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0 Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, czy i w jakim stopniu farmy 

fotowoltaiczne mogą przyczynić się do zwiększenia florystycznej i faunistycznej 

różnorodności gatunków - bioróżnorodności.  

         W tym celu przeanalizowano dokumenty dotyczące flory i fauny z 75 farm 

fotowoltaicznych w Niemczech. Jednakże, dostępne opracowania i badania zostały 

sporządzone (w przeważającej części) na podstawie farm fotowoltaicznych 

położonych na terenie 9 krajów związkowych RFN w trakcie uzyskiwania 

pozwolenia dla nich i są one w znacznym stopniu niejednorodne. Niemniej jednak 

do oceny można było wykorzystać dokumenty z prawie 40 % badanych farm 

fotowoltaicznych. W przypadku niektórych farm dostępne są także szczegółowe 

badania, częściowo w formie porównania stanu przed i po, tak że można było 

wyciągnąć miarodajne wnioski. Na tej podstawie można wywnioskować, że farmy 

fotowoltaiczne mają generalnie pozytywny wpływ na bioróżnorodność, a ich układ, 

w szczególności, jeśli chodzi o rozstaw rzędów modułów i odpowiednie utrzymanie 

przestrzeni między rzędami, może pomóc w zwiększeniu bioróżnorodności. 

Oprócz oceny odpowiednich dokumentów dotyczących charakterystyki flory 

i zasiedlenia farm przez różne grupy zwierząt, w niniejszym opracowaniu niektóre 

farmy opisano bardziej szczegółowo. 

        Na koniec podano zalecenia dotyczące treści, struktury i zakresu przyszłych 

badań monitoringowych. Jednym z celów takiego monitoringu mogłoby być 

opracowanie w perspektywie średnioterminowej jednolitych minimalnych 

standardów dla budowy farm fotowoltaicznych. Najważniejsze wnioski wynikające 

z analizy dostępnych dokumentów to: 

▪ Wykorzystanie terenów pod farmy fotowoltaiczne należy postrzegać 

zasadniczo pozytywnie, ponieważ może ono prowadzić do podniesienia 

wartości gruntu w znaczeniu ochrony różnorodności biologicznej, a także 

przyczynić się do ochrony klimatu poprzez produkcję energii odnawialnej. 

▪ Wykorzystanie terenu pod instalacje fotowoltaiczne może mieć wyraźnie 

pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową, jeżeli zostaną one 

zaprojektowane w sposób przyjazny dla środowiska. 

▪ Jedną z głównych przyczyn częściowego zasiedlania farm 

fotowoltaicznych przez różnorodne gatunki i osobniki z różnych grup 

zwierząt jest stałe ekstensywne użytkowanie lub odpowiednie 

utrzymywanie użytków zielonych w przestrzeniach między rzędami. To 

wyraźnie odróżnia te tereny od terenów intensywnie użytkowanych 

rolniczo lub przeznaczonych do produkcji energii z biomasy. 

▪ W porównaniu z otaczającym je krajobrazem, farmy fotowoltaiczne mogą 

przyczynić się do wspierania różnorodności gatunków. Powyższe znajduje 

potwierdzenie w dostępnej dokumentacji dotyczącej motyli dziennych, 

pasikoników i ptaków lęgowych. 
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▪ Niekiedy istnieje wyraźna różnica pomiędzy farmami fotowoltaicznymi z 

szerokim rozstawem rzędów, a farmami z wąskim rozstawem rzędów. 

Szersze, nasłonecznione pasy między rzędami modułów zwiększają 

zagęszczenie gatunków i pojedynczych osobników. Powyższe zostało 

udokumentowane dla zasiedlenia przez owady, gady i ptaki lęgowe. 

Szczególnie wyraźnie wykazano to w przypadku jaszczurki zwinki. 

▪ Analiza dokumentów wskazuje również na możliwą tendencję do 

różnicowania znaczenia małych instalacji w porównaniu z dużymi 

instalacjami: Podczas gdy mniejsze instalacje mogą pełnić rolę biotopów 

przejściowych i w ten sposób chronić lub przywracać korytarze 

siedliskowe, duże instalacje - jeśli są odpowiednio utrzymywane - mogą 

tworzyć wystarczająco duże siedliska, umożliwiające ochronę lub 

utworzenie populacji np. jaszczurek zwinek lub ptaków lęgowych. 

▪ Farmy fotowoltaiczne na terenach powstałych wskutek konwersji funkcji 

gruntów mogą pomóc w powstrzymaniu sukcesji roślinności, która 

prowadzi do utraty otwartych, nasłonecznionych siedlisk. 

▪ Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. W szczególności często 

brakuje monitorowania zasiedlenia farm fotowoltaicznych po 

wybudowaniu instalacji. Może to jednak uwydatnić znaczenie farm 

fotowoltaicznych dla gatunków i zagęszczeń osobniczych różnych grup 

zwierząt. 
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1 Powód sporządzenia opracowania 

         Problemy związane z ochroną gatunków i biotopów w Europie Środkowej nie 

zmniejszyły się w ostatnich latach, o czym w szczególności świadczy rosnąca liczba 

żywych organizmów znajdujących się na czerwonych listach. Pomimo 

wzmożonych wysiłków ze strony władz publicznych i ochotniczych organizacji 

zajmujących się ochroną przyrody, najwyraźniej nie udało się powstrzymać w 

znacznym stopniu tego trendu. Pomimo licznych deklaracji i wysiłków 

podejmowanych na szczeblu europejskim i krajowym, spadek różnorodności 

gatunkowej postępuje na szeroką skalę. Regularnie docierają do nas złe 

wiadomości, jak z badań przeprowadzonych w Krefeld1 dotyczących 

dramatycznego spadku biomasy owadów latających na obszarach chronionych w 

Niemczech. Najnowsze badania pokazują, że kryzys bioróżnorodności dotyka 

nawet dużą część wszystkich grup owadów na poziomie krajobrazu2.  

         Również w przypadku innych grup gatunków rozwój sytuacji jest niepokojący. 

Prawie trzy czwarte rodzimych gatunków ptaków lęgowych terenów otwartych 

znajduje sięna aktualnej Czerwonej liście ptaków lęgowych w Niemczec3. Również 

w przypadku roślin sytuacja jest krytyczna. Prawie 30% badanych gatunków roślin 

w Niemczech jest zagrożonych, a niecałe 2% z nich wymarło lub zaginęło4.Jakie są 

tego przyczyny i jak można powstrzymać to zjawisko? 

 

         W 2010 r. powstało opracowanie „Solarparks - Chancen für die Biodiversität 

„Farmy fotowoltaiczne - szanse dla bioróżnorodności”5 . Po raz pierwszy zebrano w 

nim dostępną wiedzę na temat wpływu instalacji fotowoltaicznych (instalacje PV) 

na różnorodność biologiczną oraz przedstawiono zalecenia dotyczące środków 

ochrony przyrody podczas ich budowy i eksploatacji. 

         W związku z powyższym, prawie 10 lat później, postanowiono opracować 

badanie dotyczące aktualnego stanu tego zagadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 HALLM ANN i in. (2017) 
2 SEIBOLD i in. (2019) 
3 GRÜNBERG i in (2016) 
4 METZING i in (2017) 
5 PESCHEL (2010) 
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1. Ochrona przyrody i bioróżnorodność 
W 1992 r. w Rio na Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju  

(UNCED) przyjęto Konwencję o różnorodności biologicznej  

(Convention on Biological Diversity). Dotąd do porozumienia przystąpiło  

196 państw (w tym Komisja UE). 
 

Trzy równie ważne cele Konwencji to 

▪ ochrona różnorodności biologicznej 

▪ zrównoważone użytkowanie jej elementów 

▪ uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania 

zasobów genetycznych. 

Podstawowym założeniem jest to, że różnorodność biologiczna może być 

ochroniona w dłuższej perspektywie tylko wtedy, gdy szanse i korzyści wynikające 

ze zrównoważonego użytkowania przyrody przyniosą równe korzyści wszystkim 

zainteresowanym stronom. 

Pod pojęciem bioróżnorodności nie jest jednak rozumiana wyłącznie 

różnorodność gatunkowa. Definicja ta obejmuje całą różnorodność życia, a więc 

zarówno różnorodność genetyczną gatunków, jak i ekosystemów. 

Podpisując Konwencję o różnorodności biologicznej, Niemcy zobowiązały się 

na mocy prawa międzynarodowego do jej wdrożenia. W 2007 roku rząd federalny 

Niemiec przyjął Krajową strategię na rzecz bioróżnorodności biologicznej6, w której 

określono liczne cele i działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. 

2. Przyczyny kryzysu bioróżnorodności 
Przyczyny zagrożenia dla poszczególnych grup gatunków są często złożone 

i wieloaspektowe, między innymi dlatego, że działają one w długich okresach czasu 

i wzajemnie na siebie oddziałują. Niemniej jednak, na podstawie czerwonych list 

i odpowiednich badań78  można wywnioskować kilka istotnych przyczyn 

ogólnokrajowego spadku liczebności wielu gatunków roślin i zwierząt w 

Niemczech: 

▪ nadmierne nawożenie substancjami odżywczymi, zwłaszcza azotem 

▪ zniszczenie biotopów lub zubożenie strukturalne krajobrazu 

▪ rosnąca tendencja do intensyfikacji użytkowania gruntów rolnych poprzez  

stosowanie pestycydów, ale także odejście od pozostawiania gruntu  

nieużytkowanego, ugorowania gruntów. 

Rolnictwo, którego udział w powierzchni kraju wynosi około 50%, jest największym 

użytkownikiem ziemi w skali całego kraju (patrz rys. 1-1). Ponieważ w Niemczech 

wiele gatunków jest zdanych na siedliska ukształtowane przez rolnictwo, ma ono 

odpowiednio duży wpływ na różnorodność gatunkową 

 
6 BMUB [Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Jądrowych] (2007) 
7 BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2015) 
8 BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2017) 
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Rys. 1-1: Użytkowanie terenów w Niemczech9 

 
         Znaczna część gruntów rolnych jest intensywnie użytkowana z zastosowaniem 

środków ochrony roślin i nawozów. 

Ponadto obserwuje się znaczny wzrost areału do upraw roślin energetycznych 

oraz koncentrację na kilku gatunkach uprawnych roślin, co powoduje rosnącą 

presję na jego użytkowanie. Większość roślin jest wykorzystywana do produkcji 

biogazu i biopaliw. W 2017 r. było to 2,2 mln hektarów, co odpowiada ok. 14% 

gruntów ornych. Prowadzi to do zawężenia się chronologicznej kolejności 

uprawianych roślin uprawnych, a w konsekwencji do zmniejszenia różnorodności 

upraw. W aktualnym raporcie Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody na temat 

projektów badawczych dotyczących przyjaznego dla przyrody rozwoju energii 

odnawialnej10
 stwierdzono: „Dla bioenergii z biomasy z upraw, a w szczególności 

biogazu, nie pojawiają się zatem żadne możliwości rozszerzenia zakresu działań 

przyjaznych dla środowiska.” 

 

 
9 FRN [Agencja ds. Odnawialnych Zasobów] (2019) 
10 BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2019) 
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Nie dziwi zatem, że przegląd przyczyn zagrożenia dla grup zwierząt w 

Niemczech, istotnych z punktu widzenia planowania, wykazał również, że ich 

największe źródło znajduje się w sektorze rolniczym11. 

