 10: Właściwości cieplne podłoży nasyconych wodą (według SMOLCZYK 2001)  

Typ podłoża Przewodno
ść cieplna 
  
minimalna 

Przewodnoś
ć cieplna 
maksymalna 

Właściwy  
opór cieplny   
maksymalny 

Właściwy  
opór cieplny 
minimalny 

 W / (K*m) W / (K*m) K*m/ W K*m/ W 

żwir 2,00 3,30 0,50 0,30 

Piasek 1,50 2,50 0,67 0,40 

ił 0,90 1,80 1,11 0,56 

glina zwałowa 2,60 3,10 0,38 0,32 

muł/ namuł 1,40 2,00 0,71 0,50 

 

Decydująca dla wzrostu temperatury w 
podpowierzchniowej warstwie sedymentu jest 
ponadto głębokość ułożenia systemów kabli. 
Według aktualnego stanu wiedzy przy 
przestrzeganiu wystarczającej głębokości 
ułożenia i przy zastosowaniu konfiguracji kabli 
zgodnie z aktualnym stanem techniki nie należy 
spodziewać się znacznego oddziaływania 

poprzez ogrzewanie sedymentu wywołane przez 
kable. Pomiary temperatury wewnętrznego 
systemu kabli prądu trójfazowego w duńskiej 
farmie wiatrowej „Nysted” na Morzu Bałtyckim 
wykazały ogrzanie sedymentu bezpośrednio 
nad systemem kabli (moc przesyłowa von 
166 MW) 20 cm pod dnem morskim maks. 1,4 K 
(MEISSNER et al. 2007). Przydenny ruch wody 
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przyczynia się poza tym do sprawnego 
odprowadzenia miejscowego ciepła. 

Jednakże głębokość ułożenia w AWZ Morza 
Bałtyckiego z uwagi na heterogeniczne warunki 
geologiczne na trasach oraz na dostępne 
metody układania jest zasadniczo ograniczona. 
Dlatego ustalenie dla wszystkich planowanych 
tras kabli jednej jednakowo obowiązującej 
wartości dla pokrywy do wykonania wydaje się 
niecelowe (por. np. zasada planowania 5.4.2.7 
BFO-O). Niemniej jednak zgodnie z zasadą 
planowania w odniesieniu do pokrywy należy 
wykonać trwałe bezpieczne głębokie 
umieszczenie systemów kabli. Dlatego ustalenie 
pokrywy, która ma być wytworzona, następuje w 
ramach indywidualnej procedury 
dopuszczeniowej na podstawie obszernego 
studium, które ma przedłożyć jednostka 
realizująca projekt. Przy tym należy uwzględnić 
wyraźnie także interesy ochrony środowiska 
morskiego.  

Aby zapewnić przestrzeganie tak zwanego 
„kryterium 2 K, tzn. maksymalnego wzrostu 
temperatury o 2 stopnie 20 cm pod powierzchnią 
dna morskiego, przyjęto odpowiednią zasadę 
ogrzewania sedymentu do FEP (por. zasada 
planowania 4.4.4.8). Ta zasada ustala 
przestrzeganie kryterium 2 K, aby jak najbardziej 
zmniejszyć potencjalne negatywne 
oddziaływania na środowisko morskie poprzez 
ogrzewanie sedymentu wywołane przez kable. 
W przypadku przestrzegania kryterium 2 K 
zgodnie z zasadą planowania oraz 
odpowiedniego wymagania w projekcie 
ustalenia przydatności (§ 6) można zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy wyjść z tego założenia, 
że nie należy spodziewać się znacznego 
oddziaływania na dobro chronione podłoże, jak 
zmiany struktury i funkcji, poprzez ogrzewanie 
sedymentu wywołane przez kable. 

Na podstawie powyższych opinii należy 
stwierdzić w wyniku SOOŚ, że zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy przy uwzględnieniu 
działań zmniejszających szkody nie należy 

spodziewać się istotnych oddziaływań poprzez 
ułożenie i eksploatację systemów kabli 
podmorskich na dobro chronione podłoże. To, w 
jakim stopniu można zapewnić przestrzeganie 
kryterium 2 K na wszystkich odcinkach tras przy 
uwzględnieniu miejscowych warunków gruntu 
budowlanego, należy zbadać w ramach 
indywidualnej procedury dopuszczeniowej, gdy 
będą znane szczegółowe specyficzne dla 
danego projektu warunki ramowe. 

 Woda 

Oddziaływania na masy wodne mogą wystąpić 
podczas fazy budowy turbin wiatrowych i 
wewnętrznego okablowania farmy poprzez 
resuspensję sedymentu, wprowadzanie 
szkodliwych substancji i tworzenie smug 
zmętnienia. Podczas eksploatacji nie można 
wykluczyć wzrostu zmętnienia przez efekt 
wymywania wokół fundamentów. Zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy należy wyjść z 
założenia, że nie ma istotnych oddziaływań na 
dobro chronione wodę poprzez emisje 
materiałowe. Generalnie obowiązuje zasada, że 
należy w maksymalnym stopniu unikać emisji 
substancji do utworów wodnych. W konkretnej 
procedurze dopuszczeniowej należy więc 
przeprowadzić obszerną analizę m.in. pod 
kątem emisji substancji. W opracowaniu nt. 
emisji należy kompleksowo przedstawić 
wszystkie istotne ścieżki emisji i zbadać 
techniczne alternatywy, włącznie ze środkami 
unikania i minimalizacji. Z uwzględnieniem 
specjalistycznej środowiskowej dokumentacji 
składanej w ramach indywidualnej procedury 
dopuszczeniowej należy kompleksowo ocenić 
wyniki opracowania nt. emisji pod kątem 
ewentualnych skutków dla ewentualnie 
dotkniętych nimi dóbr chronionych. 

 Bentos 

Wskutek budowy turbin wiatrowych oraz 
poprzez same instalacje może dojść do 
oddziaływania na makrozoobentos. 
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Obszar O-1.3 odnośnie inwentaryzacji gatunków 
organizmów bentosu ma przeciętne znaczenie. 
Zidentyfikowana cenoza bentosu na obszarze 
O-1.3 nie wykazuje żadnych cech szczególnych 
i jest typowa dla biotopu zachodniego Morza 
Bałtyckiego poniżej 40 m głębokości wody. 
Występujący inwentarz gatunków i liczba 
gatunków z Czerwonej Księgi wskazują na 
przeciętne znaczenie obszaru O-1.3 dla 
organizmów bentosowych. 

Oddziaływania Planu w związku z budową, 
instalacją i eksploatacją są wymienione 
szczegółowo w raporcie środowiskowym do FEP 
2019 (BSH 2019) i w dalszej części są razem 
przedstawione. 

 

 Turbiny wiatrowe 

W związku z budową: W przypadku głębokiego 
posadowienia turbin wiatrowych dochodzi do 
uszkadzania dna morskiego, zawirowania 
osadów i do wytworzenia smug zmętnienia. Na 
skutek tego w czasie trwania prac budowlanych 
może dojść w bezpośrednim otoczeniu instalacji 
do negatywnego oddziaływania lub szkodzenia 
organizmom lub zbiorowiskom bentosowym. 

Z uwagi na dominujący rodzaj sedymentu 
uwolniony osad szybko osiada. Frakcja 
piaszczysta po dryfowaniu na małej przestrzeni 
ponownie osiada i może powodować tu 
negatywne oddziaływania na makrozoobentos 
poprzez tworzenie pokrywy.  

Oddziaływania w związku z budową poprzez 
smugi zmętnienia i sedymentację należy 
zaklasyfikować zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy jako krótkotrwałe i ograniczone do małej 
przestrzeni. 

W związku z instalacją może dojść poprzez 
uszczelnienie powierzchni, wprowadzanie 
twardego podłoża oraz zmianę przepływów 
wokół instalacji do zmian zbiorowisk 
bentosowych. W obrębie instalacji i należącej do 
niej ochrony przed wymywaniem dochodzi do 

uszczelnienia powierzchni/zajęcia powierzchni i 
tym samym całkowitej utraty siedlisk 
makrozoobentosowych miękkiego podłoża.  

Pozyskanie dodatkowych gatunków z dużym 
prawdopodobieństwem nastąpi z naturalnych 
siedlisk twardego podłoża, jak przylegające do 
powierzchni glina zwałowa i skały. Tym samym 
zagrożenie negatywnego oddziaływania na 
zbiorowisko bentosu podłoża piaszczystego 
przez gatunki nietypowe dla obszaru jest 
niewielkie. 

W bezpośrednim otoczeniu struktur dochodzi do 
oddziaływania na zbiorowiska biocenoz 
bentosowych w postaci zmiany z gatunków 
wcześniej osadowych i osiadłych na gatunki 
mobilne, co jest spowodowane erozją 
sedymentu i zwiększeniem liczby drapieżników. 

Do ewentualnej ochrony przed wymywaniem 
należy stosować wyłącznie nasypy z kamienia 
naturalnego ew. materiałów obojętnych 
biologicznie i naturalnych (§ 15 projektu 
ustalenia przydatności), tak że nie należy 
spodziewać się w związku z instalacją emisji 
szkodliwych substancji. 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie należy 
spodziewać się oddziaływań w związku z 
eksploatacją turbin wiatrowych na 
makrozoobentos. 

Na podstawie powyższych opinii i prezentacji 
należy stwierdzić w wyniku SOOŚ, że zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie należy spodziewać 
się istotnych oddziaływań na dobro chronione 
bentos na obszarze O-1.3. Oddziaływania na 
dobro chronione bentos ocenia się w sumie jako 
krótkotrwałe i ograniczone do małej przestrzeni. 
Zajmuje się jedynie obszary ograniczone do 
małej przestrzeni poza obszarami chronionymi i 
z powodu najczęściej szybkiej zdolności do 
regeneracji występujących populacji 
organizmów bentosowych z krótkimi cyklami 
życia generacji oraz ich rozprzestrzenianiem się 
na dużych obszarach na zachodnim Morzu 
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Bałtyckim szybkie ponowne zasiedlenie jest 
bardzo prawdopodobne. 

 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej 

W związku z budową: Możliwe oddziaływania na 
organizmy bentosowe są zależne od 
zastosowanych metod układania kabli. W czasie 
trwania układania wewnętrznego okablowania 
farmy należy liczyć się z miejscowymi 
zawirowaniami osadów i zmętnieniem wód. Na 
skutek tego może dojść podczas prac 
budowlanych w otoczeniu systemów kabli na 
małej przestrzeni do krótkotrwałej utraty 
siedliska dla gatunków bentosowych ew. do 
negatywnego oddziaływania lub szkodzenia 
organizmom lub zbiorowiskom bentosowym. 
Charakter liniowy systemów kabli podmorskich 
wpływa korzystnie na ponowne zasiedlenie z 
niezakłóconych obszarów brzegowych. 

Tak samo organizmy bentosowe mogą być 
narażone na negatywne oddziaływanie 
krótkotrwałe i ograniczone do małej przestrzeni 
wskutek uwolnienia substancji odżywczych i 
szkodliwych związanego z resuspensją cząstek 
osadów. Oddziaływania uznaje się ogólnie za 
małe, ponieważ refulowanie systemów kabli jest 
ograniczone czasowo i przestrzennie i 
obciążenie substancjami szkodliwymi w obrębie 
AWZ jest porównywalnie niewielkie a substancje 
odżywcze i szkodliwe są szybko rozcieńczane.  

W związku z instalacją: W obrębie możliwych 
skrzyżowań kabli zakłócenia są trwałe, ale także 
ograniczone do małej przestrzeni. Konieczne 
skrzyżowania kabli zabezpiecza się nasypem 
kamieni, które stanowi trwałe twarde podłoże 
spoza terenu instalacji. To twarde podłoże spoza 
terenu instalacji zapewnia organizmom 
bentosowym nowe siedlisko.  

Dla obszaru skrzyżowań kabli należy używać 
wyłącznie nasypów z kamienia naturalnego ew. 
materiałów biologicznie obojętnych i 
naturalnych. Stosowanie systemów ochrony 
przewodów zawierających tworzywa sztuczne 

jest dozwolone tylko w wyjątkowym przypadku i 
musi być ograniczone do minimum (§ 15 
projektu ustalenia przydatności). Tym samym 
zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie należy 
spodziewać się w związku z instalacją emisji 
szkodliwych substancji. 

W związku z eksploatacją może wystąpić 
bezpośrednio nad systemem kabli ogrzanie 
także najwyższej warstwy sedymentu dna 
morskiego, które może spowodować 
zmniejszenie zimowej śmiertelności organizmów 
rodzimych i doprowadzić do zmiany zbiorowisk 
gatunków w obrębie tras kabli. Według 
aktualnego stanu wiedzy przy przestrzeganiu 
wystarczającej głębokości ułożenia i przy 
zastosowaniu konfiguracji kabli zgodnie z 
aktualnym stanem techniki spełnione będzie 
kryterium 2K i nie należy spodziewać się 
znacznego oddziaływania na bentos poprzez 
ogrzewanie sedymentu wywołane przez kable (§ 
6 projektu rozporządzenia z mocą ustawy).   

Te same założenia obowiązują w odniesieniu do 
pól elektrycznych ew. elektromagnetycznych. 
Także wskutek nich nie należy spodziewać się 
istotnych oddziaływań na makrozoobentos.  

Przy wystarczającej głębokości ułożenia i przy 
uwzględnieniu faktu, że skutki będą ograniczone 
do małej przestrzeni, tzn. wystąpią tylko kilka 
metrów po obu stronach kabla, zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie są spodziewane 
istotne oddziaływania na zbiorowiska biocenoz 
bentosowych poprzez ułożenie i eksploatację 
systemów kabli podmorskich. Oddziaływania 
ekologiczne są zgodnie z obecną wiedzą 
ograniczone do małej przestrzeni i w większości 
krótkotrwałe. 

 Rodzaje biotopów 

 Turbiny wiatrowe 

Możliwe oddziaływania na dobro chronione 
rodzaje biotopów mogą wystąpić poprzez 
bezpośrednie wykorzystanie chronionych 
biotopów, możliwe tworzenie pokrywy z 
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materiału uwolnionego w związku z budową 
wskutek sedymentacji oraz poprzez potencjalne 
zmiany siedliskowe.  

Według aktualnego stanu wiedzy na obszarze 
O-1.3 nie ma żadnych zgodnie z §30 BNatSchG 
chronionych biotopów ew. FFH-LRT. Można tym 
samym wykluczyć bezpośrednie zajęcie 
chronionych biotopów przez instalacje. 
Oddziaływania poprzez sedymentację oraz 
zmianę siedliska są ograniczone do małej 
przestrzeni ew. krótkotrwałe. Tym samym 
można wykluczyć istotne związane z budową, z 
instalacją i eksploatacją oddziaływania instalacji 
na chronione biotopy. 

Jeżeli po zakończonej analizie obiektów 
ustalonych w ramach geologicznego badania 
wstępnego obszaru O-1.3 miałyby pojawić się 
wskazówki co do istnienia prawnie chronionych 
biotopów, zostaną one odpowiednio 
uwzględnione w badaniu przydatności. 

 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej 

Według aktualnego stanu wiedzy na obszarze 
O-1.3 nie ma żadnych zgodnie z §30 BNatSchG 
chronionych biotopów ew. FFH-LRT. Można tym 
samym wykluczyć bezpośrednie wykorzystanie 
chronionych biotopów przez systemy kabli 
podmorskich. Oddziaływania poprzez 
sedymentację oraz zmianę siedliska wskutek 
budowli skrzyżowań kabli są ograniczone do 
małej przestrzeni ew. krótkotrwałe. Tym samym 
można wykluczyć istotne związane z budową, z 
instalacją i eksploatacją oddziaływania 
systemów kabli podmorskich na chronione 
biotopy. 

Jeżeli po zakończonej analizie obiektów 
ustalonych w ramach geologicznego badania 
wstępnego obszaru O-1.3 miałyby pojawić się 
wskazówki co do istnienia prawnie chronionych 
biotopów, zostaną one odpowiednio 
uwzględnione w badaniu przydatności. 

 

 Ryby 

Fauna morska na obszarze O-1.3 wykazuje 
zestawienie gatunków typowe dla południowego 
Morza Bałtyckiego. Obszar O-1.3 zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie stanowi 
preferowanego siedliska gatunków ryb 
chronionych zgodnie z Czerwoną Księgą i 
Dyrektywą FFH. W związku z tym rybostan na 
obszarze objętym planem O-1.3 nie ma 
większego znaczenia pod względem 
ekologicznym.   
 
Dla oszacowania oddziaływań związanych z 
budową i demontażem oraz skutków 
związanych z instalacją i eksploatacją farmy 
wiatrowej na zbiorowisko ryb opracowano jako 
podstawę dwa scenariusze, które 
odzwierciedlają spektrum prawdopodobnych 
specyfikacji technicznych w momencie możliwej 
budowy farmy wiatrowej na O-1.3 (Tabela 11). 
W scenariuszu 1 planowanie następuje na 
podstawie 34 turbin wiatrowych, w scenariuszu 
2 analizuje się instalację 20 większych instalacji. 
Możliwe oddziaływania różnych faz farmy 
wiatrowej na faunę morską są przedstawione w 
dalszej części i przeniesione na kryteria 
obciążeń scenariuszy obydwu modelowych farm 
wiatrowych. 
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Tabela 11: Istotne parametry farmy wiatrowej dla 
oceny oddziaływania scenariuszy modelowych 
farm wiatrowych na faunę morską. 

  
Scenariusz 

1 
Scenariusz 

2 

   
Moc na instalację 
[MW] 9 15 

Średnica 
fundamentu [m] 8,5 12 

Powierzchnia 
fundamentu bez 
zabezpieczenia 
przed 
wymywaniem [m²] 

57 113 

Średnica 
zabezpieczenia 
przed 
wymywaniem [m] 

43 60 

Powierzchnia 
fundamentu wraz z 
zabezpieczeniem 
przed 
wymywaniem [m²] 

1420 2830 

Oddziaływania związane z budową i 
demontażem 

- emisje hałasu poprzez wbijanie 
fundamentów 

- sedymentacja i zmętnienie wód 

Emisje hałasu: Wszystkie dotychczas badane 
gatunki ryb i ich stadia życia mogą odbierać 
dźwięk jako ruch cząsteczek i zmiany ciśnienia 
(KNUST ET AL. 2003, KUNC ET AL. 2016, 
WEILGART 2018, POPPER & HAWKINS 2019). 
Zależnie od natężenia, częstotliwości i czasu 
trwania zdarzeń z emisją hałasu dźwięk może 
bezpośrednio negatywnie oddziaływać na 
rozwój, wzrost i zachowanie ryb lub mogą 
nakładać się akustyczne sygnały środowiskowe, 
które niekiedy są decydujące dla przeżycia ryb 
(KUNC ET AL. 2016, WEILGART 2018). 
Dotychczasowe wskazówki odnośnie 
oddziaływania dźwięku na ryby pochodzą 
jednakże w większości z badań laboratoryjnych 
(WEILGART 2018). Zasięg odbierania i możliwe 

specyficzne dla danego gatunku reakcje 
zachowawcze w siedlisku morskim są 
dotychczas zbadane tylko w niewielkim stopniu. 
Oddziaływania związane z budową i 
demontażem farm wiatrowych na faunę morską 
są ograniczone przestrzennie i czasowo. Jest 
prawdopodobnym, że podczas fazy budowy 
poprzez krótkie, intensywne zdarzenia emisji 
hałasu – w szczególności podczas instalacji 
fundamentów – dojdzie do wypłoszenia ryb. W 
belgijskiej AWz pokazali DE BACKER et al. 
(2017), że ciśnienie akustyczne powstające przy 
wbijaniu fundamentów wystarczyło, żeby 
spowodować u dorsza Gadus morhua 
krwawienie wewnętrzne i uraz ciśnieniowy 
pęcherza pławnego. Ten skutek ustalono w 
odległości od 1400 m lub bliżej od źródła hałasu 
spowodowanego wbijaniem fundamentów bez 
jakiejkolwiek izolacji dźwiękowej (DE BACKER ET 

AL. 2017).  

Badania tego rodzaju wskazują na to, że w 
pobliżu miejsc wbijania fundamentów są 
możliwe istotne zakłócenia lub nawet zabijanie 
pojedynczych ryb. Hydroakustyczne pomiary 
pokazały, że działania budowlane (wbijanie 
fundamentów i inne prace budowlane) w polu 
testów „alpha ventus” skutkowały silnie 
zmniejszonym stanem ryb pelagicznych w 
stosunku do otaczającego obszaru (KRÄGEFSKY 
2014). Jednakże po tymczasowym wypędzeniu 
po zakończeniu działań budowlanych 
emitujących intensywny hałas powrót ryb jest 
prawdopodobny.     

Do analizy scenariuszy farm wiatrowych przyjęto 
jako podstawę wymagania dla działań 
ograniczających ryzyko odnośnie emitowanego 
hałasu, które pierwotnie zostały wprowadzone w 
celu ochrony ssaków morskich, tak że 
emitowany poziom ciśnienia akustycznego leży 
na poziomie poniżej 160 dB poza kołem o 
promieniu 750 m wokół miejsca wbijania 
fundamentów. Czas trwania prac budowlanych i 
związanych z tym emisji hałasu w obydwu 
scenariuszach są porównywalne. W scenariuszu 
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1 czas wbijania fundamentów poszczególnych 
OWEA z uwagi na mniejsze fundamenty jest 
krótszy niż w scenariuszu 2 (Tabela 11). 
Jednakże instalacja 34 mniejszych instalacji 
trwa łącznie dłużej, tak że w sumie analizując 
wychodzi się z założenia o podobnym czasie 
wbijania fundamentów obydwu scenariuszy. 
Ryzyko zranień ryb w pobliżu miejsc wbijania 
fundamentów mogłoby być podwyższone w 
scenariuszu 1 z uwagi na większą liczbę miejsc 
wbijania fundamentów z nagle występującym 
poziomem hałasu. Jednakże wcześniejsze 
wypłoszenie powinno wywołać reakcję ucieczki 
zwierząt. Działania w celu zmniejszenia hałasu i 
jego rozprzestrzeniania się mogą ponadto 
zmniejszyć okaleczenia do minimum. Zgodnie z 
wymaganiami w projekcie ustalenia 
przydatności emisje hałasu spowodowane przez 
wbijanie fundamentów odnośnie ciśnienia 
akustycznego (SEL05) nie mogą przekraczać 
wartości 160 decybeli (dB re 1 μPa² s) w 
odległości 750 m (§ 8). To podejście zapewnia, 
że związany z budową emitowany hałas przez 
cały czas jest poniżej krytycznych progów dla ryb 
(POPPER ET AL. 2014). Dlatego prognozowane 
ryzyko okaleczenia dla ryb w szczególności w 
pobliżu miejsca wbijania fundamentów zostaje 
zminimalizowane. Tym samym nie należy 
spodziewać się istotnego negatywnego 
oddziaływania na dobro chronione ryby poprzez 
budowę farmy wiatrowej przy zastosowaniu 
działań w celu wypłoszenia i 
minimalizacji.Sedymentacja i zmętnienie wód: 
Wskutek prac budowlanych przy fundamentach 
zarówno turbin wiatrowych jak i przy platformie 
transformatorowej i wewnętrznym okablowaniu 
farmy powstają zawirowania osadów i smugi 
zmętnienia, które mogą spowodować – nawet 
także czasowo ograniczone i specyficzne dla 
danego gatunku różne – fizjologiczne 
negatywne oddziaływania oraz efekty płoszenia. 
Na otwartych wodach polujące ryby omijają 
obszary z wysokimi poziomami pływających 
osadów i tak unikają zagrożenia sklejenia 
aparatu skrzelowego (EHRICH & STRANSKY 

1999). Dlatego zagrożenie tych gatunków 
wskutek zawirowania osadów wydaje się z 
uwagi na ich wysoką mobilność 
nieprawdopodobne. Także nie należy 
spodziewać się negatywnego oddziaływania na 
ryby żyjące przy dnie ze względu na ich dobre 
cechy pływackie i związane z nimi możliwości 
ominięcia. W przypadku gładzic i soli ustalono po 
wywołanych przez sztorm zawirowaniach 
osadów nawet zwiększoną aktywność w celu 
poszukiwania pożywienia (EHRICH ET AL. 1998). 
Jednakże ryby dzięki swoim wyraźnym 
zdolnościom czuciowym (narząd linii bocznej) i 
ich wysokiej mobilności mogą zasadniczo 
ominąć przeszkody, tak że w odniesieniu do 
dorosłych ryb negatywne oddziaływania są 
nieprawdopodobne. Ikra i larwy, w przypadku 
których odbiór, przetwarzanie i realizacja 
bodźców sensorycznych jeszcze nie jest lub jest 
mało wykształcona, są zasadniczo bardziej 
wrażliwe niż starsze stadia. Tarliska większości 
gatunków ryb znajdują się jednakże poza 
opracowywanymi obszarami farm wiatrowych w 
niemieckiej AWZ. Ikra po zapłodnieniu wytwarza 
skórzaną otoczkę, która jest odporna na bodźce 
mechaniczne, np. na osady poderwane wskutek 
zawirowań. Chociaż koncentracja cząsteczek 
może osiągnąć szkodliwe wartości w 
odniesieniu do określonych organizmów, należy 
widzieć oddziaływania na ryby jako stosunkowo 
niewielkie, ponieważ tego rodzaju koncentracje 
występują tylko w stopniu ograniczonym 
przestrzennie i czasowo, a poprzez efekty 
rozcieńczania i rozprzestrzeniania szybko 
ponownie są obniżane (HERRMANN & KRAUSE 
2000). To obowiązuje także w odniesieniu do 
możliwych podwyższonych koncentracji 
substancji odżywczych i szkodliwych poprzez 
resuspensję cząsteczek osadów (ICES 1992, 
ICES WGEXT 1998). W przypadku 
sedymentacji uwolnionego podłoża główne 
ryzyko polega na przykryciu ikry złożonej na 
dnie. To może skutkować niedotlenieniem ikry i 
zależnie od intensywności i czasu trwania 
prowadzić do szkód i do obumarcia ikry. W 
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odniesieniu do większości gatunków ryb 
występujących w AWZ nie należy spodziewać 
się uszkodzenia ikry, ponieważ albo są to jaja 
pelagiczne i/lub ich tarliska znajdują na obszarze 
wód płytkich poza AWZ. Także wczesne stadia 
życia są dostosowane przypuszczalnie do 
zawirowań, jakie regularnie powracają na Morzu 
Północnym wskutek zjawisk przyrodniczych jak 
sztorm lub prądy.  

Im większe prace budowlane na obszarze O-1.3, 
tym więcej należy spodziewać się sedymentacji 
i tym większego zmętnienia wód. Zgodnie z tym 
zawiesina sedymentu w bezpośrednim bliskim 
obszarze 34 struktur posadowienia pierwszego 
scenariusza jest większa w porównaniu z 
budową 20 OWEAs (scenariusz 2). W 
scenariuszu 1 musi zgodnie z tym zostać 
podłączonych także więcej OWEAs za pomocą 
wewnętrznego okablowania farmy, tak że w 
szczególności przy refulowaniu kabli 
podmorskich zawirowania osadów są w sumie 
większe niż w scenariuszu 2. Wskutek tego 
możliwe negatywne oddziaływanie na faunę 
morską jest prawdopodobniejsze w scenariuszu 
1, niż w scenariuszu 2. Zawirowanie osadów jest 
ograniczone czasowo i przestrzennie, tak że 
negatywne oddziaływania występują tylko 
przejściowo. Ponadto ryby są dostosowane w 
różnorodny sposób do zawirowań osadów 
wskutek naturalnych zawirowań (np. w 
przypadku sztormów). Nie należy istotne 
spodziewać się negatywnego oddziaływania na 
faunę morską poprzez prace budowlane w 
żadnym z obydwu scenariuszy.  

Oddziaływania w związku z instalacją 

- Zajęta powierzchnia 
- Wprowadzenie twardego podłoża  
- Zakaz połowów 

Zajęta powierzchnia: Po zbudowaniu 
fundamentów turbin wiatrowych i platformy 
transformatorowej część obszaru nie będzie już 
dostępna dla ryb. Dochodzi do utraty siedliska 
dla bentosowych gatunków ryb i ich podstawy 

pokarmu (m.in. makrozoobentosu) poprzez 
miejscową zabudowę. 

Utrata siedliska o łącznej powierzchni 48 280 m² 
w scenariuszu 1 jest wyraźnie mniejsza niż 
utrata powierzchni 56 600 m² w scenariuszu 2 
(liczba instalacji x powierzchnia fundamentu 
włącznie z ochroną przed wymywaniem). W 
odniesieniu do ryb i ich bentosowych 
organizmów służących jako pokarm realizacja 
pierwszego scenariusza modelowych farm 
wiatrowych oznacza zachowanie większej 
powierzchni ich siedliska. 

Dalsza utrata powierzchni stanowiłaby 
negatywne oddziaływanie na ryby, jeżeli ich 
występowanie już przed budową turbiny 
wiatrowej na obszarze O-1.3 byłoby ograniczone 
poprzez pojemność obszaru dla zapewnienia im 
siedliska. Tak oczywiście nie jest: Na jesieni 
2018 ustalono na sąsiednim obszarze „Baltic 
Eagle” w przypadku prawie wszystkich 
gatunków, w szczególności jednakże w 
przypadku gatunków charakterystycznych, 
wyraźnie wyższe liczebności (IfAÖ 2019) niż 
podczas wstępnego badania na obszarze O-1.3. 
Ustalona tam liczebność ryb wskazuje więc na 
to, że obszar może pomieścić więcej ryb, niż 
ustalono na O-1.3. W związku z tym dostępne 
siedlisko nie działa limitująco na gęstość 
[zarybienia].  

Wprowadzenie twardego podłoża: Budowa farm 
wiatrowych zmienia strukturę siedlisk obszaru 
O-1.3 poprzez wprowadzone twarde podłoże 
(fundamenty, ochrona przed wymywaniem). W 
większości obserwowano atrakcyjne 
oddziaływanie sztucznych raf na ryby 
(METHRATTA & DARDICK 2019). Jednakże 
dotychczas ostatecznie nie wyjaśniono, czy jest 
to skutek działania koncentracji na ryby, które w 
przeciwnym przypadku zatrzymałyby się w 
innym miejscu, czy skutek zwiększonej 
produktywności (BOHNSACK & SUTHERLAND 
1985). W pobliżu norweskich platform 
wiertniczych uzyskano większe połowy dorsza i 
łososia morskiego niż przed ich budową 
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(VALDEMARSEN 1979, SOLDAL et al. 1998). Na 
Morzu Północnym nad wrakami i polami skał 
zaobserwowano więcej dużych dorosłych 
drapieżników jak dorsz i łosoś morski (EHRICH 
2003), które tam częściowo łowi się podczas 
połowów przy wrakach za pomocą włóka 
dennego. W pobliżu sztucznych raf napotkano 
większe gęstości występowania flądry 
(POLOVINA & SAKI 1989). Przy monopalach 
istniejącej farmy wiatrowej „Horns Rev I” według 
ekspertyzy i nagrań wideo bieżącego 
monitoringu towarzyszącego występuje wiele 
gatunków ryb, które korzystają z dostępnego 
sztucznego twardego podłoża (STENBERG ET AL. 
2011). Oprócz tego pozytywnego efektu zmiana 
stosunków dominacji i struktury wielkości 
wewnątrz zbiorowiska ryb mogłaby doprowadzić 
wskutek zwiększenia liczebności dużych ryb 
drapieżnych do zwiększonej intensywności 
pożerania jednego lub kilku gatunków ryb 
stanowiących żer. 

Istnieje zależność atrakcyjności sztucznych raf 
dla ryb od wielkości wprowadzonego twardego 
podłoża (OGAWA ET AL. 1977). Przyjmuje się 
promień zasięgu oddziaływania 200-300 m dla 
ryb pelagicznych i 1-100 m dla ryb bentosowych 
(GROVE ET AL. 1989). STANLEY & WILSON (1997) 
znaleźli wyższe gęstości zarybienia na 
przestrzeni o promieniu 16 m wokół platformy 
wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej. 
Przenosząc to na fundamenty turbin wiatrowych 
należy wyjść z założenia z uwagi na wzajemne 
odległości pomiędzy poszczególnymi turbinami 
wiatrowymi, że każdy pojedynczy fundament, 
obojętnie czy to monopal czy Jacket, działa jak 
podłoże samo w sobie, stosunkowo mało 
uporządkowane, i nie obejmuje skutków dla całej 
powierzchni farmy wiatrowej.  

COUPERUS ET AL. (2010) udokumentowali w 
pobliżu (0-20 m) fundamentów turbin wiatrowych 
za pomocą metod hydroakustycznych od 
jednokrotnie do 37-krotnie większą koncentrację 
ryb pelagicznych w porównaniu z obszarami 
pomiędzy poszczególnymi turbinami 

wiatrowymi. REUBENS ET AL. (2013) znaleźli przy 
fundamentach wiatraka wyraźnie większe 
koncentracje bielmika Trisopterus luscus niż nad 
otaczającym go miękkim podłożem, które się 
głównie odżywiały tym, co obrasta fundamenty. 

W odniesieniu do scenariuszy modelowych farm 
wiatrowych obecność i liczebność gatunków ryb 
w scenariuszu 1 z uwagi na większą liczbę turbin 
wiatrowych mogłaby wzrosnąć i tym samym 
potencjalnie zwiększyć bioróżnorodność na 
obszarze O-1.3 silniej niż w scenariuszu 2. 
Wskutek osiedlania się bentosowych 
bezkręgowców w pobliżu 34 turbin wiatrowych 
mogłoby się nagromadzić więcej jednostkowych 
ryb niż przy 20 turbinach wiatrowych. 
Następnymi efektami byłyby wtedy jak podano 
powyżej zwiększona intensywność pożerania 
lub zmiana stosunków dominacji. W sumie 
pierwszy scenariusz poprzez zwiększone 
wprowadzenie twardego podłoża mógłby 
oznaczać silniejszy pozytywny skutek dla fauny 
morskiej, niż drugi scenariusz. 

Zakaz połowów: Zniesienie połowów z uwagi na 
przewidywany do zarządzenia zakaz ruchu na 
obszarze O-1.3 mógłby mieć dalszy pozytywny 
skutek dla fauny morskiej. 

Większe ryby mogłyby tam osiedlić się z uwagi 
na obszerne dostępne zasoby pożywienia oraz 
brak presji związanej z połowami i także rozkład 
długości jednostkowych osobników jednego 
gatunku mógłby się przesunąć przypuszczalnie 
na rzecz większych klas długości. Ponadto w 
szczególności gatunki ryb wierne lokalizacji 
skorzystałyby ze strefy wolnej od użytkowania. 
Dotychczas nie zbadano bezpośrednio skutków 
dla fauny morskiej, które mogłyby wyniknąć 
wskutek zniesienia połowów w obrębie turbin 
wiatrowych. 

Niezależnie od projektu przyszłej farmy 
wiatrowej na całym obszarze O-1.3 przewiduje 
się zakaz połowów, tak że powstaną obszary 
stanowiące ostoję dla fauny morskiej. Razem z 
„nowym” źródłem pokarmu w postaci 
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wznoszących się w słupie wody twardych 
struktur mogłyby się gromadzić ryby żyjące w 
rejonie (METHRATTA & DARDICK 2019). 

 Systemy kabli podmorskich 

W przypadku budowy farmy wiatrowej na 
obszarze O-1.3 produkowany prąd będzie 
odprowadzany przez okablowanie wewnętrzne 
farmy wiatrowej (33 kV) i zbiorcze podłączenie. 
Dlatego nie jest konieczna budowa platformy 
transformatorowej i dodatkowego kabla 
podmorskiego. 

 Ssaki morskie 

Obszar O-1.3 i jego otoczenie należą, jak całe 
zachodnie Morze Bałtyckie, do siedliska 
morświnów. Według aktualnego stanu wiedzy 
ten obszar niemieckiej AWZ jest 
wykorzystywany przez morświny jako miejsce 
wędrówek. Aktualnie brak jest wskazówek, że 
ten obszar spełnia szczególną funkcję jako teren 
żerowania lub chowu dla morświnów. Foki 
pospolite i foki szare korzystają z tego obszaru 
jako miejsca wędrówek tylko sporadycznie. Na 
podstawie informacji pozyskanych z monitoringu 
obszarów Natura 2000 i z badań prowadzonych 
dla morskich farm wiatrowych obecnie można 
wyciągnąć wniosek co do średniego znaczenia 
do maksymalnie sezonowo dużego znaczenia 
obszaru O-1.3 i jego otoczenia dla morświnów. 
Dla fok pospolitych i fok szarych te obszary nie 
mają żadnego szczególnego znaczenia. 

 Turbiny wiatrowe 

W związku z budową: Zagrożenia dla 
morświnów, fok szarych i fok pospolitych mogą 
zostać spowodowane poprzez emisje hałasu 
podczas instalacji fundamentów turbin 
wiatrowych i platform transformatorowych, o ile 
będą one wykonywane jako głębokie 
posadowienie w postaci wbijanych pali, jeżeli nie 
zostaną zastosowane działania w celu ich 
ograniczenia i uniknięcia. 

Dla oszacowania możliwych oddziaływań oraz 
potencjalnego zagrożenia dla ssaków morskich 
jest konieczna z jednej strony wiedza na temat 
słuchu ssaków morskich i z drugiej strony wiedza 
odnośnie natężenia emisji hałasu podczas 
wbijania pali. Do dziś istnieje tylko 
fragmentaryczna wiedza na temat słuchu 
ssaków morskich, na temat potencjalnych 
zagrożeń różnych działalności i progów 
słyszenia ew. przesunięć progu słyszenia 
(RICHARDSON 2002).  

Pierwsze wyniki odnośnie akustycznych 
możliwych obciążeń u morświnów uzyskano w 
ramach projektu MINOSplus. Po nagłośnieniu z 
maksymalnym odbieranym poziomem hałasu 
200 pk-pk dB re 1 µPa i gęstości energii 
164 dB re 1 µPa2/Hz stwierdzono u zwierzęcia 
w niewoli przy 4 kHz po raz pierwszy 
tymczasowe przesunięcie progu słyszenia (tak 
zwane TTS). Ponadto ujawniło się, że 
przesunięcie progu słyszenia utrzymuje się 
ponad 24 godziny. Zarejestrowano zmiany 
zachowań u zwierzęcia już od odbieranego 
poziomu hałasu 174 pk-pk dB re 1 µPa (LUCKE 
et al. 2009). Jednakże oprócz bezwzględnego 
natężenia dźwięku także czas trwania sygnału 
określa oddziaływania na granicę obciążenia. 
Granica obciążenia zmniejsza się wraz ze 
wzrostem czasu trwania sygnału, tzn. w 
przypadku obciążenia stałego może dojść do 
uszkodzenia słuchu zwierzęcia nawet przy 
mniejszej głośności. Z uwagi na te najnowsze 
informacje jednoznaczne jest, że morświny 
najpóźniej od wartości 200 decybeli (dB) 
doznają przesunięcia progu słyszenia, które 
przypuszczalnie może także powodować 
uszkodzenia ważnych dla życia organów 
zmysłów. Informacje naukowe, które 
doprowadziły do zaleceń lub ustalenia 
parametrów ochrony przed hałasem, opierają 
się w większości na obserwacjach innych 
gatunków waleni (SOUTHALL et al. 2007) lub na 
eksperymentach na morświnach w niewoli przy 
zastosowaniu tak zwanych Airguns lub 
Luftpulsern (LUCKE et al. 2009). 
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Bez zastosowania środków redukujących hałas 
nie można by wykluczyć istotnych negatywnych 
oddziaływań na ssaki morskie podczas instalacji 
na poszczególnych częściowych przestrzeniach. 
Dlatego pozwolenie na instalację pali turbin 
wiatrowych i platform transformatorowych 
będzie wydawane w konkretnej procedurze 
wydawania zezwolenia tylko przy zastosowaniu 
skutecznych środków ograniczających hałas. W 
tym celu projekt ustalenia przydatności zawiera 
wraz z zasadą odnośnie ograniczenia emisji 
hałasu ustalenie tekstowe (§ 8). Mówi ono, że 
wbijanie pali fundamentów platformy można 
zrealizować tylko pod warunkiem przestrzegania 
surowych środków ograniczających hałas. W 
konkretnej procedurze wydawania zezwolenia 
zostaną zarządzone służące do przestrzegania 
obowiązujących parametrów ochrony przed 
hałasem szeroko zakrojone środki 
ograniczające hałas i środki monitoringu. 
Ustalone są: maksymalny poziom dźwięku 
zdarzenia (SEL) 160 dB re 1µPa²s i szczytowy 
poziom ciśnienia akustycznego 190 dB re 1µPa 
w odległości 750 m dookoła miejsca wbijania pali 
ew. wprowadzania fundamentów. Przez 
odpowiednie działania należy przy tym 
zapewnić, że w pobliżu miejsca wbijania 
fundamentów nie będą przebywać żadne ssaki 
morskie. W szczególności podczas wbijania pali 
należy spodziewać się bezpośrednich zakłóceń 
dla ssaków morskich na płaszczyźnie 
jednostkowych osobników przez ograniczony 
czas. Obecnie szacuje się czas trwania wbijania 
pali w celu instalacji platformy transformatorowej 
na maksymalnie jeden tydzień; przy tym 
rzeczywisty czas wbijania pali wynosi włącznie z 
wypłoszeniem ok. trzy godziny. W czasie trwania 
instalacji fundamentów należy liczyć się z utratą 
siedliska wokół budowy. Rzeczywisty czas 
wbijania pali (włącznie z wypłoszeniem), którego 
należy każdorazowo przestrzegać, będzie 
określony jako wymaganie w procedurze 
wydawania zezwolenia zgodnie ze specyfiką 
danej lokalizacji i instalacji. W ramach procedury 
wykonawczej zastrzega się ponadto 

koordynację prac intensywnie emitujących hałas 
z innymi projektami budowlanymi, aby zapobiec 
ew. zmniejszyć skutki skumulowane.  