Podkreślają to dwa najnowsze badania. W sąsiedztwie intensywnie 

uprawianych, regularnie opryskiwanych pól, różnorodność motyli dziennych i ich 

liczebność jest znacznie niższa niż na łąkach w pobliżu powierzchni mało 

użytkowanych bądź nieużytkowanych12.  

W innym badaniu stwierdzono, że największe ubytki owadów mają miejsce na 

obszarach użytków zielonych, które są w dużym stopniu otoczone polami 

uprawnymi2. 

Spadek liczebności owadów ma jednocześnie również negatywny wpływ na 

inne grupy gatunków. Na przykład wystarczające zasoby pożywienia mają kluczowe 

znaczenie dla reprodukcji populacji ptaków, ponieważ potomstwo może przeżyć 

wyłącznie, gdy dostępne są białka zwierzęce do jego wychowu13. Ponieważ 80% 

naszych gatunków ptaków lęgowych w okresie lęgowym żywi się głównie 

pokarmem odzwierzęcym, niekorzystna sytuacja populacyjna nawet niegdyś 

pospolitych gatunków ptaków jest w niemałym stopniu związana ze spadkiem 

liczebności owadów. 

Ilość i jakość siedlisk odgrywa decydującą rolę w kontekście 
bioróżnorodności. 

 
Ponad jedna trzecia gruntów rolnych w Niemczech jest wykorzystywana jako użytki 

zielone8. Ma to istotne znaczenie, ponieważ występuje tu ponad jedna trzecia 

wszystkich rodzimych paproci i roślin kwitnących. Z punktu widzenia ochrony 

różnorodności biologicznej użytki zielone odgrywają istotną rolę, ponieważ około 

40% zagrożonych gatunków paproci i roślin kwitnących w Niemczech występuje 

głównie w tym miejscu8. Murawy na podłożu wapiennym są jednym z 

najbogatszych w gatunki biotopów w Europie Środkowej14. Ponieważ bogate 

gatunkowo użytki zielone są również bardzo ważne dla fauny jako miejsce 

pożywienia i siedlisko, odgrywają one istotną rolę w ochronie bioróżnorodności. 

Przez długi czas można było odnotować zmniejszanie się powierzchni użytków 

zielonych wskutek orki15. Od 2011 roku proces ten został w znacznym stopniu 

zahamowany lub zatrzymany na poziomie federalnym wskutek zobowiązań 

prawnych UE8. Jednak z jakościowego punktu widzenia nadal można 

zaobserwować pogorszenie.  

 

 
11 GÜNTHER i in. (2005) 
12 HABEL i in. (2019) 
13 WAHL i in. (2015) 
14 DIERSCHKE & BRIEMLE (2002) 
15 BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2014) 
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Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są z jednej strony intensyfikacja 

użytkowania użytków zielonych spowodowana zwiększoną częstotliwością 

koszenia i nawożenia. Z drugiej strony, typy użytków zielonych, które są zależne od 

utrzymania, są zagrożone odłogowaniem, czyli zaniechaniem gospodarowania. 

W następstwie tych zmian większość typów biotopów użytków zielonych (83%) 

jest zakwalifikowana na aktualnej Czerwonej liście zagrożonych typów biotopów w 

DSAGDGDASGSDV Niemczech16
  jako zagrożone, z czego 31% należy wręcz do 

kategorii "poważnie zagrożonych całkowitym zniszczeniem". Z drugiej strony tylko 

16% (= 12 typów) z 75 typów biotopów użytków zielonych zakwalifikowano jako 

niezagrożone, patrz rys. 1-2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Rys. 1-2: Rozkład według kategorii Czerwonej listy (RLD) typów biotopów użytków zielonych  
(grupy 34 i 35) zgodnie z aktualną Czerwoną listą zagrożonych typów biotopów w Niemczech.  
n = 75 (z FINCK i in. 2017 r.) 

 

 

3. Jaką rolę odgrywają naziemne instalacje fotowoltaiczne dla różnorodności  

biologicznej? 
 

Już w 2007 roku Rząd Federalny przyjął Krajową strategię na rzecz różnorodności 

biologicznej (NBS)6 .czego celem jest wdrożenie Konwencji ONZ o różnorodności 

biologicznej na poziomie krajowym. Z związku z powyższym sformułowano około 

330 celów i 430 działań dotyczących wszystkich istotnych kwestii związanych z 

różnorodnością biologiczną. 

Stopień osiągnięcia celów strategii określa się za pomocą różnych wskaźników i 

programów monitorowania. W chwili obecnej widać jednak wyraźnie, że większość 

celów zdefiniowanych dla krajobrazu rolniczego i powierzchni użytkowanych 

użytków rolnych "(...) nie tylko nie została do tej pory osiągnięta, lecz zmiany, do 

których się odnoszą, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków i siedlisk, regularnie 

wykazują nawet tendencję spadkową"8. 

 
16 FINCK i in. (2017) 
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Mając na uwadze powyższe należy w większym stopniu realizować 

postulowany w Krajowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej cel 

wspierania wykorzystania synergii między ochroną różnorodności biologicznej a 

wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych6 , w aktualnym Raporcie o Energiach 

Odnawialnych10 postuluje się również, że "(...) wytwarzanie i wykorzystywanie 

energii odnawialnych nie może odbywać się kosztem różnorodności biologicznej. 

Dalsza ekspansja musi być zatem ukierunkowana i kontrolowana w taki sposób, aby 

była przyjazna dla środowiska i nie odbywała się kosztem przyrody i krajobrazu. 

Niekiedy pojawiają się obawy, że rozwój fotowoltaiki doprowadzi do 

konkurencji z innymi formami użytkowania gruntów, takimi jak grunty orne czy 

obszary ochrony przyrody (odwieczna debata, co jest lepsze dla środowiska). Z 

punktu widzenia ochrony przyrody i środowiska obawy te są nieuzasadnione, 

zwłaszcza w przypadku obszarów, na których obecnie uprawia się rośliny 

energetyczne, takie jak kukurydza. Wręcz przeciwnie, dzięki konwersji można tu 

osiągnąć znaczny wzrost wartości. 

Negatywne skutki uprawy roślin energetycznych na środowisko są 

powszechnie znane. Już w 2013 r. w stanowisku Leopoldiny na temat bioenergii 

stwierdzono: „Bezpośrednie wykorzystanie biomasy jako surowca do celów 

przemysłowych i energetycznych nie wchodzi w rachubę ze względu na niską 

wydajność i wiele skutków ubocznych”17. 

W swoim ostatnim artykule BUND podsumowuje wiele negatywnych skutków 

na środowisko naturalne, które mogą być związane z uprawą kukurydzy18. 

 

 

 
17 NAW (2013) 
18 BUND (2019) 



11 

bne | Studium | 1 Powód sporządzenia opracowania 
 

 Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności 
biologicznej 

 

 

 

 

Należą do nich, przede wszystkim, intensywne stosowanie środków ochrony 

roślin, zwłaszcza insektycydów, wysokie nawożenie azotem oraz ograniczenie 

płodozmianu. Istotnym problemem przy uprawie kukurydzy jest również erozja 

gleby. Kukurydza osiąga pokrycie gleby powyżej 30 procent bardzo późno po siewie, 

co uważa się za minimum dla skutecznej ochrony gleby19. W konsekwencji prowadzi 

to do wypłukania składników odżywczych i zanieczyszczeń związanych z cząstkami 

gleby, co skutkuje zanieczyszczeniem sąsiadujących siedlisk. W dłuższej 

perspektywie czasowej postępujące ubytki gleby mogą prowadzić nawet do 

zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ tempo regeneracji gleby jest 

wolniejsze od jej ubytku19. 

Techniczne wykorzystanie promieniowania słonecznego zapewnia dla 

danego obszaru plony, które są o jeden do dwóch rzędów wielkości wyższe niż w 

przypadku biomasy20, stąd wykorzystanie tych obszarów na instalacje 

fotowoltaiczne ma sens również z punktu widzenia efektywności. Biorąc pod uwagę 

wykorzystanie gruntów o powierzchni 0,9 miliona hektarów (patrz rys. 1-3) pod 

uprawę kukurydzy do produkcji biogazu9, dostępne są odpowiednie wielkości 

powierzchni dla takiej konwersji. 

 

 

 

 

 
19 UBA (2019) 
20 DLR (2012) 
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Rys. 1-3: Uprawa kukurydzy w Niemczech (FRN [Agencja ds. Odnawialnych Zasobów] 2019) 

 
W celu wsparcia przyjaznego dla przyrody i środowiska rozwoju odnawialnych 

źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne oferują z różnych punktów widzenia 

możliwości wniesienia pozytywnego wkładu w ochronę i promowanie 

bioróżnorodności. Jeżeli rozmieszczenie instalacji zostanie zaprojektowane w 

sposób przyjazny dla środowiska, to zajęcie terenu przez te instalacje może mieć 

wyraźnie pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową. W ten sposób daje to 

możliwość praktycznego wykorzystania efektów synergii między ochroną 

różnorodności biologicznej, a produkcją energii odnawialnej, o której mowa w 

Krajowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej (Nationale Strategie zur 

biologischen Vielfalt). 

 Z tego punktu widzenia wykorzystanie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne 

należy ocenić pozytywnie, ponieważ prowadzi ono nie tylko do produkcji energii 

odnawialnej, ale także do podniesienia wartości gruntu w znaczeniu ochrony 

różnorodności biologicznej. 

Czynniki znane obecnie jako główne przyczyny zagrożeń dla wielu typów 

krajobrazów rolniczych nie odgrywają na ogół zazwyczaj żadnej roli w zarządzaniu 

instalacjami fotowoltaicznymi. Ponieważ nie ma silnej presji na ekonomiczne 

wykorzystanie użytków zielonych, nie ma potrzeby stosowania dużych ilości 

nawozów ani środków ochrony roślin, ani też nie dąży się do uzyskania 

maksymalnych plonów siana poprzez wczesne i częste koszenie. 

Ze względu na ekstensywny, ciągły sposób gospodarowania z niską 

częstotliwością koszenia i - jeśli w ogóle - stosunkowo niskim nawożeniem, tutejsze 

użytki zielone są często bogatsze gatunkowo. 
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Aby nie dopuścić do zacieniania modułów instalacji fotowoltaicznych, do 

utrzymania terenu z powodzeniem wykorzystuje się również owce21, patrz rys. 1-4. 

 

 

Rys. 1-4: Wypasanie owiec na terenie instalacji fotowoltaicznych, źródło: Wattner AG, Köln 
 

Z punktu widzenia ochrony przyrody ten rodzaj użytkowania rolniczego może być 

całkiem korzystny. 

Gęsta warstwa ściółki i wynikające z niej zmiany warunków 

mikroklimatycznych mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić kiełkowanie nasion 

roślin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 SCHALOW (2013) 



14 

bne | Studium | 1 Powód sporządzenia opracowania 
 

 Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności 
biologicznej 

 

 

 

 

Owce ryją swoimi racicami wolne przestrzenie w glebie, od których zależy 

przetrwanie niektórych gatunków roślin, ponieważ potrzebują one wolnych 

przestrzeni do kiełkowania. Korzystają na tym zwłaszcza gatunki mało 

konkurencyjne, zwłaszcza o krótkiej żywotności (terofity22, 

hapaksanty23hemikryptofity24) i rozmnażają się za pomocą nasion. Wiele gatunków 

zwierząt jest również uzależnionych od miejsc, w których występują przeszkody i 

pewne niewielkie struktury, które powstają lub są zachowane w wyniku wypasu w 

przeciwieństwie do koszenia25. 