Zalecany przez Federalny Urząd ds. Ochrony 
Środowiska parametr ochrony przed hałasem 
został już opracowany poprzez wcześniejsze 
prace różnych projektów (UNIVERSITÄT 

HANNOVER, ITAP, FTZ 2003). Przy tym ze 
względów przezorności uwzględniono 
„zabezpieczające redukcje wartości”, np. w 
odniesieniu do dotychczas udokumentowanego 
międzyosobniczego rozproszenia wrażliwości 
słuchu i przede wszystkim z powodu problemu 
powtarzanego oddziaływania głośnych 
impulsów dźwiękowych, jak te powstające przy 
wbijaniu pali fundamentów (ELMER et al., 2007). 
Istnieją obecnie tylko bardzo ograniczone 
bezpieczne dane, umożliwiające ocenę czasu 
oddziaływania emisji dźwięku w postaci 
odgłosów wbijania pali. Jednakże wbijanie pali, 
które może trwać kilka godzin, ma znacznie 
większą potencjalną szkodliwość niż jedno 
jedyne uderzenie pala. Obecnie pozostaje 
niejasnym, z jaką redukcją w odniesieniu do ww. 
wartości granicznej należy ocenić skutek 
pojedynczych zdarzeń. W kręgach specjalistów 
dyskutuje się o redukcji od 3 dB do 5 dB w 
odniesieniu do dziesięciokrotnego wzrostu liczby 
impulsów związanych z wbijaniem pali.  

Z uwagi na opisane tu niepewności przy ocenie 
czasu oddziaływania parametr ochrony przed 
hałasem stosowany w praktyce wydawania 
zezwoleń ma wartość poniżej wartości 
granicznej proponowanej przez SOUTHALL et al. 
(2007). Niemniej jednak na podstawie nowych 
prac naukowych należy wyjść z założenia, że 
należy przestrzegać takich parametrów ochrony 
przed hałasem, aby z wymaganą pewnością 
móc wykluczyć okaleczenia morświnów. 

Od roku 2011 przy wszystkich projektach 
budowlanych w niemieckiej AWZ Morza 
Północnego i Morza Bałtyckiego stosuje się 
techniczne środki ograniczające hałas. W latach 
2012 i 2013 nie możliwe było nieprzerwane 
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niezawodne przestrzeganie parametrów 
ochrony przed hałasem. To nieciągłe 
przestrzeganie parametrów ochrony przed 
hałasem było związane z niewielkimi do tego 
czasu praktycznymi doświadczeniami w 
zakresie rozwoju i stosowania środków ochrony 
przed hałasem. Jednakże dzięki wsparciu 
operatorów morskich farm wiatrowych i 
federalnych projektów badawczych udało się 
przyspieszyć prace nad bardzo efektywnymi 
technicznymi rozwiązaniami. Rozwój 
technicznej izolacji akustycznej na budowach 
morskich farm wiatrowych doprowadził do tego, 
że od roku 2014 przestrzega się w sposób 
niezawodny parametrów ochrony przed 
hałasem, a nawet wartości są mniejsze. 
Przekroczenia parametrów ochrony przed 
hałasem od roku 2014 stanowią rzadkie 
zdarzenia, które są wtedy związane z 
nieprzewidzianymi usterkami technicznymi 
systemów obniżania emisji hałasu. 

W roku 2016 zrealizowano Projekt „Wikinger” w 
rejonie O-1. Posadowienie fundamentów na 
strukturach Jacket nastąpiło poprzez wbijanie 
pali. W roku 2017 zainstalowano fundamenty na 
monopalach dla projektu „Arkona Becken 
Südost”. Pomimo trudnych warunków podłoża 
poprzez zastosowanie połączonych środków 
ochrony przed hałasem składających się z 
udoskonalonego systemu kurtyn 
nadmuchowych i systemu zlokalizowanego 
blisko przy palach, udało się zachować 
niezawodnie parametry ochrony przed hałasem, 
a nawet obniżyć poziom dźwięku zdarzenia 
SEL05 w odległości 750 m do 6 dB re 1µPas2. 
Podobnie dobre wyniki uzyskano także przy 
instalacji monopali w AWZ Morza Północnego. 

Wyniki z dotychczasowego stosowania 
systemów obniżania emisji hałasu potwierdzają, 
że przy zastosowaniu odpowiednich środków 
możliwe jest zmniejszenie poziomu hałasu 
pojedynczego zdarzenia (SEL) wbijania pali w 
odległości 750 m do poniżej 160 dB re 1µPa. 

Wielkość koniecznych nakładów wynika na 
płaszczyźnie wydawania zezwolenia zależnie od 
specyfiki lokalizacji i projektu z badania 
poszczególnego projektu na podstawie 
wymagań zgodnie z przepisami o ochronie 
gatunkowej i ochronie obszarowej. Zasadniczo 
podane rozważania dla morświnów odnośnie 
obciążeń hałasem prac budowlanych platform 
transformatorowych obowiązują także dla fok 
szarych i fok pospolitych. W celu rejestrowania 
oddziaływania układu warstw wody poniżej 
określonych warunków hydrograficznych na 
rozprzestrzenianie się hałasu emitowanego 
przez wbijanie pali na Morzu Bałtyckim, i ew. 
podejmowania dodatkowych środków, zarządza 
się w ramach wykonywania poszczególnych 
projektów szczególne środki monitoringu. 

Podsumowując z uwagi na nowe wyniki badań 
naukowych należy wyjść z założenia, że hałas 
przy wbijaniu pali bez zastosowania działań w 
celu wypłoszenia i działań ograniczających 
hałas prowadzi do istotnych oddziaływań na 
ssaki morskie. Jednakże aktualne osiągnięcia 
techniczne z zakresu ograniczania dźwięków 
podwodnych pokazują, że poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków można 
istotnie ograniczyć lub nawet wykluczyć ryzyko 
oddziaływania emitowanego hałasu na ssaki 
morskie.  

Podczas ściśle czasowo i przestrzennie 
ograniczonej fazy układania wewnętrznego 
okablowania farmy może dojść wskutek 
związanej z budową żeglugi do krótkotrwałych 
efektów płoszenia w odniesieniu do ssaków 
morskich. Te skutki jednakże nie wykraczają 
poza zakłócenia, które ogólnie są związane z 
powolnymi ruchami statków. Ponieważ Morze 
Bałtyckie jest intensywnie wykorzystywane do 
żeglugi, nie należy spodziewać się wskutek 
zwiększonego transportu morskiego podczas 
fazy budowy lub do celów naprawy i konserwacji 
żadnych istotnych dodatkowych zakłóceń dla 
ssaków morskich. Możliwe zmiany struktury 
sedymentu i związane z tym tymczasowe 
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zmiany bentosu nie mają żadnych oddziaływań 
na ssaki morskie, ponieważ ssaki morskie 
szukają swoich łupów na szeroko rozciągniętych 
obszarach w słupie wody. 

W związku z eksploatacją i instalacją: Zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy można wykluczyć 
istotne oddziaływania morskich farm wiatrowych 
i platform transformatorowych w fazie 
eksploatacji na ssaki morskie. I tak badania 
odnośnie hałasu podczas eksploatacji turbin 
wiatrowych w polu testów „alpha ventus” 
wykazały, że związany z eksploatacją poziom 
ciśnienia akustycznego już w odległościach 
kilkuset metrów nie różni się tła akustycznego 
(BETKE et al. 2012). Wyniki pozwalają przyjąć 
załażenie, że w odległości 1000 m od turbiny 
wiatrowej poziom ciśnienia akustycznego 12 do 
15 dB jest poniżej progu słyszenia morświna. 
Według aktualnego stanu wiedzy poprzez 
eksploatację platform transformatorowych 
należy spodziewać się maksymalnie 
porównywalnego poziomu hałasu. Jednakże 
zgodnie ze stałą praktyką wydawania zezwoleń 
zarządza się także w odniesieniu do platform 
transformatorowych, że należy stosować tylko 
technologię zgodnie z aktualnym stanem 
techniki, która zapewnia najmniejszy możliwy 
emitowany hałas do mas wodnych. 

Wiedzy na temat korzystania z siedliska przez 
morskie farmy wiatrowe podczas eksploatacji 
dostarcza opracowanie z holenderskiej morskiej 
farmy wiatrowej „Egmond aan Zee”. Za pomocą 
rejestracji akustycznej przeanalizowano 
korzystanie z powierzchni farmy wiatrowej ew. 
dwóch powierzchni referencyjnych przez 
morświny przed budową instalacji (nagranie 
bazowe) i przez dwa kolejne lata fazy 
eksploatacji. Wyniki tego opracowania 
potwierdzają wyraźny i statystycznie znaczący 
wzrost aktywności akustycznej na wewnętrznym 
obszarze farmy wiatrowej w fazie eksploatacji w 
porównaniu z aktywnością ew. korzystaniem 
podczas nagrania bazowego (SCHEIDAT et al. 
2011). Wzrost aktywności morwinów wewnątrz 

farmy wiatrowej podczas eksploatacji 
przewyższył znacząco wzrost aktywności na 
obydwu powierzchniach referencyjnych. Wzrost 
korzystania z powierzchni farmy wiatrowej był 
wyraźnie niezależny od sezonowości i 
zmienności w ciągu roku. Autorzy opracowania 
widzą tu bezpośredni związek pomiędzy 
obecnością instalacji i zwiększonym 
korzystaniem z powierzchni przez morświny. 
Przypuszczają, że przyczynami są czynniki jak 
wzbogacenie dostępnego pożywienia wskutek 
tak zwanego „efektu rafy” lub uspokojenia 
obszaru wskutek braku połowów i żeglugi lub 
przypuszczalnie pozytywnego połączenia tych 
czynników. Także wyniki „Horns Rev I” wskazują 
w fazie eksploatacji silniejszą obecność 
morświnów wewnątrz farmy wiatrowej w 
porównaniu z badaniem bazowym (BLEW et al. 
2006). 

Na podstawie powyższych opinii należy w 
rezultacie SOOŚ stwierdzić, że nie można 
wykluczyć podczas wbijania pali istotnych 
negatywnych oddziaływań na ssaki morskie. 
Dlatego projekt ustalenia przydatności zawiera 
wymagania odnośnie ograniczenia emisji hałasu 
przy budowie fundamentów dla morskich turbin 
wiatrowych i dla platformy transformatorowej. 
Pod warunkiem przestrzegania obowiązujących 
parametrów ochrony przed hałasem zgodnie z 
realizacją zarządzonych w indywidualnej 
procedurze dopuszczeniowej działań 
ograniczających ryzyko zgodnie z wymaganiami 
i z uwagi na wysoką mobilność zwierząt nie 
należy zgodnie z obecnym stanem [wiedzy] 
spodziewać się żadnych niekorzystnych 
oddziaływań na ssaki morskie. 

 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej 

W związku z budową: Podczas ściśle czasowo i 
przestrzennie ograniczonej fazy układania kabli 
może dojść wskutek związanego z budową 
transportu morskiego do krótkotrwałych efektów 
płoszenia. Te skutki jednakże nie wykraczają 
poza zakłócenia, które ogólnie są związane z 
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powolnymi ruchami statków. Możliwe zmiany 
struktury sedymentu i związane z tym 
tymczasowe zmiany bentosu nie mają istotnych 
oddziaływań na ssaki morskie, ponieważ one 
szukają swoich łupów na szeroko rozciągniętych 
obszarach w słupie wody. 

Ogrzewania sedymentu w związku z 
eksploatacją nie mają żadnych bezpośrednich 
oddziaływań na wysoce mobilne zwierzęta, jak 
ssaki morskie. Wpływ pól elektromagnetycznych 
kabli podmorskich na zachowania migracyjne 
ssaków morskich jest w dużej mierze nieznany 
(GILL et al. 2005). Ale ponieważ występujące 
pola magnetyczne leżą wyraźnie poniżej 
naturalnego pola magnetycznego Ziemi, nie 
należy spodziewać się znacznego 
oddziaływania na ssaki morskie. 

W rezultacie SOOŚ pozostaje stwierdzić, że 
zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie należy 
spodziewać się istotnych oddziaływań na dobro 
chronione ssaki morskie poprzez ułożenie i 
eksploatację wewnętrznego okablowania farmy. 

 Ptaki morskie i migrujące 

 Turbiny wiatrowe 

W przypadku ustalenia przydatności obszaru O-
1.3 i realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej 
na tym obszarze mogą wystąpić następujące 
ogólne oddziaływania: 

W związku z budową: Podczas budowy 
morskich farm wiatrowych należy wyjść z 
założenia o oddziaływaniu na ptaki morskie i 
migrujące, które jednakże będą to oddziaływania 
ograniczone czasowo oraz przestrzennie 
odnośnie gatunku i zakresu.  

Gatunki wrażliwe na zakłócenia mogą reagować 
na budowę ew. na transport związany z budową 
zachowaniami polegającymi na unikaniu. 
Wskutek procesu instalacji mogą powstać smugi 
zmętnienia wód. Nie można także wykluczyć 
efektów wabienia przez oświetlenie budowy oraz 
pojazdy budowy.  

W związku z eksploatacją i instalacją: 
Zbudowane turbiny wiatrowe mogą stanowić 
przeszkodę w przestrzeni powietrznej i także w 
przypadku ptaków morskich i migrujących mogą 
powodować kolizje ze strukturami pionowymi 
(GARTHE 2000). Dotychczasowe rozmiary takich 
zdarzeń raczej nie dają się oszacować, 
ponieważ przyjmuje się, że większość ptaków, 
które uległy kolizji, nie pojawia się na stałej 
strukturze (HÜPPOP et al. 2006). Ryzyko kolizji 
gatunku określają czynniki jak np. zdolność 
manewrowa, wysokość lotu i udział czasu 
spędzanego w locie (GARTHE & HÜPPOP 2004). 
Dlatego ryzyko kolizji w odniesieniu do ptaków 
morskich i migrujących należy oceniać jako 
różne, specyficzne dla danego gatunku.  

W odniesieniu do gatunków wrażliwych na 
zakłócenia należy wyjść z założenia w fazie 
eksploatacji farm wiatrowych o unikaniu 
powierzchni farm wiatrowych w skali 
specyficznej dla danego gatunku. Ponadto nie 
można wykluczyć, że podczas fazy eksploatacji 
wskutek zakazu połowów związanego z 
zakazem ruchu dla statków, zasoby ryb 
odpoczywają wewnątrz farmy wiatrowej. 
Dodatkowo odnośnie wprowadzenia twardego 
podłoża mogłoby więc powiększyć się spektrum 
gatunków występujących ryb i zapewnić 
atrakcyjne dostępne pożywienie dla szukających 
pożywienia ptaków morskich. 

Potencjalne oddziaływania podczas fazy 
budowy OWP na obszarze O-1.3 należy ocenić 
w sumie jako występujące miejscowo 
przestrzennie oraz czasowo. Transport morski 
związany z budową nie będzie przekraczać 
wielkości oddziaływania regularnego transportu 
morskiego w tym rejonie Morza Bałtyckiego. 
Smugi zmętnienia wód wystąpią także tylko jako 
ograniczone miejscowo i czasowo. Odnośnie 
możliwych efektów wabienia przez oświetlenie 
przyjęto w projekcie ustalenia przydatności 
wymaganie minimalizacji emisji, aby m.in. 
zmniejszyć emisje światła do niezbędnego 
minimum i tym samym także możliwe efekty 
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wabienia. Na zakończenie z uwagi na ogólnie 
wysoką mobilność ptaków i przy wytycznych 
odnośnie podanych działań w celu zapobiegania 
i ograniczania intensywnych zakłóceń można z 
wymaganą pewnością wykluczyć istotne 
oddziaływania na wszystkie gatunki ptaków 
morskich i migrujących podczas fazy budowy. 

Dla oceny możliwego ryzyka kolizji z turbinami 
wiatrowymi na morzu w odniesieniu do ptaków 
morskich i migrujących ważnym wskaźnikiem są 
odpowiednie parametry wysokości instalacji. 
Dlatego w badaniu przydatności, analogicznie 
do Planu Rozwoju Obszarów dla Energetyki 
Wiatrowej, odpowiednio do aktualnych 
technicznych ulepszeń w odniesieniu do 
wielkości przyszłych turbin wiatrowych zbadano 
dwa scenariusze, które uwzględniają możliwe 
istotne parametry turbin (por. rozdział 1.5.5.4). 
Według scenariusza 1 byłyby zastosowane 
turbiny wiatrowe o wysokości piasty 125 m i 
średnicy wirnika 198 m, które tym samym 
osiągnęłyby całkowitą wysokość 224 m. 
Odpowiednio do scenariusza 2 byłyby to turbiny 
wiatrowe o wysokości piasty 175 m, i średnicy 
wirnika 250 m i całkowitej wysokości 300 m. To 
oznacza, że dolny obszar wolny od wirnika 
wynosiłby od powierzchni wody do dolnego 
ostrego końca łopat wirnika w scenariuszu 1 26 
m względnie 50 m w scenariuszu 2. 

W ramach StUKplus ustalono w projekcie 
„TESTBIRD” za pomocą dalmierza rozkład 
wysokości lotu w sumie siedmiu gatunków 
ptaków morskich i migrujących. Gatunki mew 
dużych mewy srebrzyste, mewy żółtonogie i 
mewy siodłate leciały w większości 
zarejestrowanych lotów na wysokościach 30 – 
150 m. Gatunki jak mewa siwa i mewa mała 
obserwowano z kolei głównie na niskich 
wysokościach do 30 m (MENDEL et al. 2015). 
Aktualne opracowanie w angielskiej farmie 
wiatrowej Thanet Offshore-Wind Farm badało 
rozkład wysokości lotu między innymi mewy 
srebrzystej, mewy siodłatej i mewy żółtonogiej 
także za pomocą dalmierza (SKOV et al. 2018). 

Przy tym pomiary wysokości lotu mew dużych 
wykazały porównywalne wysokości jak MENDEL 

et al. (2015).  

Ogólnie mewy duże i małe dysponują wysoką 
zdolnością manewrową i mogą reagować na 
turbiny wiatrowe za pomocą odpowiednich 
manewrów omijających (GARTHE & HÜPPOP 
2004). To pokazało także studium SKOV et al. 
(2018) w którym zbadano oprócz wysokości lotu 
także zachowanie analizowanych gatunków 
polegające na omijaniu bezpośrednio, w małej 
odległości i w dużej odległości. Ponadto badania 
za pomocą radaru i kamery termowizyjnej 
wykazały niewielką aktywność w nocy. Dlatego 
ryzyko kolizji w nocy wskutek efektów wabienia 
ze względu na oświetlenie turbin wiatrowych 
należy także ocenić jako małe.  

Jednakże w odniesieniu do gatunków 
wrażliwych na zakłócenia, jak nur rdzawoszyi i 
nur czarnoszyi, ryzyko kolizji należy oszacować 
jako bardzo niewielkie, ponieważ one ze 
względu ich zachowanie polegające na unikaniu, 
lecą nie bezpośrednio w obszarze ew. w pobliżu 
farmy wiatrowej. 

W sumie w przypadku realizacji podanych w 
scenariuszu 1 i 2 turbin wiatrowych na obszarze 
O-1.3 nie należy zakładać podwyższonego 
ryzyka kolizji w odniesieniu do gatunków ptaków 
morskich i migrujących. To obowiązuje zgodnie 
z obecną wiedzą także w odniesieniu do takich 
gatunków, których wysokości lotu znajdują się w 
zakresie obracających się łopat wirnika, 
jednakże ze względu na ich zachowanie w locie 
mogą one wcześniej ominąć turbiny.  

W odniesieniu do gatunków wrażliwych na 
zakłócenia należy wyjść z założenia w fazie 
eksploatacji farm wiatrowych o unikaniu 
powierzchni farm wiatrowych w skali 
specyficznej dla danego gatunku.  

Z projektów farm wiatrowych w WSE Morza 
Północnego jest wiadomo, że nury rdzawoszyje 
i nury czarnoszyje pokazują wyraźne 
zachowanie polegające na unikaniu morskich 
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farm wiatrowych. W ramach aktualnego 
opracowania FTZ na zlecenie BSH i BfN, które 
oprócz danych z monitoringu farmy wiatrowej w 
WSE uwzględniło także dane badawcze oraz 
dane z monitoringu Natura 2000, ustalono na 
wszystkich zabudowanych obszarach w WSE 
Morza Północnego statystycznie znaczące 
zmniejszenie obecności nurów do 10 km, 
wychodząc od obrzeża farmy wiatrowej (GARTHE 
et al. 2018). Przy tym nie chodzi o totalne 
unikanie, lecz o częściowe unikanie z 
wzrastającymi gęstościami nurów do odległości 
10 km od farmy wiatrowej. W odniesieniu do 
kwantyfikacji utraty siedliska dla nurów we 
wcześniejszych decyzjach do indywidualnej 
procedury dopuszczeniowej podstawą była 
jeszcze odległość wypłoszenia 2 km 
(zdefiniowana jako kompletne unikanie 
powierzchni farmy wiatrowej włącznie ze strefą 
buforową 2 km). Przyjęcie założenia utraty 
siedliska 2 km opierało się na danych z 
monitoringu duńskiej farmy wiatrowej „Horns 
Rev” (PETERSEN et al.2006). Aktualne 
opracowanie GARTHE et al. (2018) pokazuje 
więcej niż podwojenie odległości wypłoszenia do 
średnio 5,5 km. Ta odległość wypłoszenia, lub 
także rachunkowej całkowitej utraty siedliska, 
podlega czysto statystycznemu założeniu, że w 
odległości do 5,5 km od morskiej farmy wiatrowej 
nury nie występują. 

Z projektów farm wiatrowych w WSE Morza 
Bałtyckiego a szczególnie z klastra „Westlich 
Adlergrund”, na którym leży przedmiotowy 
obszar O-1.3, nie są dotychczas znane takie 
reakcje nurów unikania w dużej odległości. To 
może wynikać z tego, że powierzchnie projektów 
farm wiatrowych w WSE Morza Bałtyckiego, a 
szczególnie otoczenie obszaru O-1.3, ogólnie 
nie mają szczególnego znaczenia dla tej grupy 
gatunków i nury można spotkać tylko doraźnie 
jako ptaki wędrowne i w zimie. Porównywalne 
analizy odnośnie potencjalnych reakcji unikania 
w klastrze „Westlich Adlergrund” wykazały, że 
już w nagraniu bazowym, przed rozpoczęciem 
budowy farm wiatrowych w rejonie O-1, istniał 

naturalny gradient w rozmieszczeniu nurów. 
Przy tym w odstępie do 6 km od powierzchni 
projektów udokumentowano wzrastające liczby 
osobników. Przeanalizowane dane z 
monitoringu faz budowlanych nie dały 
jednoznacznego obrazu (IFAÖ & BIOCONSULT 

SH&CO KG 2019), obecnie nie ma jeszcze 
wyników z monitoringu faz eksploatacji już 
zrealizowanych farm wiatrowych w rejonie O-1. 
Analiza przestrzennego występowania nurów w 
otoczeniu obszaru O-1.3 pokazała we 
wszystkich dotychczasowych badaniach 
preferencje w odniesieniu do powierzchni na 
południe od obszaru O-1 wewnątrz rezerwatu 
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank” 
oraz na wschód od obszaru O-1 (por. rozdział 
2.8.3). Dlatego bezpośrednie otoczenie obszaru 
O-1.3 nie ma dla nurów szczególnego znaczenia 
jako miejsce odpoczynku i żerowania.  

W odniesieniu do nurkujących kaczek morskich 
istnieją informacje o częściowym zachowaniu 
polegającym na unikaniu morskich farm 
wiatrowych z Danii, które nakładają się 
częściowo z preferowanymi terenami żerowania 
(np. FOX & PETERSEN 2019). Jednakże otoczenie 
obszaru O-1.3 ze względu na jego głębokość 
wody nie ma dla tych gatunków żadnego 
znaczenia jako siedlisko żerowania i 
odpoczynku. Lodówki, uhle zwyczajne i 
markaczki zwyczajne występują tylko 
sporadycznie w otoczeniu obszaru O-1.3, 
wyraźne główne miejsca występowania w tym 
rejonie WSE znajdują się na płytkich obszarach 
Ławicy Odrzańskiej lub Adlergrund.  

Odnośnie alek istnieją także informacje o 
zachowaniu polegającym na unikaniu morskich 
farm wiatrowych na przestrzeniach małych do 
średnich (np. IFAÖ & BIOCONSULT SH&CO KG 
2019). Obszar O-1.3 dotyka jednak tylko 
skrajnych krawędzi zimowych rozległych siedlisk 
alki zwyczajnej i nurzyka zwyczajnego.  

W sumie otoczenie obszaru O-1.3 ma tylko 
podrzędne znaczenie w odniesieniu do 
gatunków i grup gatunków, co do których znane 
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jest zachowanie polegające na unikaniu 
morskich farm wiatrowych. Główne miejsca 
występowania analizowanych gatunków nie leżą 
w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego 
obszaru. Można z wymaganą pewnością 
wykluczyć istotne oddziaływania w formie utraty 
siedliska.  

 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej  

Oddziaływania systemów kabli podmorskich 
zostały już zbadane i ocenione na płaszczyźnie 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na 
Środowisko do Planu Rozwoju Obszarów dla 
Energetyki Wiatrowej (BSH 2019). W rezultacie 
oddziaływania systemów kabli podmorskich na 
ptaki morskie i migrujące oceniono jako 
nieistotne. Ta ocena nadal obowiązuje.  

 Ptaki wędrowne 

Zagrożenie migracji ptaków jest powodem 
wykluczającym dla projektu morskiej farmy 
wiatrowej zgodnie z § 48 ust. 4 nr 1b WindSeeG, 
który zgodnie z § 10 ust. 2 WindSeeG jest także 
istotny dla badania przydatności. 

W przypadku ustalenia przydatności obszaru O-
1.3 i realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej 
na tym obszarze mogą wystąpić następujące 
ogólne negatywne oddziaływania i wpływy: 

W związku z budową: W pierwszym rzędzie 
zakłócenia w fazie budowy są spowodowane 
przez emisje światła i wizualny niepokój. Mogą 
one wywołać specyficzne dla danego gatunku 
oddziaływania na ptaki wędrowne w postaci 
płoszenia i działań barierowych o różnym 
nasileniu. Ale także oświetlenie sprzętu 
budowlanego może prowadzić do efektów 
wabienia w odniesieniu do ptaków wędrownych 
i zwiększać ryzyko kolizji. 

W związku z instalacją i eksploatacją: Możliwe 
skutki morskiej farmy wiatrowej na obszarze O-
1.3 w fazie eksploatacji mogą polegać na tym, że 
stanowi ona barierę dla wędrujących ptaków 
względnie ryzyko kolizji. Ominiecie jej w locie lub 

inne zmiany zachowania w locie mogą 
prowadzić do większego zużycia energii, które 
może mieć wpływ na kondycję fizyczną ptaków i 
wskutek tego na ich przeżywalność ew. po 
migracji wiosennej na ich udane rozmnażanie. 
Przy strukturach pionowych (jak wirniki i 
struktury nośne turbin wiatrowych) mogą 
wystąpić zderzenia z ptakami. Złe warunki 
pogodowe – w szczególności w nocy i przy 
silnym wietrze – zwiększają ryzyko zderzenia z 
ptakiem. Do tego mogą dojść efekty oślepiania 
lub efekty wabienia przez oświetlenie 
zabezpieczające instalacji, które mogą 
prowadzić do braku zmysłu orientacji u ptaków. 
Ponadto ptaki, które dostaną się w strumienie 
związane z efektami wybiegu turbin i 
zawirowania powietrza przy wirnikach, mogłyby 
ulec wpływom na ich zdolność manewrową. W 
odniesieniu do powyższych oddziaływań należy 
wyjść z założenia, że poziomy wrażliwości i 
ryzyka są różne, specyficznie dla danego 
gatunku. Z tego powodu podczas analizy 
przewidywanych istotnych oddziaływań na 
obszarze O-1.3 (rozdział 4.8.1) analizuje się 
potencjał zagrożenia zgodnie ze specyfiką 
gatunku ew. grupą gatunków.  

Szczegółowe informacje odnośnie ogólnego 
potencjalnego zagrożenia dla migracji ptaków i 
kryteriów oceny znajdują się w odpowiednich 
rozdziałach raportu środowiskowego do Planu 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej dla 
niemieckiego Morza Bałtyckiego (BSH 2019).  

 Turbiny wiatrowe 

W ramach badania przydatności, jak i w Planie 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej 
2019, należy przeanalizować dwa scenariusze 
odnośnie wielkości turbiny, aby uwzględnić 
obecne techniczne ulepszenia. Według 
scenariusza 1 należy liczyć się z wysokością 
piasty 125 m, średnicą wirnika 198 m i całkowitą 
wysokością 224 m, przy czym wysokość dolnego 
wierzchołka wirnika jest na 26 m. W przypadku 
scenariusza 2 odpowiednie wartości wynoszą 
175 m, 250 m, 300 m i 50 m. Wskutek tych 
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większych wymiarów zwiększa się także 
zataczana powierzchnia wirnika. Jednakże ten 
wpływ zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem 
liczby turbin. Jednakże wyższe instalacje mogą 
zwiększać ryzyko kolizji. 

Ocena potencjalnego konfliktu w odniesieniu do 
migracji ptaków następuje ze względu na różny 
tryb życia, zdolności nawigacyjne i zachowania 
migracyjne (ptaki migrujące w dzień/w nocy) w 
sposób zróżnicowany według grup gatunków. 
Poza tym w ramach oceny wrażliwości, która ma 
być przeprowadzona, należy włączyć rzadkość 
występowania, status zagrożenia i strategię 
rozmnażania. W poniższej analizie 
poszczególnych gatunków ew. grup gatunków 
zostaną uwzględnione tylko takie, które zostały 
zarejestrowane z wartą odnotowania liczbą 
osobników w otoczeniu obszaru O-1.3 i 
posiadają szczególny status ochrony. 

Żuraw zwyczajny (Grus grus) 

Żurawie zwyczajne widziano we wcześniejszych 
latach badań 2014 do 2017 klastra „Westlich 
Adlergrund” we wszystkich badaniach 
poszczególnych okresów przylotu i odlotu w 
różnej liczbie osobników w otoczeniu obszaru O-
1.3 (patrz rozdział 2.9.3.3). Dotychczasową 
najwyższą liczbę zaobserwowanych żurawi 
zwyczajnych odnotowano w badaniach 
dotyczących obszaru O-1.3 na jesieni 2019. 
Policzone przez cztery dni w październiku 2019 
1609 osobników odpowiada zgodnie z obecnymi 
szacunkami około 0,46% biogeograficznej 
populacji Europy Północno-Zachodniej 
(WETLANDS INTERNATIONAL 2018) ew. 1,9% 
szacowanych 84 000 wędrujących żurawi 
zwyczajnych nad Basenem Arkony według SKOv 
et al. (2019).  

Z widzianych jesienią 2019 1.609 żurawi 
zwyczajnych w sumie 1.439 osobników można 
było przypisać do uporządkowanego klucza. 
Obszar rejestrowania obserwacji wzrokowych 
został podzielony na sektor zwrócony w kierunku 
farmy wiatrowej i sektor odwrócony od farmy 

wiatrowej, aby na podstawie zebranych zdarzeń 
migracyjnych w obydwu sektorach móc 
wyciągnąć wniosek na temat możliwego 
unikania już istniejącej farmy wiatrowej w 
bezpośrednim otoczeniu obszaru O-1.3, i tym 
samym co do możliwego przyszłego zachowania 
wobec OWP na obszarze O.1-3. Nie można było 
zarejestrować przelotów i zachowania podczas 
lotu wewnątrz farmy wiatrowej ze względu na 
pozycję statku stojącego na kotwicy. 1.439 
żurawie zwyczajne znajdujące się w 
uporządkowanym kluczu podzieliły się na w 
sumie 20 zdarzeń migracyjnych o średniej 
wielkości grupy 72 osobników. W 8 zdarzeniach 
migracyjnych przeleciało w sumie 727 
osobników sektor zwrócony w kierunku farmy 
wiatrowej, a na sektor odwrócony od farmy 
wiatrowej przypadło 712 osobników w 12 
zdarzeniach migracyjnych. Obserwowane 
osobniki rozdzieliły się więc w 51% na sektor 
zwrócony w kierunku farmy wiatrowej (sektor 1) 
i w 49% na sektor odwrócony od farmy wiatrowej 
(sektor 2). Nie ustalono tym samym unikania w 
formie poziomego omijania w locie obszaru 
farmy wiatrowej (IFAÖ et al. 2020).  

Żurawie zwyczajne zarejestrowane na 
podstawie obserwacji wzrokowych określonych 
wysokości lotu pokazały zarówno w odniesieniu 
do sektora zwróconego w kierunku farmy 
wiatrowej jak i do sektora odwróconego od niej 
preferencje dla wysokości lotu powyżej 200 m 
(sektor 1: 50% wszystkich zarejestrowanych 
żurawi zwyczajnych na wysokości >200 m; 
sektor 2: 58% wszystkich zarejestrowanych 
żurawi zwyczajnych na wysokości > 200 m). 
Średnia wysokość lotu w sektorze zwróconym w 
kierunku instalacji wynosiła 239 m, w sektorze 
odwróconym 259 m (IFAÖ et al. 2020). W 
porównaniu do aktualnych wyników dominowała 
w badaniach odnośnie klastra „Westlich 
Adlergrund” w latach 2014 do 2017 klasa 
wysokości 20 – 200 m z 77% (2017) do 98% 
(2016) wszystkich każdorazowo 
obserwowanych żurawi zwyczajnych. Te 
badania objęły dwuletnie nagranie bazowe 
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przed rozpoczęciem budowy w międzyczasie 
wybudowanych projektów farm wiatrowych w 
rejonie O-1, oraz dwuletnią fazę budowy. Już w 
roku 2017, drugim roku fazy budowy, 
zarysowała się w odniesieniu do żurawi 
zwyczajnych większa wysokość lotu w zakresie 
powyżej 200 m. W tym roku żurawie zwyczajne 
korzystały w 77% z zakresu wysokości 20–200 
m i w 23% z zakresu wysokości >200m 
(BIOCONSULT SH 2019). We wcześniejszych 
latach obserwowano żurawie zwyczajne w tym 
zakresie wysokości tylko nadzwyczaj rzadko 
(BioConsult SH 2016b, BIOCONSULT SH 2017b, 
BIOCONSULT SH 2018). To porównanie mogłoby 
wskazywać na to, że żurawie zwyczajne w 
obrębie obszaru O-1.3 już reagują na istniejące 
farmy wiatrowe poprzez dostosowanie 
wysokości lotu. Obserwacja z badań obszaru O-
1.3 na jesieni 2019, że żurawie zwyczajne 
według obserwacji wzrokowych leciały 
wyłącznie albo powyżej lub poniżej zasięgu 
wirnika istniejącej już farmy wiatrowej 
„Wikinger”, potwierdza to przyjęte założenie 
(IFAÖ et al. 2020) Dostępne wyniki wskazują na 
omijanie istniejącej farmy wiatrowej w pionie 
zamiast w poziomie.  

W ramach badań podstawowych odnośnie 
duńskiej morskiej farmy wiatrowej (OWP) 
„Kriegers Flak” w roku 2015 oceniono, opierając 
się na danych odnośnie reakcji zachowawczych, 
które zostały zgromadzone na bezpośrednio 
przyległym obszarze OWP „Baltic 2”, wskaźnik 
unikania u żurawi zwyczajnych na poziomie 
makro-, mezo- i mikro. Przy tym ustalono tylko 
niewielkie reakcje żurawi zwyczajnych na OWP 
„Baltic 2”, ponieważ tylko jedna z 14 grup 
migrujących, które zbliżały się do farmy 
wiatrowej, uniknęła jednak wlecenia do 
pierwszego szeregu turbin (macro avoidance) 
(SKOV et al. 2015).  

Jeżeli wtedy żurawie zwyczajne znajdowały się 
w sąsiedniej farmie wiatrowej, pokazały 
stosunkowo silne zachowanie polegające na 
unikaniu poziomo i pionowo (meso avoidance). 

Z 20 zarejestrowanych grup migrujących 16 
uniknęło wlecenia w zasięg wirnika, przy czym 
siedem grup migrujących ominęło go w poziomie 
i dziewięć grup migrujących w pionie. W sumie 
na podstawie obserwacji w ramach badania 
odnośnie nagrania bazowego „Kriegers Flak” i 
dalszych informacji odnośnie żurawia 
zwyczajnego określono szacunkowy wskaźnik 
unikania wynoszący 83% (SKOV et al. 2015). Dla 
porównania w odniesieniu do mew dużych na 
podstawie rejestracji danych na morzu przyjęto 
wskaźnik unikania 99,8% (SKOV et al 2018). 

Oprócz określenia wysokości lotu poprzez 
obserwacje wzrokowe zmierzono także za 
pomocą dalmierza, w większości równolegle, 
ptaki wędrowne na jesieni 2019 w sektorze 
zwróconym w kierunku farmy wiatrowej i na 
obszarze odwróconym od niej, aby uzyskać 
dokładny pomiar wysokości lotu. Widziane ptaki 
odnotowane w ramach badania z użyciem 
dalmierzy są według danych rzeczoznawców 
identyczne w 74% z obserwacjami w ramach 
sektorowych zaobserwowanych planowych 
migracji. Pozostałych 26% z w sumie 5.313 
osobników nie zarejestrowano podczas 
obserwacji wzrokowych. W ramach rejestracji z 
użyciem dalmierza zaobserwowano ok. 877 
żurawi zwyczajnych. W sumie podczas analiz 
wysokości lotu z użyciem dalmierza 
uwzględniono 12 zdarzeń migracyjnych, trzy z 
nich przypadły na sektor zwrócony w kierunku 
farmy wiatrowej. Odnośnie oceny potencjalnego 
zagrożenia w odniesieniu do żurawi 
zwyczajnych wskutek kolizji z turbinami 
scenariuszy 1 i 2 zgodnie z FEP (rozdział 
1.5.5.4) ustalenia z badań z użyciem dalmierza i 
obserwacji wzrokowych dają zgodny obraz. 
Podstawą dla ocen są tylko zdarzenia 
migracyjne z sektora zwróconego w kierunku 
farmy wiatrowej (sektor 1). 

Na zdefiniowany przez scenariusz 1 zasięg 
wirnika (26 – 224 m) przypada zgodnie z 
obserwacjami wzrokowymi 38% 
zaobserwowanych wędrujących żurawi 
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zwyczajnych, i 33% zgodnie z pomiarami z 
użyciem dalmierza. Według obydwu metod 
badawczych zakres powyżej przyjętych 
końcówek łopat wirnika był najczęściej 
odwiedzany w 50% (obserwacji wzrokowych) i 
67% (z dalmierzem). Na zasięg wirnika zgodnie 
ze scenariuszem 2 (50 – 300 m) przypadło 
według obserwacji wzrokowych 75% 
zarejestrowanych żurawi zwyczajnych i 100% 
żurawi zwyczajnych zmierzonych za pomocą 
dalmierza (IFAÖ et al 2020).  

Według obydwu metod wysokości lotu były 
najczęściej w warunkach tylnego wiatru. Według 
obserwacji wzrokowych średnia wysokość lotu 
przy tylnym wietrze była na poziomie 331 m 
(wartość środkowa: 375 m) i przy rejestracji z 
użyciem dalmierza na poziomie 328 m (wartość 
środkowa: 304 m). Najczęściej były to w 
przypadku obydwu badań w warunkach 
bocznego wiatru [wyniki] ze średnimi 
wysokościami lotu 251 m (obserwacja 
wzrokowa, wartość środkowa 263 m) ew. 242 m 
(dalmierz, wartość środkowa 225 m). Wysokości 
wędrówek przy przeciwnym wietrze ustalono 
każdorazowo tylko w formie 1 – 2 zdarzeń 
migracyjnych, przypadku których migrujące 
grupy żurawi leciały tylko kilka do maks. 35 m 
nad powierzchnią morza (IFAÖ et al. 2020).  

Na podstawie wyników z badań odnośnie 
obszaru O.1-3 i dalszych informacji odnośnie 
zachowań migracyjnych żurawi zwyczajnych 
należy zgodnie z obecnym stanem wiedzy wyjść 
z założenia, że żurawie zwyczajne miną obszar 
O-1.3 z dużym prawdopodobieństwem na 
wysokości wirnika turbin zgodnie ze 
scenariuszem 1 i 2 FEP. Na podstawie informacji 
odnośnie ogólnego rozkładu wysokości lotu i 
wskazówek odnośnie zachowania podczas lotu 
w warunkach bocznego wiatru, przy których we 
wcześniejszych badaniach zarejestrowano 
wyższe liczby osobników w otoczeniu obszaru 
O-1.3 (patrz rozdział 2.9.3.3), jest to oczywiste, 
że potencjalny konflikt jest większy w przypadku 

większych turbin scenariusza 2 niż w przypadku 
mniejszych turbin scenariusza 1. 

W ramach studium na temat migracji ptaków dla 
obszaru O-1.3 zleconego przez BSH 
przeprowadzono oprócz badań 
ukierunkowanych na migrację żurawia 
zwyczajnego i innych gatunków wrażliwych na 
energię wiatrową także modelowanie kolizji dla 
okresu migracji jesiennej za pomocą 
stochastycznego modelu ryzyka kolizji („collision 
risk model”, CRM) MCGREGOR et al. (2018) 
(IFAÖ et al 2020). Ze względu na wrażliwość 
modelu ryzyka kolizji na parametry wejściowe 
jak m.in. wskaźniki unikania, rozkład wysokości 
lotu i wskaźniki wędrówek na podstawie 
śledzenia radarem pionowym i okoliczność, że 
nie można było dotychczas zweryfikować CRMs 
w odniesieniu do obszaru morskiego, 
rzeczoznawcy zalecają jednak, żeby 
uwzględniać modele ryzyka kolizji jedynie dla 
jakościowego porównania różnych scenariuszy 
farm wiatrowych. Ponadto wskazują oni na 
zalecenia z zakresu nauki, aby dalej rozwijać 
CRMs w takim stopniu, żeby w przyszłości 
można było uwzględnić różne metody 
doświadczalne z dokładnymi pomiarami i 
dokonać rzeczywistej oceny 
prawdopodobieństwa kolizji na podstawie 
zarejestrowanych reakcji ptaków (CUTTAT & 

SKOV 2020, IFAÖ et al. 2020). Ze względu na 
istniejące istotne niepewności modeli ryzyka 
kolizji w dalszej części nie zostaną 
przedstawione konkretne wyniki liczbowe CRM 
dla obszaru O-1.3, lecz zostaną one 
przedstawione tylko jakościowo i następnie 
zestawione w kontekście z wynikami 
zarejestrowanych migracji żurawi. 

Wśród gatunków wędrujących za dnia zgodnie z 
modelowaniem ustalono jako prognozę w 
odniesieniu do żurawi zwyczajnych najwięcej 
ofiar kolizji. Ten wynik można wyjaśnić według 
oceny rzeczoznawcy za pomocą 
zaobserwowanego rozkładu wysokości lotu i 
niewielkiego przyjętego wskaźnika unikania na 
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podstawie obserwacji przy „Krieger‘s Flak” 
według Skov et al. (2015). Pomiędzy przyjętymi 
założeniami scenariuszy turbin 1 i 2 istniały 
wyraźne różnice. Dla scenariusza 2 z większymi 
turbinami (całkowita wysokość: 300 m, 
scenariusz 1: 224 m) oraz mniejszą liczbą 
instalacji (20 turbin, scenariusz 1: 33 turbiny) 
wykazano w porównaniu ze scenariuszem 1 
wyraźnie mniejsze prognozowane liczby kolizji. 
Średnia liczba ofiar kolizji obniżyła się w 
przypadku scenariusza 2 dla żurawia 
zwyczajnego o około 38% wobec scenariusza 1. 
Zgodnie z oceną rzeczoznawców w odniesieniu 
do obydwu scenariuszy nie ma ani istotnych 
oddziaływań na dobro chronione ani zagrożenia 
dla populacji żurawia zwyczajnego. Jako miarę 
dla tej oceny przyjmuje się tak zwaną obliczoną 
wartość „Potential Biological Removal” (PBR) z 
opracowania Skov et al. (2019) do 
skumulowanego ryzyka zderzenia ptaków w 
odniesieniu do żurawi zwyczajnych w 18 
farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim. 
Wartość PBR wyraża zakres dodatkowej 
śmiertelności, który dana populacja może 
skompensować, bez zagrożenia jej dalszego 
istnienia (WADE 1998). SKOV et al. (2019) przyjęli 
jako populację odniesienia dla wartości PBR 
84 000 żurawie zwyczajne wędrujące nad 
Morzem Arkońskim.  

W sumie z ogólnych istniejących danych i 
informacji oraz szczególnie z rejestrowania 
migracji żurawi w miejscu O-1.3 i w oparciu o 
ustalenia z modelowania ryzyka kolizji wynika, 
że w odniesieniu do żurawi zwyczajnych ze 
względu ich zachowanie w locie oraz rozkład 
wysokości lotu należy przyjąć założenie o 
podwyższonym potencjalnym konflikcie z 
morskimi turbinami wiatrowymi zarówno w 
scenariuszu 1 jak i w scenariuszu 2.  

Rzeczoznawca dochodzi do wniosku, że nie 
należy spodziewać się istotnych oddziaływań na 
populację żurawia zwyczajnego ani jego 
zagrożenia. Można się z tym zgodzić pod 
warunkiem, że zostaną wdrożone skuteczne 

działania ograniczające ryzyko. Co prawda nie 
ma obecnie obserwacji rzeczywistych kolizji 
żurawi zwyczajnych z morskimi turbinami 
wiatrowymi i są wskazówki, że żurawie 
zwyczajne w otoczeniu obszaru O-1.3 reagują 
na już istniejące turbiny wiatrowe poprzez 
zwiększenie wysokości lotu. Badania z innych 
farm wiatrowych na zachodnim Morzu Bałtyckim 
pokazały jednakże, że żurawie zwyczajne także 
lecą przez farmy wiatrowe i unikają ich tylko 
rzadko w dużej odległości. Jak opisuje poniżej 
rozdział 2.9.4, liczebność populacji żurawia 
zwyczajnego w poprzednich latach ciągle rosła. 
Wychodząc z obserwacji w obrębie lub w 
otoczeniu obszaru O-1.3, że żurawie zwyczajne 
w warunkach bocznego wiatru są znoszone 
częściej ze swojego szlaku migracyjnego na ten 
obszar zachodniego Morza Bałtyckiego (patrz 
rozdział 2.9.4), pod określonymi warunkami 
należy w sumie liczyć się z wyższym 
występowaniem żurawi na obszarze O-1.3. 
Jednakże przy korzystnych warunkach 
pogodowych dla migracji żurawia obszar O-1.3 
znajduje się tylko w obszarze brzegowym 
korytarza wędrówki pomiędzy Rugią i Schonen. 

Z uwzględnieniem dostępnej wiedzy, w celu 
zmniejszenia ryzyka kolizji dla żurawi, konieczne 
jest przedsięwzięcie odpowiednich działań, aby 
kompleksowo obserwować wędrówki i w ten 
sposób na czas rozpoznawać sytuacje 
większych wędrówek, tak żeby można było 
podejmować skuteczne działania, aby 
zredukować ryzyko kolizji żurawi w tych 
sytuacjach. Do tego celu przyjęto specyficzne 
wymagania w celu ochrony migracji ptaków na 
obszarze O-1.3 w § 43 projektu ustalenia 
przydatności. W szczególności zważywszy na 
położenie przy brzegu znanego korytarza 
wędrówki przy realizacji tego wymagania nie 
należy zakładać istotnego oddziaływania planu. 
Ta ocena obowiązuje niezależnie od 
konkretnego wymiarowania turbin na obszarze 
O-1.3. 
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Ptaki wodne 

W głównej grupie ptaków wodnych we 
wcześniejszych badaniach odnośnie migracji 
ptaków w otoczeniu obszaru O-1.3 najczęściej 
obserwowano gęsi i kaczki morskie. Nury i 
łabędzie obserwowano tylko w niewielkiej liczbie 
(patrz rozdział 2.9.3.3). W dalszej części 
zostanie przedstawione bardziej szczegółowo 
potencjalne zagrożenie dla wymienionych grup 
gatunków. 

Podczas obserwacji migracji w dzień przy 
obszarze O-1.3 na jesieni 2019 zaobserwowano 
w sumie 5.190 gęsi w 138 zdarzeniach 
migracyjnych. Na sektor zwrócony w kierunku 
farmy wiatrowej przypadło 2.145 osobników w 
49 zdarzeniach migracyjnych, w sektorze 
odwróconym od farmy wiatrowej było to 3.045 
osobników w 89 zdarzeniach migracyjnych. Tym 
samym odnotowano w odniesieniu do 
wszystkich gatunków gęsi, znacząco więcej 
zdarzeń migracyjnych w sektorze odwróconym 
od farmy wiatrowej, co pozwala na wniosek o 
omijaniu istniejącej farmy wiatrowej w 
bezpośrednim otoczeniu obszaru O-1.3 . 
Podczas analizy najczęściej występujących 
gatunków gęsi widać, że zachowanie zmieniało 
się zależnie od specyfiki danego gatunku. 
Podczas gdy dominujące u wszystkich gatunków 
gęsi zachowanie polegające na unikaniu 
obserwowano także podczas oddzielnej 
obserwacji gęsi białoczelnych i bernikli 
białolicych, w odniesieniu do gęsi gęgawych nie 
można było ustalić żadnej statystycznie 
znaczącej różnicy w występowaniu wewnątrz 
sektora odwróconego od farmy wiatrowej ew. 
sektora zwróconego do farmy wiatrowej (IFAÖ et 
al. 2020). W roku badań 2017 odnośnie klastra 
„Westlich Adlergrund” u wszystkich gatunków 
gęsi nie ustalono statystycznie znaczącego 
efektu unikania. Jednakże w tym roku farma 
wiatrowa w sąsiedztwie obszaru O-1.3 była 
jeszcze częściowo w budowie (BIOCONSULT SH 
2019).  

Oceny wysokości lotu podczas obserwacji 
wzrokowych przy obszarze O-1.3 na jesieni 
2019 wykazały dla sektora zwróconego w 
kierunku farmy wiatrowej średnią wysokość lotu 
100 m, dla sektora odwróconego od farmy 
wiatrowej 71 m. W sumie leciało około 80% gęsi 
w zakresie wysokości pomiędzy 20 – 200 m w 
sektorze zwróconym w kierunku instalacji, w 
sektorze odwróconym było to 61% gęsi. Analiza 
przeważających warunków wiatrowych przy 
określonych zdarzeniach migracyjnych 
wykazała, że wysokości lotu pomiędzy 
zdarzeniami migracyjnymi przy wietrze 
bocznym, przy przeciwnym wietrze i tylnym 
wietrze zasadniczo nie różnią się (IFAÖ et al. 
2020). Przy obserwacjach wzrokowych 
odnośnie klastra „Westlich Adlergrund” widać 
było we wcześniejszych rejestracjach gęsi także 
preferencje dla zakresu wysokości 20 – 200 m z 
udziałami wynoszącymi 36% (2016) do 63% 
(2014) każdorazowo zaobserwowanych gęsi, 
które leciały w tej klasie wysokości (BIOCONSULT 

SH 2019). Przenosząc to na turbiny scenariuszy 
1 i 2, wyniki obserwacji wzrokowych przy 
obszarze O-1.3 oznaczają, że ok. 80% gęsi 
leciało w zasięgu wirnika turbin scenariusza 1 i 
76% w zasięgu wirnika turbin scenariusza 2 
(IFAÖ et al. 2020). W przypadku dokładniejszych 
pomiarowo badań z użyciem dalmierza ustalono 
w sektorze zwróconym w kierunku farmy 
wiatrowej średnią wysokość lotu 76 m, w 
sektorze odwróconym średnia wysokość lotu 
wynosiła 59 m. Według pomiarów dalmierzem w 
sumie 62% gęsi leciało w zasięgu wirnika 
scenariusza 1 i 48% w zasięgu wirnika 
scenariusza 2 (IFAÖ et al. 2020).  

Na podstawie ustalonego rozkładu wysokości 
lotu w odniesieniu do gęsi mógłby pojawić 
wyższy potencjalny konflikt z turbinami 
scenariuszy 1 i 2. W odniesieniu do scenariusza 
2 ze względu na większą odległość pomiędzy 
powierzchnią wody i dolnym zakończeniem łopat 
wirnika (50 m) jest to trochę mniej w porównaniu 
ze scenariuszem 1. Jednakże w dostępnych 
badaniach gęsi pokazały także ominięcie w 
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dużej odległości już zrealizowanej farmy 
wiatrowej w otoczeniu obszaru O-1.3. To 
zachowanie obserwowano przede wszystkim w 
przypadku objętych ścisłą ochroną gatunków 
gęsi białoczelnej i bernikli białolicej (IfAÖ et al. 
2020). Inne opracowania także ustaliły, że 
zmniejszyło się ryzyko kolizji w odniesieniu do 
gęsi ze względu na wyraźne zachowanie 
polegające na omijaniu [przeszkód] (BLEW et al. 
2008, LINDEBOOM et al. 2011, FOX&PETERSEN 
2019). Uzasadnione jest to tym, że gęsi jako 
ptaki wędrujące zwłaszcza za dnia we 
właściwym czasie rozpoznają przeszkody i 
mogą je odpowiednio ominąć (KAHLERT et al. 
2004, DESHOLM & KAHLERT 2005, PETERSEN et 
al. 2006). Ponieważ zaliczają się one ponadto do 
ptaków wodnych, mogą podczas złych 
warunków pogodowych zasadniczo wylądować 
na powierzchni wody i kontynuować swoją 
wędrówkę podczas lepszych warunków.  

Na tle dostępnej wiedzy odnośnie zachowania 
podczas lotu i tego tylko średniego znaczenia 
otoczenia obszaru O-1.3 w odniesieniu do gęsi 
(rozdział 1.1.4) z wymaganą pewnością można 
wykluczyć istotne oddziaływania na gęsi. 

W przypadku kaczek morskich analizy 
aktywności wędrownych w odnośnych 
obserwowanych sektorach doszły do 
porównywalnych wyników jak u gęsi. W sumie 
podczas obserwacji wzrokowych obszaru O-1.3 
zarejestrowano 811 kaczek morskich w 136 
zdarzeniach migracyjnych. Z tego 243 osobniki 
przypadły na 44 zdarzenia migracyjne w 
sektorze zwróconym w kierunku farmy 
wiatrowej, 568 osobników na 92 zdarzenia 
migracyjne w sektorze odwróconym od farmy 
wiatrowej. Dlatego w odniesieniu do kaczek 
morskich ustala się także jak u wszystkich 
gatunków statystycznie znacząco wyższą 
aktywność wędrowną w sektorze odwróconym 
od farmy wiatrowej. Jednakże podczas analizy 
poszczególnych gatunków ujawniają się także tu 
różnice. Podczas gdy w przypadku markaczek i 
lodówek także ustalono statystycznie znaczącą, 

wyższą aktywność wędrowną w sektorze 
odwróconym od farmy wiatrowej, w przypadku 
uhli zwyczajnych i edredonów zwyczajnych nie 
było żadnej znacznej różnicy pomiędzy 
obydwoma sektorami (IFAÖ et al. 2020). W 
przypadku badań odnośnie klastra „Westlich 
Adlergrund” w roku 2017 zaobserwowano także 
znacząco mniej kaczek morskich w sektorze 
zwróconym w kierunku farmy wiatrowej (p ≤ 
0,001). Najwyraźniej widać było to zachowanie u 
markaczek (BIOCONSULT SH 2019). Ponadto 
markaczki pokazały w przypadku badań obszaru 
O-1.3 odmienne od oczekiwanych kierunki 
migracji, które wskazują na poziome omijanie w 
locie powierzchni farmy wiatrowej (rozdział 
2.9.3.3, IFAÖ et al. 2020). 

Analiza wszystkich zarejestrowanych rozkładów 
wysokości lotu, dostępnych z otoczenia obszaru 
O-1.3 pokazuje zgodnie, że kaczki morskie 
korzystają przede wszystkim z zakresu 
wysokości dolnych 20 m. W przypadku badań 
obszaru O-1.3 oceny wysokości lotu z 
obserwacji wzrokowych wykazały, że 85% 
kaczek morskich leciało w sektorze zwróconym 
w kierunku farmy wiatrowej na wysokości do 20 
m i ok. 95% kaczek morskich w sektorze 
odwróconym od farmy wiatrowej. Zgodnie z 
pomiarami z użyciem dalmierza było to 68% w 
sektorze zwróconym w kierunku instalacji i 81% 
w sektorze odwróconym od niej (IFAÖ et al. 
2020). Także badania odnośnie klastra 
„Westlich Adlergrund” pokazały jednoznaczną 
preferencję zakresu wysokości dolnych 20 m 
(BIOCONSULT SH 2019). Przenosząc to na 
scenariusze turbin stanowiące podstawę 
badania przydatności widać, że według 
obserwacji wzrokowej i pomiarów z użyciem 
dalmierza ok. 80% kaczek morskich przeleciało 
poniżej zasięgu wirnika scenariusza 1 i 94% 
kaczek morskich poniżej zasięgu wirnika 
scenariusza 2 (IFAÖ et al. 2020). 

W sumie można w odniesieniu do grupy 
gatunków kaczek morskich ze względu na 
zaobserwowany rozkład wysokości lotu i ogólnie 



Opis i ocena przewidywanych istotnych oddziaływań realizacji planu na środowisko morskie 141 

 

dominujące zachowanie polegające na omijaniu 
[przeszkód], można wykluczyć z wymaganą 
pewnością istotne oddziaływania wskutek kolizji 
z turbinami wiatrowymi na obszarze O-1.3.  

W odniesieniu do nurów ustalono, pomimo 
niewielkiej próby wyrywkowej z w sumie 12 
osobnikami w 10 zdarzeniach migracyjnych 
statystycznie znaczącą, wyższą aktywność 
wędrowną w sektorze odwróconym od farmy 
wiatrowej. Ze względu na niewiele 
zaobserwowanych nurów w otoczeniu obszaru 
O-1.3 (rozdział 1.1.3.3) w połączeniu z 
obserwowanym istotnym zachowaniem 
lecących nurów polegającym na unikaniu, 
można z wymaganą pewnością wykluczyć 
istotne oddziaływania na nury w rozumieniu 
zagrożenia migracji ptaków. 

W odniesieniu do łabędzi ze względu na niewiele 
obserwacji w ramach badań obszaru O-1.3 nie 
nastąpi zróżnicowana analiza aktywności 
wędrownych w sektorze odwróconym od farmy 
wiatrowej ew. sektorze zwróconym w kierunku 
farmy wiatrowej (IFAÖ et al. 2020). W przypadku 
badań odnośnie klastra „Westlich Adlergrund” w 
roku 2017 ustalono, że z 16 zdarzeń 
migracyjnych, rozłożonych na cały rok ok. 63% 
miało miejsce w sektorze odwróconym od farmy 
wiatrowej i 37% w sektorze zwróconym w 
kierunku farmy wiatrowej. Jednakże ze względu 
małą wielkość próby wyrywkowej ta różnica nie 
była statystycznie znaczącą (BIOCONSULT SH 
2019). Ze względu na niewiele obserwacji i 
zarysowane zachowanie polegające na unikaniu 
przez łabędzie już istniejących farm wiatrowych 
można z wymaganą pewnością już wykluczyć 
dla tej grupy gatunków istotne oddziaływania 
poprzez farmę wiatrową na obszarze O-1.3.  

Ptaki drapieżne 

Podczas obserwacji wzrokowych w ramach 
badania obszaru O-1.3 zaobserwowano w 
sumie tylko 57 ptaków drapieżnych, z tego 47 to 
krogulce. Analiza aktywności wędrownej w 
obydwu sektorach obserwacji ustaliła co prawda 

przy 58% zdarzeń migracyjnych w sektorze 
odwróconym od instalacji wyższą aktywność 
wędrowną w porównaniu z sektorem 
skierowanym do instalacji, jednakże ta różnica 
nie była statystycznie (IFAÖ et al. 2020). W 
badaniach odnośnie klastra „Westlich 
Adlergrund” w roku 2017 zaobserwowano z kolei 
przy 67% znacząco więcej ptaków drapieżnych 
w sektorze zwróconym w kierunku farmy 
wiatrowej. Analiza wysokości lotu zgodnie z 
obserwacjami wzrokowymi pokazała z kolei, że 
zarejestrowane ptaki drapieżne leciały w 69% w 
zakresie wysokości do 20 m BIOCONSULT SH 
2019). Badania obszaru O-1.3 wykazały także 
wyraźną preferencję dla dolnego zakresu 
wysokości. W sektorze zwróconym w kierunku 
farmy wiatrowej nastąpiło ok. 76% zdarzeń 
migracyjnych na wysokościach do 20 m. 
Przenosząc to na scenariusze 1 i 2 
zarejestrowano więc około 76% ptaków 
drapieżnych poniżej zasięgu wirnika 
scenariusza 1 i 81% poniżej zasięgu wirnika 
scenariusza 2 (IFAÖ et al. 2020). Zgodnie z 
dotychczasowymi informacjami otoczenie 
obszaru O-1.3 z powodu tylko niewielkiego 
występowania ptaków drapieżnych ma 
niewielkie znaczenie dla migracji ptaków 
drapieżnych (rozdział 1.1.4). Potencjalne ryzyko 
dla ptaków drapieżnych poprzez kolizje z 
turbinami wiatrowymi na podstawie obserwacji 
zachowania podczas lotu i w szczególności 
rozkładu wysokości ocenia się jako małe.  

Ptaki siewkowate 

W dzień zarejestrowano ptaki siewkowate w 
większej liczbie w otoczeniu obszaru O-1.3 
dotychczas tylko w nieregularnych zdarzeniach 
migracyjnych (rozdział 1.1.3.3). W przypadku 
badań obszaru O-1.3 na jesieni 2019 widziano w 
dzień w sumie 526 ptaków siewkowatych w 6 
zdarzeniach migracyjnych. W sumie 
zaobserwowano 502 osobniki w sektorze 
odwróconym od farmy wiatrowej, tylko 24 
osobniki w sektorze zwróconym w kierunku 
instalacji. Jednakże ponieważ 502 osobniki 
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rozdzieliły się tylko na dwa z w sumie sześciu 
zdarzeń migracyjnych, należy przyjąć, że test 
statystyczny pomiędzy sektorami na podstawie 
zdarzeń migracyjnych nie był z tego powodu 
znaczący (IFAÖ et al. 2020). W przypadku badań 
odnośnie klastra „Westlich Adlergrund” w roku 
2017 ustalono w dzień także wyższe korzystanie 
z sektora odwróconego od farmy wiatrowej, 
które jednakże ze względu niewielką próbę 
wyrywkową nie było znaczące statystycznie 
(BIOCONSULT SH 2019). Ponadto widać było 
przez wszystkie lata rejestracji, że ptaki 
siewkowate wędrujące za dnia korzystają 
głównie z zakresu wysokości do 20 m 
(BIOCONSULT SH 2017b, BIOCONSULT SH 2018, 
BIOCONSULT SH 2019).  

Ptaki siewkowate lecą przy dobrych warunkach 
pogodowych zarówno nocą jak i w dzień na 
większych wysokościach, średnio 2 000 m 
(GREEN 2005). Prawdopodobnie z tego powodu 
w otoczeniu obszaru O-1.3 rejestrowano je tylko 
rzadko w większej liczbie. Dotychczasowe 
informacje z monitoringu klastra „Westlich 
Adlergrund” wskazują w odniesieniu do ptaków 
siewkowatych wędrujących za dnia, że omijają 
one istniejące farmy wiatrowe. W odniesieniu do 
ptaków siewkowatych wędrujących nocą należy 
przyjąć, że one przemierzają ten zakres obszaru 
O-1.3 tylko przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych na niższych wysokościach lotu. 
Zgodnie z dotychczasowymi informacjami te 
warunki występują rzadko. Zgodnie z 
dotychczasowym stanem wiedzy w odniesieniu 
do ptaków siewkowatych wędrujących w dzień 
jak i ptaków siewkowatych wędrujących nocą nie 
należy spodziewać się żadnych istotnych 
oddziaływań farmy wiatrowej na obszarze O-1.3, 
z turbinami odpowiednio scenariuszy 1 i 2. 

Ptaki śpiewające 

We wcześniejszych badaniach w otoczeniu 
obszaru O-1.3 regularnie rejestrowano poprzez 
obserwację wzrokową ptaki śpiewające w fazie 
jasnej. W badaniach obszaru O-1.3 na jesieni 
2019 zaobserwowano w sumie 1.828 ptaków 

śpiewających, które rozdzieliły się na 224 
zdarzenia migracyjne. Z tego 883 osobniki 
przypadły na 108 zdarzeń migracyjnych w 
sektorze zwróconym w kierunku farmy wiatrowej 
i 995 osobników na 116 zdarzeń migracyjnych w 
sektorze odwróconym od niej. Chociaż tym 
samym zarejestrowano ok. 52% zdarzeń 
migracyjnych w sektorze odwróconym, różnica 
pomiędzy obydwoma sektorami statystycznie 
była nie znacząca (IFAÖ et al. 2020). W 
badaniach odnośnie klastra „Westlich 
Adlergrund” w roku 2017 ustalono znacząco 
częstsze korzystanie z sektora zwróconego w 
kierunku farmy wiatrowej (BIOCONSULT SH 
2019). Analiza wysokości lotu ptaków 
śpiewających wędrujących w dzień we 
wszystkich dostępnych badaniach w otoczeniu 
obszaru O-1.3 wskazuje jednakże na wyraźną 
preferencję dla zakresu wysokości do 20 m. 
Zarówno sektorze zwróconym w kierunku farmy 
wiatrowej, jak i w sektorze odwróconym od niej 
dominował na jesieni 2019 przy 88% ew. 89% 
każdorazowych zdarzeń migracyjnych dolny 
zakres wysokości do 20 m. Nie można było 
wiarygodnie przeprowadzić pomiarów z użyciem 
dalmierza ze względu niewielkie rozmiary 
ptaków śpiewających wędrujących w dzień 
(IFAÖ et al. 2020). Oceny wysokości lotu w 
przypadku obserwacji wzrokowych odnośnie 
klastra „Westlich Adlergrund” w latach 2014 do 
2017 wykazały także udziały zaobserwowanych 
ptaków wynoszące 65% (2016) do 95% (2015) 
na dolnych 20 m (BIOCONSULT SH 2016b, 
BIOCONSULT SH 2017b, BIOCONSULT SH 2018, 
BIOCONSULT SH 2019). W odniesieniu do 
scenariuszy turbin wyniki z obserwacji 
wzrokowych przy obszarze O-1.3, oznaczają, że 
ok. 89% ew. 94% ptaków śpiewających 
wędrujących w dzień zaobserwowano poniżej 
zasięgów wirników scenariuszy 1 i 2. W 
odniesieniu do wędrówek ptaków śpiewających 
w fazie jasnej na tle zaobserwowanego rozkładu 
wysokości lotu we wszystkich badaniach 
poprzednich lat w otoczeniu obszaru O-1.3 nie 
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zakłada się, że wystąpią istotne oddziaływania 
na ptaki śpiewające wędrujące w dzień. 

Ptaki śpiewające dominują w nocnych 
migracjach ptaków. Do najczęstszych gatunków 
zgodnie z zarejestrowanymi we wcześniejszych 
latach badań okrzykami podczas wędrówek 
zaliczają się w otoczeniu obszaru O-1.3 przede 
wszystkim droździki, drozdy śpiewaki, rudziki i 
kosy (patrz rozdział 1.1.3.1 i 1.1.3.3). Wszystkie 
te gatunki pochodzą z populacji o dużej 
liczebności ptaków z Europy Północnej 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004, BSH 2019). Przy 
uwzględnieniu zachowania migracyjnego 
istnieje w odniesieniu do wędrujących nocą 
małych ptaków szczególne ryzyko kolizji 
warunkowane wędrówką w ciemności, wysoką 
liczebnością migracji i silnym przywabianiem 
przez sztuczne źródła światła. 

Zasadniczo ptaki wędrowne przy dobrej 
pogodzie lecą wyżej niż przy złej. Wiadomo jest 
także, że większość ptaków zwykle rozpoczyna 
swoją wędrówkę przy dobrej pogodzie i są w 
stanie, tak wybrać swoje warunki odlotu, że dotrą 
przy pewnym prawdopodobieństwie do celu przy 
najlepszej możliwej pogodzie (BSH 2009).  

Przy preferowanych przez te ptaki dobrych 
warunkach pogodowych na ich wędrówkę 
prawdopodobieństwo kolizji z morskimi 
turbinami wiatrowymi jest także dlatego 
niewielkie, ponieważ wysokości lotu większości 
ptaków są wyższe niż zasięg łopat wirnika i 
instalacje są dobrze widoczne. Analiza 
wszystkich dostępnych danych pionowego 
radaru z monitoringu migracji ptaków dla 
projektu morskiej farmy wiatrowej wykazała dla 
projektu w WSE Morza Bałtyckiego, że 
wysokości lotu ptaków wędrujących nocą na 
wiosnę i na jesieni wynoszą średnio ok. 400 m 
(WELCKER 2019a). Z kolei potencjalne 
zagrożenie stanowią niespodziewanie 
pojawiające się mgły i deszcz, które powodują 
złą widoczność i niskie wysokości lotu. 
Problematyczna jest w szczególności zbieżność 
złej pogody z tzw. masowymi zdarzeniami 

migracyjnymi. Te zdarzenia występują według 
informacji z różnych opracowań odnośnie oceny 
oddziaływania na środowisko ok. 5 do 10 razy w 
roku. Średnio dwa do trzech z nich są powiązane 
ze złą pogodą. Analiza wszystkich dostępnych 
badań migracji ptaków z obowiązkowego 
monitoringu prowadzonego przez morskie farmy 
wiatrowe w WSE Morza Północnego i Morza 
Bałtyckiego (okres analizy 2008 – 2016) 
potwierdza, że szczególnie intensywna migracja 
ptaków zbiega się w czasie z ekstremalnie złymi 
warunkami pogodowymi przez mniej niż 1% 
czasów migracji (WELCKER 2019b).  

Jednakże nie można wykluczyć, że oświetlenie 
instalacji działa wabiąco w szczególności na 
ptaki wędrujące nocą i one wlatują do instalacji 
lub mogą być narażone na negatywne 
oddziaływanie co najmniej przez oślepianie. 
BADANIA NA LATARNIOWCACH W DANII WYKAZAŁY, 
ŻE DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA RZADKO PRZYLATUJĄ PTAKI 

MORSKIE I WODNE, ALE CZĘŚCIEJ PRZY ZLEJ 

POGODZIE GATUNKI MAŁYCH PTAKÓW JAK SZPAKI 

ZWYCZAJNE, DROZDY ŚPIEWAKI I SKOWRONKI 

(Hansen 1954). W aktualnym studium REBKE et 
al. (2019) zbadano wpływ różnobarwnych i 
świecących w różny sposób źródeł światła na 
ptaki śpiewające wędrujące nocą przy różnym 
stopniu zachmurzenia. W wyniku tego więcej 
ptaków przyciągało stałe niż migające 
oświetlenie. Poza tym autorzy zalecali 
stosowanie czerwonego światła przy 
zachmurzeniu, aby zmniejszyć efekty wabienia 
przy złej widoczności.  

W projekcie ustalenia przydatności i 
indywidualnych procedurach dopuszczeniowych 
są przewidziane zarządzenia w celu unikania 
ew. minimalizacji m.in. emisji światła, o ile nie są 
one nakazane i nieuniknione w związku z 
wymaganiami bezpieczeństwa żeglugi i ruchu 
lotniczego. W sumie także w przypadku 
większych instalacji scenariuszy 1 i 2 zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie należy zakładać 
wystąpienia istotnych oddziaływań na ptaki 
śpiewające wędrujące nocą. 
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 Okablowanie wewnętrzne farmy 
wiatrowej 

Oddziaływania systemów kabli podmorskich 
zostały już zbadane i ocenione na płaszczyźnie 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na 
Środowisko do Planu Rozwoju Obszarów dla 
Energetyki Wiatrowej (BSH 2019b). W rezultacie 
oddziaływania platform i systemów kabli 
podmorskich na ptaki morskie i migrujące 
oceniono jako nieistotne. Ta ocena nadal 
obowiązuje.  

 Nietoperze i migracja nietoperzy 

Ruchy związane z wędrówkami nietoperzy nad 
Morzem Bałtyckim są wprawdzie różnie 
udokumentowane, brakuje jednak dotychczas 
konkretnych informacji o wędrujących 
gatunkach, korytarzach wędrówek, wysokości 
wędrówek i koncentracji wędrówek. Dotychczas 
pozyskana wiedza potwierdza jedynie, że 
nietoperze, w szczególności gatunki wędrujące 
na długich dystansach, przelatują nad Morzem 
Bałtyckim. Do opisu i oceny możliwych 
aktywności nietoperzy w otoczeniu obszaru O-
1.3 z uwagi na obecne tylko pojedyncze 
przypadku wykrycia brak jest solidnej podstawy. 

Wrażliwość nietoperzy na wysokie budynki na 
lądzie i związane z tym ryzyko kolizji jest dobrze 
znane, podobnie jak ryzyko kolizji z turbinami 
wiatrowymi. Ponadto na lądzie znane są również 
możliwe efekty bariery, jak również efekty 
habituacji lub przywabiania(JOHNSON 2004). 
Efekty działania konstrukcji morskich są w dużej 
mierze nieznane, z wyjątkiem badań 
pilotażowych ze Szwecji i wstępnych obserwacji 
z Kalmarsund r(AHLEN 2002, AHLEN et al. 2005). 
Badanie pilotażowe(AHLEN 2002) wykazało, że 
zarówno gatunki wędrowne, jak i niewędrowne 
sporadycznie dotykają kolizje. Jednak przyczyny 
kolizji pozostały w dużej mierze niewyjaśnione. 
Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało, że 
istnieją bardzo duże luki informacyjne na temat 
zachowań migracyjnych i szlaków migracyjnych 
nietoperzy(AHLEN et al. 2005). 

Częstą przyczyną śmiertelnych przypadków w 
turbinach wiatrowych na lądzie są oprócz tego 
silne wahania ciśnienia powietrza w pobliżu 
wirników, które wywołują barotraumę (zapaść 
płuc; BAERWALD et al. 2008). Nie można 
wykluczyć, że prądy wybiegu mogą mieć 
negatywny wpływ na zachowanie się w locie. Nie 
ma jednak żadnych dowodów na konkretne 
negatywne skutki dla sektora morskiego. 

Dotychczas brak jest solidnej wiedzy w 
odniesieniu do wędrówki nietoperzy i 
potencjalnych efektów budowli morskich, w 
szczególności turbin wiatrowych, dla nietoperzy. 
Obecnie brak jest solidnej podstawy w postaci 
danych identyfikujących istotne skutki dla 
nietoperzy i kwestionujących przydatność 
obszaru O-1.3. Oprócz tego należy przyjąć, że 
ewentualnych negatywnych skutków dla 
nietoperzy można uniknąć przez te same 
działania zapobiegawcze i ograniczające, które 
są stosowane dla ochrony wędrówki ptaków. 

 Klimat 

Nie oczekuje się negatywnych skutków dla 
klimatu przez budowę i eksploatację turbin 
wiatrowych lub platform transformatorowych, 
ponieważ ani podczas budowy, ani przy 
eksploatacji nie występują mierzalne emisje 
istotne dla klimatu.  

 Krajobraz 

 Rejony i obszary 

Przez realizację morskiej farmy wiatrowej 
występują skutki dla krajobrazu, ponieważ 
zmienia się on przez wznoszenie pionowych 
struktur i instalowanie oświetlenia 
ostrzegawczego. Skala tego negatywnego 
wizualnego wpływu na krajobraz przez 
planowane instalacje morskie w dużym stopniu 
zależy od odnośnej perspektywy. Obszar N-3 
znajduje się w odległości ponad 30 km od 
wybrzeża Morza Północnego, co oznacza, że 
istniejące i planowane jeszcze instalacje 
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są/będą bardzo słabo widoczne z lądu (HASLØV 

& KJÆRSGAARD 2000) i to tylko przy dobrej 
widoczności. Wykonanie projektu budowlanego 
na obszarze O-1.3 nie będzie miało znaczącego 
wpływu na zmiany krajobrazu, ponieważ obszar 
ten znajduje się na północ od dwóch istniejących 
już OWP. 

 Oddziaływania wzajemne 

Ogólnie skutki dla danego dobra chronionego 
prowadzą do różnych oddziaływań następczych 
i wzajemnych między dobrami chronionymi. A 
więc oddziaływania na glebę lub masy wodne 
najczęściej mają również wpływ na biotyczne 
dobra chronione w tych siedliskach. Na przykład 
zrzuty zanieczyszczeń mogą obniżać jakość 
wody i/lub osadów i być absorbowane przez 
organizmy bentosowe i pelagiczne z 
otaczającego środowiska. Istotne powiązanie 
biotycznych dóbr chronionych istnieje poprzez 
łańcuchy pokarmowe. Te wzajemne zależności 
między różnymi dobrami chronionymi i możliwe 
oddziaływania na różnorodność biologiczną 
zostały szczegółowo opisane dla 
poszczególnych dóbr chronionych. 

Możliwe interakcje w fazie budowlanej wynikają 
z przemieszczenia sedymentu i smug 
zmętnienia oraz emisji hałasu. Te wzajemne 
oddziaływania występują jednak tylko bardzo 
krótkotrwale i są ograniczone do kilku dni bądź 
tygodni. 

Przemieszczające się osady i smugi zmętnienia 

W trakcie budowy farmy wiatrowej lub układania 
okablowania wewnątrz parku dochodzi do 
przemieszczania się osadów i powstawania 
smug zmętnienia. Na pewien czas wypłaszane 
są ryby. Miejscowo przykryty jest 
makrozoobentos. Tym samym w sposób 
krótkotrwały i ograniczony miejscowo zmieniają 
się warunki pokarmowe ryb żerujących w 
bentosie oraz rybożernych ptaków morskich i 
morświnów portowych (spadek podaży 
dostępnego pokarmu). Można jednak z całą 
pewnością wykluczyć istotny negatywny wpływ 

na biotyczne dobra chronione, a tym samym 
istniejące wzajemne oddziaływania ze względu 
na mobilność gatunków lub okresowe i 
przestrzenne ograniczenie przemieszczeń 
osadów i smug zmętnienia. 

Emisje hałasu 

Głośna instalacja fundamentów morskich turbin 
wiatrowych i stacji transformatorowej może 
prowadzić do tymczasowych reakcji ucieczki i 
okresowego omijania tego terenu przez ssaki 
morskie, niektóre gatunki ryb i ptaków morskich. 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie należy 
spodziewać się znaczącej emisji hałasu w 
związku z eksploatacją morskich turbin 
wiatrowych, kabli energetycznych i stacji 
elektroenergetycznych. Jedynie transport morski 
związany z eksploatacją może prowadzić do 
tymczasowego i lokalnego wzrostu hałasu 
podwodnego.   

Użytkowanie obszarów 

Instalacja fundamentów powoduje lokalne 
pozbawienie obszaru osiedlania się strefy 
bentosowej, co może prowadzić do 
potencjalnego pogorszenia się bazy 
pokarmowej ryb, ptaków i ssaków morskich 
występujących w obrębie piramidy pokarmowej. 
Jednak obszar O-1-3 nie jest szczególnie 
istotnym żerowiskiem dla największych 
drapieżników, takich jak ptaki morskie i 
migrujące oraz ssaki morskie. W ten sposób 
można z wymaganą pewnością wykluczyć 
znaczne pogorszenie się dostępności żywności. 

Wprowadzenie sztucznego twardego podłoża 

Wprowadzenie twardego podłoża sztucznego 
lub pozamiejscowego (fundamentów, 
niezbędnych wypełnień kamiennych do budowy 
przejść kablowych lub lokalnego układania kabli 
na dnie morskim) prowadzi do lokalnych zmian 
warunków dna i sedymentu. W związku z tym 
skład makrozoobentosu może ulec zmianie. Wg 
KNUST ET AL. (2003) wprowadzenie sztucznego 
twardego podłoża do miękkiego dna prowadzi 
do osiedlania się dodatkowych gatunków. 
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Pozyskanie tych gatunków z dużym 
prawdopodobieństwem nastąpi z naturalnych 
siedlisk twardego podłoża, jak przylegające do 
powierzchni glina zwałowa i skały. Tym samym 
zagrożenie negatywnego oddziaływania na 
zbiorowisko bentosu miękkiego podłoża przez 
gatunki nietypowe dla obszaru jest niewielkie. W 
miejscach tych giną jednak obszary osiedlania 
się fauny miękkiego dna. Poprzez zmianę składu 
gatunkowego biocenozy makrozoobentosu 
można wpływać na bazę pokarmową ryb w 
danym miejscu (regulacja bottom-up).  

Może to jednak przyciągnąć pewne gatunki ryb, 
które z kolei zwiększają presję żywieniową na 
bentos przez drapieżniki i w ten sposób poprzez 
selekcję pewnych gatunków wymuszają relacje 
dominacji (regulacja top-down). Oprócz tego 
porost na twardym podłożu może służyć jako 
nowe źródło pożywienia dla odżywiających się 
bentosem kaczek morskich. 

Zakaz użytkowania i ruchu 

Przewiduje się, że w obszarze O-1.3 będzie 
obowiązywał zakaz użytkowania do celów 
rybołówstwa. 

. Wynikające z tego ustanie połowów może 
prowadzić do zwiększenia zasobów zarówno w 
przypadku połowowych, jak i 
niewykorzystywanych gatunków ryb. Możliwe 
jest również przesunięcie spektrum długości 
tych gatunków ryb. W przypadku zwiększenia 
zasobów rybnych należy spodziewać się 
wzbogacenia dostępnego pożywienia dla 
morświnów. Oczekuje się również, że biocenoza 
makrozoobentosu niezakłócona przez 
działalność połowową będzie się rozwijać. 
Mogłoby to oznaczać, że zwiększy się 
różnorodność zbiorowisk gatunków, ponieważ 
wrażliwe i długo żyjące gatunki obecnej epi- i 
infauny będą mieć większe szanse na 
przetrwanie i rozwój stabilnych zasobów. 

Z uwagi na zmienność siedliska opis 
oddziaływań wzajemnych może być łącznie tylko 
bardzo niedokładny. Generalnie należy 

stwierdzić, że obecnie poprzez realizację planu 
nie da się rozpoznać żadnych oddziaływań 
wzajemnych, które mogłyby skutkować 
zagrożeniem dla środowiska morskiego. 
Ostatecznie w odniesieniu do SOOŚ należy 
zatem stwierdzić, że zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy nie należy oczekiwać żadnych 
znaczących skutków w wyniku interakcji z 
żywym środowiskiem morskim w związku z 
obszarem O-1.3.,  

 Skutki skumulowane 

Badanie skutków skumulowanych odnosi się do 
obszaru O-1.3, jak również do obszarów, gdzie 
trzeba spodziewać się skutków 
transgranicznych. Na podstawie porozumienia 
administracyjnego z Meklemburgią-Pomorzem 
Przednim wydano również orzeczenie odnośnie 
skumulowanych skutków ustaleń na morzu 
terytorialnym i w WSE. 

 Dno / powierzchnia, bentos i typy 
biotopu 

Istotna część środowiskowych skutków przez 
rozwój obszaru, budowę platformy 
transformatorowej i systemów kabli morskich 
wewnątrz farmy dla dna, bentosu i biotopów 
będzie miała miejsce wyłącznie podczas 
budowy (powstawanie smug zmętnienia, 
przemieszczanie sedymentu itd.) i w strefie 
ściśle ograniczonej przestrzennie. Możliwe 
skutki kumulatywne dla dna morskiego, które 
mogłyby wpływać także pośrednio na dobro 
chronione jakim jest bentos i szczególnie 
chronione biotopy, wynikają z trwałego 
bezpośredniego zajęcia powierzchni przez 
fundamenty turbin wiatrowych i platform oraz 
przez ułożone systemy kablowe. Pojedyncze 
skutki dotyczą generalnie małej przestrzeni i są 
miejscowe. 

Do oszacowania bezpośredniego zajęcia 
powierzchni jest następnie przeprowadzane 
przybliżone obliczenie w oparciu o scenariusze 
modelowych farm wiatrowych. Obliczana 
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zajętość powierzchni wynika z aspektów 
ekologicznych, to znaczy, że u podstaw 
obliczenia leży bezpośrednia utrata funkcji 
ekologicznej względnie możliwa zmiana 
struktury obszaru przez wprowadzenie 
fundamentów i systemów kablowych. W strefie 
wykopu kablowego naruszenie sedymentu i 
organizmów bentosowych będzie jednak w 
zasadzie przejściowe. W razie przechodzenia 
przez szczególnie wrażliwe typy biotopów jak 
rafy lub bogate w gatunki podłoża za żwiru, 
piasku gruboziarnistego i osadu morskiego 
należałoby przyjąć trwałe naruszenie. 

Bazując na przydzielonej mocy 300 MW dla 
obszaru O-1.3 oraz na założonej mocy na każdy 
obiekt 9 MW (1 scenariusz modelowej farmy 
wiatrowej) względnie 15 MW (2 scenariusz 
modelowej farmy wiatrowej) daje to dla obszaru 
obliczeniową liczbę turbin od 34 (scenariusz 1) 
do 20 (scenariusz 2).  