Owce przyczyniają się również do rozprzestrzeniania nasion i zwierząt, które 

są przenoszone w sierści zwierząt25. Pod warunkiem, że są one wypasane na różnych 

obszarach, mogą się one w ten sposób przyczynić do biologicznej wymiany 

gatunków, a tym samym do tworzenia sieci siedlisk. Rozprzestrzenianie się 

diaspor26 niektórych roślin może również odbywać się za pośrednictwem kału i 

pazurów27. 

W podsumowaniu swoich badań Schalow21 pisze, że "(...) wypasanie owiec jest 

zdecydowanie zalecane, jeśli dana farma fotowoltaiczna jest odpowiednia pod tym 

względem i wiąże się z wieloma korzyściami dla operatorów, hodowców owiec i 

środowiska”. Z punktu widzenia ochrony przyrody kluczowe jest określenie 

przeznaczenia dla tych obszarów, tak aby w razie potrzeby można było dostosować 

system wypasu. 

 

 

 

 

 

 

 
22 Terofity to gatunki roślin zielnych o krótkiej żywotności, które przetrwają niekorzystną porę roku  
(zimę lub porę suchą) jako nasiono w glebie. Terofity występują jako rośliny jednoroczne lub dwuletnie.  
Nasiona są bardzo odporne na zimno ze względu na bardzo niską zawartość wody (z Wikipedii, data dostępu: 
13.11.2019). 
23 Hapaksanty to rośliny, które kwitną i owocują tylko raz w życiu, a następnie 
całkowicie obumierają (z Wikipedii, data dostępu: 13.11.2019). 
24 Hemikryptofity to rośliny, których pąki przetrwalnikowe znajdują się na powierzchni ziemi. Zazwyczaj  
są one przykryte śniegiem, liśćmi lub ziemią, w celu ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi  
(z Wikipedii, data dostępu: 13.11.2019). 
25 ZAHN & TAUTENHAHN (2016) 
26 Propagule roślinne 
27 FISCHER i in. (1995) 
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Przekształcanie gruntów ornych jest istotne również z punktu widzenia 

magazynowania dwutlenku węgla, ponieważ próchnica w glebie jest największym 

naziemnym magazynem węgla organicznego. Zmiany w użytkowaniu gruntów 

mają zatem również wpływ na stężenie CO2 w atmosferze, a tym samym mają one 

wpływ na zmianę klimatu. Gleby na trwałych użytkach zielonych mają średnio 

większe zasoby próchnicy niż porównywalne gleby uprawne. Według danych BMEL 

[Ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa RFN]  przekształcenie gruntów 

ornych w trwałe użytki zielone może dodatkowo przyczynić się do ochrony klimatu 

poprzez rozbudowę warstwy próchnicznej.  
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Naziemne instalacje fotowoltaiczne różnią się pod wieloma względami 

ogólnego rozkładu. Z biologicznego punktu widzenia najważniejsze są jednak 

następujące cechy: 
▪ odległości między rzędami modułów 

▪ oświetlone przez słońce obszary między rzędami modułów wynikające z 

odległości pomiędzy nimi. Zobrazowano to na rys. 1-5 do 1-8. 

 

 
 

Rys. 1-5: Odległość między rzędami ok. 5,5 m w instalacji fotowoltaicznej Finow II (BB). 

Obszar nasłoneczniony o szerokości ok. 4 - 4,5 m 

 

Rys. 1-6: Odległość między rzędami ok. 6 m w instalacji fotowoltaicznej na północ od 

lotniska Werneuchen (BB). Obszar nasłoneczniony o szerokości ok. 4 - 4,5 m 
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Rys. 1-7: Odległość między rzędami ok. 2,5 m w instalacji fotowoltaicznej na północ od 

lotniska Neuhardenberg (BB). Obszar nasłoneczniony o szerokości ok. 0,8 m 

 

 

Rys. 1-8: Odległość między rzędami ok. 2 m w instalacji fotowoltaicznej na południe od 

byłego lotniska na wschód od Fürstenwalde (BB). Obszar nasłoneczniony o szerokości ok. 

0,8 m 

 
Różnice w sposobie budowy dobrze ilustruje porównanie dwóch instalacji 

fotowoltaicznych na terenie byłego lotniska Fürstenwalde, patrz rys. 1-9. Na farmie 

fotowoltaicznej położonej od strony północnej odległości między rzędami wynoszą 

około 5,5 m, na farmie położonej od strony południowej około 2 m. Ponadto 

wysokości stołów są różne, co z kolei prowadzi do odpowiednio większego 

zaciemnienia w przypadku wyższych stołów. 
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Rys. 1-9: Porównanie różnych metod budowy na przykładzie 2 farm fotowoltaicznych na terenie byłego 
lotniska Fürstenwalde (BB). Źródło zdjęcia lotniczego: Google Earth © 2019 GeoBasis-DE/BKG © 2009,  
data wykonania 06.06.2018 r., zmodyfikowane, orientacja północna. 

 
Oprócz odległości pomiędzy rzędami, inne czynniki są charakterystyczne dla 

instalacji fotowoltaicznych, takie jak: 

▪ Charakterystyczną cechą wszystkich instalacji fotowoltaicznych jest to, że 

muszą być one ogrodzone ze względu na wymogi bezpieczeństwa i nie są 

dostępne dla ogółu. Oznacza to, że zakłócenia antropogeniczne są tu w 

dużej mierze wyeliminowane, z wyjątkiem utrzymania instalacji i 

sporadycznych prac konserwacyjnych. 

▪ Ponadto większość instalacji fotowoltaicznych posiada ogrodzenia, które 

są na tyle przepuszczalne, aby zwierzęta o wielkości średnich ssaków lub 

mniejsze były w stanie przejść przez nie bez problemu. 

▪ Utrzymanie instalacji fotowoltaicznych musi być ukierunkowane na 

zapobieganie zacienianiu modułów, zapewnienie ochrony 

przeciwpożarowej, a jednocześnie musi być jak najbardziej oszczędne z 

ekonomicznego punktu widzenia. Prowadzi to zwykle do ekstensywnego 

wykorzystania gruntów, co sprzyja ochronie przyrody. 

▪ Grunty, na których znajdują się instalacje fotowoltaiczne nie są 

regularnie nawożone, ani nie są stosowane tam środki ochrony roślin. 

Oznacza to, że typowe efekty działalności rolniczej wymienione w 

rozdziale 0 nie mają tutaj zastosowania. 

▪ Istotną rolę odgrywają również takie parametry, jak na przykład 

zintegrowane obszary kompensacji. Niekiedy takie obszary są tworzone 

w obrębie instalacji fotowoltaicznych, a nie na zewnątrz. Mogą one 

zwiększyć zróżnicowanie strukturalne w obrębie takich instalacji. Mogą 

to być na przykład akweny lub grupy krzewów. 
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2 Metoda działania 

W celu uzyskania jak największej liczby ekspertyz na potrzeby niniejszego 

opracowania, ekspertyzy na ten temat przekazały wszystkie podmioty 

zaangażowane w działalność Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. 

[Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Nowych Sektorów Energetycznych]. Są to 

plany zabudowy wraz z towarzyszącymi im badaniami przed- i porealizacyjnymi, 

takimi jak raporty środowiskowe lub badania formułowane w formie wymogów 

(monitoring) po wybudowaniu danych instalacji, patrz także Rozdział 5.2. Ponadto 

wykorzystano własne dokumenty, a także artykuły z literatury fachowej lub 

opracowania naukowe na ten temat (zob. Rozdział 5.1). Bardziej szczegółowo 

odnosi się to do dokumentów dotyczących instalacji fotowoltaicznych 

wymienionych w Rozdziale 5.3. Zostały one przedstawione kartograficznie w 

Rozdziale 0, na rys. od 5-1 do 5-4. 

Celem było uzyskanie ogólnokrajowego, kompleksowego przeglądu 

informacji na temat bioróżnorodności w obrębie instalacji fotowoltaicznych. 

Dokumenty zostały uporządkowane nie tylko według jednostek politycznych, tj. 

krajów związkowych, ale także według obszarów przyrodniczych, co powinno 

zapewnić lepszą porównywalność badań pod względem środowiskowym. 

Dokumenty pod kątem ich przydatności do badania zostały podzielone 

według następujących kryteriów: 

▪ dokumenty niekompletne 

▪ nieprzydatne z powodu nieistotności 

▪ nieodpowiednie metody 

▪ dokumenty zasadniczo przydatne 

▪ dokumenty przydatne dla określonych grup gatunków (np. ptaków) 
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3 Wyniki 

3.1 Ogólne informacje na temat opracowania dostępnych danych 

W ramach badania przeanalizowano dokumenty z 75 instalacji, które zostały 

podzielone na kategorie wg. ich przydatności. W tabeli 3-1 przedstawiono wyniki, a 

na rys. 3-1 - ich wizualizację w formie wykresu. 

Tabela 3-1: Wynik analizy przydatności dokumentów poddanych przeglądowi 
Poziom przydatności Liczba 

zasadniczo przydatne 21 

przydatne tylko dla ptaków 5 

przydatne tylko dla gadów 4 

nieprzydatne z powodu nieistotności 22 

nieodpowiednie metody 4 

dokumenty niekompletne 19 

 

 

Rys. 3-1: Ocena jakości 

 
Nie można dokonać oceny zmian w bioróżnorodności przed i po budowie farm 

fotowoltaicznych głównie z powodu niejednorodnych danych. 

 

Za przydatne uznano te badania, w których sytuacja "przed" i "po" była 

porównywalna, a więc możliwa do oceny.  
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Te z kolei zostały poddanedalszej kwalifikacji w zależności od przydatności dla 

obszarów tematycznych istotnych z biologicznego punktu widzenia, takich jak 

ptaki, gady czy nawet kilka grup organizmów. Dostępnych jest stosunkowo niewiele 

informacji na ten temat, co wynika z faktu, że na instalacjach fotowoltaicznych 

przeprowadzono niewiele badań dotyczących sytuacji poeksploatacyjnej ze 

względu na brak odpowiednich wymogów. 

Ponadto sprawdzono, dla których krajów związkowych dane są dostępne, co 
zostało przedstawione na rys. 3-2. Ze względu na brak danych z 7 krajów 
związkowych RFN i znikome dane z kolejnych 4 krajów związkowych, w niniejszym 
opracowaniu nie jest możliwa ogólnokrajowa analiza. 

 
  

 

Rys. 3-2: Pochodzenie danych według krajów związkowych 
 

Dlatego też nie jest możliwa ocena całego obszaru ani ocena dotycząca znaczących 

obszarów przyrodniczych, co przedstawiono na rys. 3-3. Obecnie dostępne są dane 

z łącznie 12 spośród 21 dużych regionów fizyczno-geograficznych II rzędu w 

Niemczech, z których w zasadzie 17 nadaje na budowę instalacji fotowoltaicznych. 

PODZIAŁ WG. KRAJÓW 

ZWIĄZKOWYCH 
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Rys. 3-3: Dane z poszczególnych obszarów przyrodniczych 

 
Ta baza danych nie pozwala na ocenę bioróżnorodności w obrębie instalacji 

fotowoltaicznych w odniesieniu do konkretnego obszaru, ale umożliwia 

identyfikację trendów, które zostały przedstawione poniżej. 

 

3.2 Wyniki badań dla poszczególnych grup organizmów 
 

3.2.1 Owady 

W Anglii dokonano porównania instalacji fotowoltaicznych z bezpośrednio 

sąsiadującymi z nimi gruntami rolnymi. Badanie główne28 przedstawione w 2016 r. 

opiera się na badaniu wstępnym29
 z 2013 r. Oprócz flory badano między innymi 

różne grupy owadów, motyle dzienne i trzmiele. W tym przypadku prace 

prowadzono w 11 lokalizacjach w południowej Anglii, których wspólną cechą było 

to, że wszystkie były wcześniej użytkami rolnymi, wykorzystywanymi jako grunty 

orne lub pastwiska. W rezultacie można wykazać, że różnorodność gatunkowa na 

terenach instalacji fotowoltaicznych, niezależnie od sposobu ich utrzymania, była 

w większości przypadków nieznacznie zwiększona, a liczba osobników w obu 

grupach gatunkowych była znacznie zwiększona w porównaniu z sąsiednimi 

obszarami rolniczymi. Ponadto badanie wykazało również wyraźnie, że 

różnorodność gatunkowa na samych terenach instalacji fotowoltaicznych jest 

bezpośrednio związana z wdrożonym systemem utrzymania, a także z 

przygotowaniem terenów, np. poprzez wysiew mieszanek nasion. W odniesieniu do 

badanych trzmieli można również wskazać, że różnorodność gatunkowa w obrębie 

instalacji fotowoltaicznych rzadko była taka sama, jak w otaczających je obszarach, 

w większości przypadków była ona zwiększona.  

 
28 MONTAG i in. (2016) 
29 PARKER & MCQUEEN (2013) 
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W 9 z 11 badanych lokalizacji liczba osobników była znacznie wyższa, w niektórych 

przypadkach nawet kilkakrotnie. 

W różnych badaniach przeprowadzonych w Brandenburgii w obrębie 

instalacji fotowoltaicznych zbadano również owady. Dostępna jest stosunkowo 

duża ilość danych dotyczących motyli dziennych i pasikoników. W różnych 

badaniach monitoringowych w instalacjach fotowoltaicznych Finow II i III55 , jak 

również w porównaniu 2 instalacji na terenie byłego lotniska w Fürstenwalde30 

wykryto łącznie 31 gatunków pasikoników. Kolejne 4 gatunki znaleziono nie w 

ramach konkretnych projektów, a podczas poszukiwań w tych instalacjach w 

trakcie wizyt studyjnych: nadrzewek długoskrzydły, świerszcz domowy, 

mrowiszczak mrówkomirek i miecznik łąkowy. W ten sposób już tylko w 3 

instalacjach fotowoltaicznych w Brandenburgii wykryto 35 gatunków pasikoników. 

Łączne wyniki przedstawiono w tabeli 3-2. 

 

Tabela 3-2: Gatunki pasikoników wykryte w 3 instalacjach fotowoltaicznych w 
Brandenburgii ze wskazaniem zagrożenia na Czerwonych listach Republiki Federalnej 
Niemiec, informacja z Brandenburgii dot. kwalifikacji zagrożenia: + = niezagrożony, V = na 
liście bliskiego zagrożenia, ale niezagrożony, 3 = zagrożony, 2 = mocno zagrożony, 1 = 
zagrożony wyginięciem, N = niesklasyfikowany 

 
Nazwa gatunku (pl) Nazwa gatunku (łac.) CZ.L. 

RFN 
CZ.L. 
BB 

Mrowiszczak mrówkomirek Myrmecophila acervorum 3 D 

Siwoszek błękitny Oedipoda caerulescens V + 
Przewężek błękitny Sphingonotus caerulans 2 3 
Konik brunatny Chorthippus brunneus + + 

Skoczek zielony Omocestus viridulus + V 
Konik ciepluszek Chorthippus apricarius + + 
Świerszcz polny Gryllus cam pestris + V 

Pałkowiak plamisty Myrmeleotettix maculatus + + 
Skakun fałdowany Tetrix undulata + + 

Nadrzewek długoskrzydły Meconema thalassinum + + 
Długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata + + 

Konik wąsacz Chorthippus parallelus + + 

Podkrzewin szary Pholidoptera griseoaptera + + 
Złotawek nieparek Chrysochraon dispar + + 

Pasikonik zielony Tettigonia viridissima + + 
Dołczan wysmukły Stenobothrus lineatus + 3 

Świerszcz domowy Acheta domesticus + G 
Nadobnik włoski Calliptamus italicus 2 1 

 

 
30 LEGUAN GMBH (2016a) 
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Nazwa gatunku (pl) Nazwa gatunku (łac.) CZ.L.
RFN 

CZ.L. 
BB 

Złotawiec krótkoskrzydły Euthystira brachyptera + 2 

Miecznik łąkowy Conocephalus dorsalis + + 

Miecznik ciemny Conocephalus fuscus + + 

Konik pospolity Chorthippus biguttulus + + 

Wątlik charłaj Leptophyes punctatissima + + 

Podłatczyn Roesela Metrioptera roeselii + + 

Skoczek szary Omocestus haemorrhoidalis 3 + 

Konik długopokładełkowy Chorthippus montanus V 3 

Napierśnik torfowiskowy Stetophyma grossum + V 

Konik sucholubny Chorthippus mollis + + 

Łatczyn brodawnik Decticus verrucivorus 3 V 

Nakwietnik trębacz Oecanthus pellucens + N 

Konik wszędobylski Chorthippus albomarginatus + + 

Podłatczyn białoplamy Platycleis albopunctata + + 

Konik osiodłany Chorthippus dorsatus + + 

Podłatczyn dwubarwny Metrioptera bicolor + 3 

Pasikonik śpiewający Tettigonia cantans + 3 

  + 2 

 

Przy ok. 58 gatunkach pasikoników występujących obecnie naturalnie w 

Brandenburgii, stanowi to 60% całkowitej liczby gatunków. Występowanie wysoko 

zagrożonych gatunków, takich jak nadobnik włoski czy przewężek błękitny jest 

dowodem na to, że takie instalacje mogą również stanowić siedliska dla wysoko 

wyspecjalizowanych gatunków. Świadczy to o potencjale, jaki mogą mieć takie 

instalacje fotowoltaiczne. 

Jeśli w tym kontekście weźmiemy pod uwagę motyle dzienne, które są zdane 

głównie na kwiaty polne lub w celu złożenia jaj również na rośliny pokarmowe dla 

wylęgu larw, to analizy trzech badanych już instalacji fotowoltaicznych również 

wykazują ich dobrą przydatność. W latach 2012-2016 odnotowano tutaj łącznie 44 

gatunki. W Brandenburgii występuje obecnie około 110 gatunków, z czego 40% 

wykryto w badanych instalacjach fotowoltaicznych. Ta grupa obejmuje również 

liczne gatunki charakterystyczne dla lasów, torfowisk i wilgotnych łąk, jednak nie 

występują one na terenie instalacji fotowoltaicznych, ponieważ takie siedliska nie 

są tu obecne. 

 

Tabela 3-3: Gatunki motyli dziennych wykryte na terenie 3 instalacji fotowoltaicznych w 
Brandenburgii wraz z oznaczeniem zagrożenia na Czerwonych listach Republiki Federalnej 
Niemiec i informacja z Brandenburgii dot. kwalifikacji zagrożenia: + = niezagrożony, V =  na 
liście bliskiego zagrożenia, ale niezagrożony, 3 = zagrożony, 2 = mocno zagrożony, 
1 = zagrożony wyginięciem, D= niewystarczająca ilość danych 
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Nazwa gatunku (pl) Nazwa gatunku CZ.L. 
RFN 

CZ.L. 
BB 

Rusałka admirał Vanessa atalanta + + 

Kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae + + 

Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus 3 + 

Karłątek leśny Thymelicus sylvestris + + 

Rusałka ceik Polygonia c-album + + 

Rusałka osetnik Vanessa cardui + + 

Czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae V 3 

Modraszek wieszczek Celastrina argiolus + + 

Dostojka adype Argynnis adippe 3 3 

Modraszek ikar Polyommatus icarus + + 

Lśniak szmaragdek Adscita statices V V 

Strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus + + 

Bielinek kapustnik Pieris brassicae + + 

Przestrojnik jurtina Maniola jurtina + + 

Dostojka malinowiec Argynnis paphia + 3 

Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas + + 

Rusałka pokrzywnik Aglais urticae + + 

Bielinek rzepnik Pieris rapae + + 

Dostojka latonia Issoria lathonia + + 

Karłątek klinek Hesperia comma 3 2 

Modraszek argiades Cupido argiades V 1 

Rusałka kratkowiec Araschnia levana + + 

Powszelatek brunatek Erynnis tages + 3 

Dostojka dia Boloria dia + 3 

Bielinek bytomkowiec Pieris napi + + 

Bielinek rukiewnik Pontia edusa + + 

Strzępotek glicerion Coenonympha glycerion V + 

Karłątek kniejnik Ochlodes sylvanus + + 

Polowiec szachownica Melanargia galathea + + 

Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus + + 

Paź królowej Papilio machaon + + 

Karłątek ryska Thymelicus lineola + + 

Wietek gorczycznik Leptidea sinapis D V 

Modraszek korydon Polyommatus coridon + 3 

Modraszek agestis Aricia agestis + + 

Kraśnik wykowiec Zygaena viciae + V 

Rusałka pawik Inachis io + + 

Rusałka żałobnik Nymphalis antiopa V + 
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Nazwa gatunku (pl) Nazwa gatunku CZ.L. 
RFN 

CZ.L. 
BB 

Czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron 2 2 

Modraszek semiargus Polyommatus semiargus + 3 

Przeplatka atalia Melitaea athalia 3 V 

Przeplatka cinksia Melitaea cinxia 3 2 

Szlaczkoń siarecznik Colias hyale + + 

Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni + + 

 

Znamienne jest występowanie wielu rzadkich lub wyspecjalizowanych gatunków, 

nawet w większej liczbie niż wśród pasikoników. 

Nieco bardziej precyzyjna analiza jest możliwa do przeprowadzenia dla grupy 

organizmów pasikoników mając na uwadze różną ogólny rozkład badanych 

instalacji fotowoltaicznych. W Fürstenwalde porównano dwie sąsiadujące32 ze 

sobą instalacje fotowoltaiczne podczas badań monitoringowych. Różnią się one 

pod względem ogólnego rozkładu instalacji, ale podłoże jest identyczne. W celu 

zapewnienia bezpośredniego porównania zbadano obszary o mniej więcej takiej 

samej wielkości (patrz rys. 3-4). Badania firmy leguan gmbh31odbywały się w trakcie 

monitorowania instalacji położonej na południe. 

Na rys. 3-4 można łatwo zauważyć, że odległości między rzędami modułów 

różnią się. Szczegółowy widok jest przedstawiony na rys. 1-9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 LEGUAN GMBH (2016b) 
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Rys. 3-4: Obszar badań prowadzonych przez firmę leguan gmbh porównujących 2 instalacje  
Fotowoltaiczne o różnym sposobie budowy na terenie byłego lotniska Fürstenwalde. Źródło zdjęcia 
lotniczego Google Earth © 2019 GeoBasis-DE/BKG © 2009, data zdjęcia 06.06.2018 r., 
zmodyfikowane, orientacja północna 

 

Całkowita liczba wykrytych gatunków została przedstawiona w Tabeli 3-4. 
 