Przy założeniu parametrów modelowej farmy 
wiatrowej daje to włącznie z przyjętą ochroną 
przed wymywaniem uszczelnienie powierzchni 
48.280 m² (scenariusz 1) bądź 56.600 m² 
(scenariusz 2). W porównaniu do całkowitej 
powierzchni obszaru O-1.3 ok. 25 km² dla 
scenariuszy modelowej farmy wiatrowej daje to 
obliczeniowe uszczelnienie powierzchni od 
0,19% (scenariusz 1) do 0,23% (scenariusz 2).  

Obliczenie utraty funkcji przez wewnętrzne 
okablowanie farmy nastąpiło zgodnie z 
wykazywaną mocą przy założeniu wykopu 
kablowego o szerokości 1 m. W oparciu o ten 
ostrożny szacunek dla obszaru O-1.3 ma 
miejsce przejściowe negatywne oddziaływanie 
przez ok. 36 km wewnętrznego okablowania 
farmy, co odpowiada czasowemu zajęciu 
powierzchni 0,14% z całkowitej powierzchni 
obszaru O-1.3.  

Również w sumie uszczelnienia powierzchni i 
czasowego zajęcia powierzchni ostrożnie 
szacowany negatywny wpływ to rząd wielkości 
mocno poniżej 1% całkowitej powierzchni 

obszaru O-1.3. Tak więc według obecnej wiedzy 
również w kumulacji nie należy oczekiwać 
żadnych istotnych naruszeń, które prowadzą do 
zagrożenia środowiska morskiego w odniesieniu 
do dna morskiego i bentosu. 

 Ryby 

Skutki dla fauny rybnej wynikające z realizacji 
morskiej farmy wiatrowej na obszarze O-1.3 
koncentrują się z jednej strony na zamknięciu 
obszaru dla rybołówstwa, które ma być 
regularnie zlecane przez organ zatwierdzający 
plan, a z drugiej strony na zmianie siedliska i 
jego oddziaływania wzajemnego.   

Strefa wolna od połowów mogłaby mieć 
pozytywny wpływ na biocenozę ryb poprzez 
wyeliminowanie negatywnych skutków połowów, 
takich jak zakłócenie lub zniszczenie dna 
morskiego oraz połów i przyłów wielu gatunków. 
Ze względu na brak presji połowowej, struktura 
wiekowa fauny rybnej mogłaby ponownie 
rozwinąć się w kierunku bardziej naturalnych 
proporcji, tak aby wzrosła liczba starszych 
osobników. Morska farma wiatrowa mogłaby 
stać się miejscem skupiska ryb, chociaż nie jest 
jeszcze jasne, czy farmy wiatrowe przyciągają 
ryby.  
 
Oprócz braku połowów, możliwe byłoby również 
polepszenie bazy pokarmowej dla gatunków ryb 
o różnych sposobach odżywiania. Rozwój 
delikatnych bezkręgowców na turbinach 
wiatrowych może sprzyjać rozwojowi gatunków 
żywiących się bentosem i zapewnić rybom 
większe i bardziej zróżnicowane źródło pokarmu 
(LINDEBOOM ET AL. 2011). Mogłoby to poprawić 
kondycję ryb, co z kolei miałoby pozytywny 
wpływ na ich dobrą formę. Obecnie istnieje 
potrzeba badań w celu przeniesienia takich 
skumulowanych skutków na poziom populacji 
ryb. 

Ponadto farmy wiatrowe w południowej części 
Morza Północnego mogłyby działać w sposób 
pozytywny oraz poza ich bezpośrednim 
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położeniem poprzez poszerzenie masowej i 
mierzalnej produkcji planktonu dzięki prądom, co 
mogłoby wpłynąć na jakościowy i ilościowy skład 
zooplanktonu(FLOETER ET AL. 2017). To z kolei 
może mieć wpływ na bardziej planktonożerne 
ryby, w tym pelagiczne ryby ławicowe, takie jak 
śledzie i szproty, które są celem jednego z 
największych rybołówstw na Morzu Północnym. 
Również skład gatunkowy mógłby ulec 
bezpośredniej zmianie, ponieważ gatunki o 
preferencjach siedliskowych odmiennych od 
osiadłych gatunków, np. mieszkańcy raf, 
znalazły by bardziej korzystne warunki życia i 
występowałyby częściej. W duńskiej farmie 
wiatrowej Horns Rev, 7 lat po wybudowaniu, 
stwierdzono poziomy gradient występowania 
gatunków typu hartsubrataffine między 
otaczającymi obszarami piaszczystymi i w 
pobliżu fundamentów turbiny: Cliff fish 
Ctenolabrus rupestris, węgorzyca Zoarces 
viviparous i Cyclopterus lumpus występowały 
dużo częściej w pobliżu fundamentów wiatraka 
niż na okolicznych piaszczystych 
obszarach(LEONHARD ET AL. 2011). Do 
skumulowanych skutków wskutek rozległej 
rozbudowy morskiej energii wiatrowej mogłyby 
należeć 

• wzrost liczby starszych osobników 
• lepsza kondycja ryb wskutek większej i 
bardziej zróżnicowanej bazy pokarmowej 
• pogłębiające się osiedlanie i 
rozprzestrzenianie gatunków ryb 
dostosowanych do struktur rafowych 
• ponowne zasiedlenie obszarów i stref 
wcześniej mocno odłowionych 
• lepsze warunki życia dla gatunków 
terytorialnych, jak ryby dorszowate 

Naturalnym mechanizmem ograniczania 
populacji, poza drapieżnością, jest konkurencja 
wewnątrz- i międzygatunkowa, zwana również 
limitowaniem zagęszczenia. Nie można 
wykluczyć, że w ramach poszczególnych farm 
wiatrowych rozwinie się lokalny limit 
zagęszczenia, zanim rozszerzą się korzystne 

efekty farm wiatrowych, np. poprzez migrację 
„nadmiarowych” osobników. W tym przypadku 
skutki byłyby lokalne, a nie skumulowane. Przy 
obecnym stanie wiedzy nie można 
prognozować, jakie oddziaływania na inne 
elementy sieci pokarmowej mogłyby mieć 
zmiany w faunie ryb, zarówno poniżej, jak i 
powyżej ich poziomu troficznego. 

 Ssaki morskie 

Skutki kumulatywne dla ssaków morskich, w 
szczególności morświnów, mogą występować 
przede wszystkim przez obciążenie hałasem 
przy instalacji fundamentów metodą wbijania 
wibracyjnego. Na przykład może to mieć bardzo 
niekorzystny wpływ na ssaki morski, jeśli 
jednocześnie w różnych miejscach w WSE trwa 
wbijanie fundamentów, a nie są dostępne 
równoważne siedliska alternatywne.  

Dotychczasowe realizacje morskich farm i 
platform wiatrowych odbywały się stosunkowo 
wolno i stopniowo. W okresie od 2009 r. do 2018 
r. zrealizowano wbijanie fundamentów w 
dwudziestu farmach wiatrowych i ośmiu 
platformach konwertorowych w niemieckiej WSE 
Morza Północnego. Od 2011 roku wszystkie 
prace związane z wbijaniem fundamentów 
prowadzone są z zastosowaniem technicznych 
środków redukcji hałasu. Od 2014 r. parametry 
ochrony przed hałasem są rzetelnie 
dotrzymywane, a nawet osiągane są wartości 
niższe, dzięki skutecznemu stosowaniu 
systemów redukcji hałasu (BELLMANN, 2020 w 
przygotowaniu).  

Większość miejsc budowy znajdowała się w 
odległości od 40 do 50 km od siebie, tak więc 
efekty prac przy wbijaniu fundamentów o dużym 
natężeniu akustycznym nie nakładały się na 
siebie, co mogłoby prowadzić do oddziaływań 
skumulowanych. Jedynie w przypadku dwóch 
bezpośrednio graniczących ze sobą 
przestrzennie projektów Meerwind Süd/Ost i 
Nordsee Ost w obszarze N-4 konieczne było 
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skoordynowanie prac przy wbijaniu 
fundamentów wraz z wypłaszaniem. 

Ocena wyników akustycznych w odniesieniu do 
rozchodzenia się dźwięku i wynikającej z tego 
ewentualnej kumulacji wykazała, że 
rozchodzenie się dźwięku impulsowego jest 
mocno ograniczone w przypadku stosowania 
skutecznych środków ograniczających dźwięk 
(DÄHNE et al., 2017). 

Aktualna wiedza na temat ewentualnych 
skumulowanych efektów odgłosów wbijania na 
występowanie morświna w niemieckiej WSE 
Morza Północnego pochodzi z dwóch badań z lat 
2016 i 2019 na zlecenie Niemieckiego 
Stowarzyszenia Morskiej Energetyki Wiatrowej 
(BWO). W ramach tych dwóch badań, w stopniu 
wykraczającym poza projekt, dokonano 
opracowania i oceny obszernych danych z 
monitoringu faz budowy morskich farm 
wiatrowych za pomocą rejestracji akustycznej i 
wizualnej/cyfrowej morświna (BRANDT et al., 
2016, BRANDT et al., 2018, DIEDERICHS et al., 
2019). W ramach badań opisano nowoczesne 
założenia ewaluacji i w sposób wiarygodny 
przeprowadzono wyczerpujące analizy 
statystyczne. Potwierdzono przy tym na nowo 
znane już wzorce aktywności sezonowej i 
obszarowej. Stwierdzono jednak również duże 
międzyroczne oraz przestrzenne wahania 
aktywności morświnów. Celem drugiego 
badania (GESCHA 2) była ocena ewentualnych 
efektów zoptymalizowanych technicznych 
środków ochrony przed hałasem z okresu 2014-
2016 włącznie, pod kątem utrudnień dla życia 
morświna w postaci wypędzenia. 

W badaniu stwierdza się, że optymalne od 2014 
r. wykorzystanie technicznych środków ochrony 
przed hałasem i wynikające z tego wiarygodne 
zachowanie wartości granicznej nie 
doprowadziły do zmniejszenia skutków 
wypędzania morświnów w porównaniu z fazą od 
2011 r. do 2013 r., w której systemy redukcji 
hałasu nie zostały jeszcze zoptymalizowane. 
Już od wartości dźwięku wynoszącej 165 dB 

(SEL05 re 1µPa2 s w odległości 750 m) nie 
stwierdzono zmniejszenia skali efektów 
wypędzenia. Efekty wypędzenia były oceniane 
analogicznie do badania GESHA 1 z 2016 r. 
(okres 2011-2013 włącznie) na podstawie 
zakresu i czasu trwania przed, w trakcie i po 
wbijaniu fundamentów. Autorzy wysunęli pięć 
hipotez w celu wyjaśnienia wyników(DIEDERICHS 
et al., 2019)  

- Stereotypowa reakcja morświna może 
prowadzić do tego, że zwierzęta 
opuszczą obszar powyżej pewnego 
poziomu hałasu i nie powrócą przez 
pewien czas, niezależnie od przebiegu 
emisji dźwięku.   

- Efekty wypędzenia spowodowane 
użyciem Seal Scarers są bardziej 
intensywne, niż skutecznie izolowany 
hałas wbijania. 

- Ruch statków i inny hałas związany z 
budową prowadzą do efektów 
wypędzenia. 

- Instalacje (wbijanie fundamentów) 
prowadzone w szybkim tempie jedna po 
drugiej będą prowadzić do wypędzenia, 
ponieważ procesy budowlane w okresie 
od 2014 r. będą na ogół znacznie 
szybsze niż w latach poprzednich. 

- Wreszcie, na wyniki badań mają wpływ 
różnice pomiędzy siedliskami i związane 
z występującym pożywieniem, ale także 
różnice w jakości danych. 

Po dokonaniu oceny aktualnych wyników, BSH 
zakłada, że zaobserwowane na morświnach 
efekty unikania w fazie instalacji wynikają z 
różnych czynników związanych z miejscem 
lokalizacji budowy, jak również z procesów 
naturalnych. Można jednak założyć, że efekty 
unikania byłyby większe, gdyby brakowało 
skutecznej technicznej ochrony przed hałasem i 
zgodności z wartościami ochrony przed 
hałasem. Zmniejszenie hałasu wbijania u źródła 
jest tym ważniejsze, że od 2014 r. coraz 
wyraźniej widać, iż na morskich placach budowy, 
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ze względu na optymalizację i przyspieszenie 
procesów logistycznych i budowlanych, 
prowadzona jest wzmożona działalność, co 
potencjalnie może oznaczać dodatkowe źródła 
utrudnień dla morświna. 

Wiedza pochodząca z procesu monitorowania 
była przy tym zawsze brana pod uwagę podczas 
procesu wdrażania. Na przykład władze BSH i 
BfN zdecydowały o przestawieniu systemu 
odstraszania z Pinger and SealScarer na Fauna 
Guard System od 2018 roku. Zastosowanie 
nowego systemu Fauna Guard było przy tym 
intensywnie monitorowane, dane były 
analizowane, a wyniki są oceniane w ramach 
badań.  

Skumulowane skutki dla populacji morświna 
spowodowane budową morskich turbin 
wiatrowych i stacji transformatorowych na 
obszarze O-1.3 i ewentualnie innych obszarach, 
które są realizowane w tym samym czasie, są 
uwzględniane zgodnie ze wymaganiami 
koncepcji ochrony przed hałasem BMU z 2013 
roku. Wszystkie działania związane z wbijaniem 
fundamentów będą koordynowane zgodnie z 
koncepcją ochrony przed hałasem BMU (2013) 
w taki sposób, by hałas wbijania zawsze 
oddziaływał na mniej niż 10% obszaru 
niemieckiej WSE na Morzu Północnym. Celem 
jest zawsze zachowanie wystarczającej ilości 
możliwości ominięcia na obszarach 
chronionych, w równorzędnych siedliskach i w 
całej niemieckiej WSE. 

 Ptaki morskie i migrujące 

Pionowe struktury jak platformy lub morskie 
turbiny wiatrowe mogą mieć różne skutki dla 
ptaków migrujących, jak utrata siedliska, 
zwiększone ryzyko kolizji lub działanie 
odstraszające i zakłócające. Skutki te zostały 
4.7.1już przeanalizowane pod kątem 
konkretnego miejsca i z uwzględnieniem 
możliwych scenariuszy technicznych w 
odniesieniu do parametrów turbiny. Ponowna 
analiza specyficzna dla projektu zostanie 

przeprowadzona w ramach oceny oddziaływania 
na środowisko poszczególnych projektów oraz w 
ramach późniejszego obowiązkowego 
monitorowania fazy budowy i eksploatacji 
projektów morskich farm wiatrowych.  

Dla ptaków migrujących może mieć znaczenie w 
szczególności utrata siedliska przez 
kumulatywne skutki wielu budowli bądź 
morskich farm wiatrowych. Aby móc ocenić 
znaczenie kumulatywnych efektów 
wpływających na ptaki migrujące, ewentualne 
skutki muszą być badane specyficznie dla 
gatunków. W szczególności gatunki z załącznika 
I dyrektywy ptasiej, gatunki z częściowego 
zakresu IV rezerwatu przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank” i takie gatunki, dla których 
stwierdzono już zachowanie polegające na 
unikaniu budowli, należy rozpatrywać pod katem 
skutków kumulatywnych. Dla otoczenia obszaru 
O-1.3 w rozdziale 4.6.1 dokładniej 
przeanalizowano grupy gatunków nur 
rdzawoszyi, kaczki morskie i alki. 

Bazując na dostępnych informacjach w zakresie 
występowania i rozprzestrzeniania się gatunków 
ptaków morskich, dla których z badań i 
monitoringu jest udokumentowane zachowanie 
polegające na unikaniu morskich farm 
wiatrowych, urząd BSH dochodzi do oceny, że 
obszar O-1.3 i jego otoczenie nie mają dużego 
znaczenia dla rozpatrywanych populacji ptaków 
morskich na niemieckich obszarach Morza 
Bałtyckiego. Przedmiotowy obszar i sąsiednie, 
już zrealizowane projekty farm wiatrowych leżą 
poza centralnymi punktami rozprzestrzeniania 
się w obszarze Zatoki Pomorskiej względnie 
tylko w obszarach brzegowych należących do 
rozległych terenów odpoczynku. Przez 
realizację morskiej farmy wiatrowej na obszarze 
N-3.7 można z konieczną pewnością wykluczyć 
efekty kumulatywne, w powiązaniu z już 
zrealizowanymi projektami w bezpośrednim 
otoczeniu obszaru O-1.3 raz kolejnymi 
aktywnościami związanymi z budową farmy 
wiatrowej.  
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  Ptaki wędrowne 

Potencjał zagrożenia dla wędrówki ptaków 
wynika nie tylko ze skutków poszczególnego 
projektu przez kolizje lub niekorzystne efekty 
wskutek wymuszenia zmiany tras przelotu, lecz 
również kumulatywnie z powiązaniu z kolejnymi 
zatwierdzonymi lub już budowanymi projektami 
farm wiatrowych w otoczeniu obszaru O-1.3. 
Rozpatrywanie potencjalnych kumulatywnych 
efektów dla już zrealizowanych bądź przyszłych 
farm wiatrowych na wykazanym obszarze Planu 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej 
(FEP) miało już miejsce w ramach SOOŚ do 
FEP (BSH 2019b).  

Turbiny wiatrowe położonej na południu farm 
wiatrowych „Wikinger” i „Arkona” są do 59 m 
bądź do 135 m niższe niż turbiny w 
scenariuszach 1 i 2. Przez to powstaje efekt 
schodkowy, ponieważ, nadchodząc od południa, 
za niższymi obiektami a południu rejonu O-1 
będą stać większe obiekty na północy. 
Widoczność wyższych obiektów mogłaby, w 
zależności od scenariusza turbin (1 lub 2), 
ograniczać się do obracających się wirników. 
Dotyczy to w szczególności mniejszych turbin ze 
scenariusza 1. W przypadku scenariusza 2 o 
wysokości piasty 175 m należy założyć, że 
również masywne gondole będą widoczne.  

Ryzyko kolizji dla większości wędrujących za 
dnia gatunków jest generalnie szacowane jako 
niewielkie, ponieważ orientują się one wizualnie. 
Wędrujące za dnia ptaki wodne są ponadto 
zasadniczo w stanie lądować na wodzie i 
kontynuować lot w późniejszym momencie. 
Oprócz tego niektóre grupy ptaków preferują 
generalnie mniejsze wysokości lotu w dolnych 
20 m lub wykazują zachowanie polegające na 
unikaniu w dużej odległości (rozdz. 4.7.1). Dla 
nocnych wędrówek ptaków śpiewających 
zaskakująco pojawiające się mgły i deszcz w 
połączeniu ze szczególnie intensywną 
aktywnością wędrowną (tzw. masowa 
wędrówka) mogą stanowić potencjalną sytuację 
zagrożenia. Trasa wędrówki poprzez Morze 

Bałtyckie z maksymalnie 100 km jest jedna 
stosunkowo krótka. Gdy przyjmuje się prędkość 
własną szczególnie licznie uczestniczących w 
wędrówce nocnej gatunków drozdów (w 
zależności od gatunku od 35 do 50 km/h) 
(BRUDERER & BOLDT 2001), wnikają czas 
wędrówki wynoszące ok. od dwóch do trzech 
godzin nad Morzem Batyckim. Z uwagi na te 
krótkie czasy wędrówki prawdopodobieństwo 
zbieżności złej pogody z tzw. masowymi 
zdarzeniami migracyjnymi jest szacowana jako 
niewielka. Informacje pozyskane z monitoringu 
morskich farm wiatrowych potwierdzają to 
założenie (rozdz. 4.7.1). 

Dla żurawi zgodnie z dotychczasowym stanem 
wiedzy z uwagi na zachowanie się w locie i 
zaobserwowany rozkład wysokości lotu istnieje 
zwiększony potencjał zagrożenia kolizją z 
turbinami wiatrowymi dla scenariuszy 1 i 2. Na 
mniejsze, już istniejące turbiny wiatrowe w 
rejonie O-1 po uzyskaniu pierwszych rezultatów 
badań, żurawie wydają się reagować 
dostosowaniem wysokości lotu (rozdz. 3.1.1). 
Przy wędrówce wiosennej opisany efekt 
schodkowy mógłby występować na drodze z 
Rugii do Schonen, na jesieni żurawie najpierw 
napotykałyby większe obiekty ze scenariuszy 1 i 
2 . Z uwzględnieniem dostępnej wiedzy dla 
żurawi jest konieczne przedsięwzięcie na 
obszarze O-1.3 odpowiednich działań, aby 
kompleksowo obserwować wędrówki i w ten 
sposób na czas rozpoznawać sytuacje 
większych wędrówek, tak żeby można było 
podejmować skuteczne działania, aby 
zredukować ryzyko kolizji żurawi w tych 
sytuacjach. Według aktualnego stanu wiedzy te 
działania przyczyniają się także do redukcji 
kumulatywnego ryzyka kolizji w rejonie O-1. 
Podsumowując przy realizacji tego wymogu nie 
należy zakładać istotnych kumulatywnych 
efektów planu. 

Szczegółowa kumulatywna analiza pod kątem 
działań barierowych została już przeprowadzona 
w ramach SOOŚ do Planu Rozwoju Obszarów 
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dla Energetyki Wiatrowej (BSH 2019b). Przez 
ewentualne omijanie podczas przelotu 
rozpatrywanych kumulatywnie inwestycji, 
obecnie z uwagi na ogólnie duży zasięg lotu 
wędrujących gatunków można nie oczekiwać 
żadnych istotnych negatywnych efektów dla 
dalszego rozwoju populacji. Powyższe 
stwierdzenie według dotychczasowego stanu 
wiedzy obowiązuje także przy rozpatrywaniu 
kumulatywnym. 

Należy przy tym uwzględnić, że według 
dotychczasowego stan nauki i techniki istnieją 
luki w wiedzy, w szczególności pod względem 
specyficznego dla gatunków zachowania 
migracyjnego przy złych warunkach 
pogodowych (deszcz, mgła). 

Podsumowując można jednak z konieczną 
pewnością wykluczyć istotne kumulatywne 
skutki dla migracji ptaków w rejonie O-1 przez 
farmę wiatrową na obszarze O-1.3, o ile pod 
kątem ryzyka kolizji dla żurawi z wyższym 
obiektami ze scenariuszy 1 i 2 zostaną 
zrealizowane odnośne wymogi podane w § 43 
projektu ustalenia przydatności. 

 Skutki transgraniczne 

Według aktualnego stanu wiedzy obszar O-1.3 
nie spowoduje żadnych istotnych skutków dla 
rejonów sąsiednich państw graniczących z 
niemiecką WSE Morza Bałtyckiego. 

Transgraniczne skutki dla środowiska według § 
2 ust. 3 UVPG są definiowane jako skutki dla 
środowiska w innym państwie. 

Czy zabudowa obszaru N-3.7 może mieć skutki 
dla środowiska w sąsiednich państwach i czy 
ponadto należy je sklasyfikować jako istotne, 
ustala się według okoliczności indywidualnego 
przypadku. 

Według założeń porozumienia w sprawie 
realizacji transgranicznego uczestnictwa między 
Niemcami a Holandią, które rozróżnia między 
projektami, których lokalizacja jest oddalona 
maksymalnie o 5 km od granicy i projektami 

przekraczającymi tę odległość, skutki są bardziej 
prawdopodobne przy przestrzennej bliskości.  

Według przewodnika dla praktycznego 
stosowania Konwencji z Espoo, opracowanego 
przez Holandię, Szwecję i Finlandię w roku 
2003, projektami mogącymi mieć dalekosiężne 
skutku w kontekście transgranicznym są 
projekty prowadzące do obciążenia powietrza i 
wody, projekty stanowiące możliwe zagrożenia 
dla gatunków wędrujących i projekty z 
odniesieniem do zmian klimatycznych. Możliwe 
istotne transgraniczne skutki mogłyby wynikać 
dla wysoce mobilnych dóbr chronionych jakimi 
są ryby, ssaki morskie, ptaki morskie i migrujące, 
oraz ptaki wędrowne i nietoperze, gdyby 
(miejscowe) skutki projektu miały istotny wpływ 
na odnośną populację/ odnośny wędrujący 
gatunek. […] 

Dla dóbr chronionych jakimi są ziemia i woda, 
plankton, bentos, typy biotopu, krajobraz, 
dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 
materialne i człowiek, włącznie z ludzkim 
zdrowiem, można zasadniczo wykluczyć istotne 
skutki transgraniczne. Możliwe istotne skutki 
transgraniczne mogłyby wynikać ewentualnie 
przy kumulatywnym rozpatrywaniu w strefie 
niemieckiego Morza Bałtyckiego dla wysoce 
mobilnych dóbr chronionych jakimi są ryby, ssaki 
morskie, ptaki morskie i migrujące, oraz ptaki 
wędrowne i nietoperze. 

Dla dobra chronionego jakim są ryby SOOŚ 
dochodzi do wyniku, że według obecnego stanu 
wiedzy przez realizację planu nie należy 
oczekiwać żadnych istotnych skutków 
transgranicznych dla tego dobra chronionego, 
ponieważ ten obszar nie ma żadnej 
wyróżniającej się funkcji dla fauny rybiej i z 
drugiej strony rozpoznawalne i prognozowalne 
efekty mają charakter ograniczony do małej 
przestrzeni i przejściowy. Tym samym 
wykluczone są również efekty transgraniczne. 

To dotyczy także dóbr chronionych jakimi są 
ssaki morskie oraz ptaki morskie i migrujące. 
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Wykorzystują one ten obszar przeważnie jako 
obszar wędrowny. Nie należy zakładać istotnej 
utraty siedliska dla ściśle chronionych gatunków 
ptaków morskich i migrujących. Według 
aktualnego stanu wiedzy i z uwzględnieniem 
działań minimalizujących skutki i 
ograniczających szkody można wykluczyć 
istotne skutki transgraniczne. Tak więc 
zezwolenie na instalację fundamentów turbin 
wiatrowych i platform będzie możliwe w 
konkretnej procedurze dopuszczeniowej tylko 
przy zastosowaniu skutecznych środków 
ograniczających natężenie hałasu (por. np. 
Planungsgrundsatz 4.4.1.7 FEP). Na tle 
szczególnego zagrożenia dla oddzielnej 
bałtyckiej populacji morświna w ramach 
realizacji należy przeprowadzać intensywne 
działania monitorujące i ew. dostosowywać 
środki ograniczające natężenie hałasu lub 
koordynować prace budowlane, aby wykluczyć 
ewentualne efekty kumulatywne. 

Dla ptaków wędrownych wzniesione na 
obszarze O-1.3 turbiny wiatrowe mogą stanowić 
barierę bądź ryzyko kolizji. Ryzyko kolizji 
generalnie, w szczególności dla nocnych 
wędrówek małych ptaków, należy 
minimalizować przez odpowiednie środki na 

rzecz unikania efektów wabienia przez 
oświetlenie. Dodatkowo, ze względu na wyższe 
turbiny wiatrowe, dla żurawi jest konieczne 
przedsięwzięcie na obszarze O-1.3 
odpowiednich działań, aby kompleksowo 
obserwować wędrówki i w ten sposób na czas 
rozpoznawać sytuacje większych aktywności, 
tak żeby można było podejmować skuteczne 
działania, aby zredukować ryzyko kolizji żurawi 
w tych sytuacjach. W odniesieniu do działania 
barierowego wobec całkowitej długości szlaków 
migracji różnych migrujących gatunków i 
stosunkowo krótkiego odcinka szlaku nad 
Morzem Bałtyckim można z konieczną 
pewnością wykluczyć skutki transgraniczne.  

Także dla migracji nietoperzy kumulatywne 
oszacowanie ryzyka zagrożenia w obecnym 
momencie nie jest możliwe, ponieważ do dziś 
brak jest wystarczającej wiedzy o szlakach 
migracyjnych, wysokościach i natężeniu 
migracji. Generalnie należy założyć, że 
ewentualnym istotnym transgranicznym 
skutkom przez plan zapobiegnie się w taki sam 
sposób przez odpowiednie działania 
zapobiegawcze i ograniczające, jakie należy 
zastosować dla migracji ptaków.

 

.  



154 Badanie pod kątem prawa o ochronie biotopu 

 

5 Badanie pod kątem prawa o 
ochronie biotopu 

Zgodnie z § 7 ust. 2 nr 4 BNatSchG, biotop jest 
przestrzenią życiową biocenozy dziko żyjących 
zwierząt i roślin. Biocenoza rozumiana jest jako 
zbiorowisko organizmów różnych gatunków w 
ograniczonej przestrzeni życiowej (SCHÜTTE/ 
GERBIG w SCHLACKE GK-BNatSchG, § 7, 
marginal Rn. 36) W Niemczech wyróżnia się 764 
typy biotopów(HENDRISCHKE/ KIEß w SCHLACKE 
GK-BNatSchG, § 30, Rn. 8). Określone części 
przyrody i krajobrazu, które mają szczególne 
znaczenie jako biotopy, są prawnie chronione, § 
30 ust. 1 BNatSchG 

 Podstawa prawna 

§ 30 BNatSchG zapewnia ochronę prawną tych 
biotopów, które wymagają szczególnej ochrony 
ze względu na ich rzadkość występowania, 
zagrożenie lub szczególne znaczenie jako 
siedlisk szczególnych gatunków zwierząt lub 
roślin(HENDRISCHKE/ KIEß w Schlacke GK-
BNatSchG, § 30, Rn. 8). Zgodnie z § 56 ust. 1 
BNatSchG normy Federalnej Ustawy o ochronie 
przyrody obowiązują również w niemieckiej 
WSE. 

§ 30 ust. 2 nr 6 BNatSchG wymienia chronione 
prawem biotopy przybrzeżne i morskie. 
Znaczenie dla WSE mają rafy, piaszczyste 
ławice sublitoralne, bogate gatunkowo żwiry, 
piaski gruboziarniste i osadowe oraz muliste 
grunty z odwiercaną megafauną gleby. Te 
ostatnie nigdy nie zostały zarejestrowane w 
WSE ze względu na brak piórówek – gatunków 
charakterystycznych dla biotopu. 

Ochrona prawna tych biotopów obowiązuje 
bezpośrednio, bez konieczności dodatkowego 
administracyjnego wyznaczania obszaru. 
Objaśnienia i definicje poszczególnych typów 
biotopów znajdują się w uzasadnieniu do 
federalnej ustawy o ochronie przyrody. BfN 
opublikował również instrukcje katalogowania 
dla różnych typów morskich biotopów. Ponadto 

w przypadku biotopów, które reprezentują 
również typy siedlisk FHH (np. rafy, piaszczyste 
ławice) można sięgnąć do pozycji „Interpretation 
Manual of European Habits – EUR27” 
(HENDRISCHKE/ KIEß w SCHLACKE GK-
BNatSchG, § 30, Rn. 11). 

W ramach niniejszego badania pod kątem prawa 
o ochronie biotopu bada się, czy na terenie lub 
w obszarze badania występują prawnie 
chronione typy biotopów zgodnie z § 30 
BNatSchG, a jeśli tak, to czy w czasie realizacji 
planu jest zagwarantowany zakaz niszczenia i 
negatywnego oddziaływania.  

Zgodnie z § 30 ust. 2 zdanie 1 federalnej ustawy 
o ochronie przyrody (BNatSchG) zakazane są 
wszelkie działania, które mogą spowodować 
zniszczenie lub inne istotne negatywnego 
oddziaływania na typy biotopów morskich 
wymienionych w § 30 ust. 2 zdanie 1 nr 6 
BNatSchG. 

Bezpośrednie i stałe wykorzystanie biotopu 
chronionego na podstawie § 30 BNatSchG 
stanowi zasadniczo poważne negatywne 
oddziaływanie. W oparciu o metodologię 
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007), negatywne 
oddziaływanie w pojedynczych przypadkach 
może zostać sklasyfikowane jako nieistotne, 
jeżeli spełnione są różne kryteria jakościowo-
funkcjonalne, ilościowe, bezwzględne i 
względne, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki 
wpływu i rozpatrując je łącznie. Centralnym 
elementem tego założenia w ocenie są 
orientacyjne wartości dla bezwzględnych 
ilościowych strat powierzchni dotkniętych 
składników biotopu, których w zależności od ich 
ogólnej wielkości nie wolno przekroczyć. 
Zasadniczo ustalono wartość orientacyjną w 
wysokości 1% jako maksymalną wartość 
względnej utraty powierzchni. 

 Prawnie chronione typy 
biotopów 
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Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, dla obszaru 
O-1.3 brak jest przesłanek wskazujących na 
istnienie prawnie chronionych biotopów zgodnie 
z § 30 BNatSchG.  

W trakcie wstępnych badań geologicznych tego 
obszaru skatalogowano liczne obiekty i struktury 
w obszarze O-1.3, z skupiskami we wschodniej i 
południowej części obszaru. Nadal trwają 
badania nad bardziej precyzyjną klasyfikacją 
tych obiektów/struktur (płaskie wgłębienia z 
niewielkim wzniesieniem w środku). 

Jeżeli po zakończonej analizie obiektów 
ustalonych w ramach geologicznego badania 

wstępnego obszaru O-1.3 miałyby pojawić się 
wskazówki co do istnienia prawnie chronionych 
biotopów, zostaną one odpowiednio 
uwzględnione w badaniu przydatności. 

 Wynik badania 

Ponieważ, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, 
na obszarze O-1.3 nie występują biotopy 
chronione zgodnie z § 30 BNatSchG, można 
wykluczyć poważne negatywne oddziaływanie 
na prawnie chronione biotopy w rozumieniu § 30 
ust. 2 BNatSchG.
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6 Badanie pod kątem prawa o 
ochronie gatunków 

Podczas realizacji planu w rozumieniu budowy i 
eksploatacji morskich turbin wiatrowych, w tym 
urządzeń pomocniczych wymaganych do ich 
eksploatacji, przestrzegane są przepisy prawa 
ochrony gatunków. 

 Podstawa prawna 

Ochrona gatunków jest ustalona w §§ 37 i 
następnych BNatSchG jako wieloetapowy reżim 
ochrony i ma również zastosowanie w 
niemieckiej WSE ze względu na rozszerzenie 
zgodnie z § 56 ust. 1 BNatSchG. 

§ 39 BNatSchG zawiera ogólną podstawową 
ochronę dla wszystkich dzikich gatunków.  

Zgodnie z § 44 ust. 1 nr 1, 3 i 4 BNatSchG, 
wyższy poziom ochrony dotyczy gatunków 
szczególnie chronionych, a zgodnie z § 44 ust. 1 
nr 2 BNatSchG, najwyższy poziom ochrony 
dotyczy gatunków ściśle chronionych, w tym 
europejskich gatunków ptaków.  

Zgodnie z § 7 ust. 1 nr 13 BNatSchG gatunkami 
szczególnie chronionymi są gatunki zwierząt i 
roślin wymienione w załączniku A lub B do 
Konwencji Waszyngtońskiej o 
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem 
(rozporządzenie (WE) nr 338/97), gatunki 
zwierząt i roślin wymienione w załączniku IV 
dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG), 
gatunki ptaków europejskich oraz gatunki 
wymienione w rozporządzeniu o ochronie dzikiej 
fauny i flory (Bundesartenschutzverordnung – 
BArtSchV).  

Ściśle chronione, zgodnie z § 7 ust. 1 nr 14 
BNatSchG, są gatunki wymienione w załączniku 
A lub B do Konwencji Waszyngtońskiej o 
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem 
(rozporządzenie (WE) nr 338/97), gatunki 
zwierząt i roślin wymienione w załączniku IV do 

dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) 
oraz gatunki ściśle chronione zgodnie z 
BArtSchV.  

Zgodnie z § 44 ust. 1 nr 1 BNatSchG nie wolno 
kaleczyć lub zabijać dzikich zwierząt gatunków 
szczególnie chronionych. Zakaz dostępu na 
podstawie § 44 ust. 1 nr 1 BNatSchG ma na celu 
ochronę osobników i jako taki jest niedostępny 
dla relatywizacji związanej z populacją 
(Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann 
BNatSchG § 44 Rn. 9). Zgodnie z § 44 ust. 5 
zdanie 2 nr 1 BNatSchG, naruszenia zakazu 
zabijania i okaleczania zgodnie z ust. 1 pkt. 1 nie 
ma między innymi wtedy, „jeżeli szkoda 
spowodowana ingerencją lub inwestycją nie 
zwiększa znacząco ryzyka zabicia i okaleczenia 
okazów danego gatunku i nie można uniknąć 
tego negatywnego wpływu poprzez 
zastosowanie zalecanych, uznanych przez 
specjalistów środków ochronnych”. 

Zgodnie z § 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG dziko 
żyjącym zwierzętom gatunków ściśle 
chronionych i gatunkom ptaków europejskich nie 
wolno w sposób istotny zakłócać okresów 
rozrodu, odchowu, pierzenia, zimowania i 
migracji. Nie ma tu znaczenia, czy dana szkoda 
lub przeszkadzanie są uzasadnione, czy też 
motywy, pobudki, motywy lub subiektywne 
tendencje nie odgrywają roli w naruszeniu 
zakazów dotyczących ochrony gatunkowej na 
podstawie prawa o ochronie gatunków 
(LANDMANN/ROHMER UMWELTR GELLERMANN 

BNATSCHG § 44 RN. 10–14).  

Istotne zakłócenie nie występuje w przypadku 
pojedynczych osobników, ale dopiero wtedy, 
gdy zakłócenie pogarsza stan ochrony lokalnej 
populacji gatunku (BVerwGE 130, 299; 
BVerwGE 131, 274).  

W uzasadnieniu poprawki do BNatSchG 2007 
termin lokalnej populacji zdefiniowano w 
następujący sposób: „Lokalna populacja 
obejmuje te siedliska (częściowe) i obszary 
działalności osobników gatunku, które są w 
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relacji przestrzenno-funkcjonalnej 
wystarczającej do zaspokojenia potrzeb 
(przestrzeni) życia gatunku”. 

Zgodnie z wytycznymi w sprawie 
rygorystycznego systemu ochrony gatunków 
zwierząt mających znaczenie dla Wspólnoty w 
ramach Dyrektywy FFH (Rn. 39) do zakłócenia 
w rozumieniu art. 12 dyrektywy FFH dochodzi 
wtedy, jeżeli dana czynność zmniejsza szanse 
przeżycia, sukcesu reprodukcyjnego lub 
zdolności reprodukcyjnej gatunku chronionego 
lub jeżeli czynność ta prowadzi do zmniejszenia 
jego obszaru rozpowszechnienia. Z drugiej 
strony, sporadyczne zakłócenia bez 
prawdopodobnych negatywnych skutków dla 
danego gatunku nie są uważane za zakłócenia 
w rozumieniu art. 12 dyrektywy FFH. 

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, 
pogorszenie stanu ochrony miejscowej populacji 
należy założyć wtedy, jeśli szanse na 
przetrwanie, sukces reprodukcyjny lub zdolność 
reprodukcyjna zmniejszą się (BT-Drs. 16/5100, 
s. 11), przy czym musi to być ocenione dla 
każdego gatunku w każdym indywidualnym 
przypadku. Istotne jest przy tym, czy zakłócenie 
jest związane ze skutkami, które w świetle 
okoliczności danego przypadku i sytuacji w 
zakresie ochrony danego gatunku wydają się 
mieć negatywny wpływ na stan ochrony 
miejscowej populacji (podobnie jak w przypadku 
OVG Berlin NuR 2009, 898 (899), np. jeśli 
pogorszy się stan rzadkich okazów lub bardzo 
zagrożonych gatunków, skrzywdzone osobniki 
należą do małych populacji lokalnych lub 
zakłócenie dotyczy wszystkich zwierząt z 
populacji, O KTÓREJ JEST MOWA 

(LANDMANN/ROHMER UMWELTR GELLERMANN 

BNATSCHG § 44 Rn. 13). Przeciw istotnemu 
zakłóceniu może przemawiać np powszechne 
występowanie gatunku o ewentualnie dużych 
populacjach lokalnych (BVerwG NuR 2008, 633 
Rn. 258) lub istnienie alternatywnych obszarów 
bez zakłóceń które mogą być wykorzystywane 

przez zwierzęta (LANDMANN/ROHMER UMWELTR 

GELLERMANN BNATSCHG § 44 RN. 14). 

W ramach niniejszego badania na podstawie 
prawa o ochronie gatunków bada się, czy w 
trakcie realizacji planu, tj. podczas budowy i 
eksploatacji turbin wiatrowych i innych obiektów, 
spełnione są wymogi § 44 ust. 1 nr 1 i nr 2 
BNatSchG dla specjalnie i ściśle chronionych 
gatunków zwierząt. W szczególności bada się, 
czy budowa i eksploatacja instalacji nie narusza 
zakazów wynikających z prawa ochrony 
gatunków.  

Niniejsze badanie odbywa się na płaszczyźnie 
badania generalnej przydatności obszaru O-1.3 
dla wytwarzania energii elektrycznej z energii 
wiatru. W tym momencie brak jest ustalenia 
technicznie konstrukcyjnego wykonania 
konkretnej inwestycji. Pod tym względem w 
ramach późniejszej indywidualnej procedury 
dopuszczeniowej konieczna jest aktualizacja 
oceny ochrony gatunkowej z uwzględnieniem 
konkretnych parametrów projektu. 

 Ssaki morskie 

Jak już wyjaśniono, obszar O-1.3 obejmuje wraz 
z morświnem gatunki wymienione w załączniku 
IV (gatunki zwierząt i roślin wymagające ścisłej 
ochrony mające znaczenie dla Wspólnoty) do 
dyrektywy FFH, a także fokę pospolitą i fokę 
szarą jako rodzime ssaki i gatunki szczególnie 
chronione na mocy federalnego rozporządzenia 
o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory 
(załącznik 1 BArtSchV). Przy czym morświny 
występują przez cały rok w różnych ilościach. 
Foki pospolite i foki szare występują w małych 
ilościach i nieregularnie. 

W związku z tym należy również zapewnić 
przydatność obszaru ze względu na § 44 ust. 1 
BNatSchG.  

Użytkowanie przez ssaki morskie różni się 
znacznie pomiędzy poszczególnymi obszarami 
FEP w niemieckiej WSE Morza Północnego. 
Strefa O-1, która obejmuje również obszar O-
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1.3, ma w zależności od sezonu na wiosnę 
znaczenie średnie do dużego dla morświnów, 
ale znaczenie małe do średniego dla fok szarych 
i fok pospolitych. 

 

 Morświn zwyczajny 

6.2.1.1 § 44 ust. 1 pkt 1 BNatSchG (zakaz 
zabijania i okaleczania) 

Zgodnie z § 44 ust. 1 nr 1 BNatSchG zabronione 
jest zabijanie lub okaleczanie dzikich zwierząt 
należących do gatunków szczególnie 
chronionych, tzn. zwierząt wymienionych w 
załączniku IV do Dyrektywy FFH, takich jak 
morświn.  