Tabela 3-4: Gatunki pasikoników wykryte w dwóch sąsiadujących ze sobą instalacjach  
Fotowoltaicznych w Brandenburgii wraz z oznaczeniem zagrożenia na Czerwonej liście Republiki  
Federalnej Niemiec (CZ.L. RFN) i Brandenburgii (CZ.L. BB) oraz ich liczebności: 1 = 1 - 2 zwierzęta,  
2 = 2 - 10 zwierząt, 3 = 11 - 100, 4 = > 100 

 

Nazwa gatunku 
(pl) 

Nazwa gatunku (łac.) CZ.L. 
RFN 

CZ.L. 
BB 

Instalacja 
PV 
północ 

Instalacja 
PV 
południe 

Siwoszek 

błękitny 

Oedipoda caerulescens V + 3 2 

Przewężek 

błękitny 

Sphingonotus carulans 2 3 2  

Konik 

brunatny 

Chorthippus brunneus + + 4 2 

Konik ciepluszek Chorthippus apricarius + + 4 3 

Swierszcz polny Gryllus cam pestris + V 2 1 
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Nazwa gatunku 
(pl) 

Nazwa gatunku (łac.) CZ.L.
RFN 

CZ.L. 
BB 

Instalacja 
PV 
północ 

Instalacja 
PV 
południe 

Pałkowiak 

plamisty 

Myrmeleotettix ma 

culatus 

+ + 3  

Długoskrzydlak 

sierposz 

Phaneroptera falcata + - 3 2 

Konik wąsacz Chorthippus paralle-

lus 

+ + 2 2 

Złotawek nieparek Chrysochraon dispar + + 3 3 

Pasikonik zielony Tettigonia viridissima + + 2 2 

Dołczan wysmukły Stenobothrus lineatus + 3 3 1 

Nadobnik 

włoski 

Calliptamus italicus 2 1 1  

Miecznik ciemny Conocephalus fuscus + + 4  

Konik 

pospolity 

Chorthippus biguttu-

lus 

+ + 4 3 

Podłatczyn Roesela Metrioptera roeselii + + 3 2 

Skoczek szary 

 

Omocestus haemor- 

rhoidalis 

3 + 2  

Konik sucholubny Chorthippus mollis + + 4 3 

Podłatczyn białop-

lamy 

 

Platycleis 

albopunctata 

+ + 3 2 

Konik 

osiodłany 

Chorthippus dorsatus + + 2 2 

Podłatczyn 

dwubarwny 

 

Metrioptera bicolor + 3 1 1 

Pasikonik śpie-

wający 

 Tettigonia cantans + 3 2  

Liczba gatunków    21 15 

 

Można zauważyć, że na terenie instalacji północnej o szerokim rozstawie 

rzędów występuje 21 gatunków, co stanowi 40% więcej niż na terenie instalacji 

południe. Ponadto, wysoce wyspecjalizowane gatunki, które żyją zwłaszcza na 

suchych murawach lub obszarach z niewielkim udziałem roślinności lub jej 

brakiem, takie jak przewężek błękitny, nadobnik włoski i skoczek szary, 

występowały wyłącznie na terenie instalacji z szerokim rozstawem rzędów. Ponadto 

stwierdzono występowanie miecznika ciemnego, który jest stosunkowo szeroko 

rozpowszechniony w Brandenburgii, ale jednak na terenie instalacji południe jest 

on całkowicie nieobecny.  
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W przypadku gatunków wykrytych na terenie obu instalacji, można zauważyć, 

że liczebność populacji jest większa na terenie instalacji północ. Nie ma natomiast 

gatunku, który tworzyłby większe populacje na terenie instalacji południowej. 

Tego typu różnice można zaobserwować również w przypadku innych grup 

organizmów, porównując tak różne sposoby budowy. 

W odniesieniu do owadów należy zauważyć, że: 
▪ Instalacje fotowoltaiczne sprzyjają różnorodności gatunkowej tej grupy 

organizmów w porównaniu z otaczającym krajobrazem. 

▪ W obrębie instalacji fotowoltaicznych można osiągnąć bardzo duże 

zagęszczenie osobników, co powoduje migrację zwierząt i zasiedlanie 

przez nie innych siedlisk. Tym samym instalacje fotowoltaiczne mogą 

stanowić tzw. siedliska źródłowe. 

▪ Ze względu na utrzymanie i ochronę status quo instalacje fotowoltaiczne 

są stabilnymi siedliskami, także dla owadów o dłuższych cyklach 

rozwojowych lub takich, których populacja ulega silnym naturalnym 

fluktuacjom. 

▪ Odległości między rzędami modułów mają wpływ na liczbę gatunków oraz 

na osiągane zagęszczenia populacji. Nasłonecznione pasy o szerokości co 

najmniej 3 m znacznie zwiększają różnorodność gatunkową. 

 

3.2.2 Płazy 

15 % dostępnych badań dostarczyło wyniki dotyczące występowania płazów w 

obrębie farm fotowoltaicznych. 

Większość wyników wskazuje na to, że badane obszary nie stanowią 

odpowiedniego siedliska wodnego dla płazów ze względu na brak zbiorników 

wodnych, a zatem rozmnażanie nie jest tu możliwe. Stanowią one jednak 

odpowiednie siedliska lądowe lub szlaki migracyjne między pobliskimi zbiornikami 

wodnymi. Należy wziąć pod uwagę, że większość rodzimych płazów spędza 

większość swojego życia poza wodą, dlatego występują one głównie w siedliskach 

lądowych. 

W przypadku kilku farm fotowoltaicznych (instalacja fotowoltaiczna Zabakuck 

(ST)32 oraz instalacja fotowoltaiczna Finow II - III55) zbiorniki wodne znajdują się w 

obrębie farm fotowoltaicznych lub zostały utworzone jako obszary kompensacyjne 

na obrzeżach farm (np. farma fotowoltaiczna Jüterbog (BB)33, instalacja 

fotowoltaiczna Lausitzring Ost -gmina Schipkau (BB)34, farma fotowoltaiczna 

Tutow (MV)35, farma fotowoltaiczna Düssin (MV)36). Na tych farmach obszary wokół 

modułów są klasyfikowane jako siedliska lądowe, a zbiorniki wodne (często 

znajdujące się na zewnętrznych granicach farm) są klasyfikowane jako wody 

tarliskowe dla różnych gatunków, w zależności od ich struktury. 

 
32BÜRO RENALA (2017) 
33IDAS PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH (2015-2018) 
34LANDSCHAFTSPLANUNG DR. REICHHOFF (2018) 
35GEMEINDE TUTOW (2010) 
36BÜRO FÜR FREILANDKARTIERUNG UND LANDSCHAFTSPLANUNG (2019) 
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W przypadku instalacji fotowoltaicznej wybudowanej pod koniec 2016 roku w 

Eberswalde na terenie tzw. Eisenspalterein [huta i zakłady obróbki żelaza], kwestie 

dotyczące występujących tam żab moczarowych zostały uwzględnione w 

planowaniu w taki sposób, że część samej farmy fotowoltaicznej wykorzystano jako 

obszary kompensacyjne37. W ten sposób, na obszarze, który nie nadawał się do 

wykorzystania ze względów statycznych, utworzono kolejny zbiornik wodny obok 

już istniejącego w celu wsparcia występującej tu populacji żaby moczarowej. 

 Ponieważ instalacje fotowoltaiczne są zasadniczo odpowiednie jako siedliska 

lądowe, instalacja ta mogłaby zostać zakwalifikowana jako siedlisko lądowe, by 

skompensować skutki swojego odziaływania. Ponadto w instalacji stworzono nowe 

możliwości zimowania, utworzono miejsca do zimowania w postaci nor i legowisk 

zimowych.  

Bieżący monitoring3839pokazuje, że siedlisko jest ciągle przydatne. System 

ekstensywnego utrzymania sprawia również, że dostępna jest bogata ilość źródeł 

pożywienia. W tym przypadku całe siedlisko populacji żab moczarowych zostało 

objęte trwałą ochroną w ramach instalacji fotowoltaicznej. 

Wyniki badań wskazują, że płazy są istotne dla ochrony przyrody na obszarze 

instalacji fotowoltaicznych, jeśli zbiorniki wodne występowały już przed budową 

instalacji, a siedliska są chronione lub tworzone w ramach środków 

zapobiegawczych lub kompensacyjnych. 

Ponadto, biorąc pod uwagę obecne prognozy dotyczące coraz częstszego 

wyboru lokalizacji dla przyszłych instalacji w obszarach rolniczych, można założyć 

zwiększoną obecność płazów. Bogate w wodę obszary rolnicze ukształtowane przez 

epokę lodowcową, zwłaszcza na nizinach północno-wschodnich Niemiec 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia), stanowią ważne siedliska w 

tym kontekście.40 Występujące tam gatunki płazów regularnie pokonują większe 

odległości (czasem kilka kilometrów) między swoimi wodami tarliskowymi a 

siedliskami letnimi lub zimowymi. W przyszłości instalacje fotowoltaiczne mogą 

odegrać ważną rolę jako zimowiska lub noclegowiska przejściowe, a można to 

osiągnąć dzięki odpowiednim działaniom (modernizacja ogólnego rozkładu 

instalacji, zarządzanie okresami budowy i utrzymania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 LEGUAN GMBH (2016c) 
38 LEGUAN GMBH (2018b) 
39 LEGUAN GMBH (2019) 
40 BERGER i in. 2011 
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W przypadku płazów należy stwierdzić, że: 

▪ Instalacje fotowoltaiczne mogą być odpowiednimi siedliskami dla płazów. 

Nawet jeśli na terenie samych instalacji nie ma zbiorników wodnych, 

stwarzają one bardzo korzystne warunki dzięki osłonie, jaką stanowią 

rzędy modułów, oraz dzięki obfitości pożywienia w postaci owadów. 

▪ Odległości między rzędami modułów nie mają wpływu na występowanie 

płazów, które preferują zacienienie, zwłaszcza w ciepłej porze roku. 

 

3.2.3 Nietoperze 

Z dostępnych dokumentów wynika, że instalacje fotowoltaiczne mają zasadniczo 

znaczenie dla nietoperzy jedynie jako siedliska do żerowania. Może być to istotne z 

punktu widzenia ochrony przyrody, jeśli instalacje są zlokalizowane na intensywnie 

użytkowanych gruntach rolnych, a między stołami modułów mogą rozwinąć się 

bogate gatunkowo łąki o dużym zagęszczeniu owadów. Na przykład badania farmy 

fotowoltaicznej Tutow (Meklemburgia-Pomorze Przednie)41 potwierdzają 

wykorzystanie farmy jako siedliska do żerowania. Instalacje nie oferują budek dla 

nietoperzy lub nie ma do tej pory dostępnych danych dotyczących takich budek 

zainstalowanych w obrębie instalacji fotowoltaicznych. 