BfN regularnie w swoich oświadczeniach 
wychodzi z założenia, że zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy, u morświnów obrażenia 
występują w postaci czasowej utraty słuchu, gdy 
zwierzęta są narażone na jednorazowy poziom 
ciśnienia akustycznego (SEL) wynoszący 164 
dB re 1 µPa2/Hz lub szczytowy poziom 200 dB 
re 1 µPa. 

Według oceny BfN istnieje wystarczająca 
pewność, że przy zachowaniu ustalonych 
wartości granicznych 160 dB dla poziomu 
zdarzenia akustycznego (SEL05) i 190 dB dla 
poziomu szczytowego w odległości 750 m od 
punktu emisji, nie może dojść do zabicia i 
okaleczenia morświnów zgodnie z § 44 ust. 1 nr 
1 BNatSchG.  

Przy tym BfN uwzględnia powszechne obecnie 
stosowanie monopali o średnicy do 8,2 m i pali 
typu Jacket o średnicy do 4 m. BfN zakłada, że 
za pomocą odpowiednich środków, takich jak 
np. wypłaszanie, zapewniona zostanie 
procedura miękkiego startu itp, aby w promieniu 
750 m wokół miejsca wbijania pali nie 
przebywały żadne morświny. 

BSH zgadza się z tą oceną i w ramach oceny 
przydatności, a następnie w ramach 
indywidualnej procedury dopuszczeniowej oraz, 

w razie potrzeby, w ramach ich realizacji, 
zamawia niezbędne środki ochrony przed 
hałasem i inne środki łagodzące (tzw. unikanie 
konfliktów lub środki łagodzące (np. LAU in: 
FRENZ/MÜGGENBORG, BNatSchG, Commentary, 
Berlin 2011, § 44 Rn 3)). Środki te podlegają 
ścisłemu monitoringowi przewidzianemu w 
regulaminie w celu zagwarantowania koniecznej 
pewności, że nie dojdzie do zabronionego czynu 
zabicia i okaleczenia wg § 44 ust. 1 nr 1 
BNatSchG.  

W ramach oceny przydatności przyszła 
jednostka realizująca projekt otrzymuje 
polecenie każdorazowego zastosowania 
najcichszej metody pracy dostępnej w 
warunkach, w których urządzenia są stawiane i 
instalowane. Na tej podstawie BSH, w ramach 
indywidualnej procedury dopuszczeniowej oraz 
w ramach realizacji, może w odniesieniu do 
poszczególnych etapów pracy, zarządzić 
konkretne procedury takie jak wypłaszanie oraz 
powolny wzrost energii wbijania, za pomocą tzw. 
procedur „miękkiego startu”. Poprzez 
wypłaszanie i „miękki start” można zapewnić, że 
na odpowiednim obszarze wokół miejsca 
wbijania pali nie ma żadnych morświnów ani 
innych ssaków morskich, ale tylko w odległości 
do 750 m od miejsca budowy.  

Ponadto dzięki wymaganemu i określonemu w 
ocenie odpowiedniości stopniowi redukcji hałasu 
można założyć, że poza obszarem, na którym z 
powodu wypłaszania nie oczekuje się obecności 
morświnów nie wystąpią zabójcze i długotrwałe 
negatywne skutki emitowania hałasu. 

Środki zarządzone przez BSH w ramach oceny 
odpowiedniości lub później w ramach 
indywidualnej procedury dopuszczeniowej w 
rezultacie uniemożliwiają z wystarczającą 
pewnością wystąpienie naruszenia zakazów 
dotyczących ochrony gatunków określonych w § 
44 ust. 1 nr 1 BNatSchG. 

Ponadto, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, 
ani eksploatacja instalacji wytwarzających 
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energię, ani układanie i eksploatacja 
wewnętrznego okablowania parku na obszarze 
O-1.3 nie będą miały istotnego negatywnego 
wpływu na ssaki morskie, które spełniają kryteria 
zabijania i obrażania zgodnie z § 44 ust. 1 nr 1 
BNatSchG. 

6.2.1.2  § 44 ust. 1 Nr. 2 BNatSchG 
(zakaz zakłócania) 

Zgodnie z § 44 ust. 1 p. 2 BNatSchG zabronione 
jest powodowanie znaczących zakłóceń w 
stosunku do dzikich zwierząt gatunków ściśle 
chronionych w okresach rozrodu, lęgu, 
pierzenia, zimowania i migracji, przy czym za 
znaczące zakłócenie uznaje się takie, które 
powoduje pogorszenie stanu ochrony 
miejscowej populacji gatunku.  

Zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 
siedliskowej oraz w rozumieniu § 44 ust. 1 p. 2 w 
związku z § 7 ust. 1 p.14 BNatSchG morświn 
stanowi gatunek podlegający ścisłej ochronie, 
zatem w jego przypadku należy przeprowadzić 
również badanie pod kątem prawa ochrony 
gatunku. 

Ocena ochrony gatunkowej zgodnie z art. 44 ust. 
1 p. 2 BNatSchG odnosi się do istotnych dla 
populacji zaburzeń lokalnej populacji, których 
występowanie różni się na obszarach 
niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego.  

W swoich stanowiskach w kontekście procedur 
zatwierdzania planu i realizacji BfN regularnie 
bada istnienie zakłócenia ochrony gatunków w 
rozumieniu § 44 ust. 1, nr 2 BNatSchG. 
Dochodzi do wniosku, że można uniknąć 
wystąpienia znacznych zakłóceń w związku z 
hałasem podwodnym związanym z budową w 
odniesieniu do dobra chronionego jakim jest 
morświn, pod warunkiem, że poziom zdarzeń 
akustycznych wynoszący 160 dB lub szczytowy 
poziom 190 dB nie zostanie przekroczony w 
każdym przypadku w odległości 750 m od 
punktu emisji i że na niemieckim Morzu 
Północnym dostępne są wystarczające obszary 
alternatywne. Według BfN ostatni punkt ma być 

zapewniony poprzez czasową koordynację 
działań różnych jednostek realizujących projekt, 
które generują intensywny hałas, w celu 
zapewnienia, że nie więcej niż 10 % obszaru 
niemieckiej WSE Morza Północnego jest 
dotknięte zakłóceniami powodującymi hałas 
(koncepcja redukcji hałasu BMU, grudzień 2013 
r.).  

Skutki fazy budowy 

Nie oczekuje się, że tymczasowe wykonywanie 
prac związanych z wbijaniem pali spowoduje 
zakłócenie spokoju morświnów zwyczajnych w 
rozumieniu § 44 ust. 1 pkt 2 Federalnej ustawy o 
ochronie przyrody.  

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie można 
zakładać, że zakłócenia, które mogą wystąpić w 
wyniku podejmowania racjonalnych działań 
budowlanych, pogorszyłyby stan zachowania 
„lokalnej populacji”. 

Poprzez skuteczne zarządzanie ochroną przed 
hałasem, w szczególności poprzez stosowanie 
odpowiednich systemów ochrony przed hałasem 
w rozumieniu specyfikacji z projektu oceny 
przydatności i ustaleń z indywidualnej procedury 
zatwierdzenia BSH oraz przy uwzględnieniu 
specyfikacji z koncepcji ochrony przed hałasem 
BMU (2013), nie należy oczekiwać negatywnych 
skutków wbijania pali na morświny zwyczajne. 

W tym celu projekt oceny odpowiedniości 
zawiera wymóg, aby jednostka realizująca 
projekt koordynowała prace związane z 
wbijaniem pali wymagane dla jej projektu razem 
z pracami nad innymi projektami, które 
potencjalnie mogłyby zostać zbudowane w tym 
samym okresie. Decyzja BSH o zatwierdzeniu 
planu będzie zawierać bardziej szczegółowe 
instrukcje, które zapewnią skuteczne 
zarządzanie ochroną przed hałasem za pomocą 
odpowiednich środków.  

Zgodnie z zasadą ostrożności środki mające na 
celu unikanie i zmniejszanie skutków hałasu 
podczas budowy są określane zgodnie z 
najnowszym stanem wiedzy i techniki. Środki 
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mające na celu zapewnienie zgodności z 
wymogami ochrony gatunków określonymi w 
ocenie odpowiedniości lub później w decyzji o 
zatwierdzeniu planu zostaną skoordynowane z 
BSH w trakcie wdrażania i w razie potrzeby 
dostosowane. W ramach procesu zatwierdzania 
planu zaleca się następujące regularnie 
działania mające na celu zmniejszenie hałasu i 
ochronę środowiska: 

• przygotowanie przed rozpoczęciem budowy 
prognozy emisji hałasu uwzględniającej 
właściwości specyficzne dla terenu i 
instalacji (Basic Design) 

• wybór metody budowy o najniższym 
poziomie hałasu zgodnie z aktualnym 
stanem techniki i istniejącymi warunkami  

• przygotowanie skonkretyzowanej koncepcji 
ochrony przed hałasem dostosowanej do 
wybranych konstrukcji fundamentowych i 
procesów budowy, do wykonania robót 
związanych z wbijaniem pali, zasadniczo na 
dwa lata przed rozpoczęciem budowy, a w 
każdym razie przed zawarciem umów 
dotyczących elementów narażonych na 
hałas,  

• stosowanie powiązanych środków mających 
na celu zmniejszenie hałasu, pojedynczo lub 
w połączeniu, zdalnie sterowane palowanie 
(system kurtyn pęcherzykowych) oraz, w 
razie potrzeby, systemów redukcji hałasu w 
pobliżu pali, zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i techniki 

• uwzględnienie charakterystyki młota i 
możliwości kontroli procesu wbijania pali w 
koncepcji ochrony przed hałasem 

• koncepcja wypłoszenia zwierząt z obszaru 
zagrożonego (co najmniej w promieniu 750 
m wokół miejsca wbijania pali) 

• koncepcja monitorowania skuteczności 
środków mających na celu zmniejszenie 
hałasu 

• konstrukcja instalacji służąca zmniejszeniu 
hałasu zgodnie z aktualnym stanem techniki. 

Środki ograniczające rozprzestrzenianie i 
procedura tzw. „Miękkiego startu” są stosowane 
w celu zapewnienia zwierzętom znajdującym się 
w pobliżu wbijania pali możliwości oddalenia się 
lub podjęcia w odpowiednim czasie działań 
omijających.  

Nawet środek nakazany w celu uniknięcia 
ryzyka uśmiercenia zgodnie z § 44 ust. 1 p. 1 
Federalnej ustawy o ochronie przyrody, jak np. 
wypłoszenie gatunku, może zasadniczo spełniać 
definicję zakazu zakłócania, jeśli następuje ono 
w okresach chronionych i jest znaczące 
(BVerwG, wyrok z dnia 27 listopada 2018 r. – 9 
A 8/17, cytowany za juris). 

Do wypłoszenia do 2017 r. jako system 
ostrzegania stosowano kombinację pingerów, a 
następnie tzw. Seal Scarers. Wszystkie wyniki 
monitoringu za pomocą akustycznej detekcji 
morświna w pobliżu przybrzeżnych placów 
budowy, gdzie wbijano pale, potwierdziły, że 
stosowanie wypłoszenia zawsze było skuteczne. 
Zwierzęta opuszczały strefę zagrożenia na 
danym placu budowy. Jednak zabiegom 
wypłaszającym z użyciem Seal Scarer 
towarzyszy duża utrata siedliska, spowodowana 
reakcjami ucieczki zwierząt i dlatego stanowi to 
zakłócenie (Brandt et al., 2013, Dähne et al., 
2017, Diederichs et al., 2019).  

Aby temu zapobiec, od 2018 roku w projektach 
budowlanych w niemieckiej WSE Morza 
Północnego stosowany będzie nowy system 
odstraszania zwierząt z zagrożonego obszaru 
placów budowy, tzw. system ochrony fauny 
(Fauna Guard System). Opracowanie nowych 
systemów wypłaszających, takich jak System 
Ochrony Fauny, po raz pierwszy otwiera 
możliwość dostosowania środków dla 
morświnów i fok w taki sposób, aby wykluczyć 
zabijanie i zaistnienie czynu zabronionego w 
rozumieniu § 44 ust. 1 p. 1 BNatSchG z 
odpowiednią pewnością bez równoczesnego 
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doprowadzenia do zakłócenia w rozumieniu § 44 
ust. 1, nr 2 BNatSchG. 

Korzystaniu z Systemu Ochrony Fauny 
towarzyszą środki monitorujące. W ramach 
projektu badawczego systematycznie 
analizowane są efekty działania Systemu 
Ochrony Fauny. W razie konieczności, w 
przyszłych projektach budowlanych będzie 
wymagane wprowadzenie zmian w stosowaniu 
systemu.  

Na podstawie powyższego wymogu można 
zamówić ten, ale również inny rodzaj urządzenia 
wypłoszającego, jeśli okaże się on bardziej 
odpowiedni na podstawie stanu wiedzy i stanu 
techniki. 

Wybór środków ochrony przed hałasem przez 
kolejną jednostkę realizującą projekt musi 
opierać się na najnowszym stanie nauki i 
techniki oraz na doświadczeniach zdobytych już 
w innych projektach morskich. Wiedzę z 
praktycznego doświadczenia w stosowaniu 
technicznych systemów nagłaśniających, jak 
również z doświadczenia w sterowaniu 
procesem wbijania pali w związku z 
właściwościami młota impulsowego uzyskano w 
szczególności podczas prac fundamentowych w 
projektach „Butendiek”, „Borkum Riffgrund I”, 
„Sandbank”, Gode Wind 01/02”, „NordseeOne”, 
„Veja Mate”, „Arkona Becken Südost”, „Merkur 
Offshore” i innych. Aktualne badanie zlecone 
przez BMU (Bellmann, 2020 w przygotowaniu) 
zawiera ocenę krzyżową i prezentację wyników 
wszystkich technicznych środków redukcji 
hałasu stosowanych dotychczas w projektach 
niemieckich. 

Wyniki bardzo szeroko zakrojonego monitoringu 
fazy budowy 20 morskich farm wiatrowych 
potwierdziły, że środki mające na celu uniknięcie 
i ograniczenie zakłóceń hałasu dla morświna 
zwyczajnego są skutecznie wdrażane, a wymogi 
koncepcji ochrony przed hałasem BMU (2013) 
są w pełni realizowane. Aktualny stan wiedzy 
uwzględnia place budowy w wodach o 

głębokości od 22 m do 41 m, w podłożach o 
jednorodnych profilach piaszczystych do 
niejednorodnych i trudnych do penetracji oraz 
pale o średnicach do 8,1 m. Wykazano, że 
przemysł znalazł rozwiązania w różnych 
procedurach w celu skutecznego 
zharmonizowania procesów instalacyjnych i 
ochrony przed hałasem.  

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i na 
podstawie dotychczasowego rozwoju 
technicznej ochrony przed hałasem, można 
przyjąć, że znaczne zakłócenia dla morświna 
zwyczajnego można wykluczyć z prac 
fundamentowych na obszarze O-1.3, nawet przy 
założeniu zastosowania pali o średnicy do 10 m. 

Ponadto decyzja BSH w sprawie zatwierdzenia 
planu określa środki monitorowania i pomiaru 
hałasu w celu zidentyfikowania potencjalnego 
ryzyka na miejscu na podstawie konkretnych 
parametrów projektu oraz, w razie potrzeby, 
rozpoczęcia działań ograniczających szkody.  

Nowe ustalenia potwierdzają, że redukcja 
emitowanego hałasu poprzez zastosowanie 
technicznych systemów redukcji hałasu 
wyraźnie zmniejsza skutki zakłóceń dla 
morświnów. Minimalizacja skutków dotyczy 
zarówno przestrzennego, jak i czasowego 
rozszerzenia zakłóceń (Brandt et al. 2016). 

W związku z tym, poprzez stosowanie wyżej 
wymienionych środków ścisłej ochrony przed 
hałasem i redukcji hałasu zgodnie ze 
specyfikacjami zawartymi w projekcie oceny 
przydatności i ustaleniami zawartymi w 
decyzjach o zatwierdzeniu planów oraz poprzez 
przestrzeganie wartości granicznej 160 dB SEL5 
w odległości 750 m, nie należy się obawiać 
istotnych zakłóceń w rozumieniu § 44 ust. 1, nr 
2 BNatSchG. Ponadto określono również 
zapotrzebowanie BfN na koordynację terminów 
realizacji faz budowy o dużym natężeniu hałasu 
przez różne jednostki realizujące projekt w 
niemieckiej WSE Morza Północnego zgodnie ze 
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specyfikacją koncepcji ochrony przed hałasem 
BMU (2013). 

Skutki w trakcie eksploatacji: 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie można 
przyjąć, że eksploatacja morskich turbin 
wiatrowych powoduje zakłócenia zgodnie z § 44 
ust. 1 p. 2 BNatSchG. W przypadku 
prawidłowego pod względem konstrukcyjnym 
wykonania instalacji, zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy nie należy oczekiwać dla morświnów 
żadnych negatywnych długoterminowych 
skutków wynikających z emisji hałasu 
związanych z eksploatacją turbin. Wszelkie 
oddziaływania są ograniczone do 
bezpośredniego sąsiedztwa instalacji i zależą od 
rozchodzenia się dźwięku na danym obszarze, a 
także od obecności innych źródeł dźwięku i 
hałasu w tle, takich jak np. żegluga (Madsen et 
al. 2006). Potwierdzają to wyniki 
eksperymentalnych prac nad postrzeganiem 
sygnałów akustycznych o niskiej częstotliwości 
przez morświny przy użyciu symulowanego 
hałasu eksploatacyjnego z morskich turbin 
wiatrowych (LUCKE et al. 2007b): Efekty 
maskujące zostały zarejestrowane przy 
symulowanym poziomie hałasu 
eksploatacyjnego 128 dB re 1 µPa przy 
częstotliwościach 0,7, 1,0 i 2,0 kHz. Nie 
stwierdzono natomiast istotnych efektów 
maskujących przy poziomie hałasu 
eksploatacyjnego 115 dB re 1 µPa. Pierwsze 
wyniki wskazują zatem, że efektów maskujących 
wynikających z hałasu eksploatacyjnego można 
oczekiwać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie 
danej instalacji, przy czym intensywność zależy 
od rodzaju zakładu. 

Wyniki badań nad wykorzystaniem siedlisk na 
morskich farmach wiatrowych przez morświny z 
eksploatacji holenderskiej morskiej farmy 
wiatrowej „Egmont aan Zee” potwierdzają to 
założenie. Za pomocą rejestracji akustycznej 
przeanalizowano korzystanie z powierzchni 
farmy wiatrowej ew. dwóch powierzchni 
referencyjnych przez morświny przed budową 

instalacji (nagranie bazowe) i przez dwa kolejne 
lata fazy eksploatacji. Wyniki tego opracowania 
potwierdzają wyraźny i statystycznie znaczący 
wzrost aktywności akustycznej na wewnętrznym 
obszarze farmy wiatrowej w fazie eksploatacji w 
porównaniu z aktywnością ew. korzystaniem 
podczas nagrania bazowego (SCHEIDAT et al. 
2011). Wzrost aktywności morwinów wewnątrz 
farmy wiatrowej podczas eksploatacji 
przewyższył znacząco wzrost aktywności na 
obydwu powierzchniach referencyjnych. Wzrost 
korzystania z powierzchni farmy wiatrowej był 
wyraźnie niezależny od sezonowości i 
zmienności w ciągu roku. Autorzy opracowania 
widzą tu bezpośredni związek pomiędzy 
obecnością instalacji i zwiększonym 
korzystaniem z powierzchni przez morświny. 
Przypuszczają, że przyczynami są czynniki, jak 
wzbogacenie dostępnego pożywienia wskutek 
tak zwanego „efektu rafy” lub uspokojenia 
obszaru wskutek braku połowów i żeglugi lub 
przypuszczalnie pozytywnego połączenia tych 
czynników. 

Wyniki badań w okresie eksploatacyjnym 
projektu „alpha ventus” również wykazują powrót 
do schematów rozmieszczenia i liczebności 
morświna, które są porównywalne – a w 
niektórych przypadkach wyższe – z wynikami 
badań podstawowych z 2008 r.  

Wyniki monitoringu okresu eksploatacyjnego 
morskich farm wiatrowych w WSE nie 
dostarczyły jeszcze jednoznacznych rezultatów. 
Badanie przeprowadzone według StUK4 za 
pomocą badań lotniczych ujawniło jak dotąd 
mniej przypadków zaobserwowania morświnów 
wewnątrz obszarów farm wiatrowych niż na 
zewnątrz. Jednak rejestracja akustyczna 
użytkowania siedlisk za pomocą specjalnych 
podwodnych urządzeń pomiarowych, tzw. 
CPOD, pokazuje, że morświny korzystają z 
obszarów farm wiatrowych (Butendiek 2017, 
North Helgoland, 2019, Krumpel et al., 2017, 
2018, 2019). Obie metody – rejestracja 
wizualna/cyfrowa z samolotu i rejestracja 
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akustyczna – wzajemnie się uzupełniają, tzn. 
wyniki obu metod muszą być wykorzystane do 
identyfikacji i oceny możliwych efektów. 
Wspólna analiza danych, opracowanie 
odpowiednich kryteriów oceny i opis znaczenia 
biologicznego powinny być przedmiotem 
programu badawczego. 

Dla zagwarantowania wystarczającej pewności, 
że nie dojdzie do zaistnienia przypadku 
zakłócenia w rozumieniu § 44 ust. 1 nr 2 
BNatSchG, należy zapewnić konstrukcję 
instalacji, która zmniejsza hałas roboczy, 
zgodnie z aktualnym stanem techniki zaleconym 
w projekcie ustalenia przydatności (§ 8 ust. 4). 

Zalecany jest odpowiedni monitoring dla fazy 
eksploatacji poszczególnego projektu w 
obszarze O-1.3, aby móc rejestrować i oceniać 
wszelkie ewentualne oddziaływania specyficzne 
dla danej siedziby i danego projektu. 

W rezultacie zarządzone środki ochronne są 
wystarczające, aby zapewnić, że w odniesieniu 
do morświnów eksploatacja urządzeń w 
obszarze N-3.7 nie stanowi czynu zabronionego 
wg § 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG.  

 Inne ssaki morskie 

Zgodnie z § 7 ust. 1 p. 13 lit. c) BNatSchG obok 
morświna zwyczajnego za szczególnie 
chronione uznaje się zwierzęta, które jako takie 
wymienione są w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie § 54 ust. 1. W Rozporządzeniu 
BArtSchV, które zostało wydane na podstawie § 
54 ust. 1 p. 1 BNatSchG, jako szczególnie 
chronione wymienione są rodzime ssaki, które w 
związku z tym podlegają również przepisom o 
ochronie gatunkowej z § 44 ust. 1 nr 1 
BNatSchG. Zasadniczo względy dotyczące 
narażenia na hałas związany z budową i 
eksploatacją morskich turbin wiatrowych, które 
zostały szczegółowo omówione w odniesieniu 
do morświnów, mają zastosowanie do 
wszystkich innych ssaków morskich, które 
występują na obszarze O-1.3. Jednakże progi 
słyszalności, wrażliwość i reakcje behawioralne 

różnią się znacznie w zależności od gatunku 
ssaków morskich. Różnice w postrzeganiu i 
ocenie zdarzeń dźwiękowych wśród ssaków 
morskich opierają się na dwóch składowych: Z 
jednej strony, systemy sensoryczne są 
morfoanatomicznie i funkcjonalnie specyficzne 
dla danego gatunku. W rezultacie, poszczególne 
gatunki ssaków morskich słyszą i reagują inaczej 
na dźwięk. Z drugiej strony, zarówno 
postrzeganie, jak i reakcja zależy od danego 
siedliska (Ketten 2004). 

Foki pospolite są ogólnie uważane za 
tolerancyjne dla aktywności dźwiękowej, 
zwłaszcza w przypadku znacznej podaży 
pokarmu. Jednakże badania telemetryczne 
wykazały reakcje ucieczki podczas aktywności 
sejsmicznej (Richardson 2004). Zgodnie ze 
wszystkimi wcześniejszymi ustaleniami, foki 
pospolite nadal słyszą odgłosy wbijania pali na 
odległość ponad 100 km. Odgłosy pracy turbin 
wiatrowych o mocy od 1,5 do 2 MW są nadal 
słyszalne przez foki w odległości od 5 do 10 km 
(Lucke et al. 2006). 

W sumie można założyć, że wymogi ochrony 
gatunkowej mogą być spełnione ze względu na 
wspomniane wyżej odległości od miejsc zrzutu i 
cumowania oraz określone środki. 

 Awifauna (ptaki morskie, 
migrujące i wędrowne) 

Przydatność obszaru O-1.3 do wykorzystania 
morskiej energii wiatrowej ocenia się dla 
awifauny (ptaków migrujących i wędrownych) na 
podstawie przepisów dotyczących ochrony 
gatunków zgodnie z § 44 ust. 1 BNatSchG. 

W pobliżu obszaru O-1.3 występują w różnym 
zagęszczeniu gatunki ptaków chronionych 
zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej (w 
szczególności nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, 
mewa mała i perkoz rogaty) oraz regularnie 
występujące gatunki ptaków wędrownych 
(lodówka, markaczka zwyczajna, uhla 
zwyczajna, nurzyk zwyczajny i alka zwyczajna), 
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które występują również jako gatunki migrujące 
w pobliżu obszaru O-1.3. W tym kontekście 
należy zbadać i zapewnić zgodność planów z § 
44 ust. 1 nr 1 BNatSchG (zakaz zabijania i 
okaleczania) oraz § 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG 
(zakaz uszkadzania). 

Wszystkie wcześniejsze ustalenia wskazują na 
średnie znaczenie obszaru O-1.3, w tym jego 
otoczenia, dla ptaków morskich, w tym gatunków 
wymienionych w załączniku I do V-RL. Obszar 
O-1.3 znajduje się poza głównymi obszarami 
występowania różnych gatunków ptaków 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy, 
takich jak nury, mewy małe, perkozy rogate i 
inne regularnie występujące gatunki w tej części 
wyłącznej strefy ekonomicznej Morza 
Bałtyckiego. 

Ponadto obszar O-1.3 wraz z jego otoczeniem 
ma średnie lub chwilowo ponadprzeciętne 
znaczenie dla migracji ptaków. Szczególnie 
należy podkreślić występowanie w okresach 
wędrówek żurawia, kolejnego gatunku ptaków z 
załącznika I do V-RL. 

 § 44 ust. 1 pkt 1 BNatSchG (zakaz 
zabijania i okaleczania) 

Zgodnie z § 44 ust. 1 nr 1 BNatSchG zabronione 
jest polowanie, wyłapywanie, ranienie i zabijanie 
dzikich zwierząt należących do gatunków 
szczególnie chronionych. Do gatunków 
szczególnie chronionych należą europejskie 
gatunki ptaków, a więc gatunki wymienione w 
załączniku I do dyrektywy, gatunki, których 
siedliska i przestrzenie życiowe w rezerwatach 
przyrody są chronione, a także 
charakterystyczne gatunki i regularnie 
występujące gatunki ptaków wędrownych. W 
związku z tym z zasady należy wykluczyć 
możliwość okaleczenia lub zabijania ptaków w 
wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi Ryzyko 
kolizji zależy od zachowania się poszczególnych 
zwierząt i jest bezpośrednio związane z danym 
gatunkiem i warunkami środowiskowymi. Na 
przykład nie należy się spodziewać kolizji nurów 

ze względu na ich zdecydowane unikanie 
przeszkód pionowych (Garthe et al. 2018, 
Mendel et al. 2019, BioConsult SH et al. 2020).  

Jak już przedstawiono, zgodnie z § 44 ust. 5 
zdanie 2 p. 1 BNatSchG, naruszenie zakazu 
zabijania i okaleczania nie ma miejsca, „jeżeli 
szkoda spowodowana interwencją lub 
inwestycją nie zwiększa znacząco ryzyko 
zabicia i okaleczenia okazów danego gatunku i 
szkody tej nie można uniknąć poprzez 
zastosowanie niezbędnych, profesjonalnie 
uznanych środków ochronnych”. Wyjątek ten 
został włączony do Federalnej ustawy o 
ochronie przyrody na podstawie odpowiednich 
orzeczeń Sądu Najwyższego, ponieważ przy 
planowaniu i zatwierdzaniu publicznych 
projektów infrastrukturalnych i prywatnych 
projektów budowlanych należy regularnie 
zakładać, że mogą wystąpić nieuniknione 
przypadki śmiertelne lub obrażenia 
pojedynczych jednostek (np. w wyniku kolizji 
ptaków z turbinami wiatrowymi), które jednak nie 
powinny podlegać zakazowi jako realizacja 
odpowiednich społecznych ryzyk (BT-Dr. 
16/5100, s. 11 i 16/12274, s. 70 et al.). 
Przypisanie (winy) ma miejsce tylko wtedy, gdy 
ryzyko nastąpienia skutku zwiększa się istotnie 
przez projekt ze względu na szczególne 
okoliczności, na przykład konstrukcję instalacji, 
warunki topograficzne lub biologię gatunków. W 
ocenie należy uwzględnić środki zapobiegania i 
ograniczania ryzyka (por. Lütkes/Ewer/Heugel, § 
44 BNatSchG, Rn. 8, 2011; BVerwG, wyrok z 
dnia 12 marca 2008 r.; sygn. akt 9 A3.06; 
BVerwG, wyrok z dnia 09 lipca 2008 r., sygn. akt 
9 A14.07; Frenz/Müggenborg/Lau, § 44 
BNatSchG, Rn. 14, 2011). 

W swoich stanowiskach BfN regularnie 
stwierdza, że zmiany parametrów technicznych 
wielkości turbin wiatrowych w obecnych 
projektach morskich farm wiatrowych, w 
porównaniu z realizacją w latach 2011-2014, 
generalnie prowadzą do zwiększenia przeszkód 
pionowych w przestrzeni powietrznej. Jednakże, 
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zgodnie z obecnym stanem wiedzy, zwiększone 
ryzyko uderzeń ptaków nie może być określone 
ilościowo poprzez jednoczesne zmniejszenie 
liczby instalacji. Prawdą jest, że indywidualne 
straty związane z kolizją nie mogą zostać 
całkowicie wykluczone przez zainstalowanie 
systemu stacjonarnego w strefach wcześniej 
wolnych od przeszkód. Zarządzone działania, 
takie jak minimalizacja emisji światła, 
zapewniają jednak uniknięcie, w miarę 
możliwości, kolizji z morskimi turbinami 
wiatrowymi lub przynajmniej zminimalizowanie 
tego ryzyka. Ponadto na etapie eksploatacji 
prowadzone jest monitorowanie skutków w celu 
zweryfikowania aktualnej oceny ochrony 
przyrody pod kątem rzeczywistego ryzyka 
uderzeń ptaków w instalacje oraz, w razie 
potrzeby, w celu dokonania korekt.  

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, na 
podstawie ich zachowania w locie i rozkładu 
wysokości lotu, istnieje zwiększone ryzyko 
zderzenia żurawi z turbinami wiatrowymi 
scenariusza 1 i 2. W kontekście wcześniejszych 
obserwacji migracji ptaków w obszarze O-1.3, 
żurawie były obserwowane w większej liczbie, 
zwłaszcza w warunkach wiatru bocznego od 
strony zachodniej (rozdział 2.9.3.3, 
rozdział4.8.1). Z uwzględnieniem dostępnej 
wiedzy, w celu zmniejszenia ryzyka kolizji dla 
żurawi, konieczne jest przedsięwzięcie 
odpowiednich działań, aby kompleksowo 
obserwować wędrówki i w ten sposób na czas 
rozpoznawać sytuacje większych wędrówek, tak 
żeby można było podejmować skuteczne 
działania, aby zredukować ryzyko kolizji żurawi 
w tych sytuacjach. W tym zakresie w §43 
projektu oceny przydatności zawarte zostały 
stosowane wymogi. Ze względu na lokalizację 
obszaru O-1.3 na skraju znanego korytarza 
migracyjnego, nie należy zakładać, że plan 
będzie w stanie osiągnąć poziom zabijania. 
Ocena ta ma zastosowanie niezależnie od 
konkretnego wymiarowania turbin w lokalizacji 
O.1.3. Zgodnie z przepisami WindSeeG 
kolejność dalszych działań jest możliwa w 

ramach zatwierdzania planu, a także później w 
trakcie jego realizacji.  

W tym kontekście nie należy obawiać się 
znaczącego wzrostu ryzyka zabicia lub 
spowodowania obrażeń awifauny. Realizacja 
morskich elektrowni wiatrowych wraz z 
urządzeniami pomocniczymi, takimi jak stacje 
transformatorowe i okablowanie wewnętrzne, 
nie narusza zatem zakazu zabijania i 
okaleczania z § 44 ust. 1 p. 1 BNatSchG.  

Nie należy zakładać, że zakaz okaleczania i 
zabijania z § 44 ust. 1 p. 1 Federalnej ustawy o 
ochronie przyrody (BNatSchG) zostanie 
wdrożony w kontekście wykorzystania morskiej 
energii wiatrowej w obszarze O-1.3 w 
odniesieniu do migracji żurawi. 

 § 44 ust. 1 Nr. 2 BNatSchG (zakaz 
uszkadzania) 

Zgodnie z § 44 ust. 1 p. 2 BNatSchG zabronione 
jest powodowanie znaczących zakłóceń w 
stosunku do dzikich zwierząt gatunków ściśle 
chronionych w okresach rozrodu, lęgu, 
pierzenia, zimowania i migracji, przy czym za 
znaczące zakłócenie uznaje się takie, które 
powoduje pogorszenie stanu ochrony 
miejscowej populacji gatunku. Z tego powodu 
konieczne jest rozważenie możliwych zakłóceń 
lokalnych zasobów w wodach niemieckich, 
zwłaszcza w niemieckiej WSE, z powodu 
wykorzystania energii wiatrowej w obszarze O-
1.3.  

W ramach SOOŚ dla planu zagospodarowania 
obszarów (FEP, Raport środowiskowy 2019) 
przeprowadzono przekrojowe i terenowe 
badanie pod kątem prawa o ochronie gatunków 
w odniesieniu do zakazu zakłócania w 
rozumieniu pogorszenia stanu ochrony 
lokalnych populacji gatunków chronionych. 
Wynik badania w ramach przygotowania FEP 
(BSH 2019) może być potwierdzony dla obszaru 
O-1.3 na podstawie dostępnych danych i 
informacji. 
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Na obszarze O-1.3 i w jego otoczeniu występują 
gatunki chronione, co już wyjaśniono. Obejmują 
one gatunki wymienione w załączniku I do 
dyrektywy, gatunki, których siedliska i 
przestrzenie życiowe są chronione w 
rezerwatach przyrody, a także 
charakterystyczne gatunki i regularnie 
występujące gatunki ptaków wędrownych. 

Teren, na którym znajduje się obszar O-1.3 jest 
wykorzystywany przez nury głównie jako obszar 
tranzytowy w okresach migracji i w zimie. 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, obszar ten i 
jego otoczenie znajdują się poza głównymi 
obszarami występowania w Zatoce Pomorskiej. 
Na podstawie dostępnych ustaleń BSH 
stwierdza, że obszar O-1.3 i jego okolice nie 
mają dużego znaczenia dla populacji nura w 
niemieckiej części Morza Bałtyckiego. Nie 
należy zatem założyć, że nie dojdzie do 
zaistnienia przypadku zakłócenia lokalnej 
populacji. 

Ze względu na relatywnie niskie obserwowane 
zagęszczenia mew małych w okolicach O-1.3, a 
także czasowe sprzężenie z 
charakterystycznym dla danego gatunku 
głównym czasem migracji, można założyć, że 
dla mew małych obszar O-1.3 ma jedynie 
niewielkie znaczenie. W odniesieniu do mewy 
małej, zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie 
zakłada się, że inwestycja w postaci farmy 
wiatrowej na obszarze O-1.3 stanowi zakłócenie 
wg § 44 ust. 1 p. 2 BNatSchG. 

Perkozy rogate preferują płytkie tereny o 
głębokości do 10 m. Ze względu na głębokość 
wody wokół obszaru O-1.3, ten teren WSE nie 
ma szczególnego znaczenia dla perkozów 
rogatych. Potwierdzają to jedynie pojedyncze 
obserwacje z badań ptaków morskich klastra 
„Westlich Adlergrund”, które obejmują również 
obszar O-1.3. Nie należy zatem zakładać, że 
lokalna populacja perkozów rogatych będzie 
poddana zakłóceniom. 

Nurkujące kaczki morskie, takie jak lodówka, 
uhla zwyczajna i markaczka zwyczajna, również 
preferują bogate w pokarm płytkie dna Bałtyku. 
W związku z tym nie oczekuje się, aby obszar O-
1.3 i jego otoczenie miały dla nich szczególne 
znaczenie. W odniesieniu do nurkujących 
kaczek morskich przez obecny stan wiedzy nie 
można zakładać, że inwestycja w postaci farmy 
wiatrowej na obszarze O-1.3 spełnia kryteria 
zakłócania z § 44 ust. 1 p. 2 BNatSchG. 

Nurzyki zwyczajne oraz alki zwyczajne wykazują 
zimą szerokie rozprzestrzenienie w dalszej 
okolicy obszaru O-1.3. Na podstawie 
istniejących badań i wiedzy na temat 
rozprzestrzeniania na całym Morzu Bałtyckim 
nie można zidentyfikować głównych punktów 
występowania dla obszaru O-1.3. W związku z 
tym dla okolicy danego obszaru można założyć 
jedynie średnie znaczenie sezonowe. Zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie należy się 
spodziewać znaczących skutków projektu farmy 
wiatrowej na obszarze O-1.3 dla alk, w 
szczególności nurzyków zwyczajnych i alk 
zwyczajnych. Na podstawie obecnie dostępnych 
informacji BSH nie zakłada zatem, że dojdzie do 
zakłócenia wg § 44 ust. 1 pkt 2 BNatSchG. 

Większość gatunków mew występujących na 
terenie wokół obszaru O-1.3 jest znana jako 
ptaki podążające za statkami. Ponadto, wyniki 
projektów badawczych i monitoringu farm 
wiatrowych wskazują, że morskie farmy 
wiatrowe mają działanie atrakcji. Zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy, nie przewiduje się, aby 
morska farma wiatrowa w obszarze O-1.3 miała 
istotny wpływ na populacje występujących 
gatunków mew w postaci zaburzeń. 

Podsumowując, zakłada się, że budowa i 
eksploatacja morskich turbin wiatrowych wraz z 
urządzeniami pomocniczymi (stacje 
transformatorowe, okablowanie wewnętrzne 
farmy) na obszarze O-1.3, zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy, nie stanowi zakłócenia według § 
44 ust. 1 nr 2 BNatSchG. 
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Jednak w momencie określania przydatności 
obszaru O-1.3 nie ma ustaleń technicznych dla 
konkretnego projektu inwestycji. W związku z 
tym konieczna jest aktualizacja badania 
zaistnienia przypadku zakłócenia zgodnie z § 44 
ust. 1 p. 2 BNatSchG w ramach indywidualnej 
procedury dopuszczeniowej. 

 Nietoperze 

Przydatność obszaru O-1.3 do wykorzystania 
morskiej energii wiatrowej ocenia się na 
podstawie przepisów dotyczących ochrony 
gatunków zgodnie z § 44 BNatSchG w poł. z art. 
12 FFH dla nietoperzy. 

  § 44 ust. 1 nr 1, i nr 2 BNatSchG 

W odniesieniu do prawa ochrony gatunków, co 
do zasady mają zastosowanie te same względy, 
które zostały już wymienione w ramach oceny 
awifauny. Zgodnie z art. 12 ust. 1 nr 1 a) 
Dyrektywy FFH zakazane są wszelkie umyślne 
formy chwytania lub zabijania osobników 
pozyskanych ze środowiska naturalnego z 
gatunków wymienionych w załączniku IV 
Dyrektywy FFH, tj. wszystkich gatunków 
nietoperzy. Co do kolizji ze wysokimi budowlami 
morskimi można powołać się na wytyczne w 
sprawie rygorystycznego systemu ochrony 
gatunków zwierząt mających znaczenie dla 
Wspólnoty w ramach Dyrektywy FFH, który w pkt 
II.3.6 Rn. 83 zakłada, że zabijanie nietoperzy w 
wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi jest 
zabijaniem niezamierzonym, które musi być 
stale monitorowane zgodnie z art. 12 ust. 4 
Dyrektywy FFH. Brak jest wskazań do zbadania 
dalszych faktów zgodnie z art. 12 ust. 1 
Dyrektywy FFH.  

Ruchy związane z wędrówkami nietoperzy nad 
Morzem Bałtyckim są różnie udokumentowane, 
brakuje jednak dotychczas konkretnych 
informacji o wędrujących gatunkach, 
korytarzach wędrówek, wysokości wędrówek i 
koncentracji wędrówek. Dotychczas pozyskana 
wiedza potwierdza jedynie, że nietoperze, w 

szczególności gatunki wędrujące na długich 
dystansach, przelatują nad Morzem Bałtyckim. 
Sporadyczne dotychczas pojedyncze 
dokumentowane rejestracje są niewystarczające 
do fachowej charakterystyki aktywności 
wędrówek nietoperzy w pobliżu obszaru O-1.3. 
Obecnie brak jest solidnej podstawy w postaci 
danych identyfikujących istotne skutki dla 
nietoperzy i kwestionujących przydatność 
obszaru O-1.3.  

Oprócz tego należy przyjąć, że uniknie się 
ewentualnych negatywnych dla nietoperzy 
oddziaływań turbin wiatrowych poprzez te same 
działania zapobiegawcze i ograniczające, które 
są przewidziane dla ochrony migracji ptaków.  

Doświadczenia i wyniki projektów badawczych 
i/lub działających już farm wiatrowych zostaną 
również odpowiednio uwzględnione w dalszych 
procedurach. 

W swoich oświadczeniach BfN regularnie 
zakłada, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy 
można wykluczyć zabijanie lub okaleczanie 
przez morskie farmy wiatrowe (§ 44 ust. 1 nr 1 
BNatSchG) innych gatunków szczególnie 
chronionych, takich jak np. nietoperze. Według 
oświadczenia BfN, zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy, nie należy się także spodziewać 
istotnego naruszenia zakazów dotyczących 
ochrony gatunkowej na podstawie prawa o 
ochronie gatunków (§ 44 ust. 1 nr 2 BNatSchG) 
innych ściśle chronionych gatunków. BSH 
zgadza się z opinią BfN. 

Zgodnie zobecnym stanem wiedzy, nie 
przewiduje się, aby wznoszenie i eksploatacja 
morskich turbin wiatrowych wraz z urządzeniami 
pomocniczymi (stacja transformatorowa, 
okablowanie wewnętrzne na terenie parku) na 
obszarze O-1.3 powodowało zabijanie i 
okaleczanie nietoperzy zgodnie z § 44 ust. 1 nr 
1 BNatSchG lub istotnego naruszenia zakazów 
dotyczących ochrony gatunkowej na podstawie 
prawa o ochronie gatunków wg § 44 ust. 1 nr 2 
BNatSchG.  
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7 Ocena oddziaływania 

 Podstawa prawna 

Według § 34 BNatSchG dla planów i projektów, 
które pojedynczo lub wspólnie z innymi planami 
i projektami mogą znacznie naruszyć obszar 
Natura 2000 i nie służą bezpośrednio 
zarządzeniu tym obszarem, jest konieczne, aby 
przeprowadzić badanie pod kątem ich zgodności 
z celami ochrony i utrzymania obszaru Natura 
2000. Dotyczy to również projektów poza tym 
obszarem, które pojedynczo lub wspólnie z 
innymi projektami lub planami mogłyby znacznie 
naruszyć cel ochrony tych obszarów. Sieć 
Natura 2000 zawiera obszary mające znaczenie 
dla Wspólnoty (obszary siedliskowe) według 
Dyrektywy FFH oraz rezerwaty ptaków (Special 
Protection Areas, SPA) według Dyrektywy 
ptasiej, które w Niemczech są w międzyczasie 
wykazywane jako obszary chronione (jak 
wskazuje BVerwG, uchwała z dn. 13.03.2008 – 
9 VR 9/07). Badanie odnosi się zatem w 
obszarach chronionych do zgodność z celem 
ochrony tych rezerwatów przyrody, § 34 ust.1 
zdanie 2 BNatSchG.  

Ta ocena oddziaływania ma przy tym węższy 
zakres zastosowania niż pozostałe strategiczne 
oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), 
gdyż ogranicza się do sprawdzenia zgodności z 
ustalonymi dla obszaru chronionego celami 
utrzymania, czyli posiada odniesienie do 
obszaru. 

W ramach niniejszej oceny SOOŚ, w podziale na 
dobra chronione i obszary chronione bada się 
zgodność zabudowy i eksploatacji turbin 
wiatrowych na obszarze O-1.3 z celami ochrony 
poszczególnych rezerwatów przyrody.  

Przeprowadzana tutaj ocena oddziaływania dla 
obszaru O-1.3 odbywa się na nadrzędnej 
płaszczyźnie badania przydatności i nie 
zastępuje badania na płaszczyźnie konkretnego 
projektu w znajomości konkretnych parametrów 
projektu, które są przeprowadzane w ramach 

procedury zatwierdzania planów. Pod tym 
względem należy oczekiwać dalszych środków 
unikania i minimalizacji, gdy przez ocenę 
oddziaływania w ramach procedur zatwierdzania 
planów zostaną one uznane jako konieczne, aby 
wykluczyć naruszania celów utrzymania 
obszarów Natura 2000 względnie celów ochrony 
obszarów chronionych przez użytkowanie 
wewnątrz lub na zewnątrz rezerwatu przyrody.  

Zgodność w ramach badania przydatności 
należy przy tym badać na podstawie uprzednich 
badań przeprowadzanych dla rezerwatów 
przyrody względnie obszarów siedliskowych. 

Rezerwaty przyrody w WSE przed ich 
wykazaniem jako chronione obszary morskie 
według §§ 20 ust. 2, 57 BNatSchG pod 
względem prawa europejskiego decyzją Komisji 
Europejskiej z dn. 12.11.2007 jako obszary 
siedliskowe zostały umieszczone na pierwszej 
zaktualizowanej liście obszarów o znaczeniu 
wspólnotowym w atlantyckim regionie 
biogeograficznym według artykułu 4 ust. 2 
dyrektywy siedliskowej FFH-RL (Dziennik 
Urzędowy UE, 15.01.2008, L 12/1), tak że w 
ramach Federalnego Planu dla Obszarów 
Morskich dla niemieckiej WSE Morza 
Bałtyckiego (BSH 2017) została już 
przeprowadzona ocena oddziaływania na 
siedliska fauny i flory. Ostatnio ocena 
oddziaływania według § 34 ust. 1 BNatSchG w 
ramach oceny SOOŚ [niem. SUP] została 
przeprowadzona dla Planu Rozwoju Obszarów 
dla Energetyki Wiatrowej (BSH, 2019b).  

Generalnie wznoszenie sztucznych instalacji i 
budowli w rezerwatach przyrody jest zakazane. 
Także według § 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) WindSeeG 
obszary nie mogą leżeć w obrębie wykazanego 
według § 57 BNatSchG obszaru chronionego, co 
należy ponownie sprawdzić w ramach badania 
przydatności.  

Projekty i plany należy jednak również przy 
położeniu poza obszarami chronionymi jako tzw. 
„projekty w otoczeniu” (Landmann/Rohmer, § 34 
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BNatSchG, Rn.10.) sprawdzać pod kątem ich 
zgodności z celem ochrony z odnośnego 
rozporządzenia. Są one przy tym dopuszczalne, 
gdy według § 34 ust. 2 BNatSchG nie mogą 
prowadzić do znacznego naruszenia istotnych 
dla celu ochrony miarodajnych elementów 
rezerwatu przyrody lub spełniają wymagania 
według § 34 ustęp 3 – 5 BNatSchG. Cele 
ochrony wynikają z rozporządzeń o obszarach 
chronionych lub innych wykazów. 

W niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego znajdują 
się ustalone przez rozporządzenie z dn. 
22.09.2017 rezerwaty przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank” (rozporządzenie o 
ustanowieniu rezerwatu przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank” z dn. 22. września 2017, 
NSGPBRV, BGBl. I str. 3415), „Fehmarnbelt” 
(rozporządzenie o ustanowieniu rezerwatu 
przyrody „Fehmarnbelt” z dn, 22 września 2017, 
NSGFmbV, BGBl. I str. 3405) oraz „Kadetrinne” 
(rozporządzenie o ustanowieniu rezerwatu 
przyrody „Kadetrinne” z dn. 22. września 2017, 
BGBl. I str. 3410, NSGKdrV). 

Całkowita powierzchnia tych trzech rezerwatów 
przyrody wynosi 2.472 km², rezerwat przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” zawiera 
powierzchnię 2.092km², rezerwat przyrody 
„Fehmarnbelt” zawiera powierzchnię 280 km2 i 
rezerwat przyrody „Kadetrinne” 100 km2. 

Dobra chronione to typy siedlisk „rafy” i „łachy” 
na podstawie załącznika I dyrektywy FFH, 
określone gatunki ryb (jesiotr, parposz) i ssaków 
morskich na podstawie złącznika II dyrektywy 
FFH (morświn, foka szara, foka pospolita) oraz 
różne gatunki ptaków morskich na podstawie 
załącznika I dyrektywy ptasiej (nur rdzawoszyi, 
nur czarnoszyi, perkoz rogaty) i regularnie 
występujące gatunki ptaków wędrownych 
(perkoz rdzawoszyi, nur białodzioby, lodówka, 
markaczka, uhla, mewa pospolita, nurzyk 
podbielały, alka krzywonosa, nurnik). 

 

 Ocena oddziaływania pod kątem 
typów siedlisk 

Utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 
przywrócenie korzystnego stanu utrzymania 
typu siedliska „rafa” (kod UE 1170) jest celem 
ochrony w rezerwacie przyrody Kadetrinne (§ 3 
ust. 3 pkt 1 NSGKdrV) i w rezerwacie przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” (§ 4 ustęp 1 
pkt 1 NSGPBRV). Typ siedliska „łacha” jest 
dobrem chronionym w rezerwacie przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” (§ 5 ust. 1 
pkt 1 NSGPBRV) oraz w rezerwacie przyrody 
„Fehmarnbelt” (§ 3 ust. 3 pkt 1 NSGFmbV).  

Ze względu na najkrótszą odległość obszaru O-
1.3 wynoszącą przynajmniej 8,3 km od 
rezerwatów przyrody, tutaj od rezerwatu 
przyrody „Pommersche Bucht – Rönnebank”, 
można wykluczyć uwarunkowany budową, 
instalacją i eksploatacją wpływ na typy siedlisk 
flory i fauny „rafa” i „łacha” z ich 
charakterystycznymi i zagrożonymi biocenozami 
i gatunkami. Dystans obszaru O-1.3 leży daleko 
poza dyskutowanymi w fachowej literaturze 
odległościami dryfowania, tak że nie należy 
liczyć się z uwalnianiem zmętnienia, substancji 
odżywczych i substancji szkodliwych, które 
mogłyby pogorszyć stan rezerwatów przyrody i 
obszarów siedliskowych w ich elementach 
miarodajnych dla celów utrzymania lub celu 
ochrony. 

 Badanie zgodności pod kątem 
gatunków chronionych 

 Chronione gatunki ptaków morskich 

7.3.1.1 Ocena oddziaływania 
wykorzystania energii morskiej na 
obszarze O-1.3 na rezerwat 
przyrody „Pommersche Bucht – 
Rönnebank”  

Obszar O-1.3 znajduje się w pobliżu 
ustanowionego rozporządzeniem z dn. 
22.09.2017 rezerwatu przyrody „Pommersche 
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Bucht – Rönnebank” (Federalny dziennik ustaw 
I, I str. 3415).  

Według § 34 ust. 1 BNatSchG oraz według § 9 
ust. 1, pkt 3 NSGPBRV należy zbadać 
naruszenie celów utrzymania częściowego 
zakresu IV rezerwatu przyrody przez realizację 
planu. 

Ocena oddziaływania odbywa się w oparciu o cel 
ochrony zakresu IV według § 7 NSGPBRV. 

Do monitorowanych celów ochrony zakresu IV 
należą według § 7 ust. 1 NSGPBRV utrzymanie 
lub, o ile jest to konieczne, przywrócenie 
korzystnego stanu utrzymania  

- według pkt.1, występujących w tym zakresie 
gatunków z załącznika I dyrektywy 
2009/147/WE nur rdzawoszyi (Gavia 
stellata), nur czarnoszyi (Gavia arctica), 
perkoz rogaty (Podiceps auritus), 

- według pkt. 2, występujących regularnie w 
tym zakresie gatunków ptaków wędrownych 
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena), 
nur białodzioby (Gavia adamsii), lodówka 
(Clangula hyemalis), markaczka (Melanitta 
nigra), uhla (Melanitta fusca), mewa 
pospolita (Larus canus), nurzyk podbielały 
(Uria algae), alka krzywonosa (Alca torda) i 
nurnik (Cepphus grylle) oraz  

- według pkt. 3 funkcji tego zakresu jako 
miejsca żerowania, zimowania, 
przepierzania, przelotu i odpoczynku dla 
wymienionych gatunków. 

Według § 7, ust. 2 NSGPBRV do ochrony 
siedlisk i do zapewnienia przeżycia i 
rozmnażania wymienionych w ustępie 1 
gatunków ptaków i zakresu w jego 
wymienionych w ustępie 1 funkcjach jest w 
szczególności konieczne, utrzymanie lub, o ile 
jest to konieczne przywrócenie 

- według pkt. 1, jakościowych i ilościowych 
stanów gatunków ptaków celem osiągnięcia 
korzystnego stanu utrzymania z 
uwzględnieniem naturalnej dynamiki 

populacji i rozwoju stanu ich 
biogeograficznej populacji, 

- według pkt. 2, istotnych podstaw 
wyżywienia dla gatunków ptaków, w 
szczególności zagęszczenia populacji, 
rozkładu klas wieku i wzorców 
rozprzestrzeniania się organizmów 
służących jako podstawa wyżywienia dla 
gatunków ptaków, 

- według pkt. 3, charakterystycznych dla 
obszaru cech, w szczególności w 
odniesieniu do zawartości soli, braku lodu 
także podczas ostrych zim oraz geo- i 
hydromorfologicznych właściwości ze 
swymi specyficznymi dla gatunków 
ekologicznymi funkcjami i oddziaływaniami 
oraz  

- według pkt. 4, naturalnej jakości siedlisk ze 
swymi odnośnymi specyficznymi dla 
gatunków ekologicznymi funkcjami, ich 
nieporozcinaniem i przestrzennymi 
wzajemnymi oddziaływaniami oraz 
swobodnego dostępu do przyległych i 
sąsiednich obszarów morskich. 

Plan FEP (2019) dokonał ustaleń w odniesieniu 
do rejonów i obszarów dla turbin wiatrowych i 
platform w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego. 
W ramach oceny oddziaływania dla Planu 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej 
zbadano możliwe skutki planu. Badanie 
wykazało przy tym, że z wybudowaniem i 
eksploatowaniem morskich turbin wiatrowych i 
platform nie będą powiązane żadne znaczne 
ujemne skutki dla ssaków morskich m.in. w 
rejonie O-1. 

W przedmiotowym badaniu są uwzględniane 
możliwe skutki wynikające z budowy i z 
eksploatacji morskich turbin wiatrowych na 
konkretnym obszarze O-1.3 oraz w związku z już 
istniejącymi turbinami wiatrowymi w sąsiednich 
morskich farmach wiatrowych „Wikinger” i 
„Arkona Becken Südost”.  
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Obszar O-1.3 leży, jak już przedstawiono, poza 
znanymi i znaczącymi miejscami odpoczynku 
chronionych gatunków ptaków (patrz rozdz. 
2.8.3). Według aktualnego stanu wiedzy nie 
należy oczekiwać zakłóceń dla 
odpoczywających i migrujących gatunków 
ptaków morskich w związku z budową i 
eksploatacją morskich turbin wiatrowych. 
Według aktualnego stanu wiedzy i w oparciu o 
informacje pozyskane z monitoringu morskich 
farm wiatrowych „Wikinger” i „Arkona Becken 
Südost” w badanym klastrze „Westlich 
Adlergrund” można z wymaganą pewnością 
wykluczyć naruszanie celów ochrony zakresu IV 
rezerwatu przyrody „Pommersche Bucht – 
Rönnebank”.  

Przez ułożenie i eksploatowanie wewnętrznego 
okablowania farmy na obszarze O-1.3 nie należy 
oczekiwać żadnych istotnych skutków dla 
gatunków ptaków. 

7.3.1.2 Wynik 

Według aktualnego stanu wiedzy można zatem 
z dużą pewnością wykluczyć poważne 
negatywne oddziaływanie – zarówno 
indywidualnie przez plan jak i wspólnie z innymi 
planami – celów ochrony rezerwatu przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” w 
odniesieniu do chronionych gatunków ptaków. 

 Chronione ssaki morskie 

7.3.2.1 Ocena oddziaływania 
wykorzystania energii morskiej na 
obszarze O-1.3 na rezerwat 
przyrody „Pommersche Bucht – 
Rönnebank” 

Według § 34 ust. 1 BNatSchG należy zbadać 
naruszenie celów utrzymania względnie celów 
ochrony rezerwatu przyrody przez realizację 
planu. 

Badane skutków planu odbywa się w oparciu o 
cel ochrony obszaru chronionego „Pommersche 
Bucht – Rönnebank”. Nadrzędny cel ochrony to 

według § 3, ust. 1 NSGPbrV realizacja celów 
utrzymania obszarów Natura 2000 przez trwałe 
utrzymanie obszaru morskiego, różnorodności 
miarodajnych dla tych obszarów siedliski, 
biocenoz i gatunków oraz szczególnej specyfiki 
tej części Morza Bałtyckiego z wpływami 
obszarów Ławicy Odrzańskiej, Adlergrund, 
Rönnebank oraz zboczami obszaru Basenu 
Arkony.  

Według § 3, ust. 2, pkt 3 NSGPbrV utrzymanie 
lub, o ile jest to konieczne, przywrócenie zawiera 
specyficzne ekologiczne walory i funkcje 
obszaru, w szczególności populacji morświnów, 
fok szarych i gatunków ptaków morskich oraz ich 
siedlisk i naturalnej dynamiki populacji. 

Rozporządzeniem ustala w końcu pod §§ 4, – 6 
ust. NSGPbrV cele dotyczące zapewnienia 
przeżycia i rozmnażania wymienionych w § 3, 
ust. 2 NSGPbrV ssaków morskich z załącznika II 
FFH-RL morświnów i fok szarych oraz 
utrzymania i przywrócenia ich siedlisk. 

Według § 4 ust. 3 do ochrony morświnów w 
zakresie I jest konieczne w szczególności 
utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 
przywrócenie 

• naturalnego zagęszczenia populacji tego 
gatunku celem osiągnięcia korzystnego 
stanu utrzymania, ich naturalnego 
przestrzennego i czasowego 
rozprzestrzeniania, ich stanu zdrowia i ich 
sprawności reprodukcyjnej z 
uwzględnieniem naturalnej dynamiki 
populacji, naturalnej różnorodności 
genetycznej w obrębie populacji w danym 
zakresie oraz możliwości wymiany 
genetycznej z populacjami poza danym 
obszarem, 

• zakresu jako w dużym stopniu 
niezakłóconego i nieobciążonego 
miejscowymi zanieczyszczeniami siedliska 
morświnów, 
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• niepodzielonych siedlisk i możliwości 
migracji morświnów w obrębie centralnego 
Morza Bałtyckiego i na zachodnie Morze 
Bałtyckie i akwen Morza Bełtów oraz 

• istotnych podstaw wyżywienia dla 
morświnów, w szczególności naturalnego 
zagęszczenia populacji, rozkładu klas wieku 
i wzorców rozprzestrzeniania się 
organizmów służących jako podstawa 
wyżywienia dla morświnów, 

To samo jest uregulowane w § 6 ust. 3 NSGPbrV 
dla morświna w zakresie III obszaru chronionego 
oraz w § 5 ust. 3 NSGPbrV. 

Cel ochrony w zakresie II to przy tym według § 5 
ust.1 NSGPbrV utrzymanie lub przywrócenie 
korzystnego stanu utrzymania morświna i 
dodatkowo utrzymanie lub przywrócenie 
korzystnego stanu utrzymania foki szarej.  

W celu wykluczenia istotnych skutków dla 
ssaków morskich konieczne jest wykonania 
ścisłych środków ochrony przed hałasem. 
Ustalenie przydatności obszaru O-1.3 będzie 
zawierać pod tym względem szereg wymogów. 
W ramach badania pod kątem prawa o ochronie 
gatunków oprócz tego zostały opisane środki 
ochrony przed hałasem zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy i techniki, których stosowanie 
według aktualnego stan wiedzy wykluczają 
istotne skutki dla morświnów. Od 2008 BSH 
wyznacza wiążące wartości graniczne dla 
impulsowego emitowania hałasu do środowiska 
przez wbijanie fundamentów. Zachowanie 
wartości granicznych (160 dB poziom zdarzenia 
dźwięku pojedynczego zdarzenia akustycznego 
(SEL05) re 1µPa2s i 190 dB re 1µPa w 
odległości 750 m jest monitorowane przez BSH. 
Dodatkowe środki ochrony przed hałasem, jak 
koordynacja równoległego wbijania 
fundamentów, które mogą również przyczynić 
się do redukcji obciążenia rezerwatów przyrody, 
są ustalane w ramach badania przydatności i w 
poszczególnych procedurach wydawania 
dopuszczenia przez BSH, są dopasowywane do 

cech specyficznych dla lokalizacji i projektu, 
zarządzane i ściśle monitorowane. 

Według aktualnego stanu wiedzy i w oparciu o 
informacje pozyskane z monitoringu, z budowy i 
eksploatacji morskich farm wiatrowych 
„Wikinger” i „Arkona Becken Südost” można z 
pewnością wykluczyć naruszanie celów ochrony 
zakresu III rezerwatu przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank”. Również z pewnością 
można wykluczyć ewentualnie naruszanie – 
przez realizację wykorzystywania morskiej 
energii wiatru na obszarze O-1.3 – celów 
utrzymania zakresu II „Adlergrund” i zakresu I 
„Westliche Rönnebank” rezerwatu przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” w 
odniesieniu do ssaków morskich. 

7.3.2.2 Ocena oddziaływania 
wykorzystania energii morskiej na 
obszarze O-1.3 na cele ochrony 
rezerwatów przyrody 
„Fehmarnbelt”  

Nadrzędny cel ochrony to według § 3, ust. 1 
NSGPbrV realizacja celów utrzymania obszaru 
Natura 2000 przez trwałe utrzymanie obszaru 
morskiego, różnorodności miarodajnych dla tego 
obszaru siedliski, biocenoz i gatunków oraz 
szczególnego charakteru łachy w postaci 
wysoko pofalowanego piasku.  

Ochrona według ustępu 2 obejmuje 

• utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 
przywrócenie specyficznych ekologicznych 
walorów i funkcji obszaru, w szczególności, 
jego charakterystycznej morfodynamiki oraz 
ukształtowanej przez wymianę wód między 
Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim 
hydrodynamiki, naturalnego lub 
półnaturalnego charakteru morskich 
populacji makrofiltów i bogatych w gatunki 
podłoży ze żwiru, pasku gruboziarnistego i 
osadu morskiego,  
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• populacji morświnów, fok pospolitych 
włącznie z ich siedliskami i naturalną 
dynamiką populacji oraz  

• jego funkcji łącznikowej i przejściowej 
ekosystemów zachodniego i centralnego 
Morza Bałtyckiego; 

Do monitorowanych celów ochrony należy 
według § 3 ust. 3 pkt 2 NSGFmbV w 
szczególności utrzymanie lub, o ile jest to 
konieczne, przywrócenie korzystnego stanu 
utrzymania gatunków morświna i foki pospolitej. 

Do ochrony morświnów i fok pospolitych według 
§ 3 ust. 5 NSGFmbV konieczne jest w 
szczególności utrzymanie lub przywrócenie  

• naturalnego zagęszczenia populacji tych 
gatunków celem osiągnięcia korzystnego 
stanu utrzymania, ich naturalnego 
przestrzennego i czasowego 
rozprzestrzeniania, ich stanu zdrowia i ich 
sprawności reprodukcyjnej z 
uwzględnieniem naturalnej dynamiki 
populacji, naturalnej różnorodności 
genetycznej w obrębie populacji w danym 
zakresie oraz możliwości wymiany 
genetycznej z populacjami poza danym 
obszarem,  

• obszaru jako wykazującego jak najmniej 
zakłóceń i w dużym stopniu nieobciążonego 
miejscowymi zanieczyszczeniami 
siedliskami żerowania i migracji morświnów 
i fok pospolitych oraz siedliskami 
rozmnażania i chowu dla morświnów,  

• nieporozcinanych siedlisk i możliwości 
migracji morświnów i fok pospolitych w 
obrębie Morza Bałtyckiego, w szczególności 
do przyległych i sąsiednich rezerwatów 
przyrody Szlezwika-Holsztynu i 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego i do 
legowisk wzdłuż duńskiego (w 
szczególności Rødsand) i niemieckiego 
wybrzeża oraz  

• istotnych podstaw wyżywienia dla 
morświnów i fok pospolitych, w 
szczególności naturalnego zagęszczenia 
populacji, rozkładu klas wieku i wzorców 
rozprzestrzeniania się organizmów 
służących jako podstawa wyżywienia dla 
morświnów i fok pospolitych, 

Obszar O-1.3 leży w bardzo dużej odległości od 
rezerwatu przyrody „Fehmarnbelt”.  

Z pewnością można wykluczyć naruszenie 
celów utrzymania rezerwatu przyrody 
„Fehmarnbelt” w odniesieniu do ssaków 
morskich. 

7.3.2.3 Ocena oddziaływania 
wykorzystania energii morskiej na 
obszarze O-1.3 na cele ochrony 
rezerwatów przyrody „Kadetrinne” 

Nadrzędny cel ochrony to według § 3, ust. 1 
NSGKdrV realizacja celów utrzymania obszaru 
Natura 2000 przez trwałe utrzymanie obszaru 
morskiego, różnorodności miarodajnych dla tego 
obszaru siedliski, biocenoz i gatunków oraz 
szczególnego znaczenia istniejącego tutaj 
systemu rynien dla wymiany wód między 
Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim. 
Ochrona obejmuje 

utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 
przywrócenie specyficznych ekologicznych 
walorów funkcji obszaru, w szczególności jego 
charakterystycznej morfodynamiki oraz 
ukształtowanej przez wymianę wód między 
Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim 
hydrodynamiki, populacji morświnów włącznie z 
ich siedliskami i naturalną dynamiką populacji 
oraz jego funkcji łącznikowej i przejściowej dla 
ekosystemów zachodniego i centralnego Morza 
Bałtyckiego. 

Do monitorowanych celów ochrony należy 
według § 3 ust. 3 pkt. 2 NSGKdrV utrzymanie lub 
przywrócenie korzystnego stanu utrzymania 
morświnów.Do ochrony morświnów według § 3 
ust. 5 NSGKdrV konieczne jest w szczególności 
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utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 
przywrócenie  

• naturalnego zagęszczenia populacji 
gatunku celem osiągnięcia korzystnego 
stanu utrzymania, ich naturalnego 
przestrzennego i czasowego 
rozprzestrzeniania, ich stanu zdrowia i ich 
sprawności reprodukcyjnej z 
uwzględnieniem naturalnej dynamiki 
populacji, naturalnej różnorodności 
genetycznej w obrębie populacji w danym 
zakresie oraz możliwości wymiany 
genetycznej z populacjami poza danym 
obszarem, 

• obszaru jako wykazującego jak najmniej 
zakłóceń i w dużym stopniu nieobciążonego 
miejscowymi zanieczyszczeniami 
siedliskami żerowania, migracji, 
rozmnażania i chowu dla morświnów, 

• nieporozcinanych siedlisk i możliwości 
migracji ssaków morskich w obrębie 
centralnego Morza Bałtyckiego i na 
zachodnie Morze Bałtyckie oraz 

• istotnych służących jako podstawa 
wyżywienia dla morświnów organizmów, w 
szczególności naturalnego zagęszczenia 
populacji, rozkładu klas wieku i wzorców 
rozprzestrzeniania się. 

Obszar O-1.3 leży w bardzo dużej odległości od 
rezerwatu przyrody „Kadetrinne”. Oprócz tego 
wyniki z monitoringu morskiej farmy wiatrowej 
„EnBW Baltic2” potwierdziły, że nie należy 
oczekiwać żadnych znacznych skutków dla 
chronionych ssaków morskich. 

Z pewnością można wykluczyć naruszenie 
celów utrzymania rezerwatu przyrody 
„Kadetrinne” w odniesieniu do ssaków morskich. 

 

 Inne gatunki 

Według § 6 ust. 1 pkt. 2 NSGPBRV do celów 
ochrony monitorowanych w rezerwacie przyrody 
„Pommersche Bucht – Rönnebank” należy 
utrzymanie lub, o ile jest to konieczne, 

przywrócenie korzystnego stanu utrzymania 
jesiotra (Acipenser oxyrhinchus) i parposza 
(Alosa fallax) jako gatunku według załącznika II 
Dyrektywy FFH.  

Do ochrony wymienionych gatunków według § 6 
ust. 3 NSGPBRV konieczne jest w 
szczególności utrzymanie lub, o ile jest to 
konieczne, przywrócenie 

• naturalnego zagęszczenia populacji 
gatunków celem osiągnięcia korzystnego 
stanu utrzymania, ich naturalnego 
przestrzennego i czasowego 
rozprzestrzeniania, ich stanu zdrowia i ich 
sprawności reprodukcyjnej z 
uwzględnieniem naturalnej dynamiki 
populacji, naturalnej różnorodności 
genetycznej w obrębie populacji w danym 
zakresie oraz możliwości wymiany 
genetycznej z populacjami poza danym 
obszarem, 

• niepodzielonych siedlisk i możliwości 
migracji wymienionych gatunków w obrębie 
centralnego Morza Bałtyckiego i na 
zachodnie Morze Bałtyckie i akwen Morza 
Bełtów, 

• dużej witalności osobników i typowej dla 
gatunku struktury wiekowej populacji 
jesiotra i parposza oraz przestrzennego i 
czasowego wzorca rozprzestrzeniania się i 
naturalnego zagęszczenia populacji ich 
naturalnych podstaw wyżywienia oraz 

• funkcjonalności zakresu jako korytarza 
migracyjnego i miejsca żerowania dla 
jesiotra. 

Z uwagi na to, że najkrótsza odległość obszaru 
O-1.3 od rezerwatu przyrody wynosi 
przynajmniej 38 km, można generalnie 
wykluczyć uwarunkowany budową, instalacją i 
eksploatacją wpływ na te gatunki względnie na 
ich stan utrzymania w rezerwacie przyrody. 



Ocena oddziaływania 175 

 

 Wynik oceny oddziaływania 

W wyniku można z wymaganą pewnością 
wykluczyć znaczne naruszenie celów ochrony 
badanych rezerwatów przyrody przez realizację 
planu i z uwzględnieniem środków unikania i 
minimalizacji.  

Według aktualnego stanu wiedzy także przy 
kumulatywnym rozpatrywaniu planu i już 
istniejących projektów dla badanych rezerwatów 
przyrody można wykluczyć znaczne naruszenie 
typów siedlisk flory i fauny „rafy” i „łachy z tylko 
słabym stał zalewaniem przez wodę morską” 
gatunków „morświn”, „foka szara” i „foka 
pospolita” oraz chronionych gatunków ptaków.
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8 Całkowita ocena planu 

Podsumowując, nie należy oczekiwać 
znacznych skutków dla środowiska morskiego 
przez budowę i eksploatację morskich turbin 
wiatrowych włącznie koniecznymi urządzeniami. 
Przy ścisłym przestrzeganiu środków unikania i 
minimalizacji, w szczególności dotyczących 
redukcji hałasu w fazie budowy, redukcji emisji 
światła w fazie budowy i eksploatacji i unikania 
emisji substancji szkodliwych można uniknąć 
znacznych skutków przez realizację planu. 

Układanie wewnętrznego okablowania farmy 
może przebiegać w sposób jak najbardziej 
zgodny z wymogami środowiska m.in. przez 
wybór jak najbardziej przyjaznej dla środowiska 
metody układana kabli. Wymóg przestrzegania 
kryterium 2K ma zapewnić uniknięcie znacznych 
negatywnych ogrzewania kabli dla biocenoz 
bentosowych. Daleko idące unikanie 
wzajemnego krzyżowania się podmorskich 
systemów kablowych służy dodatkowo do 
unikania negatywnych skutków dla środowiska 

morskiego, w szczególności dla dóbr 
chronionych dno i bentos. N podstawie 
powyższych opisów i ocen dla SOOŚ na 
zakończenie także pod względem ewentualnych 
wzajemnych oddziaływań należy odnotować, że 
przez realizację projektu na obszarze O-1.3 
według aktualnego stanu wiedzy nie należy 
oczekiwać znacznych skutków dla środowiska 
morskiego w badanym obszarze. Potencjalne 
skutki występują często na małej przestrzeni i w 
większości w krótkim czasie, gdyż ograniczają 
się do fazy budowy. 

Dla kumulatywnej oceny skutków dla 
poszczególnych dóbr chronionych jak migracja 
nietoperzy brakuje dotychczas wystarczającej 
wiedzy naukowej i jednolitych metod oceny. 
Dlatego też tych skutków w ramach niniejszej 
SOOŚ nie można finalnie ocenić względnie są 
obarczone niepewnością i wymagają w ramach 
późniejszych etapów planowania 
dokładniejszego sprawdzenia względnie 
skorygowania poprzez wydanie warunków.
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9 Środki zapobiegawcze, 
ograniczające i 
kompensujące znaczne 
negatywne skutki na 
środowisko morskie 

Według § 40 ust. 2 UVPG raport środowiskowy 
zawiera opis planowanych działań 
zapobiegania, ograniczania oraz w miarę 
możliwości kompensowania znacznych 
niekorzystnych skutków dla środowiska z 
powodu realizacji planu. Podczas gdy niektóre 
środki zapobiegawcze, ograniczające i 
kompensujące mogą być wprowadzane już na 
płaszczyźnie planowania, to inne znajdują 
zastosowanie dopiero przy konkretnej realizacji.  

W odniesieniu do planowanych działań 
zapobiegawczych i ograniczających w FEP 
zawarto ustalenia przestrzenne i tekstowe, które 
odpowiednio do przedstawionych tam celów 
ochrony środowiska służą uniknięciu lub 
ograniczeniu znacznych negatywnych skutków 
realizacji FEP dla środowiska morskiego. 
Ustalenia FEP są uwzględniane w ramach 
badania przydatności. Przez konkretne 
odniesienie do obszaru działania mogą tutaj 
zostać ponadto skonkretyzowane względnie 
mogą zostać narzucone także dodatkowe 
działania. W następującej potem procedurze 
zatwierdzania planu dochodzą wtedy działania 
specyficzne dla projektu względnie dla 
lokalizacji, które odnoszą się do konkretnie 
planowanego projektu. 

W ramach badania przydatności działania 
według § 12 ust. 5 str. 2 WindSeeG mogą 
zostać uwzględnione jako wymogi dla 
późniejszych projektów w rozporządzeniu w 
sprawie ustalenia przydatności obszaru, jeśli w 
innym przypadku przez budowę i eksploatację 
turbin wiatrowych na obszarze należy obawiać 
się naruszenia kryteriów i interesów według § 10 
ust. 2 WindSeeG.  

Ocena przydatności obszaru w odniesieniu do 
zagrożenia środowiska morskiego bazuje 
między innymi na danych badania 
podstawowego według StUK.  

Aby móc przedsięwziąć odpowiednie środki w 
celu unikania kolizji z turbinami wiatrowymi, 
dodatkowo do wytycznych StUK należy 
uwzględnić migrację jesienną i wiosenną. 
Koncepcja opracowania odpowiednich środków 
oraz ich wdrożenia i kontrola skuteczności musi 
zostać przedłożona wraz z wnioskiem o 
zatwierdzenie planu organowi zatwierdzającemu 
plan. Konkretne specyficzne dla projektu 
działania na rzecz wystarczającego 
zmniejszenia ryzyka zderzania się z ptakami 
zarządza organ zatwierdzający plan. W razie 
konieczności może to obejmować czasowe 
wyłączanie poszczególnych lub wszystkich 
turbin wiatrowych. 

W celu uniknięcie zagrożeń dla środowiska 
morskiego przez emisję hałasu należy 
przedsiębrać w szczególności odpowiednie 
środki przy budowie instalacji. Powinny one 
spowodować, że prace będą przeprowadzane z 
przestrzeganiem wartości granicznych dla 
ciśnienia akustycznego (SEL05) i szczytowego 
poziomu ciśnienia akustycznego jak najciszej i 
jak najkrócej. Ta zasada, w szczególności 
przestrzeganie maksymalnych wartości 
wynoszących 160 dB dla poziomu dźwięku 
zdarzenia (SEL05) i 190 dB dla poziomu 
szczytowego w odległości 750 mod miejsca 
emisji może zostać osadzona także bez wiedzy 
o konkretnym typie instalacji już w ustalaniu 
przydatności. Organ zatwierdzający plan 
zarządza później mając wiedzę o stosowanych 
typach turbin i fundamentów odpowiednie 
konkretyzacje na przykład w odniesieniu do 
maksymalnie dopuszczalnego czasu trwania. 

Jednostki realizujące projekty równolegle 
wykonywanych morskich farm wiatrowych winny 
koordynować swe odnośne prace przy wbijaniu 
fundamentów w celu uniknięcia zakłóceń w 
rozumieniu § 44 ust. 1 pkt 2 BNatschG. 
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W raz dokumentacją planu jednostka realizująca 
projekt winna przedłożyć koncepcję dotyczącą 
przewidziany działań dla rzeczywistego 
zrekompensowania nieuniknionych 
negatywnych skutków, aby w ten sposób 
udostępnić organowi zatwierdzającemu projekt 
konieczną według § 15 BNatSchG podstawę 
umożliwiającą podjęcie decyzji o 
dopuszczalności zapowiedzianego 
negatywnego skutku. 

Wymagane systemy kabli podmorskich należy 
projektować i układać tak, żeby jak najbardziej 
redukować negatywne oddziaływania na 
środowiska morskiego przez ogrzewanie 
sedymentu przez kable. Należy zapewnić i 
udowodnić w procedurze zatwierdzania planu, 
że sedyment nad systemem kabli na głębokości 
20 cm poniżej powierzchni dna morskiego nie 
zostanie podgrzany o więcej niż 2 stopnie 
(Kelvina). Organ zatwierdzający plan zarządza 
później mając wiedzę o konkretnych 
parametrach – ew. w rozróżnieniu według 
podsekcji – minimalną pokrywę, którą należy 
wykonać. Procedurę układania podmorskich 
systemów kabli należy wybrać w taki sposób, 
aby zarządzoną minimalną pokrywę uzyskać 

przy możliwie najmniejszych skutkach dla 
środowiska. 

Aby nie obawiać się o zanieczyszczenie 
środowiska morskiego, przy planowaniu i 
realizacji instalacji są konieczne środki, aby 
unikać emisji substancji przy budowie i 
eksploatacji względnie te emisje minimalizować. 
Muszą one zapewnić, żeby do środowiska 
morskiego nie dostawały się żadne unikalne 
według stanu techniki emisje substancji 
szkodliwych, hałasu i światła. O ile odpowiednie 
emisje są wymagane i nieuniknione przez 
wymogi bezpieczeństwa żeglugi i ruchu 
lotniczego, należy zapewnić, aby negatywne 
oddziaływania wywoływane z tego tytułu były jak 
najmniejsze. Jak najmniejsze naruszenie należy 
zagwarantować na przykład przez wybór 
stosowanych materiałów eksploatacyjnych, 
konstrukcyjne systemy bezpieczeństwa, 
odpowiednie środki monitoringu oraz 
organizacyjne i techniczne środki ostrożności. 
Dotyczy to w szczególności obszarów wymiany 
materiałów eksploatacyjnych, tankowania, 
ochrony antykorozyjnej, ścieków, wody 
odprowadzanej, stosowanych generatorów 
wysokoprężnych oraz ochrony przed 
wymywaniem i ochrony przewodów.
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10 Badane alternatywy 

Raport środowiskowy według art. 5 ust. 1 str. 1 
SOOŚ-RL w połączeniu z kryteriami w 
załączniku I SOOŚ-RL i § 40 ust. 2 pkt 8 UVPG 
zawiera krótkie przedstawienie powodów 
wyboru badanych rozsądnych alternatyw.  

Dla badania alternatywnego generalnie 
wchodzą w rachubę różne rodzaje alternatyw, w 
szczególności alternatywy strategiczne, 
przestrzenne lub techniczne. Warunkiem jest 
zawsze to, żeby były one rozsądne lub mogły 
być poważnie rozważone. Nie trzeba więc badać 
wszystkich alternatyw jakie tylko są możliwe. Nie 
jednak również wystarczające, aby 
identyfikować, opisywać i oceniać tylko te 
alternatywy, „na poważnie się nasuwają” lub 
„nawet narzucają”. Obowiązek zidentyfikowania 
rozpościera się więc na wszystkie alternatywy, 
które „nie są ewidentnie (…) odległe” (LANDMANN 

& ROHMER 2018). Badanie rozwiązań 
alternatywnych nie wymaga jednoznacznie, aby 
opracowywać i sprawdzać alternatywy 
szczególnie przyjazne dla środowiska. Raczej 
powinny zostać zaprezentowane w sposób 
porównawczy „rozsądne” rozwiązania 
alternatywne w powyższym znaczeniu pod 
kątem ich wpływu na środowisko, aby 
uwzględnienie kwestii środowiskowych przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze alternatywy, 
która ma być nadal monitorowana było 
zrozumiałe (Balla et al. 2009). 

Jednocześnie wysiłek wymagany do 
zidentyfikowania i sprawdzenia rozważanych 
rozwiązań alternatywnych musi być 
akceptowalny. Obowiązuje przy tym zasada: im 
większe oczekiwane skutki dla środowiska i tym 
samym potrzeba likwidowania konfliktów 
planistycznych, tym bardziej są też konieczne 
kompleksowe lub szczegółowe badania. 

Załącznik 4 pkt 2 UVPG wskazuje przykładowo 
badanie alternatyw z odniesieniem do 
ukształtowania, technologi, lokalizacji, wielkości 
i zakresu projektu, ale odnosi się jedne wyraźnie 

tylko do projektu. Według (HOPPE 2018) badanie 
alternatyw odniesione do planu i programu 
powinno skupiać się na alternatywach koncepcji 
i alternatywach lokalizacyjnych i pomijać 
alternatywy specyficzne dla instalacji poza 
rzadkimi wyjątkami. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę na to, czy alternatywne 
koncepcje planu lub programu zostały już 
omówione na wyższej płaszczyźnie planowania 
w rozumieniu założonych w § 39 ust. 3 UVPG 
synergicznych efektów podziału na etapy. 

W ramach wcześniejszego SOOŚ do FEP 2019 
(BSH 2019b) są już badane alternatywy. Na tej 
płaszczyźnie planowania są to przede 
wszystkim kształt koncepcyjny / strategiczny, 
lokalizacja przestrzenna oraz alternatywy 
techniczne.  

Punktem centralnym tego badania do FEP jest 
rozpatrywanie alternatyw dla ustalenia obszarów 
koniecznym do osiągnięcia ustawowego celu 
rozbudowy morskiej energii wiatrowej: Obszary 
są porównane i ustalane z zastosowaniem 
fachowych kryteriów ochrony środowiska. 
Ustalony w FEP obszar stanowi każdorazowo 
obszar planowania dla badania przydatności 
następującego po ustaleniu w FEP. Zakres 
późniejszego projektu jest więc wyznaczany w 
istotnym stopniu już w FEP przede wszystkim 
przez ustalenie obszaru i mocy, która zostanie 
prawdopodobnie zainstalowana na tym 
obszarze. 

To ustalenie obszaru dla morskiej energii 
wiatrowej stanowi Z KOLEI punkt wyjścia dla 
kolejnych ustaleń FEP w odniesieniu do 
wymaganych systemów przyłączy sieciowych. 
Na przedmiotowej płaszczyźnie badania 
przydatności nie jest więc ani konieczne, ani 
rozsądne, aby badać alternatywne lokalizacje do 
niniejszego obszaru planowania, w obszarze 
ustalonym przez FEP. Takie badanie stałoby siłą 
rzeczy w sprzeczności ze „strukturą” FEP, 
składającą się z procedur dotyczących farm 
wiatrowych znajdujących się w eksploatacji 
względnie w konkretnym planowaniu oraz 
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bazujących na tym zsynchronizowanych ustaleń 
FEP dla obszarów energii wiatrowej i systemów 
przyłączy sieciowych.  