W brytyjskim badaniu porównującym wyniki z 11 farm fotowoltaicznych 

sąsiadujących z użytkami rolnymi zaobserwowano tendencję29, że w niektórych 

przypadkach aktywność nietoperzy była większa na terenach kontrolnych, niż w 

obrębie farm fotowoltaicznych. Podejrzewa się, że przyczyną tego stanu jest to, że 

nietoperze drażni gładka, sztuczna powierzchnia paneli. Nie stwierdzono 

natomiast różnic w składzie gatunkowym. 

W sumie po ogólnej ocenie obecnego materiału, dostępnych jest za mało 

rzetelnych informacji. 

W przypadku nietoperzy należy stwierdzić, że: 
▪ Instalacje fotowoltaiczne mogą być odpowiednimi siedliskami łowieckimi 

dla nietoperzy ze względu na obfitość pokarmu w postaci owadów. 

▪ Obecny stan badań nie pozwala na bardziej szczegółowe stwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
41 BÜRO PRO CHIROPTERA (2017) 



bne | Studium | 3 Wyniki 

Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności biologicznej 32 

 

 

 
 

3.2.4 Gady 

Prawie jedna trzecia dostępnych opracowań dostarcza wyniki dotyczące 

występowania gadów na terenach farm fotowoltaicznych. 

Z reguły działania kompensacyjne są proponowane na podstawie istniejących 

dowodów występowania jaszczurek zwinek, zdecydowanie najpospolitszego 

gatunku istotnego dla projektu, jeszcze przed budową instalacji. Powyższe 

obejmuje tworzenie miejsc nasłonecznionych, kryjówek, miejsc składania jaj i 

zimowania zarówno na obrzeżach farm wzdłuż ogrodzenia, jak i wzdłuż ścieżek na  

terenie farmy. Do tego dochodzą specjalnie wyznaczone obszary kompensacji. 

 

Wyniki monitoringu efektywności tych działań są obecnie dostępne tylko dla 

nielicznych instalacji (np. farma fotowoltaiczna Eggersdorf42 i farma fotowoltaiczna 

Fürstenwalde32,63, obie w Brandenburgii). Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na 

badania dotyczące farm fotowoltaicznych Finow II i III55 (również Brandenburgia), 

dla których dostępne są szczegółowe, wieloletnie badania monitoringowe. 

Dowodzą one o stałym wzroście populacji jaszczurek zwinek, które rozmnażają się 

i wykorzystują tereny w obrębie instalacji fotowoltaicznych jako całoroczne 

siedliska. W odniesieniu do farmy fotowoltaicznej w Fürstenwalde można 

przekonująco wykazać, że przy odpowiednich warunkach życia i zapewnieniu 

odpowiednich warunków (reprodukująca się peryferyjna populacja) trudno jest 

zapobiec ponownemu zasiedleniu instalacji fotowoltaicznych przez jaszczurkę 

zwinkę. W ciągu 4 lat całkowita liczba osobników wykrytych na tym terenie wzrosła 

czterokrotnie w porównaniu z liczbą sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. 

Powyższe, jak również wyniki dalszych badań, pokazują, że do udanej kolonizacji 

niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Na przykład w Neuhardenbergu 

(Brandenburgia)43, gdzie obserwuje się współistnienie różnych ogólnych rozkładów 

instalacji (rozstaw rzędów, wysokość modułów), można wykazać zdecydowane 

preferencje wobec obszarów o szerokich, nasłonecznionych powierzchniach. 

Powyższe można było zaobserwować również w innych badaniach (Mösthinsdorf44, 

Hohenerxleben - Saksonia-Anhalt45). 

Chociaż młode osobniki jaszczurki zwinki korzystały również z obszarów o 

wąskich odległościach między rzędami, prawdopodobnie, aby uniknąć konkurencji 

z dorosłymi osobnikami, określone minimalne odległości między rzędami 

modułów, w zależności od ich wysokości (zacienienie), wydają się być niezbędne do 

trwałego zasiedlenia instalacji. 

W badaniu z tego roku46 jaszczurka zwinka została wykryta na początku 
kwietnia na terenie farmy fotowoltaicznej w Werneuchen, na której odległości 
między rzędami są stosunkowo wąskie. 

 
 
 
 
 

 
42 CS PLANUNGS- UND INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (2017) 
43 LEGUAN GMBH (2014a) 
44 HAUKE (2019a) 
45 HAUKE (2019b) 
46 Spostrzeżenia dodatkowe w kontekście planowania nowej instalacji fotowoltaicznej w pobliżu Werneuchen 
(PESCHEL 2019) 
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Wykrycie ich o tak wczesnej porze roku oznacza, że zwierzę przezimowało w 

tym miejscu, a więc musiało tam mieszkać także w poprzednim roku. Znalezisko to 

koresponduje z dwoma kolejnymi odnotowanymi przypadkami skowronka 

zwyczajnego i potrzeszcza, co zostanie omówione bardziej szczegółowo w 

Rozdziale 3.2.5, strona 29. Wyciągnięto w nim również wnioski dotyczące odległości 

pomiędzy rzędami i nasłonecznionych powierzchni między rzędami modułów. 

Ze wszystkich tych wyników jasno wynika, że w obrębie instalacji fotowoltaicznych, 

przy odpowiednim planowaniu i realizacji zabudowania obszarów z jednej strony 

(np. zmienne rozstawienie rzędów w zależności od lokalizacji, projektu 

technicznego instalacji modułowych – ogólnego rozkładu) oraz projektowaniu 

przestrzeni otwartych i stref peryferyjnych z drugiej strony (np. rozwój skąpej 

roślinności, wzbogacanie struktury, dostosowany system odpowiedniego 

utrzymania), mogą tutaj powstać siedliska o dużym znaczeniu dla fauny gadów, 

zwłaszcza jaszczurek zwinek. 

W odniesieniu do gadów można zauważyć, że: 
▪ W obrębie instalacji fotowoltaicznej można osiągnąć bardzo wysokie 

zagęszczenie osobników (jeśli pozwalają na to warunki glebowe) dzięki 

dobrej dostępności pożywienia, odpowiednim kryjówkom i siedliskom do 

składania jaj. Również w tym przypadku ma zastosowanie to, co zostało 

stwierdzone odnośnie owadów. Przy dużej liczebności populacji 

zwierzęta migrują i zasiedlają inne siedliska. Tym samym instalacje 

fotowoltaiczne mogą być siedliskami źródłowymi i pomagać w 

utrzymaniu populacji. 

▪ W oparciu o system odpowiedniego utrzymania, który został uznany za 

ważny również w przypadku owadów, odpowiednie warunki są 

zapewnione w sposób ciągły. 

▪ Odległości między rzędami modułów mają znaczący wpływ na liczbę 

osobników i gęstość populacji. Nasłonecznione pasy o szerokości co 

najmniej 3 m prowadzą do znacznego wzrostu populacji, podczas gdy 

węższy rozstaw rzędów skutkuje mniejszą liczebnością populacji. 

 

3.2.5 Ptaki lęgowe 

Analiza dostępnych badań dotyczących tej grupy gatunków, o stosunkowo dużym 

obszarze aktywności, która jest najczęściej uwzględniana w planowaniu i z tego 

powodu prawie zawsze brana jest pod uwagę, odzwierciedla znaczenie w 

szczególności tych dużych instalacji fotowoltaicznych. Około jedna trzecia 

wszystkich dostępnych badań dostarczyła dokumentów nadających się do analizy. 

W świetle tych wyników widać wyraźnie, że w odniesieniu do ptaków lęgowych 

instalacje fotowoltaiczne mają duże znaczenie w krajobrazie rolniczym. W 

zależności od warunków strukturalnych w obrębie instalacji, wzrost różnorodności 

gatunkowej można zaobserwować w przypadku ok. 70% lokalizacji, a stałą lub 

zwiększoną liczebność (zagęszczenie ptaków lęgowych) w przypadku 85% 

lokalizacji. 
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Tendencja ta jest szczególnie zauważalna w niektórych dużych instalacjach w 

Brandenburgii (Finow II i II55, Welzow47), Meklemburgii-Pomorzu Przednim 

(Tutow48), Turyngii (Ronneburg Süd I49). 

Oprócz obecności pospolitych gatunków lęgowych w obrębie instalacji 

fotowoltaicznych, takich jak skowronek zwyczajny czy kląskawka zwyczajna, 

można tam zaobserwować wzrost liczebności lub nawet imigrację gatunków 

rzadkich, takich jak: białorzytka zwyczajna, dudek, skowronek borowy, dzierlatka 

zwyczajna. Inne gatunki, takie jak potrzeszcz, znajdują czasem tak korzystne 

warunki w siedliskach o niskim poziomie zakłóceń w instalacjach, że ich 

zagęszczenie terytorialne może być tu znacznie wyższe niż w sytuacji początkowej 

lub na otaczającym obszarze (instalacje fotowoltaiczne na terenie lotniska Barth50, 

farmy fotowoltaiczne Finow II i III55, Welzow48). 

Również mniejsze farmy fotowoltaiczne z uwagi na stosunkowo duży efekt 

skraju mogą pełnić funkcje wysp biotopowych dla fauny ptaków lęgowych, 

zwłaszcza w obrębie słabiej rozwiniętych środowisk i ogrywać istotne znaczenie. 

Przykładowo wiele gatunków potrzebuje lub wykorzystuje pionowe konstrukcje (w 

tym przypadku moduły, ogrodzenia instalacji) jako miejsca do czatowania i 

odpoczynku, więc przenosi swoje terytoria do obszarów granicznych instalacji, 

których w przeciwnym razie by nie zasiedliły (gąsiorek, trznadel zwyczajny, 

pokrzewka, kląskawka zwyczajna, pokląskwa). 

Spadkowi liczebności innych gatunków (gniazdujących na wolnym powietrzu, 

w dziuplach i wnękach) spowodowanemu zmianą charakterystyki obszaru można 

przeciwdziałać poprzez zwiększenie struktury (sadzenie drzew, instalowanie 

sztucznych gniazd i elementów siedliska) w połączeniu z odpowiednią gospodarką 

utrzymania przestrzeni między rzędami. Ponadto w wielu badaniach podkreśla się 

znaczenie instalacji jako siedlisk żerowiskowych dla ptaków migrujących i 

zalatujących. Ze względu na niejednorodną strukturę (różne wysokości i cechy 

roślinności) oraz obszary, na których przez długi czas nie zalega śnieg, instalacje 

fotowoltaiczne posiadają różnorodne zasoby pokarmu. W szczególności istnieje 

zapotrzebowanie zbadania ich wykorzystania przez gatunki prowadzące nocny 

tryb życia (sowy, leleki zwyczajne). 

Dostępne jest badanie29 z Wielkiej Brytanii, w ramach którego przebadano pod 

względem awifauny 11 farm fotowoltaicznych. W tym badaniu określono liczebność 

gatunków i zagęszczenia ptaków lęgowych na famach w porównaniu z 

sąsiadującymi z nimi "obszarami kontrolnymi" poza farmami. Wyniki badań 

pokazują, że - w dużej mierze poprzez przekształcenie lokalizacji z powierzchni 

użytkowanych użytków rolnych na bogate strukturalnie użytki zielone - 

różnorodność gatunkowa w farmach fotowoltaicznych jest średnio wyższa niż na 

obszarach kontrolnych. W dwóch lokalizacjach liczba osobników jest również 

wyższa. W badaniu uzasadniono to lepszą dostępnością pożywienia w farmach 

fotowoltaicznych w porównaniu z sąsiednimi obszarami kontrolnymi. 

 
47 BEAK CONSULTANTS (2018) 
48 UMWELTPLAN (2018) 
49 LIEDER & LUMPE (2012) 
50 LUTZ (2014) 
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Istotna wydaje się być również dostępność osłon i miejsc do czatowania i 

odpoczynku. Badanie to pokazuje również, że zagrożone gatunki występują w 

znacznie większej liczbie gatunków i osobników w farmach fotowoltaicznych niż na 

przyległych terenach wykorzystywanych rolniczo. W przypadku skowronka 

zwyczajnego stwierdzono natomiast, że w badanych farmach fotowoltaicznych 

gatunek ten nie rozmnażał się między rzędami modułów. W przeciwieństwie do 

niektórych badań instalacji w kraju nie stwierdzono - w stosunku do powierzchni 

kontrolnych - wyższego zagęszczenia lęgowego skowronków zwyczajnych w 

obrębie farm fotowoltaicznych. 

W badaniu nie uwzględniono różnic strukturalnych między farmami 

fotowoltaicznymi, takich jak rozstaw rzędów, wysokość stołów itp. Podkreśla się 

jednak znaczenie rodzaju i intensywności utrzymania powierzchni użytków 

zielonych wokół stołów modułów. 

Na podstawie dostępnych danych nie można określić znaczącego wpływu 

ogólnego rozkładu instalacji na zagęszczenie ptaków lęgowych, zwłaszcza że 

dotyczy ona głównie gatunków rozmnażających się na ziemi. 

 
Jednakże wylęgi w przypadku tego sposobu gniazdowania (w obrębie modułów) 

były jedynie zaobserwowane wyłącznie na farmach, w których odległość między 

rzędami modułów wynosiła 3 m lub więcej. W tym kontekście obserwacje 

skowronków zwyczajnych z różnych farm w Barth51 i w pobliżu Werneuchen51 
52wskazują na to, że odległość pomiędzy rzędami pozwalająca na uzyskanie 

nasłonecznionego pasa o szerokości co najmniej 2,5 m w godzinach od około 9:00 

do około 17:00 w okresie od połowy kwietnia do połowy września stwarza warunki 

do osiedlania się tych i być może innych gatunków gniazdujących na ziemi. 

Ponieważ w obu lokalizacjach wyznaczono także peryferyjne powierzchnie 

kontrolne z takim samym wyposażeniem, możliwe było określenie proporcji 

między liczebnością skowronków zwyczajnych rozmieszczonych na 

powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz instalacji fotowoltaicznych. W 

Werneuchen na obszarze 20 ha użytków zielonych na północ od pasa startowego 

stwierdzono obecność 22 par lęgowych skowronka zwyczajnego53. Jest to mniej 

więcej maksymalne zagęszczenie par lęgowych obserwowane u skowronków 

zwyczajnych53. W położonej na zachód farmie fotowoltaicznej "Wildfarm 

Werneuchen"47, o powierzchni 2 ha, w tym samym roku odnotowano centralnie 1 

parę lęgową. Odpowiada to obszarowi dwa razy większemu niż typowe terytorium 

zajmowane przez parę lęgową tego gatunku. Z kolei w Barth51 odnotowano w 2014 

r. 8 par lęgowych skowronka zwyczajnego na niezabudowanej północnej płycie 

postojowej lotniska o powierzchni 52 ha, a 3 pary lęgowe w obrębie obydwóch farm 

fotowoltaicznych o powierzchni kolejnych 64 ha. Warunki panujące w obydwóch 

lokalizacjach w bardzo różnych obszarach przyrodniczych są więc bardzo podobne. 

 

 
51 Spostrzeżenia dodatkowe w kontekście planowania nowej instalacji fotowoltaicznej w pobliżu Werneuchen 
(PESCHEL 2019) 
52 PROJEKTBÜRO DÖRNER + PARTNER GMBH (2019) 
53 n.p.: BAUER i in. (2005) 
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W odniesieniu do ptaków można zauważyć: 
▪ że dzięki systemowi odpowiedniego utrzymania, który stale zapewnia 

odpowiednie warunki, zagrożone gatunki użytków zielonych lub suchych 

łąk (jeśli pozwala na to gleba) mogą na stałe znaleźć tu odpowiednie 

siedliska. 

▪ Na obszarach konwersji stałe utrzymanie instalacji fotowoltaicznych 

regularnie prowadzi do zwiększenia różnorodności gatunkowej zespołów 

ptaków lęgowych, gdy otaczające je tereny stopniowo powiększają się w 

wyniku sukcesji. 

▪ Odległości między rzędami modułów mają znaczący wpływ na liczbę 

osobników i zagęszczenie populacji. Nasłonecznione pasy o szerokości co 

najmniej 3 m prowadzą do znacznego wzrostu populacji, podczas gdy 

mniejsza odległość między rzędami prowadzi do mniejszej liczby 

gatunków i mniejszej liczebności populacji. 

 

 
3.3 Przykłady na podstawie farm fotowoltaicznych 

 

3.3.1 Finow II i III 

Instalacja fotowoltaiczna Finow II i III (BB) została zbudowana w 2011 roku i 

uruchomiona na początku 2012 roku. Szeroko zakrojone badania monitoringowe 

rozpoczęły się już w 2013 r., a niektóre z nich nadal trwają5455.  Oprócz zewnętrznych 

obszarów kompensacji zbadano również przede wszystkim same instalacje 

fotowoltaiczne. 

Z wcześniejszych badań związanych z planem rozbudowy lotniska, który nie 

został zrealizowany, wynikało między innymi, że zbadano m.in. typy biotopów i 

występowanie różnych grup zwierząt56. W tym przypadku w 2005 r. odnotowano 28 

gatunków pasikoników i 44 gatunki motyli dziennych. Należy wziąć pod uwagę, że 

obie grupy gatunków zostały ujęte na większym obszarze badawczym niż teren 

farmy fotowoltaicznej. Na przykład ujęto również obrzeża lasów i typowe dla nich 

gatunki, które nie mogą występować na farmie fotowoltaicznej ze względu na brak 

odpowiednich siedlisk. 

Ponadto w 2006 roku na terenie obecnej farmy fotowoltaicznej odnotowano 

m.in. 8 par lęgowych skowronka borowego, 5 par lęgowych pokląskwy, 2 pary 

lęgowe białorzytki zwyczajnej, 4 pary lęgowe przepiórki zwyczajnej i 1 parę lęgową 

potrzeszcza. Ponadto, stwierdzono występowanie 53 par lęgowych skowronków 

zwyczajnych, przy czym ze względu na dostępne dokumenty dokładna klasyfikacja 

nie jest możliwa 

Biorąc jednak pod uwagę ówczesne cechy terenu, można założyć, że były one 

mniej więcej równomiernie rozmieszczone na odpowiednich obszarach.  

 
54 LEGUAN GMBH (2014a, 2015, 2016b) 
55 MÖLLER i in. (2012) 
56 TRAUTMANN GOETZ (2007) 
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Ponadto wykryto 1 parę lęgową dzierlatki zwyczajnej na północ poza terenem 

dzisiejszej farmy fotowoltaicznej.  

Znane są również przypadki występowania płazów, choć ze względu na brak 

zbiorników wodnych farma fotowoltaiczna może funkcjonować jedynie jako 

siedlisko letnie. W odniesieniu do gadów, na terenie obecnej farmy fotowoltaicznej 

kilkakrotnie odnotowano występowanie jaszczurek zwinek. Wspomniane 

monitoringi zostały przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Zrównoważonego 

Rozwoju w Eberswalde (HNEE)56 oraz przez firmę leguan gmbh55. Pozwoliły one na 

uzyskanie do tej pory następujących wyników badań. 

W kwestii pasikoników, do tej pory odnotowano na farmie fotowoltaicznej 25 

gatunków. Jest to o 3 gatunki mniej niż podczas pierwszego badania w 2005 roku, a 

tym samym ok. 50% z ogólnej liczby 52 gatunków występujących w Brandenburgii. 

Należy wziąć pod uwagę, że nie występują tutaj gatunki typowe dla lasów, ponieważ   

takie siedliska nie występują na farmach fotowoltaicznych. 

Badania motyli dziennych57 wykazały dotychczas obecność 38 gatunków, tak 

więc o 6 mniej niż w trakcie badań w 2005 roku. Należy przy tym wziąć pod uwagę, 

że gatunki zarówno leśne, jak i mokradłowe nie znajdują odpowiednich siedlisk lub 

znajdują ich niewiele. Z ogólnej liczby 110 gatunków występujących obecnie w 

Brandenburgii, udział ten wynosi ok. 35%. 

W zakresie ptaków lęgowych badania są kontynuowane. Wynik pośredni z 

2016 r., zarejestrowany przez leguan gmbh 201458 i HNEE 201559, wykazał 

występowanie ptaków lęgowych w obrębie instalacji fotowoltaicznych: pliszka siwa 

(1 para lęgowa), skowronek zwyczajny (od 54 do 60 par lęgowych), trznadel 

zwyczajny (od 5 do 6 par lęgowych), potrzeszcz (od 10 do 20 par lęgowych), 

dzierlatka zwyczajna (od 1 do 2 par lęgowych), skowronek borowy (od 17 do 21 par 

lęgowych), kląskawka zwyczajna (1 para lęgowa), szpak (od 6 do 9 par lęgowych), 

białorzytka zwyczajna (od 1 do 4 par lęgowych), dudek (1 para lęgowa). 

W przypadku gadów, kilkuletnie kontrole na całym obszarze wykazały, że 

populacja jaszczurek zwinek stale rośnie. W 2015 r. można było przyjąć 

występowanie co najmniej 600 zwierząt, przy czym liczba ta stale rosła od momentu 

uruchomienia instalacji. Zakłada się, że w kolejnych latach będzie nadal rosła. 

Należy wziąć pod uwagę, że instalacja fotowoltaiczna od momentu 

uruchomienia jest ekstensywnie użytkowana, a pokos jest usuwany. Ma to na celu 

osiągnięcie degradacji gleby w perspektywie długoterminowej i tym samym 

zmniejszenie intensywności koszenia. 

Efektem ubocznym jest ochrona i tworzenie nowych suchych łąk na terenie 

farmy fotowoltaicznej, niewielka ilość zakłóceń, a co za tym idzie - zwiększenie 

zagęszczenia ptaków lęgowych. 

Dzięki temu, że operator zainstalował także sztuczne gniazda, można spodziewać 

się kolejnego osiedlania się rzadkich ptaków, takich jak białorzytka zwyczajna lub 

dudek. Rys. 3-5 i 3-6 przedstawia takie sztuczne gniazda. 