Badanie alternatywnych lokalizacji obszaru 
byłoby więc nieodpowiednie do realizacji celu 
planu, aby ustalić badanie przydatności dla 
badanego obszaru w ustalonej w FEP kolejności 
dla przetargu (§ 9 ust. 1 str. 1 pkt 2 WindSeeG). 
Rezygnacja z badania alternatyw 
przestrzennych odpowiada także założonym w 
§ 39 ust. 3 UVPG „Synergicznym efektom 
podziału na etapy”, przez które można 
zdecydowanie zredukować badanie alternatyw 
(HOPPE 2018). Badanie alternatyw w ramach 
SOOŚ do procedury FEP (opublikowano 
28.06.2019 r.) wydaje się być w tym zakresie 
wystarczająco aktualne i szczegółowe. 

W ramach badania przydatności należy więc w 
rozumieniu podziału na etapy między 
instrumentami uwzględniać tylko te alternatywy, 
które odnoszą się konkretnie do obszaru 
przewidzianego konkretnie do zbadania według 
ustaleń FEP, tutaj do obszaru O-1.3. Mogą to 
być przede wszystkim alternatywy procedur, 
czyli (techniczne) ukształtowanie instalacji w 
szczegółach (BALLA et al.2009).  

Jednocześnie dokładne ukształtowanie 
przewidzianych do wybudowania na obszarze 
obiektów w momencie badania przydatności 
jeszcze nie jest ustalone. Badanie alternatyw 
pod kątem konkretnego ukształtowania 
późniejszego projektu może więc nastąpić 
dopiero w kolejnej procedurze zatwierdzania 
planu. W tym miejscu należy więc badać tylko te 
alternatywy, które odnoszą się do odnośnego 
obszaru i mogą już zostać ustalone bez 
szczegółowej wiedzy o konkretnym projekcie 
inwestycji budowlanej. Chodzi przy tym „nie o 
alternatywy dla całego planu, lecz o warianty dla 
poszczególnych planistycznych ustaleń 
względnie omawianego rodzaju wykonania” 
(HOPPE 2018).  

Należy je odgraniczyć od środków 
zapobiegawczych, ograniczających i 
kompensujących znaczne negatywne skutki 
planu dla środowiska morskiego. Przy tym tylko 
„przeplanowania, które prowadzą do istotnej 
zmiany koncepcji planowania i przez to do 
nowego wariantu planu, (…) są przedmiotem 
badania alternatyw” (BALLA et al. 2009). 
Odnośne „przeplanowania”, które nie prowadzą 
do odpowiednio nowych wariantów planu, są 
przedstawiane jako środki zapobiegawcze i 
ograniczające w rozdziale 0. 

Pozostałe możliwe alternatywy, które nie zostały 
finalnie opracowane w ramach FEP i nie 
stanowią tylko działań i są możliwe na 
przedmiotowej abstrakcyjnej płaszczyźnie bez 
wiedzy o konkretnym projekcie, wydają się więc 
być ograniczone. Jak przedstawiono, 
ograniczają się one na alternatywach procedur, 
czyli na (technicznym) ukształtowaniu instalacji 
w szczegółach.  

Wchodzącą poważnie w rachubę alternatywą 
wydaje się być na tym tle zastosowanie różnych 
koncepcji instalacji, które różnią się w 
odniesieniu do swych parametrów fizycznych. 
Ze względu na oczekiwaną wznoszoną na 
obszarze ilość budowli i ich skutek dla 
środowiska morskiego znaczenie wydaje się 
mieć zmienność parametrów instalacji w 
szczególności dla turbin wiatrowych. W celu 
osiągnięcia ustalanej w ramach badania 
przydatności (§ 12 ust. 4 WindSeeG) i mocą 
rozporządzenia (§ 12 ust. 5 str. 1 WindSeeG) 
mocy 300 MW na obszarze O-1.3 jednostka 
realizująca projekt może zastosować różne 
instalacje dostępne na rynku w momencie 
projektowania. W rozumieniu „kompleksowego 
pozyskiwania informacji” realizacja projektu 
może być oceniania w oparciu o parametry 
modelu dla przeciwstawnych koncepcji: Z jednej 
strony dla realizacji z małymi instalacjami, 
odpowiednio stosunkowo małą mocą 
wytwarzania i przez to większą liczbą turbin 
względnie z drugiej strony z dużymi, 
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wysokosprawnymi instalacjami i przez to 
mniejszą liczbą turbin; patrz rozdz. 1.5.5.4.  

Ponadto, już bez wiedzy o konkretnym projekcie, 
możliwe wydaje się rozpatrywanie alternatyw 
pod kątem posadowienia wysokich budowli 
(turbina wiatrowa i platforma transformatorowa); 
patrz rozdz. 10.2. Ze względu na zasadnicze 
skutki wyboru typu posadowienia dla 
projektowania i skutki dla środowiska 
porównanie wariantów posadowienia stanowi 
alternatywę, nie tylko środek ograniczający lub 
zapobiegawczy w odniesieniu do skutków dla 
środowiska morskiego. Kolejne techniczne 
ukształtowania instalacji jak na przykład 
wykonanie ochrony przed wymywaniem lub 
ochrony antykorozyjnej są natomiast traktowane 
jako środki zapobiegawcze, ograniczające lub 
kompensujące skutki dla środowiska i 
odpowiednio opisane w rozdziale 0.  

Wariant zerowy należy uwzględnić w ramach 
badania alternatyw tylko wtedy, gdy jest on 
„rozsądny”, czyli uwzględnia cele i geograficzny 
zakres zastosowania. W niniejszym przypadku 
ten wariant zerowy oznaczałby, że obszar 
nadaje się dla przetargu. Powyższe warunkuje, 
że należy obawiać się naruszenia odnośnych 
kryteriów i interesów również wtedy, gdy 
ustalenie przydatności zawiera wymogi dla 
późniejszego projektu. Dla obszaru O-1.3 tak nie 
jest, ponieważ odnośne naruszenia mogą zostać 
wykluczone przez wymogi. Wariant zerowy nie 
stanowi więc rozsądnej alternatywy i nie trzeba 
go badać, ponieważ nie byłby „zgodny z celami 
planowania” (HOPPE 2018).  

Przewidywany rozwój stanu środowiska przy 
niewykonaniu planu, tzn. bez wybudowania i 
eksploatowania morskich turbin wiatrowych na 
obszarze, jest opisywany jako skala 
porównawcza dla oceny skutków dla środowiska 
w rozdziale 3. 

Rozpatrywanie alternatyw pod kątem 
wewnętrznego okablowania farmy wydaje się 
nie być wskazane, ponieważ nie istnieją dla 

niego żadne rozsądne alternatywy pod 
względem jego technicznego ukształtowania (w 
dużym stopniu standaryzowane napięcia 
przesyłowe i systemy kablowe) względnie jego 
układania (odkładanie na dnie morza odpada z 
uwagi na brak ochrony kabla).  

 Koncepcji instalacji 

Przy realizacji projektu mogą być stosowane 
turbiny wiatrowe, które charakteryzują się 
różnymi parametrami. Do porównania alternatyw 
i ich oceny wydaje się być sensowne, modelowe 
plany farm wiatrowych, które wskazują zakres 
dostępnych lub dostępnych w przyszłości turbin 
wiatrowych.  

Odpowiednie modelowe scenariusze zostały już 
wprowadzone w (BSH 2019c). Oba te 
scenariusze są wykorzystywane również w 
niniejszym badaniu, są opisane w 
rozdziale 1.5.5.4 i stosowane na obszarze O-
1.3. 

Oba alternatywne scenariusze różnią się w 
szczególności liczbą budowanych instalacji 
koniecznych dla osiągnięcia mocy przewidzianej 
do zainstalowania (scenariusz 1 34 względem 
scenariusza 2 20) oraz wysokością piasty i 
średnicą wirnika, z czego wynika całkowita 
wysokość poszczególnych turbin wiatrowych 
(ok. 225 m względem 300 m).  

Ocena tych alternatyw bądź scenariuszy 
odbywa się każdorazowo w odniesieniu do 
pojedynczego dobra chronionego w rozdziale 4. 

W wyniku żadnego z obu scenariuszy nie można 
ocenić jako jednoznacznie preferowanego ze 
względu na swe mniejsze skutki dla środowiska. 
Ocena wypadła raczej różnie w zależności od 
dobra chronionego. Tak więc scenariusz 2 jest 
korzystniejszy w odniesieniu do dóbr 
chronionych dno i bentos, ze względu na 
mniejszą ilość turbin wiatrowych i na 
towarzyszące każdej turbinie zabezpieczenie 
przed wymywaniem wprowadzanego jako 
twarde podłoże obce dla dane lokalizacji. 
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Natomiast dla ornitofauny od niższych turbin ze 
scenariusza 1 oczekuje się nieco mniejszego 
negatywnego wpływu.  

 Posadowienie 

Jak przedstawiono w rozdziale 1.5.5.4, dla 
przedmiotowego badania przyjmuje się 
posadowienie turbin wiatrowych praz platformy 
transformatorowej za pomocą wbijanych 
fundamentów jednopalowych (Monopile dla 
morskich turbin wiatrowych i Jacket dla stacji 
transformatorowej). Generalnie możliwe jest 
zastosowanie innych typów posadowienia. W 
pojedynczych przypadkach lub w celach 
testowych także inne warianty były już 
realizowane lub planowane w niemieckiej WSE. 

Jako możliwe alternatywy dla obszaru O-1.3 
wydaje się posadowienie instalacji z 
wykorzystaniem fundamentów wierconych 
(drilled piles), lub za pomocą fundamentu 
grawitacyjnego. Natomiast Suction Buckets lub 
pale Vibro nie wchodzą w rachubę dla 
zastosowania na obszarze, gdyż nadają się one 
tylko do wypłukiwalnych, piaszczystych gruntów 
budowlanych. 

Informacje na temat wskazanych wchodzących 
w rachubę typów posadowienia są dostępne 
tylko w ograniczonym zakresie. W szczególności 
brak jest wystarczającej wiedzy z monitoringu 

porównywalnych instalacji morskich. Na 
podstawie aktualnego stanu wiedzy w 
odniesieniu do konkretnych parametrów i w 
szczególności w odniesieniu do skutków dla 
różnych dóbr chronionych w trakcie budowy i 
eksploatacji nie można zidentyfikować, opisać i 
ocenić skutków dla środowiska ze strony tych 
typów posadowienia. Odpada zatem 
szczegółowe rozpatrywanie tych alternatyw, 
ponieważ nie można ustalić koniecznych danych 
przy akceptowalnych nakładach.] 

Ponadto skazane warianty posadowienia nadają 
się każdorazowo dla różnych typów dna i 
głębokości wody, tak że przy wyborze 
posadowienia należałoby także uwzględnić 
odnośne uwarunkowania obszaru. Ocena dna 
pod względem jego właściwości jako grunt 
budowlany nie ma jednak miejsca w ramach 
oceny przydatności, ewentualnie wstępne 
rozpoznanie może wykazać jakość dna, która 
dla określonych technologii posadowienia nie 
jest odpowiednia lub jest mniej odpowiednia 
(DEUTSCHER BUNDESTAG 2016). 

Dla oceny, czy jedna ze wskazanych metod 
posadowienia wchodzi w rachubę dla 
konkretnego obszaru, wymagałoby to jeszcze 
dalej idących badań, które musiałyby zostać 
ustalone i ocenione w zależności od odnośnego 
indywidualnego przypadku.
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11 Planowane działania na 
rzecz monitorowania 
skutków planu dla 
środowiska 

Potencjalne znaczne skutki, które wynikają z 
wykonania planu dla środowiska, winny być 
monitorowane według § 45 UVPG. Ma to 
zapewnić możliwość wczesnego identyfikowania 
nieprzewidzianych negatywnych skutków i 
podejmowania odpowiednich środków 
zaradczych. 

Stosownie do tego według § 40 ust. 2 pkt 9 
UVPG w raporcie środowiskowym należy 
wskazać przewidziane środki monitorowania 
znacznych skutków realizacji planu dla 
środowiska. Monitorowanie należy do 
obowiązków BSH, ponieważ to ten urząd jest 
urzędem właściwym dla SOOŚ (patrz 
§ 45 ust. 2 UVPG). Można przy tym, jak 
przewiduje § 45 ust. 5 UVPG, skorzystać z 
istniejących mechanizmów monitorowania, aby 
uniknąć podwójnej pracy przy monitorowaniu.  

W odniesieniu do przewidzianych środków 
monitoringu należy pamiętać, że właściwe 
monitorowanie potencjalnych skutków dla 
środowiska morskiego może rozpocząć się 
dopiero w tym momencie, w którym zostanie 
zrealizowany plan, czyli projekt inwestycyjny na 
obszarze O-1.3. Przy ocenie wyników z działań 
monitoringu nie można jednak pomijać 
naturalnego rozwoju środowiska morskiego 

włącznie ze zmianami klimatycznymi. W ramach 
monitoringu nie można jednak prowadzić 
ogólnych badań naukowych. Dlatego też 
odniesiony do projektu monitoring skutków 
projektu dla obszaru i jego otoczenia ma 
szczególne znaczenie. 

Istotnym zadaniem monitorowania tego planu w 
powiązaniu z FEP oraz pojedynczymi 
procedurami zatwierdzania planów jest 
integrowanie i ocenianie wyników z różnych faz 
monitoringu. Ocena będzie odnosić się także do 
nieprzewidzianych istotnych skutków realizacji 
planu dla środowiska morskiego oraz do 
sprawdzania prognoz raportu środowiskowego. 
Przewidziane w tym celu postępowanie, 
planowane działania w zakresie monitorowania 
możliwych skutków planów oraz wymagane 
dane zostaną opisane w raporcie 
środowiskowym do Planu Rozwoju Obszarów 
dla Energetyki Wiatrowej 2019 dla niemieckiego 
Morza Bałtyckiego w rozdziale 10 (w 
szczególności w rozdziale 10.1 dla 
potencjalnych skutków rejonów i obszarów dla 
morskich turbin wiatrowych) (BSH 2019b).  

Aby umożliwić prognozy niniejszego raportu 
środowiskowego i późniejszych OOŚ w ramach 
zatwierdzenia planu i umożliwić ew. konieczną 
korektę, należy przeprowadzić monitoring 
budowy i eksploatacji odniesiony do 
poszczególnych dóbr chronionych i 
ewentualnych zagrożeń jak np. kolizje ptaków 
wędrownych z turbinami wiatrowymi. Należy to 
zaprojektować zgodnie z wymogami StUK.

  



184 Podsumowanie nietechniczne 

 

12 Podsumowanie 
nietechniczne 

Przedmiot i powód 

Według § 12 ustęp 4 w związku z § 10 ustęp 2 
WindSeeG urząd BSH sprawdza przydatność 
obszaru dla budowy i eksploatacji morskich 
turbin wiatrowych jako podstawy dla osobnego 
ustalenia przydatności z za pomocą 
rozporządzenia przez BNetzA. W ramach 
badania przydatności, ocena oddziaływania na 
środowisko odbywa się w rozumieniu ustawy o 
ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z publikacją z dnia 24 lutego 2010 r. (Federalny 
Dziennik Ustaw I str. 94), zmienionej ostatnio 
poprzez art. 22 ustawy z dnia 13 maja 2019 r. 
(Federalny Dziennik Ustaw I str. 706) (Ustawa o 
ocenie oddziaływania na środowisko – UVPG), 
jako tzw. Strategiczna Ocena Oddziaływania na 
Środowisko (SOOŚ). Merytorycznie główny 
dokument Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko to niniejszy raport środowiskowy. 
Raport ten identyfikuje, opisuje i ocenia 
przewidywane istotne skutki, które wykonanie 
planu, czyli wybudowanie i eksploatacja 
morskich farm wiatrowych obszaru O-1.3 będzie 
miało dla środowiska, oraz możliwe alternatywy 
planowania z uwzględnieniem istotnych celów 
planu. 

Ustalenie przydatności jest częścią kaskady 
planowania. Przed nią są wykonywane plany 
branżowe zagospodarowania przestrzennego 
jako ogólnego planu całkowitego dla wszystkich 
form wykorzystania w niemieckiej WSE oraz 
plan FEP jako najważniejszy instrument 
sterujący dla uporządkowanej rozbudowy 
morskiej energii wiatrowej. Na podstawie FEP są 
ustalane rejony i obszary oraz lokalizacje, trasy i 
korytarze dla przyłączy sieciowych, zaś obszary 
są poddawane badaniu wstępnemu przez BSH i 
sprawdzane pod kątem swej przydatności.  

Wydawane na podstawie pozytywnego badania 
przydatności rozporządzenie – oprócz 

generalnego ustalenia przydatności i 
przewidzianej do zainstalowania mocy – zawiera 
wytyczne dla projektu na obszarze, gdy w 
przeciwnym razie przydatność byłaby do 
odrzucenia ze względu na oddziaływania 
negatywne dla środowiska morskiego lub innych 
badanych interesów. 

Ustalenie przydatności w związku z leżącym u 
podstaw badania przydatności ma charakter 
planu branżowego i stanowi zatem postawę dla 
następującego zatwierdzenia planu. Gdy 
ustalana jest przydatność obszaru do 
wykorzystania morskiej energii wiatrowej, wtedy 
dany obszar jest dopuszczany do przetargu, a 
zwyciężający oferent może złożyć wniosek o 
dopuszczenie (zatwierdzenie planu) budowy i 
eksploatacji turbin wiatrowych na danych 
obszarze.  

Miejscowa SOOŚ jest przy tym powiązana z 
ocenami oddziaływania na środowisko 
poprzednich i późniejszych płaszczyzn 
planowania. Podczas gdy we wcześniejszych 
SOOŚ morskiego zagospodarowania 
przestrzennego i planu FEP szczegółowość 
badania przewidywanych istotnych skutków dla 
środowiska charakteryzowała się większą 
szerokością badania i w zasadzie mniejszą 
szczegółowością badania, zaś punktem 
centralnym badania była ocena kumulatywnych 
efektów i badanie przestrzennych alternatyw, to 
w ramach SOOŚ do badania przydatności 
badane są skutki dla środowiska morskiego ze 
strony morskich projektów farm wiatrowych na 
konkretnym obszarze. Ponadto dla badania 
przydatności należy wykorzystać wynik 
państwowego badania wstępnego, 
szczegółowość badania jest stosownie do tego 
zwiększona względem wcześniejszych planów. 

Badanie przydatności oraz wykonanie SOOŚ 
jako podstawy dla ustalenia przez 
rozporządzenie mają miejsce z uwzględnieniem 
celów ochrony środowiska. Informują one o tym, 
do jakiego stanu środowiska dąży się w 
przyszłości (jakościowe cele środowiskowe). 
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Cele ochrony środowiska są ujęte w 
całościowym przeglądzie międzynarodowych, 
wspólnotowych i narodowych porozumień bądź 
przepisów, które zajmują się ochroną 
środowiska morskiego i w oparciu o które 
Republika Federalna Niemiec opowiedziała się 
za określonymi zasadami i zobowiązała się do 
określonych celów. 

Metodologia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

W niniejszym raporcie środowiskowym bazuje 
się na już leżącej u podstaw metodyce SOOŚ 
Federalnych Planów dla Obszarów Morskich 
(BFO) i planu FEP jest ona rozwijana dalej mając 
na względzie na ustalenia podjęte w ustaleniu 
przydatności. 

W ramach tej SOOŚ w pierwszej linii identyfikuje 
się, opisuje i ocenia, czy budowa i eksploatacja 
morskiej farmy wiatrowej na obszarze może 
mieć istotne skutki dla dotkniętych tym dóbr 
chronionych. O ile należałoby oczekiwać 
skutków, bada się ponadto, czy te mogą zostać 
skompensowane przez wymogi i czy te wymogi 
same w sobie nie stanowiłyby istotnego 
negatywnego naruszenia. Niektóre wymogi 
służą wprawdzie m.in. Także do unikania 
skutków dla środowiska, ze swej strony mogą 
jednak również prowadzić do skutków, tak że 
jest konieczne badanie. 

Badanie przewidywanych istotnych skutków dla 
środowiska zawiera odniesione do dóbr 
chronionych wtórne, kumulatywne, synergiczne, 
krótko-, średnio- i długofalowe, stałe i 
przejściowe, pozytywne i negatywne skutki. 
Podstawą dla oceny możliwych skutków jest 
szczegółowy opis i ocena stanu środowiska. 
SOOŚ jest wykonywana na podstawie wyników 
SOOŚ planu FEP dla Morza Północnego (BSH 
2019) dla następujących dóbr chronionych: 

• Dno/ powierzchnia  

• Woda 

 

• Bentos 

• Rodzaje biotopów 

• Ryby 

• Ssaki morskie 

• Awifauna 

• Nietoperze 

• powietrze 

• Różnorodność biologiczna 

 

• Klimat 

• Krajobraz 

• Dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 
materialne 

• Ludzie, w szczególności zdrowie ludzkie 
• Wzajemne oddziaływania pomiędzy 

dobrami chronionymi 

 

Opis i ocena przewidywanych istotnych skutków 
dla środowiska odbywa się w odniesieniu do 
dóbr chronionych. Badane są wszystkie treści 
planu, które mogłyby potencjalnie rozwinąć 
istotne skutki dla środowiska. 

Rozpatrywane są przy tym skutki zarówno 
uwarunkowane budową i demontażem jaki i 
uwarunkowane obiektem i eksploatacją. 
Uwzględniane są poza tym skutki, które mogłyby 
wyniknąć w ramach prac serwisowych i 
naprawczych. Następnie przedstawiane są 
możliwe oddziaływania wzajemne, rozważane 
możliwe skutki skumulowane i potencjalne skutki 
transgraniczne. 

Ocena skutków odbywa się w oparciu o opis 
stanu i ocenę stanu oraz funkcję i znaczenie 
odnośnego obszaru dla poszczególnych dóbr 
chronionych. Prognoza jest sporządzana w 
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zależności od kryteriów natężenie, zasięg i czas 
trwania efektów. 

W ramach prognozy skutków dla rozpatrywania 
odniesionego do dóbr chronionych w SOOŚ są 
przyjmowane określone parametry. Aby 
odzwierciedlić zakres możliwych 
(realistycznych) rozwojów sytuacji, badanie 
odbywa się w zasadzie w oparciu o dwa 
scenariusze. W scenariuszu 1 wychodzi się od 
wielu małych obiektów, w scenariuszu 2 od 
niewielu dużych obiektów, dzięki czemu 
każdorazowo z różnymi parametrami, jak na 
przykład liczba turbin, wysokość piasty, 
wysokość dolnego wierzchołka wirnika, średnica 
wirnika, wysokość całkowita, średnice typów 
posadowienia i ochrony przed wymywaniem na 
podstawie pokrywanego przez to zakresu 
umożliwia się jak najobszerniejszy odniesiony 
do dóbr chronionych opis i ocenę aktualnego 
stanu planowania. 

Dno/ powierzchnia 

Powierzchniowe sedymenty obszaru O-1.3 mają 
w zasadzie jednorodny skład, a dno morskie nie 
ma struktur. Chodzi tu o typowy sedyment 
basenu morskiego, jaki można spotkać w tym lub 
podobnym charakterze w prawie wszystkich 
basenach Morza Bałtyckiego. 

Turbiny wiatrowe w odniesieniu do dobra 
chronionego jakim jest dno mają miejscowo 
bardzo ograniczony wpływ na środowisko. 
Sedyment tylko w bezpośrednim bliskim 
zakresie jest trwale dotknięty przez 
umieszczenie elementów posadowienia, 
włącznie z ew. zabezpieczeniem przed 
wymywaniem, i przez wynikające z tego tytułu 
zajęcie powierzchni. 

W związku z budową przy stawianiu 
fundamentów turbin wiatrowych dochodzi 
krótkotrwale do wzbijania się sedymentów przez 
zawirowania i do smug zmętnienia. Rozmiar 
resuspensji osadów zależy zasadniczo od 
zawartości ziarna drobnego w podłożu. W 
obszarach o mniejszym udziale drobnego ziarna 

większość uwolnionego sedymentu będzie 
stosunkowo szybko opadać bezpośrednio w 
miejscu ingerencji lub w jego bezpośrednim 
otoczeniu. Zawartość zawiesiny szybko spada 
ponownie do naturalnych wartości poziomu tła 
dzięki zjawiskom rozcieńczania i sedymentacji 
cząstek osadów poderwanych wskutek 
zawirowań. Oczekiwane negatywne wpływy w 
obszarach o większym udziale drobnego ziarna 
i towarzyszących temu większemu zmętnieniu 
pozostaną jednak ograniczone do małej 
przestrzeni z uwagi na niewielkie przydenne 
przepływy. 

W związku z eksploatacją wskutek wzajemnego 
oddziaływania fundamentu i hydrodynamiki w 
bezpośrednim otoczeniu instalacji może dojść 
do trwałego zawirowania i przeniesienia 
sedymentów. Zgodnie z dotychczasowymi 
doświadczeniami na Morzu Północnym należy 
liczyć się z trwałymi przeniesieniami sedymentu 
związanymi z prądami tylko w bezpośrednim 
otoczeniu turbin wiatrowych. W odniesieniu do 
Morza Bałtyckiego obecnie nie ma jeszcze 
doświadczeń tego rodzaju. Ale z uwagi na 
niewielkie prędkości prądów przydennych w 
obrębie instalacji także tu należy spodziewać się 
tylko miejscowego wymywania. Z uwagi na 
prognozowany przestrzennie ściśle ograniczony 
zasięg wymywania nie należy liczyć się z 
wartymi odnotowania zmianami podłoża. 

Przy układaniu wewnętrznego okablowania 
farmy zmętnienie wody zwiększy się przez 
wzbijający się sedyment. Rozmiar resuspensji 
osadów zależy zasadniczo od metody układania 
kabli i zawartości ziarna drobnego w podłożu. Na 
obszarach z niewielką zawartością ziarna 
drobnego większość uwolnionego osadu 
stosunkowo szybko osiada bezpośrednio w 
miejscu budowy lub w jej bezpośrednim 
otoczeniu. Przy tym zawartość zawiesiny spada 
ponownie do naturalnych wartości poziomu tła 
dzięki zjawiskom rozcieńczania i sedymentacji 
cząstek osadów poderwanych wskutek 
zawirowań. Spodziewane negatywne 
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oddziaływania poprzez zwiększone zmętnienie 
pozostają miejscowo ograniczone do małej 
przestrzeni. 

W rejonach z miękkimi osadami i odpowiednio 
wysoką zawartością ziarna drobnego uwolniony 
sedyment osiada ponownie wyraźnie wolniej. 
Ponieważ przepływy przydenne są jednak 
stosunkowo niewielkie, należy założyć, że 
również tutaj występujące smugi zmętnienia 
mają raczej miejscowy charakter i sedyment 
będzie ponownie osiadać we względnie 
bliższym otoczeniu. Nie należy oczekiwać 
istotnej zmiany we składzie sedymentu. 

Krótkofalowo z sedymentu do wody przydennej 
mogą uwalniać się substancja szkodliwe i 
odżywcze. Możliwe uwalnianie się substancji 
szkodliwych z piaszczystego sedymentu należy 
pominąć z uwagi na stosunkowo niewielki udział 
drobnego ziarna (muł i ił) i niewielkie stężenie 
metali ciężkich. W strefie dna morskiego 
zawierającego muł i ił może dochodzić do 
znacznego uwalniania substancji szkodliwych z 
sedymentu do wody przydennej. Substancje 
szkodliwe przywierają z reguły do opadających 
cząstek, które z uwagi na niewielkie przepływy w 
basenach Morza Bałtyckiego prawie wcale nie 
dryfują na większe odległości i pozostają w 
swym rodzimym środowisku. Średniofalowo ten 
remobilizowany materiał osadza się z powrotem 
w ilastym dnie.  

Skutki w postaci mechanicznego obciążenia dna 
przez wypieranie, sprasowywanie i wibracje, 
których należy oczekiwać w trakcie fazy 
budowlanej, z uwagi na swój mały zasięg 
przestrzenny należy oszacować jako niewielkie. 

Woda 

Morze Bałtyckie jest morzem 
śródkontynentalnym. Morze Bałtyckie – poprzez 
Mały Bełt, Wielki Bełt i Sund – jest połączone z 
Kattegatem. Kattegat poprzez Skagerrak 
stanowi połączenie z Morzem Północnym a 
zatem z Atlantykiem. Cyrkulacja wody w Morzu 
Bałtyckim charakteryzuje się przez dopływ 

słodkiej wody poprzez rzeki z jednej strony i 
wymianę mas wody z Morzem Północnym z 
drugiej strony. Z uwagi na wielką głębokość 
wody w cieśninach morskich ma jednak miejsce 
tylko niewielka wymiana wody z Morzem 
Północnym, co warunkuje niewielkie zasolenie 
Bałtyku (morze słonawe).  

Przez uwarunkowania morfologiczne Morza 
Bałtyckiego może utworzyć się po części bardzo 
wyraźne pionowe uwarstwienie zasolenia i 
temperatury, którego nie mogą zaburzyć 
przepływy wody generowane w pierwszej linii 
przez wiatr ani minimalne pływy (< 10 cm). 

Oddziaływania na masy wodne mogą wystąpić 
podczas fazy budowy turbin wiatrowych i 
układania okablowania wewnątrz farmy przez 
resuspensję sedymentu, wprowadzanie 
substancji szkodliwych i powstawanie smug 
zmętnienia. Podczas eksploatacji nie można 
wykluczyć wzrostu zmętnienia przez efekt 
wymywania wokół fundamentów. według 
aktualnego stanu wiedzy nie należy zakładać 
istotnych skutków wskutek emisji substancji dla 
dobra chronionego „woda”. Generalnie 
obowiązuje zasada, że należy w maksymalnym 
stopniu unikać emisji substancji do utworów 
wodnych. W konkretnej procedurze 
dopuszczeniowej należy więc przeprowadzić 
obszerną analizę m.in. pod kątem emisji 
substancji. W opracowaniu nt. emisji należy 
kompleksowo przedstawić wszystkie istotne 
ścieżki emisji i zbadać techniczne alternatywy, 
włącznie ze środkami unikania i minimalizacji. Z 
uwzględnieniem specjalistycznej środowiskowej 
dokumentacji składanej w ramach indywidualnej 
procedury dopuszczeniowej należy 
kompleksowo ocenić wyniki opracowania nt. 
emisji pod kątem ewentualnych skutków dla 
ewentualnie dotkniętych nimi dóbr chronionych. 

Bentos 

Inwentarz gatunków obszaru O-1.3 należy 
traktować jako przeciętny. Także biocenozy 
bentosowe są typowe dla WSE Morza 
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Bałtyckiego i nie wykazują w większości żadnych 
odrębności. Według aktualnie dostępnych 
badań makrozoobentos obszaru O-1.3 także na 
podstawie udokumentowanych liczby gatunków 
z Czerwonej Księgi jest uznawany za przeciętny. 
Występujący inwentarz gatunków i liczba 
gatunków z Czerwonej Księgi wskazują na 
przeciętne znaczenie obszaru O-1.3 dla 
organizmów bentosowych. 

Przy posadowieniu głębokim turbin wiatrowych 
dochodzi na małej przestrzeni i krótkofalowo do 
uszkadzania dna morskiego, zawirowywania 
sedymentu i powstawania smug zmętnienia. 
Przez resuspensję sedymentu i następującą 
sedymentację na czas trwania prac 
budowlanych w bezpośrednim otoczeniu 
fundamentów może dochodzić do negatywnego 
oddziaływania lub uszkodzenia bentosu. Jednak 
te negatywne oddziaływania przypuszczalnie 
będą mieć skutki tylko na małej przestrzeni i 
będą bardzo ograniczone czasowo. W związku 
z obiektem przez miejscowe uszczelnienie 
powierzchni i wprowadzenie twardego podłoża 
w bezpośrednim otoczeniu budowli może dojść 
do zmian składu gatunkowego. Ponieważ 
osadzenie sztucznego twardego podłoże jest 
związane ze wzbogaceniem materiału 
organicznego, przez proces rozkładu 
biologicznego może występować miejscowy 
niedobór tlenu. 

Przez układanie wewnętrznego okablowania 
farmy należy również tylko na małej przestrzeni 
oczekiwać uszkadzania bentosu przez 
zawirowania sedymentu i smugi zmętnienia w 
obrębie tras kablowych. Możliwe skutki dla 
bentosu są zależne od stosowanych metod 
układania i od warunków geologicznych i 
hydrograficznych. Przy stosunkowo delikatnym 
układaniu z wykorzystaniem metody refulacji 
należy oczekiwać tylko nieznacznych zakłóceń 
bentosu w strefie trasy kablowej. Na czas 
trwania pracy przy układaniu systemów kabli 
podmorskich należy liczyć się z miejscowymi 
przemieszczeniami sedymentu i smugami 

zmętnienia. W dnach bardziej spoistych systemy 
kablowe są wprowadzane w dno przez 
frezowanie lub układane za pomocą ciężkiego 
pługa. Tym metodą towarzyszą również 
zakłócenie sedymentu i fauny bentosowej oraz 
zawirowania sedymentu.  

W obszarach o mniejszym udziale drobnego 
ziarna większość uwolnionego sedymentu 
będzie stosunkowo szybko opadać w 
bezpośrednim otoczeniu trasy kablowej. W 
rejonach z miękkimi osadami i odpowiednio 
dużą zawartością drobnego ziarna przepływy 
przydenne są stosunkowo niewielkie, tak że 
również dla tych rejonów należy oczekiwać tylko 
przejściowych, miejscowych efektów. 
Krótkofalowo z sedymentu do wody przydennej 
mogą uwalniać się substancja szkodliwe i 
odżywcze. Substancje szkodliwe przywierają z 
reguły do opadających cząstek, które z uwagi na 
niewielkie przepływy w basenach Morza 
Bałtyckiego prawie wcale nie dryfują na większe 
odległości i pozostają w swym rodzimym 
środowisku. Średniofalowo ten remobilizowany 
materiał osadza się z powrotem w ilastym dnie. 

W strefie ew. koniecznych nasypów kamiennych 
dla skrzyżowań kabli lub w sytuacji, w której 
miejscowo miałoby być konieczne układanie 
odcinków kabli na dnie morskim, siedliska 
bentosowe zostaną bezpośrednio zabudowane. 
Uwarunkowana przez to utrata biotopu jest 
trwała, lecz na niewielkiej przestrzeni. Powstaje 
obce dla lokalizacji twarde podłoże, które na 
małej przestrzeni może wywoływać zmiany 
składu gatunkowego. 

Podczas eksploatacji bezpośrednio nad 
systemem kablowym może występować 
nagrzanie najwyższej warstwy sedymentowej 
dna morskiego, które może prowadzić do 
negatywnego wpływu na bentosowe biocenozy.  

Przez wewnętrzne okablowanie farmy według 
aktualnego stanu wiedz przy przestrzeganiu 
kryterium 2 K nie należy oczekiwać istotnych 
skutków dla dobra chronionego jakim jest 
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bentos. Zajmowane są jedynie bardzo niewielkie 
przestrzenie poza obszarami chronionymi. Ze 
względu na zdolność do zwykle szybkiej 
regeneracji występujących organizmów 
bentosowych z krótkimi cyklami pokoleniowymi i 
ich szerokim rozpowszechnieniem w niemieckim 
Morzu Bałtyckim bardzo prawdopodobne jest 
szybkie ponownie zasiedlenie. 

 

Rodzaje biotopów 

Możliwe skutki turbin wiatrowych i 
wewnętrznego okablowania farmy dla dobra 
chronionego jakim są typy biotopu mogą 
wynikać z bezpośredniego zajęcia chronionych 
biotopów, z możliwego pokrycia przez 
sedymentację materiału uwolnionego przez 
prace budowlane oraz z potencjalnych zmian 
siedliska. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
na obszarze O-1.3 brak jest występowania 
chronionych biotopów według § 30 BNatSchG.  

Naruszenia biotopów nieobjętych § 30 
BNatSchG przez pokrywę z uwagi na 
występujący charakter sedymentu w strefach, w 
których należy oczekiwać występowania 
chronionych typów biotopu, dotyczą 
prawdopodobnie małej przestrzeni, ponieważ 
uwolniony sedyment będzie szybko osiadał. Ze 
względu na panujące niewielkie przydenne 
przepływy także w rejonach z miękkimi 
sedymentami jedynie do odległości ok. 500 m 
należy oczekiwać smug zmętnienia, które 
wyraźnie przekraczają maksymalnych 
zawartości zawiesin. Przy tym uwolniony 
materiał pozostaje wystarczająco długo w słupie 
wody, aby rozprzestrzenić się na dużej 
powierzchni, tak że z uwagi na porównywalnie 
niewielkie ilości nie należy raczej oczekiwać 
dających się udokumentować miąższości 
materiału nagromadzonego wskutek osiadania. 
Symulacje ukazują, że uwolniony sedyment 
osiada z powrotem po maks. 12 godzinach. 
Naruszenia według aktualnego stanu wiedzie 

pozostają zatem z reguły ograniczone do małej 
przestrzeni i są przejściowe. 

Permanentne zmiany siedlisk ograniczają się do 
bezpośredniej strefy fundamentów i nasypów 
kamiennych, które są konieczne w przypadku 
układania kabli na dnie morskim i skrzyżowań 
kabli. Nasypy kamienne stanowią trwale obce 
dla lokalizacji twarde podłoże. Zapewnia ono 
organizmom bentosowym nowy biotop i może 
prowadzić do zmiany składu gatunkowego. Z 
uwagi na to, że odnośne strefy są ograniczone 
do małej przestrzeni, nie należy oczekiwać 
istotnych skutków dla dobra chronionego w 
postaci typów biotopu. Ponadto ryzyko 
negatywnego oddziaływania na bentosową 
biocenozę w miękkim dnie przez gatunki 
nietypowa dla rejonu jest niewielkie, ponieważ 
rekrutacja tych gatunków z dużym 
prawdopodobieństwem będzie odbywać się z 
naturalnych siedlisk z twardym podłożem.  

Ryby 

Dla dobra chronionego „ryby” udało się 
zidentyfikować na obszarze „O-1.3” i w rejonie 
referencyjnym łącznie 21 gatunków. Znaleziona 
w strefie „O-1.3” biocenoza ryb ma przy tym 
skład gatunkowy typowy dla Arkonasee. Został 
zdominowany przez dorsza, flądrę i gładzicę. Na 
obszarze „O-1.3” podczas obu kampanii nie 
udokumentowano żadnych gatunków o kategorii 
zagrożenia 0-R. W rozpatrywanym okresie 
badania (obszar „O-1.3” i rejon referencyjny) jest 
uprawiane głównie rybołówstwo włókowe 
(pelagiczne i przydenne). Łącznie dobro 
chronione „ryby” jest oceniane na przeciętnym 
poziomie.  

Jako główne czynniki podczas budowy, które 
mogą negatywnie wpływać na dobra chronione, 
należy wskazać przede wszystkim negatywne 
oddziaływania wskutek wbijania fundamentów i 
sedymentacji lub smug zmętnienia. Przez 
posadowienie fundamentów i ułożenie kabli 
może nastąpić dodatkowo resuspensja 
substancji szkodliwych i odżywczych z 
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sedymentu. W przypadku panujących na 
obszarze „O-1.3” warunków sedymentowych 
należy zakładać średniej wielkości smugi 
zmętnienia, które według najgorszego 
scenariusza mogą mieć zasięg do 1000 m. 
Należy jednak przyjąć, że uwolniony materiał 
rozprzestrzeni się na dużej powierzchni i można 
oczekiwać jedynie niewielkich wskaźników 
sedymentacji. Także emisje hałasu 
powstającego przez wbijanie fundamentów 
mogą w zależności od gatunku odstraszać lub 
przywabiać ryby.  

Jako możliwe uwarunkowane eksploatacją 
skutki dla ryb należy wskazać emisje ciepła 
przez wodę chłodzącą lub systemy kablowe. 
Przez systemy kablowe mogą być poza tym 
generowane pola elektromagnetyczne, które 
zakłócają orientację elektrowrażliwych gatunków 
ryb. Jednakże wybudowana na obszarze O-1.3 
farma wiatrowa zostałaby podłączona w 
maksymalnym zakresie poprzez istniejące linie 
przyłączeniowe, tak że tego rodzaju efekty 
ocenia się jako nieznaczne. Poprzez zasysanie 
wody chłodzącej i podgrzewanie otoczenia 
przez jej oddawanie mogą zostać uszkodzone 
jaja i larwy bentosu i ryb. Łącznie budowa i 
eksploatacja farmy wiatrowej na obszarze O-1.3 
przypuszczalnie nie będzie miała żadnych 
istotnych negatywnych efektów dla ryb.  

Ssaki morskie 

Obszar O-1.3 w WSE Morza Bałtyckiego należy, 
jak całe zachodnie Morze Bałtyckie, do siedliska 
morświnów. Według aktualnego stanu wiedzy 
ten obszar i jego otoczenia jest wykorzystywane 
przez morświny jako miejsce wędrówek. 
Aktualnie brak jest wskazówek, że obszar O-1.3 
spełnia szczególną funkcję jako tereny 
żerowania lub chowu morświnów. Foki pospolite 
i foki szare wykorzystują obszar O-1.3 i jego 
otoczenie tylko sporadycznie jako miejsce 
wędrówek. Na podstawie informacji 
pozyskanych z monitoringu obszarów Natura 
2000 i z badań prowadzonych dla morskich farm 

wiatrowych obecnie można wyciągnąć wniosek 
co do średniego i maksymalnie sezonowo 
dużego znaczenia obszaru O-1.3 dla 
morświnów. Sezonowo duże znaczenie tego 
obszaru wynika z możliwego wykorzystywania 
przez osobniki oddzielnej i mocno zagrożonej 
bałtyckiej populacji morświna w miesiącach 
zimowych. Dla fok pospolitych i fok szarych ten 
obszar nie ma żadnego szczególnego 
znaczenia. 

Zagrożenia dla ssaków morskich mogą wynikać 
przez emisję hałasu podczas instalowania 
fundamentów morskich turbin wiatrowych i stacji 
transformatorowych. Bez zastosowania środków 
redukujących hałas nie można wykluczyć 
istotnego negatywnego wpływu na ssaki morskie 
w trakcie wbijania fundamentów. Pozwolenie na 
wbijanie fundamentów będzie więc wydawane w 
konkretnej procedurze dopuszczeniowej tylko 
przy zastosowaniu skutecznych środków 
ograniczających natężenie hałasu. W tym 
zakresie wymogi stawia projekt ustalenia 
przydatności. 

Zgodnie z wymogami planu instalowanie 
fundamentów należy przeprowadzać tylko przy 
przestrzeganiu surowych środków obniżających 
natężenie hałasu. W konkretnej procedurze 
dopuszczeniowej do przestrzegania 
obowiązujących parametrów ochrony przed 
hałasem (poziom dźwięku zdarzenia (SEL) 
wynoszący 160 dB re 1µPa²s i poziom 
szczytowy wynoszący 190 dB re 1µPa w 
odległości 750 m wokół miejsca wbijania pala 
względnie miejsca wprowadzania elementów) 
są zarządzane kompleksowe środki 
ograniczające natężenie hałasu i środki 
monitoringu. Przez odpowiednie działania 
należy przy tym zapewnić, że w pobliżu miejsca 
wbijania fundamentów nie będą przebywać 
żadne ssaki morskie. Zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy można wykluczyć istotne skutki 
dla ssaków morskich przez eksploatację 
obiektów. 
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Wykluczenie budowy morskich turbin 
wiatrowych na obszarach Natura 2000 
przyczynia się do redukcji zagrożenia 
morświnów na ważnych terenach żerowania i 
chowu. Przez budowę i eksploatację obiektów 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie należy 
liczyć się z istotnymi negatywnymi skutkami dla 
ssaków morskich. Również przez układanie i 
eksploatację podmorskich systemów kabli nie 
należy oczekiwać żadnych istotnych skutków dla 
ssaków morskich. 

Ptaki morskie i migrujące 

Wszystkie dotychczas zdobyte informacje 
wskazują na średnie znaczenie otoczenia 
obszaru O-1.3 dla ptaków morskich i 
migrujących. Otoczenie obszaru O-1.3 wykazuje 
łącznie średnie występowanie ptaków morskich 
i również tylko średnie występowanie gatunków 
zagrożonych i szczególnie cennych 
przyrodniczo. Ten obszar WSE nie zalicza się do 
głównych siedlisk odpoczynku, żerowania i 
zimowania gatunków z załącznika I dyrektywy 
ptasiej lub do szczególnie cennych przyrodniczo 
gatunków rezerwatu przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank”. Dla ptaków rodzimych 
otoczenie obszaru O-1.3 wobec ich oddalenie od 
wybrzeża nie ma żadnego znaczenia. Z uwagi 
na głębokość wody nie zaliczają się one również 
do ważnych terenów żerowania dla nurkujących 
kaczek morskich. 

Oczekiwane skutki w fazie budowy będą co 
najwyżej miejscowe i czasowo ograniczone. Ze 
względu na dużą mobilność ptaków istotne 
skutki może z konieczną pewnością wykluczyć.  

W fazie eksploatacji wybudowane turbiny 
wiatrowe mogą stanowić przeszkodę w 
przestrzeni powietrznej lub prowadzić do 
unikania obszaru farmy wiatrowej w skali 
specyficznej dla danego gatunku. Dla 
stwierdzonych gatunków ptaków morskich 
otoczenie obszaru O-1.3 nie zalicza się do 
ważnych siedlisk żerowania i odpoczynku na 
Morzu Bałtyckim. Główne ośrodki występowania 

ptaków morskich znajdują się dalej na południe 
w „Pommersche Bucht” lub na wschodzie 
obszaru O-1.3. Z uwagi na tylko średnie 
znaczenie obszaru dla dobra chronionego 
którym są ptaki morskie i migrujące można z 
konieczną pewnością wykluczyć istotne skutki 
podczas fazy eksploatacji farmy wiatrowej na 
obszarze O-1.3.  

Ptaki wędrowne 

Łącznie dla obszaru O-1.3 i jego otoczenia w 
ujęciu specyficznym dla gatunków względnie 
grup gatunków oraz w określonych warunkach 
wędrówki wynika średnie lub maksymalnie duże 
znaczenia dla wędrówki ptaków. 

Możliwe skutki morskiej farmy wiatrowej na 
obszarze O-1.3 w fazie eksploatacji mogą 
polegać na tym, że stanowi ona barierę dla 
wędrujących ptaków względnie ryzyko kolizji. 
Dla niektórych gatunków bądź grup gatunków w 
poprzednich badaniach zaobserwowano 
zachowanie polegające na unikaniu w dużej 
odległości lub ogólnie niskie wysokości lotu, 
poniżej zasięgu wirnika, tak że z konieczną 
pewnością można wykluczyć istotne skutki dla 
tych gatunków. Dla żurawi zgodnie z 
dotychczasowym stanem wiedzy z uwagi na 
zachowanie się w locie i zaobserwowany rozkład 
wysokości lotu istnieje zwiększony potencjał 
zagrożenia kolizją z turbinami wiatrowymi dla 
scenariuszy 1 i 2. Z uwzględnieniem dostępnej 
wiedzy na temat żurawi dla zmniejszenia ryzyka 
kolizji jest konieczne przedsięwzięcie 
odpowiednich działań, aby kompleksowo 
obserwować wędrówki i w ten sposób na czas 
rozpoznawać sytuacje większych wędrówek, tak 
żeby można było podejmować skuteczne 
działania, aby zredukować ryzyko kolizji żurawi 
w tych sytuacjach.  

W trakcie fazy budowy według aktualnej wiedzy 
przy przejściowych pracach budowlanych nie 
należy oczekiwać żadnych istotnych skutków dla 
ptaków wędrownych. Występujące w związku z 
budową efekty odstraszania są miejscowe i nie 



192 Podsumowanie nietechniczne 

 

wykraczają poza zakłócenia, które ogólnie są 
związane z powolnymi ruchami statków. Przez 
ułożenie i eksploatowanie wewnętrznego 
okablowania farmy również nie dochodzi do 
żadnych istotnych skutków. 

Nietoperze 

Ruchy związane z wędrówkami nietoperzy nad 
Morzem Bałtyckim są wprawdzie różnie 
udokumentowane, brakuje jednak dotychczas 
konkretnych informacji o wędrujących 
gatunkach, korytarzach wędrówek, wysokości 
wędrówek i koncentracji wędrówek. Dotychczas 
pozyskana wiedza potwierdza jedynie, że 
nietoperze, w szczególności gatunki wędrujące 
na długich dystansach, przelatują nad Morzem 
Bałtyckim. Do opisu i oceny możliwych 
aktywności nietoperzy w otoczeniu obszaru O-
1.3 z uwagi na obecne tylko pojedyncze 
przypadku wykrycia brak jest solidnej podstawy. 

Dotychczas brak jest solidnej wiedzy w 
odniesieniu do wędrówki nietoperzy i 
potencjalnych efektów budowli morskich, w 
szczególności turbin wiatrowych, dla nietoperzy. 
Obecnie brak jest solidnej podstawy w postaci 
danych identyfikujących istotne skutki dla 
nietoperzy i kwestionujących przydatność 
obszaru O-1.3. Oprócz tego należy przyjąć, że 
ewentualnych negatywnych skutków dla 
nietoperzy można uniknąć przez te same 
działania zapobiegawcze i ograniczające, które 
są stosowane dla ochrony wędrówki ptaków. 

Rozpatrywanie kumulatywnych efektów z braku 
solidnych podstaw w postaci danych obecnie nie 
jest możliwe. 

Powietrze 

Przez budowę i eksploatację turbin wiatrowych i 
układanie wewnętrznego okablowania farmy nie 
powstają żadne mierzalne skutki dla jakości 
powietrza. 

Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna obejmuje 
różnorodność siedlisk i biocenoz, różnorodność 

gatunków oraz różnorodność genetyczną w 
obrębie gatunków (art. 2 Convention on 
Biological Diversity, 1992). Opinia publiczna 
skupia się na różnorodności gatunkowej.  

W odniesieniu do aktualnego stanu 
różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego 
należy stwierdzić, że istnieją niezliczone 
wskazówki co do zmian bioróżnorodności i 
struktury gatunkowej na wszystkich 
systematycznych i troficznych poziomach 
Bałtyku. Wynikają one w zasadzie z działalności 
człowieka, jak rybołówstwo, i z zanieczyszczenia 
morza bądź ze zmian klimatycznych. Czerwone 
Księgi zagrożonych gatunków zwierząt i roślin 
posiadają w tym kontekście ważną funkcję 
kontrolną i ostrzegawczą, ponieważ ukazują one 
stan populacji gatunków i biotopów w danym 
regionie. Możliwe skutki dla różnorodności 
biologicznej są omawiane w raporcie 
środowiskowym w powiązaniu z poszczególnymi 
dobrami chronionymi. Podsumowując należy 
stwierdzić, że zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy przez obszar O-1.3 nie należy oczekiwać 
żadnych istotnych skutków dla różnorodności 
biologicznej. 

Klimat 

Nie oczekuje się negatywnych skutków dla 
klimatu przez budowę i eksploatację turbin 
wiatrowych oraz wewnętrznego okablowania 
farmy, ponieważ ani podczas budowy, ani przy 
eksploatacji nie występują mierzalne emisje 
istotne dla klimatu.  

Krajobraz 

Przez realizację morskiej farmy wiatrowej 
występują skutki dla krajobrazu, ponieważ 
zmienia się on przez wznoszenie pionowych 
struktur i instalowanie oświetlenia 
ostrzegawczego. Skala tego negatywnego 
wizualnego wpływu na krajobraz przez 
planowane turbiny wiatrowe w dużym stopniu 
zależy od odnośnej perspektywy. 

Z uwagi na dużą odległość od najbliższego 
wybrzeża (> 30 km) ukształtowanie krajobrazu 
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przez realizację inwestycji budowlanej na 
obszarze O-1.3 nie zmieni się istotnie, 
zwłaszcza że przedmiotowy obszar znajduje się 
na północ od dwóch już istniejących morskich 
farm wiatrowych. 

Dziedzictwo kulturowe oraz inne dobra 
materialne 

Wskazówki co do możliwych wartości 
materialnych lub dziedzictwa kulturowego 
(przykładowo wraków lub pozostałości osad) nie 
występują w obszarze O-1.3. Pod tym 
warunkiem nie należy oczekiwać żadnych 
istotnych skutków dla dobra chronionego 
„dziedzictwo kulturowe i inne dobra materialne” 
na obszarze O-1.3. 

Ludzie, w szczególności zdrowie ludzkie 

W sumie obszar O-1.3 ma niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Plan 
nie ma bezpośredniego wpływu na człowieka. 
Bezpośrednie użytkowanie do celów 
wypoczynku i rekreacji ma miejsce okazjonalnie 
przez łodzie sportowe i statki turystyczne. Z 
powyższego wynika brak szczególnego 
znaczenia obszaru O-1.3 dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia ludzi. 

Oddziaływania wzajemne / skutki 
kumulatywne 

Ogólnie skutki dla danego dobra chronionego 
prowadzą do różnych oddziaływań następczych 
i wzajemnych między dobrami chronionymi. 
Istotne powiązanie biotycznych dóbr 
chronionych istnieje poprzez łańcuchy 
pokarmowe. Możliwe interakcje w fazie 
budowlanej wynikają z przemieszczeń 
sedymentu i smug zmętnienia oraz emisji 
hałasu. Te wzajemne oddziaływania występują 
jednak tylko bardzo krótkotrwale i są 
ograniczone do kilku dni bądź tygodni.  

Związane z obiektem oddziaływania wzajemne, 
np. przez wprowadzanie twardego podłoża, są 
wprawdzie trwałe, lecz należy ich oczekiwać 
tylko miejscowo. Mogłoby to prowadzić do 

zmiany występującego pokarmu na małej 
przestrzeni. Ponadto obszar O-1.3 nie jest 
traktowany jako teren żerowania o szczególnym 
znaczeniu dla dóbr chronionych wyższego 
szczebla w sieci pokarmowej.  

Z uwagi na zmienność siedliska opis 
oddziaływań wzajemnych może być łącznie tylko 
bardzo niedokładny. Generalnie należy 
stwierdzić, że według aktualnego stanu wiedzy 
nie dają się rozpoznać żadne oddziaływania 
wzajemne, które mogłyby skutkować 
zagrożeniem dla środowiska morskiego. 

Skutki kumulatywne powstają ze współdziałania 
różnych niezależnych pojedynczych efektów, 
które albu sumują się przez swe współdziałanie 
(efekty kumulatywne) lub się wzajemnie 
wzmacniają i przez to generują efekt większy niż 
suma swych pojedynczych skutków (efekty 
synergiczne). Zarówno efekty kumulacyjne, jak i 
synergiczne mogą być powodowane przez 
zbieżność w czasie i przestrzeni efektów tych 
samych lub różnych inwestycji.  

Dno, bentos i typy biotopu 

Istotna część środowiskowych skutków przez 
rozwój obszaru, budowę platformy 
transformatorowej i systemów kabli morskich 
wewnątrz farmy dla dna, bentosu i biotopów 
będzie miała miejsce wyłącznie podczas 
budowy (powstawanie smug zmętnienia, 
przemieszczanie sedymentu itd.) i w strefie 
ściśle ograniczonej przestrzennie. Możliwe 
skutki kumulatywne dla dna morskiego, które 
mogłyby wpływać także pośrednio na dobro 
chronione jakim jest bentos i szczególnie 
chronione biotopy, wynikają z trwałego 
bezpośredniego zajęcia powierzchni przez 
fundamenty turbin wiatrowych i platform oraz 
przez ułożone systemy kablowe. Pojedyncze 
skutki dotyczą generalnie małej przestrzeni i są 
miejscowe. 

Do oszacowania bezpośredniego zajęcia 
powierzchni jest przeprowadzane przybliżone 
obliczenie w oparciu o scenariusze modelowych 
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farm wiatrowych. Obliczana zajętość 
powierzchni wynika z aspektów ekologicznych, 
to znaczy, że u podstaw obliczenia leży 
bezpośrednia utrata funkcji ekologicznej 
względnie możliwa zmiana struktury obszaru 
przez wprowadzenie fundamentów i systemów 
kablowych. W strefie wykopu kablowego 
naruszenie sedymentu i organizmów 
bentosowych będzie jednak w zasadzie 
przejściowe. W razie przechodzenia przez 
szczególnie wrażliwe typy biotopów jak rafy lub 
bogate w gatunki podłoża za żwiru, piasku 
gruboziarnistego i osadu morskiego należałoby 
przyjąć trwałe naruszenie. 

Bazując na przydzielonej mocy 300 MW dla 
obszaru O-1.3 oraz na założonej mocy na każdy 
obiekt 9 MW (1 scenariusz modelowej farmy 
wiatrowej) względnie 15 MW (2 scenariusz 
modelowej farmy wiatrowej) daje to dla obszaru 
obliczeniową liczbę turbin od 34 (scenariusz 1) 
do 20 (scenariusz 2).  

Przy założeniu parametrów modelowej farmy 
wiatrowej daje to włącznie z przyjętą ochroną 
przed wymywaniem uszczelnienie powierzchni 
48.280 m² (scenariusz 1) bądź 56.600 m² 
(scenariusz 2). W porównaniu do całkowitej 
powierzchni obszaru O-1.3 ok. 25 km² dla 
scenariuszy modelowej farmy wiatrowej daje to 
obliczeniowe uszczelnienie powierzchni od 
0,19% (scenariusz 1) do 0,23% (scenariusz 2).  

Obliczenie utraty funkcji przez wewnętrzne 
okablowanie farmy nastąpiło zgodnie z 
wykazywaną mocą przy założeniu wykopu 
kablowego o szerokości 1 m. W oparciu o ten 
ostrożny szacunek dla obszaru O-1.3 ma 
miejsce przejściowe negatywne oddziaływanie 
przez ok. 36 km wewnętrznego okablowania 
farmy, co odpowiada czasowemu zajęciu 
powierzchni 0,14% z całkowitej powierzchni 
obszaru O-1.3.  

Również w sumie uszczelnienia powierzchni i 
czasowego zajęcia powierzchni ostrożnie 
szacowany negatywny wpływ to rząd wielkości 

mocno poniżej 1% całkowitej powierzchni 
obszaru O-1.3. Tak więc według obecnej wiedzy 
również w kumulacji nie należy oczekiwać 
żadnych istotnych naruszeń, które prowadzą do 
zagrożenia środowiska morskiego w odniesieniu 
do dna morskiego i bentosu. 

Ssaki morskie 

Skutki kumulatywne dla ssaków morskich, w 
szczególności morświnów, mogą występować 
przede wszystkim przez obciążenie hałasem 
przy wbijaniu fundamentów. Te dobra chronione 
mogłyby zostać istotnie naruszone przez to, że – 
gdy wbijanie fundamentów odbywa się 
jednocześnie w różnych lokalizacjach w obrębie 
WSE – nie będzie dostępna wystarczająca 
przestrzeń, aby przed tymi czynnikami uciec lub 
się wycofać. Dotychczas brak jest 
wystarczających doświadczeń w odniesieniu do 
czasowego i przestrzennego nakładania się 
rozchodzącego się dźwięku wbijania 
fundamentów. 

Z prezentacji planu wynika jednak wyraźnie, że 
poszczególne morskie farmy wiatrowe i systemy 
przyłączy sieciowych będą budowane w 
nadchodzących latach stopniowo, to znaczy 
etapowo. 

Ptaki morskie 

Pionowe struktury jak platformy lub morskie 
turbiny wiatrowe mogą mieć różne skutki dla 
ptaków migrujących, jak utrata siedliska, 
zwiększenie ryzyka kolizji lub działanie 
odstraszające i barierowe. Dla ptaków 
migrujących może mieć znaczenie w 
szczególności utrata siedliska wskutek realizacji 
wielu budowli. 

Dla ptaków migrujących może mieć znaczenie w 
szczególności utrata siedliska przez 
kumulatywne skutki wielu budowli bądź 
morskich farm wiatrowych. Aby móc ocenić 
znaczenie kumulatywnych efektów 
wpływających na ptaki migrujące, ewentualne 
skutki muszą być badane specyficznie dla 
gatunków. W szczególności gatunki z załącznika 
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I dyrektywy ptasiej, gatunki z częściowego 
zakresu IV rezerwatu przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank” i takie gatunki, dla których 
stwierdzono już zachowanie polegające na 
unikaniu budowli, należy rozpatrywać pod katem 
skutków kumulatywnych. Dla otoczenia obszaru 
O-1.3 w rozdziale 4.13.4 dokładniej 
przeanalizowano grupy gatunków nur 
rdzawoszyi, kaczki morskie i alki. 

Bazując na dostępnych informacjach w zakresie 
występowania i rozprzestrzeniania się gatunków 
ptaków morskich, dla których z badań i 
monitoringu jest udokumentowane zachowanie 
polegające na unikaniu morskich farm 
wiatrowych, urząd BSH dochodzi do oceny, że 
obszar O-1.3 i jego otoczenie ma wyłącznie 
znaczenie podrzędne dla rozpatrywanych 
populacji ptaków morskich na niemieckich 
obszarach Morza Bałtyckiego. Przedmiotowy 
obszar i sąsiednie, już zrealizowane projekty 
farm wiatrowych leżą poza centralnymi punktami 
rozprzestrzeniania się w obszarze Zatoki 
Pomorskiej względnie tylko w obszarach 
brzegowych należących do rozległych terenów 
odpoczynku. Przez realizację morskiej farmy 
wiatrowej na obszarze N-3.7 można z konieczną 
pewnością wykluczyć efekty kumulatywne, w 
powiązaniu z już zrealizowanymi projektami w 
bezpośrednim otoczeniu obszaru O-1.3 raz 
kolejnymi aktywnościami związanymi z budową 
farmy wiatrowej.  

Ptaki wędrowne 

Potencjał zagrożenia dla wędrówki ptaków 
wynika nie tylko ze skutków poszczególnego 
projektu przez kolizje lub niekorzystne efekty 
wskutek wymuszenia zmiany tras przelotu, lecz 
również kumulatywnie z powiązaniu z kolejnymi 
zatwierdzonymi lub już budowanymi projektami 
farm wiatrowych w otoczeniu obszaru O-1.3. 
Rozpatrywanie potencjalnych kumulatywnych 
efektów dla już zrealizowanych bądź przyszłych 
farm wiatrowych na wykazanym obszarze Planu 
Rozwoju Obszarów dla Energetyki Wiatrowej 

(FEP) miało już miejsce w ramach SOOŚ do 
FEP (BSH 2019b).  

Turbiny wiatrowe położonej na południu farm 
wiatrowych „Wikinger” i „Arkona” są do 59 m 
bądź do 135 m niższe niż turbiny w 
scenariuszach 1 i 2. Przez to powstaje efekt 
schodkowy, ponieważ, nadchodząc od południa, 
za niższymi obiektami a południu rejonu O-1 
będą stać większe obiekty na północy. 
Widoczność wyższych obiektów mogłaby, w 
zależności od scenariusza turbin (1 lub 2), 
ograniczać się do obracających się wirników. 
Dotyczy to w szczególności mniejszych turbin ze 
scenariusza 1. W przypadku scenariusza 2 o 
wysokości piasty 175 m należy założyć, że 
również masywne gondole będą widoczne.  

Ryzyko kolizji dla większości wędrujących za 
dnia gatunków jest generalnie szacowane jako 
niewielkie, ponieważ orientują się one wizualnie. 
Wędrujące za dnia ptaki wodne są ponadto 
zasadniczo w stanie lądować na wodzie i 
kontynuować lot w późniejszym momencie. 
Oprócz tego niektóre grupy ptaków preferują 
generalnie mniejsze wysokości lotu w dolnych 
20 m lub wykazują zachowanie polegające na 
unikaniu w dużej odległości (rozdz. 4.8.1). Dla 
nocnych wędrówek ptaków śpiewających 
zaskakująco pojawiające się mgły i deszcz w 
połączeniu ze szczególnie intensywną 
aktywnością wędrowną (tzw. masowa 
wędrówka) mogą stanowić potencjalną sytuację 
zagrożenia. Trasa wędrówki poprzez Morze 
Bałtyckie z maksymalnie 100 km jest jedna 
stosunkowo krótka. Gdy przyjmuje się prędkość 
własną szczególnie licznie uczestniczących w 
wędrówce nocnej gatunków drozdów (w 
zależności od gatunku od 35 do 50 km/h) 
(BRUDERER & BOLDT 2001), wnikają czas 
wędrówki wynoszące ok. od dwóch do trzech 
godzin nad Morzem Batyckim. Z uwagi na te 
krótkie czasy wędrówki prawdopodobieństwo 
zbieżności złej pogody z tzw. masowymi 
zdarzeniami migracyjnymi jest szacowana jako 
niewielka. Informacje pozyskane z monitoringu 
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morskich farm wiatrowych potwierdzają to 
założenie (rozdz. 4.8.1). 

Dla żurawi zgodnie z dotychczasowym stanem 
wiedzy z uwagi na zachowanie się w locie i 
zaobserwowany rozkład wysokości lotu istnieje 
zwiększony potencjał zagrożenia kolizją z 
turbinami wiatrowymi dla scenariuszy 1 i 2. Na 
mniejsze, już istniejące turbiny wiatrowe w 
rejonie O-1. po uzyskaniu pierwszych rezultatów 
badań, żurawie wydają się reagować 
dostosowaniem wysokości lotu (rozdz. 3.1.1). 
Przy wędrówce wiosennej opisany efekt 
schodkowy mógłby występować na drodze z 
Rugii do Schonen, na jesieni żurawie najpierw 
napotykałyby większe obiekty ze scenariuszy 1 i 
2 . Z uwzględnieniem dostępnej wiedzy dla 
żurawi jest konieczne przedsięwzięcie na 
obszarze O-1.3 odpowiednich działań, aby 
kompleksowo obserwować wędrówki i w ten 
sposób na czas rozpoznawać sytuacje 
większych wędrówek, tak żeby można było 
podejmować skuteczne działania, aby 
zredukować ryzyko kolizji żurawi w tych 
sytuacjach. Według aktualnego stanu wiedzy te 
działania przyczyniają się także do redukcji 
kumulatywnego ryzyka kolizji w rejonie O-1. 
Podsumowując przy realizacji tego wymogu nie 
należy zakładać istotnych kumulatywnych 
efektów planu. 

Szczegółowa kumulatywna analiza pod kątem 
działań barierowych została już przeprowadzona 
w ramach SOOŚ do Planu Rozwoju Obszarów 
dla Energetyki Wiatrowej (BSH 2019b). Przez 
ewentualne omijanie podczas przelotu 
rozpatrywanych kumulatywnie inwestycji, 
obecnie z uwagi na ogólnie duży zasięg lotu 
wędrujących gatunków można nie oczekiwać 
żadnych istotnych negatywnych efektów dla 
dalszego rozwoju populacji. Powyższe 
stwierdzenie według dotychczasowego stanu 
wiedzy obowiązuje także przy rozpatrywaniu 
kumulatywnym. 

Należy przy tym uwzględnić, że według 
dotychczasowego stan nauki i techniki istnieją 

luki w wiedzy, w szczególności pod względem 
specyficznego dla gatunków zachowania 
migracyjnego przy złych warunkach 
pogodowych (deszcz, mgła). 

Podsumowując można jednak z konieczną 
pewnością wykluczyć istotne kumulatywne 
skutki dla migracji ptaków w rejonie O-1 przez 
farmę wiatrową na obszarze O-1.3, o ile pod 
kątem ryzyka kolizji dla żurawi z wyższym 
obiektami ze scenariuszy 1 i 2 zostaną 
zrealizowane odnośne wymogi dotyczące 
monitoringu i zostaną podjęte skuteczne 
działania na rzecz zmniejszenia ryzyka kolizji. 

Skutki transgraniczne 

Według aktualnego stanu wiedzy obszar O-1.3 
nie spowoduje żadnych istotnych skutków dla 
rejonów sąsiednich państw graniczących z 
niemiecką WSE Morza Bałtyckiego. 

Transgraniczne skutki dla środowiska według § 
2 ust. 3 UVPG są definiowane jako skutki dla 
środowiska w innym państwie. 

Czy zabudowa obszaru O-1.3 może mieć skutki 
dla środowiska w sąsiednich państwach i czy 
ponadto należy je sklasyfikować jako istotne, 
ustala się według okoliczności indywidualnego 
przypadku. 

Według założeń porozumienia w sprawie 
realizacji transgranicznego uczestnictwa między 
Niemcami a Holandią, które rozróżnia między 
projektami, których lokalizacja jest oddalona 
maksymalnie o 5 km od granicy i projektami 
przekraczającymi tę odległość, skutki są bardziej 
prawdopodobne przy przestrzennej bliskości.  

Według przewodnika dla praktycznego 
stosowania Konwencji z Espoo, opracowanego 
przez Holandię, Szwecję i Finlandię w roku 
2003, projektami mogącymi mieć dalekosiężne 
skutku w kontekście transgranicznym są 
projekty prowadzące do obciążenia powietrza i 
wody, projekty stanowiące możliwe zagrożenia 
dla gatunków wędrujących i projekty z 
odniesieniem do zmian klimatycznych. Możliwe 
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istotne transgraniczne skutki mogłyby wynikać 
dla wysoce mobilnych dóbr chronionych jakimi 
są ryby, ssaki morskie, ptaki morskie i migrujące, 
oraz ptaki wędrowne i nietoperze, gdyby 
(miejscowe) skutki projektu miały istotny wpływ 
na odnośną populację/ odnośny wędrujący 
gatunek. […] 

Dla dóbr chronionych jakimi są ziemia i woda, 
bentos, typy biotopu, krajobraz, dziedzictwo 
kulturowe oraz inne dobra materialne i człowiek, 
włącznie z ludzkim zdrowiem, można 
zasadniczo wykluczyć istotne skutki 
transgraniczne. Możliwe istotne skutki 
transgraniczne mogłyby wynikać ewentualnie 
przy kumulatywnym rozpatrywaniu w strefie 
niemieckiego Morza Bałtyckiego dla wysoce 
mobilnych dóbr chronionych jakimi są ryby, ssaki 
morskie, ptaki morskie i migrujące, oraz ptaki 
wędrowne i nietoperze. 

Dla dobra chronionego jakim są ryby SOOŚ 
dochodzi do wyniku, że według obecnego stanu 
wiedzy przez realizację planu nie należy 
oczekiwać żadnych istotnych skutków 
transgranicznych dla tego dobra chronionego, 
ponieważ ten obszar nie ma żadnej 
wyróżniającej się funkcji dla fauny rybiej i z 
drugiej strony rozpoznawalne i prognozowalne 
efekty mają charakter ograniczony do małej 
przestrzeni i przejściowy. Tym samym 
wykluczone są również efekty transgraniczne. 

To dotyczy także dóbr chronionych jakimi są 
ssaki morskie oraz ptaki morskie i migrujące. 
Wykorzystują one ten obszar przeważnie jako 
obszar wędrowny. Nie należy zakładać istotnej 
utraty siedliska dla ściśle chronionych gatunków 
ptaków morskich i migrujących. Według 
aktualnego stanu wiedzy i z uwzględnieniem 
działań minimalizujących skutki i 
ograniczających szkody można wykluczyć 
istotne skutki transgraniczne. Tak więc 
instalowanie fundamentów turbin wiatrowych i 
platform w ramach ustalenia przydatności jest 
dozwolone tylko z zastosowaniem skutecznych 
środków ograniczających natężenie hałasu, a 

hałaśliwe prace budowlane należy koordynować 
z sąsiednimi projektami. Na tle szczególnego 
zagrożenia dla oddzielnej bałtyckiej populacji 
morświna w ramach realizacji należy 
przeprowadzać intensywne działania 
monitorujące i ew. dostosowywać środki 
ograniczające natężenie hałasu lub wydawać 
kolejne wytyczne dotyczące koordynacji prac 
budowlanych, aby wykluczyć ewentualne efekty 
kumulatywne. 

Dla ptaków wędrownych wzniesione na 
obszarze O-1.3 turbiny wiatrowe mogą stanowić 
barierę bądź ryzyko kolizji. Ryzyko kolizji 
generalnie, w szczególności dla nocnych 
wędrówek małych ptaków, należy 
minimalizować przez odpowiednie środki na 
rzecz unikania efektów wabienia przez 
oświetlenie. Dodatkowo, ze względu na wyższe 
turbiny wiatrowe, dla żurawi jest konieczne 
przedsięwzięcie na obszarze O-1.3 
odpowiednich działań, aby kompleksowo 
obserwować wędrówki i w ten sposób na czas 
rozpoznawać sytuacje większych aktywności, 
tak żeby można było podejmować skuteczne 
działania, aby zredukować ryzyko kolizji żurawi 
w tych sytuacjach. W odniesieniu do działania 
barierowego wobec całkowitej długości szlaków 
migracji różnych migrujących gatunków i 
stosunkowo krótkiego odcinka szlaku nad 
Morzem Bałtyckim można z konieczną 
pewnością wykluczyć skutki transgraniczne.  

Także dla migracji nietoperzy kumulatywne 
oszacowanie ryzyka zagrożenia w obecnym 
momencie nie jest możliwe, ponieważ do dziś 
brak jest wystarczającej wiedzy o szlakach 
migracyjnych, wysokościach i natężeniu 
migracji. Generalnie należy założyć, że 
ewentualnym istotnym transgranicznym 
skutkom przez plan zapobiegnie się w taki sam 
sposób przez odpowiednie działania 
zapobiegawcze i ograniczające, jakie należy 
zastosować dla migracji ptaków. 

 



198 Podsumowanie nietechniczne 

 

Badanie pod kątem prawa o ochronie 
gatunków 

Raport środowiskowy zawiera badanie pod 
kątem prawa o ochronie gatunków według 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG. Dochodzi on do 
wniosku, że według aktualnego stanu wiedzy 
przy ścisłym przestrzeganiu środków unikania i 
minimalizacji z farmą wiatrową na obszarze O-
1.3 nie będą związane żadne istotne negatywne 
skutki, noszące znamiona łamania zakazów z 
zakresu prawa o ochronie gatunków. Niniejsze 
badanie odbywa się na płaszczyźnie badania 
generalnej przydatności obszaru O-1.3 dla 
wytwarzania energii elektrycznej z energii 
wiatru. W tym momencie brak jest ustalenia 
technicznie konstrukcyjnego wykonania 
konkretnej inwestycji. Pod tym względem w 
ramach późniejszej indywidualnej procedury 
dopuszczeniowej konieczna jest aktualizacja 
badania pod kątem prawa o ochronie gatunków 
z uwzględnieniem konkretnych parametrów 
projektu. 

Ocena oddziaływania 

W ramach niniejszej SOOŚ odbyło się badanie 
zgodności planu z celami ochrony rezerwatów 
przyrody według § 34 względnie § 36 BNatSchG. 
W niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego znajdują 
się ustalone przez rozporządzenie z dn. 
22.09.2017 r. rezerwaty przyrody „Pommersche 
Bucht – Rönnebank”, „Fehmarnbelt” oraz 
„Kadetrinne”. 

Ocena oddziaływania pod kątem chronionych 
typów siedliski i chronionych gatunków 
wykazała, że, z uwzględnieniem działań, które 
zostają zarządzone w indywidualnej procedurze 
w ramach procedury zatwierdzania planów, 
można z konieczną pewnością wykluczyć istotne 
naruszenia celów ochrony. Niniejsze badanie 
odbywa się na płaszczyźnie badania generalnej 
przydatności obszaru O-1.3 dla wytwarzania 
energii elektrycznej z energii wiatru. W tym 
momencie brak jest ustalenia technicznie 
konstrukcyjnego wykonania konkretnej 

inwestycji. Pod tym względem w ramach 
późniejszej indywidualnej procedury 
dopuszczeniowej konieczna jest aktualizacja 
oceny oddziaływania z uwzględnieniem 
konkretnych parametrów projektu. 

Planowane środki zapobiegawcze, 
ograniczające i kompensujące istotne 
negatywne skutki dla środowisko morskiego 

Według § 40 ust. 2 UVPG i wymagań Dyrektywy 
SOOŚ są przedstawiane działania, które są 
planowane, aby zapobiegać, ograniczać oraz w 
miarę możliwości kompensować istotne 
negatywne skutki dla środowiska z powodu 
realizacji planu. Podczas gdy niektóre środki 
zapobiegawcze, ograniczające i kompensujące 
mogą być wprowadzane już na płaszczyźnie 
planowania, to inne znajdują zastosowanie 
dopiero przy konkretnej realizacji. 

W odniesieniu do planowanych działań 
zapobiegawczych i ograniczających w FEP 
zawarto ustalenia przestrzenne i tekstowe, które 
odpowiednio do przedstawionych tam celów 
ochrony środowiska służą uniknięciu lub 
ograniczeniu znacznych negatywnych skutków 
realizacji FEP dla środowiska morskiego. 
Ustalenia FEP są uwzględniane w ramach 
badania przydatności. Przez konkretne 
odniesienie do obszaru działania mogą tutaj 
zostać ponadto skonkretyzowane bądź – w 
ramach rozporządzenia w sprawie ustalenia 
przydatności – mogą zostać narzucone także 
dodatkowe działania. W następującej potem 
procedurze zatwierdzania planu dochodzą 
wtedy działania specyficzne dla projektu 
względnie dla lokalizacji, które odnoszą się do 
konkretnie planowanego projektu. 

W ramach badania przydatności działania 
według § 12 ust. 5 str. 2 Wind-SeeG mogą 
zostać uwzględnione jako wymogi dla 
późniejszego projektu w rozporządzeniu w 
sprawie ustalenia przydatności obszaru, jeśli w 
innym przypadku przez budowę i eksploatację 
turbin wiatrowych na obszarze należy obawiać 
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się naruszenia kryteriów i interesów według § 10 
ust. 2 WindSeeG. 

Konkretnie na przykład w celu uniknięcia 
zagrożeń dla środowiska morskiego przez 
emisję hałasu w szczególności przy budowie 
obiektów należy przedsięwziąć działania, aby 
przestrzegać wartości granicznych dla ciśnienia 
akustycznego oraz szczytowego poziomu 
ciśnienia akustycznego i wykonywać prace jak 
najciszej i jak najkrócej. Aby nie było powodów 
do obaw o zanieczyszczenie środowiska 
morskiego, należy unikać emisji i ograniczać 
emisje, których nie da się uniknąć. 

Badanie alternatyw 

Raport środowiskowy według art. 5 ust. 1 str. 1 
SUP-RL w połączeniu z kryteriami w załączniku I 
SUP-RL i § 40 ust. 2 pkt 8 UVPG zawiera krótkie 
przedstawienie powodów wyboru badanych 
rozsądnych alternatyw.  

Dla badania alternatywnego generalnie 
wchodzą w rachubę różne rodzaje alternatyw, w 
szczególności alternatywy strategiczne, 
przestrzenne lub techniczne. Warunkiem jest 
zawsze to, żeby były one rozsądne lub mogły 
być poważnie rozważone.  

W ramach wcześniejszego SOOŚ do FEP 2019 
(BSH 2019b) są już badane alternatywy. Na tej 
płaszczyźnie planowania są to przede 
wszystkim kształt koncepcyjny / strategiczny, 
lokalizacja przestrzenna oraz alternatywy 
techniczne. 

W ramach badania przydatności należy więc w 
rozumieniu podziału na etapy między 
instrumentami uwzględniać tylko te alternatywy, 
które odnoszą się konkretnie do obszaru 
przewidzianego konkretnie do zbadania według 
ustaleń FEP, tutaj do obszaru O-1.3. Mogą to 
być przede wszystkim alternatywy procedur, 
czyli (techniczne) ukształtowanie instalacji w 
szczegółach (BALLA et al. 2009). Jednocześnie 
dokładne ukształtowanie przewidzianych do 
wybudowania na obszarze obiektów w 
momencie badania przydatności jeszcze nie jest 

ustalone. Badanie alternatyw pod kątem 
konkretnego ukształtowania późniejszego 
projektu może więc nastąpić dopiero w kolejnej 
procedurze zatwierdzania planu. W tym miejscu 
należy więc badać tylko te alternatywy, które 
odnoszą się do odnośnego obszaru i mogą już 
zostać ustalone bez szczegółowej wiedzy o 
konkretnym projekcie inwestycji budowlanej. W 
rachubę wchodzą w tym zakresie realizacja 
inwestycji z różnymi koncepcjami obiektów w 
oparciu o modelowe scenariusze. Oba 
alternatywne scenariusze różnią się w 
szczególności liczbą budowanych instalacji 
koniecznych dla osiągnięcia mocy przewidzianej 
do zainstalowania (scenariusz 1 ## względem 
scenariusza 2 ##) oraz wysokością piasty i 
średnicą wirnika, z czego wynika całkowita 
wysokość poszczególnych turbin wiatrowych 
(ok. 225 m względem 300 m). W wyniku 
żadnego z obu scenariuszy nie można ocenić 
jako jednoznacznie preferowanego ze względu 
na swe mniejsze skutki dla środowiska. Ocena 
wypadła raczej różnie w zależności od dobra 
chronionego. Tak więc scenariusz 2 jest 
korzystniejszy w odniesieniu do dóbr 
chronionych dno i bentos, ze względu na 
mniejszą ilość turbin wiatrowych i na 
towarzyszące każdej turbinie zabezpieczenie 
przed wymywaniem wprowadzane jako twarde 
podłoże, obce dla dane lokalizacji. Natomiast dla 
ornitofauny od niższych turbin ze scenariusza 1 
oczekuje się nieco mniejszego negatywnego 
wpływu. 

Jako kolejna alternatywa w rachubę wchodzi 
ocena zastosowania różnych typów 
posadowienia. Jako możliwe alternatywy dla 
posadowienia obiektów z wykorzystaniem pali 
wbijanych dla niemieckiej WSE Morza 
Bałtyckiego dyskutuje się nad palami 
wierconymi (drilled piles), lub fundamentem 
grawitacyjnym. 

Informacje na temat wskazanych wchodzących 
w rachubę typów posadowienia są dostępne 
tylko w ograniczonym zakresie. W szczególności 
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brak jest wystarczającej wiedzy z monitoringu 
porównywalnych instalacji morskich. Na 
podstawie aktualnego stanu wiedzy w 
odniesieniu do konkretnych parametrów i w 
szczególności w odniesieniu do skutków dla 
różnych dóbr chronionych w trakcie budowy i 
eksploatacji nie można zidentyfikować, opisać i 
ocenić skutków dla środowiska ze strony tych 
typów posadowienia.  

Odpada zatem szczegółowe rozpatrywanie tych 
alternatyw, ponieważ nie można ustalić 
koniecznych danych przy akceptowalnych 
nakładach. 

Planowane działania na rzecz monitorowania 
skutków realizacji planu dla środowiska 

Potencjalne istotne skutki, które wynikają z 
wykonania planu dla środowiska, winny być 
monitorowane według § 45 UVPG. Ma to 
zapewnić możliwość wczesnego identyfikowania 
nieprzewidzianych negatywnych skutków i 
podejmowania odpowiednich środków 
zaradczych. 

Stosownie do tego według § 40 ust. 2 pkt 9 
UVPG w raporcie środowiskowym należy 
wskazać przewidziane środki monitorowania 
znacznych skutków realizacji planu dla 
środowiska. Monitorowanie należy do 
obowiązków BSH, ponieważ to ten urząd jest 
urzędem właściwym dla SOOŚ (patrz 
§ 45 ust. 2 UVPG). Można przy tym, jak 
przewiduje § 45 ust. 5 UVPG, skorzystać z 

istniejących mechanizmów monitorowania, aby 
uniknąć podwójnej pracy przy monitorowaniu. 

W odniesieniu do przewidzianych środków 
monitoringu należy pamiętać, że właściwe 
monitorowanie potencjalnych skutków dla 
środowiska morskiego może rozpocząć się 
dopiero w tym momencie, w którym zostanie 
zrealizowany plan, czyli projekt inwestycyjny na 
obszarze O-1.3. W ramach monitoringu nie 
można jednak prowadzić ogólnych badań 
naukowych. Dlatego też odniesiony do projektu 
monitoring skutków projektu dla obszaru i jego 
otoczenia ma szczególne znaczenie. 

Istotnym zadaniem monitorowania ustalenia 
przydatności w powiązaniu z FEP oraz 
pojedynczymi procedurami zatwierdzania 
planów jest integrowanie i ocenianie wyników z 
różnych faz monitoringu. Ocena będzie odnosić 
się także do nieprzewidzianych istotnych 
skutków realizacji planu dla środowiska 
morskiego oraz do sprawdzania prognoz raportu 
środowiskowego. Przewidziane w tym celu 
postępowanie, planowane działania w zakresie 
monitorowania możliwych skutków planów oraz 
wymagane dane zostaną opisane w raporcie 
środowiskowym do Planu Rozwoju Obszarów 
dla Energetyki Wiatrowej 2019 dla niemieckiego 
Morza Bałtyckiego w rozdziale 10 (w 
szczególności w rozdziale 10.1 dla 
potencjalnych skutków rejonów i obszarów dla 
morskich turbin wiatrowych) (BSH 2019b). 
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