 

 
57Należą do nich motyle aktywne w dzień i tak zwane kraśnikowate. 
58LEGUAN GMBH (2014a) 
59MÖLLER & REICHLING (2015) 
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Rys. 3-5: Sztuczne gniazdo wspomagające zasiedlenie dudka (zdjęcie: H. Gruß) 

 
 

 

Rys. 3-6: Sztuczne gniazdo wspomagające zasiedlenie białorzytki zwyczajnej (zdjęcie: H. Gruß) 
 

Podsumowując, na terenie instalacji fotowoltaicznych Finow II + III 

stwierdzono występowanie wielu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem i 

zasługujących na szczególną ochronę, które znalazły tu stabilne siedliska. 
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3.3.2 Turnow-Preilack 

Na terenie byłego poligonu wojskowego Lieberose w powiecie Spree-Neiße 

(Brandenburgia) uruchomiono w 2009 roku największą wówczas pod względem 

powierzchni farmę fotowoltaiczną Turnow-Preilack o łącznej powierzchni około 

160 ha. Na obszarze tym, który w dużej mierze charakteryzuje się strukturalnie 

ubogim lasem sosnowym i terenami otwartymi zagrożonymi postępującą sukcesją 

(w tym obszarami utrzymania, rozwoju i kompensacji o łącznej powierzchni ok. 380 

ha) miały miejsce szeroko zakrojone badania wstępne, jak również 

przeprowadzone w latach 2010 - 2015 i szeroko komentowane badania 

monitoringowe (szacunki do 2027 roku).60 

Wartość gatunkowa i przyrodnicza tego obszaru związana jest głównie z 

ogromną powierzchnią, głównym celem było i jest ochrona "europejskich suchych 

wrzosowisk" (typ siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) z ich 

chronionymi biotopami: pola z szczotlichą siwą, zbiorowiska trawiaste, przedplon 

drzewostanu i wrzosowiska półkrzewiaste, a także związanych z nimi populacji 

lęgowych gatunków ptaków lęgowych, które na nich bytują i nadają im wartość. 

W nawiązaniu do typów biotopów, które mają zostać zagospodarowane, 

skupiono się przede wszystkim na strefach utrzymania i rozwoju, a w mniejszym 

stopniu na obszarach instalacji, o których mowa w niniejszym dokumencie. Ze 

względu na szeroko zakrojone ingerencje podczas oczyszczania terenów z 

niewybuchów, na dużej części obszarów powoli wykształciły się pierwsze stadia 

sukcesji. Już po 6 latach monitoringu (ostatnia dokumentacja) okazuje się, że dla 

długoterminowej ochrony lub rozwoju zróżnicowanych, bogatych strukturalnie 

terenów półotwartych z ugruntowaniem zbiorowisk roślinnych o niskiej 

konkurencyjności, niezbędne są wysokie nakłady na utrzymanie (monitoring do 

2027 r.). 

W przypadku awifauny od samego początku skupiano się na gatunkach 

objętych szczególną ochroną i uznawanych za gatunki kluczowe (zespoły ptaków 

lęgowych) odpowiednich typów biotopów. W tym przypadku widoczne jest przede 

wszystkim znaczenie obszarów peryferyjnych instalacji fotowoltaicznych. Podczas 

gdy tylko 5 gatunków odnotowano z centrum ich terytoriów w obrębie instalacji, 

wiele innych, a przede wszystkim zagrożonych gatunków terenów półotwartych, 

takich jak dudek, skowronek borowy, świergotek polny, lelek zwyczajny, białorzytka 

zwyczajna i srokosz, preferowały zasiedlanie bezpośrednich obszarów granicznych 

instalacji. Dlatego też w 2009 r. zaobserwowano od czterech do ośmiu razy częstsze 

występowanie na obrzeżach niż wewnątrz instalacji, a także w lasach sosnowych 

otaczających obszar badań61. Większa dostępność pokarmu oraz obecność struktur 

pionowych (jako miejsc do śpiewania i czatowania/ odpoczynku) na tych 

obszarach odgrywają najwyraźniej istotną rolę. 

 

 

 

 

 
60BOSCH & PARTNER & RANA (2012, 2015) 
61NEULING (2009) 
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W przeciwieństwie do sytuacji w innych projektach, a także do obszarów 

referencyjnych w sąsiedztwie, na przykład skowronek zwyczajny, mimo dość 

szerokich przestrzeni pomiędzy rzędami modułów, rozmnażał się w obrębie 

instalacji sporadycznie, w tym przypadku prześcignął go nawet skowronek borowy. 

Poza naturalnymi wahaniami w zagęszczeniu populacji, na przełomie 2014/15, w 

przeciwieństwie do poprzednich lat monitoringu, nie stwierdzono żadnej pary 

lęgowej na całym badanym obszarze. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy była z 

pewnością roślinność gruntowa, która była jeszcze słabo rozwinięta. W celu oceny 

tego trendu należy poczekać na wyniki dalszego monitoringu. Ptaki gniazdujące w 

niszach lęgowych, takie jak pliszka siwa i kopciuszek zwyczajny, korzystają ze 

stojaków modułowych, podobnie jak białorzytka zwyczajna, której obecność 

stwierdzono w takich samych proporcjach wewnątrz i na zewnątrz instalacji. 

Podsumowując, w odniesieniu do awifauny farmy fotowoltaicznej Turnow-

Preilack, można stwierdzić na podstawie dotychczas dostępnych danych, że 

całkowita liczba gatunków raczej rośnie niż maleje, pomimo trudnej sytuacji 

wyjściowej (małe spektrum gatunków w porównaniu z innymi siedliskami, ale 

wcześniejsza obecność gatunków zagrożonych) jest podobna do wyników 

uzyskanych w innych projektach fotowoltaicznych. Dzięki zwiększonej 

ofercie sztucznych gniazd dla ptaków gniazdujących w dziuplach i niszach, a także 

dzięki zarządzaniu odpowiednim utrzymaniem można jeszcze wiele zrobić w celu 

zwiększenia zagęszczenia ptaków lęgowych w obrębie instalacji. 

 

3.3.3Fürstenwalde 

Dokonano porównania dwóch sąsiadujących ze sobą farm fotowoltaicznych pod 

względem występowania pasikoników, gadów i ptaków32. Istotnym czynnikiem jest 

to, że warunki glebowe w obydwóch instalacjach są takie same. Farmy różnią się 

jedynie ogólnym rozkładem, głównie w zakresie odległości między rzędami 

modułów, np. rozstaw rzędów w instalacji północnej jest większy niż w 

południowej. Te różne odległości prowadzą do różnej kolonizacji przez badane 

gatunki. 

Jeśli chodzi o pasikoniki, to w 2015 roku stwierdzono, że w północnej instalacji 

fotowoltaicznej występowało łącznie 21 gatunków, podczas gdy w południowej 

liczba ta wynosiła 15, patrz rys. 3-7. O wiele bardziej godne uwagi jest jednak 

porównanie gatunków zagrożonych. Mamy tutaj do czynienia z 6 zagrożonymi 

gatunkami w porównaniu z 2 zagrożonymi gatunkami na drugiej farmie 

fotowoltaicznej. 
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Rys. 3-7: Porównanie liczby gatunków (kolor niebieski) i liczby gatunków z Czerwonej listy  
(kolor czerwony) Republiki Federalnej Niemiec i Kraju Związkowego Brandenburgia dla  
pasikoników pomiędzy dwoma instalacjami fotowoltaicznymi na terenie byłego lotniska  
Fürstenwalde w 2015 roku. 

 
Podczas powtórnego badania dwa lata później62wyłonił się podobny obraz, 

przy czym przydatność instalacji położonej od strony południowej dla pasikoników 

uległa poprawie (patrz rys. 3-8). Liczba gatunków z Czerwonej listy jest taka sama w 

przypadku obu instalacji w 2017 r., ale całkowita liczba gatunków jest nieco wyższa 

w instalacji z szerokim rozstawem rzędów. 

Przy bliższej analizie okazuje się, że liczba osobników wykrytych w obrębie 

instalacji północnej jest w większości przypadków równa lub większa niż liczba w 

obrębie instalacji południowej. Wiąże się to z faktem, że ciepłolubne pasikoniki 

mają do dyspozycji więcej siedlisk w obrębie instalacji północnej niż południowej, 

właśnie ze względu na szerszy rozstaw rzędów. Im więcej przestrzeni mają do 

dyspozycji, tym populacje są stabilniejsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62LEGUAN GMBH (2018a) 
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Rys. 3-8: Porównanie liczby gatunków (kolor niebieski) i liczby gatunków z Czerwonej listy  
(kolor czerwony) Republiki Federalnej Niemiec i Kraju Związkowego Brandenburgia dla pasikoników 
pomiędzy dwoma instalacjami fotowoltaicznymi na terenie byłego lotniska Fürstenwalde w 2017 roku. 

 
W zakresie ptaków przeanalizowano wyniki z tych samych dwóch lat32 63. 

Ponieważ wyniki znacznie się różnią, a to ze względu na to, że w międzyczasie na 

południu wybudowano kolejną instalację fotowoltaiczną, w tym miejscu 

przedstawiono wyniki wyłącznie z roku 2017 po jej wybudowaniu. W celu 

bezpośredniego porównania instalacji fotowoltaicznych ze sobą, nie brano pod 

uwagę obszarów położonych dalej, a skupiono się tylko na rzędach modułów i 

bezpośrednim sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznych. 



bne | Studium | 3 Wyniki 

Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności biologicznej 43 

 

 

 
 
 
 

 
 

Rys. 3-9: Przedstawienie centrów terytorialnych i / lub miejsc lęgowych dla zidentyfikowanych  
gatunków ptaków lęgowych na obszarze badań w okresie badań w 2017 roku (Źródło: 2017, © 2009 
GeoBasis-DE/BKG, © 2018 Google). 

 
Łącznie obydwie instalacje fotowoltaiczne są zasiedlane przez następujące 

gatunki i w następującej liczbie par lęgowych, patrz tabela 3-5. W obrębie instalacji 

fotowoltaicznej Północ występuje o jedną trzecią więcej par lęgowych, niż w obrębie 

instalacji Południe, choć liczba gatunków jest porównywalna. 
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Tabela 3-5: Gatunki ptaków lęgowych stwierdzone w dwóch instalacjach fotowoltaicznych  
FüWaPVANord [Północ] i FüWaPVASüd [Południe] wraz z liczbą par lęgowych i informacją dot.  
klasyfikacji zagrożenia: + = niezagrożony, V = na liście bliskiego zagrożenia, ale niezagrożony, 
3 = zagrożony, 2 = mocno zagrożony, 1 = zagrożony wyginięciem6364 

 
Nazwa gatunku 
(pl) 

Nazwa gatunku 
(łac.) 

RFN BB FüWaPVANord 
[Północ] 

FüWaPVASüd 
[Południe] 

Cierniówka Sylvia commu-

nis 

+ + 1  

Skowronek 

borowy 

Lullula arborea V + 2 2 

Pokląskwa Saxicola rubetra 2 2 3 1 

Kląskawka 

zwyczajna 

Saxicola rubicola + + 3  

Skowronek 

zwyczajny 

Alauda arvensis 3 3 5 1 

Potrzeszcz Miliaria 

calandra 

V + 6 4 

Świergotek 

drzewny 

Anthus trivialis 3 V  1 

Makolągwa Carduelis can-

nabina 

3 3  3 

Trznadel 

zwyczajny 

Emberiza citri- 

nella 

V +  1 

Pary lęgowe 
razem 

   20 13 

 
Na terenie instalacji fotowoltaicznej Północ znaleziono 2 gatunki z Czerwonej 

listy Brandenburgii, natomiast na terenie instalacji fotowoltaicznej Południe 4 

gatunki, patrz rys. 3-10. Łącznie jednak ponownie znaleziono 8 par lęgowych z 

dwóch zagrożonych gatunków w instalacji fotowoltaicznej Północ i 6 par z 4 

gatunków zagrożonych w instalacji fotowoltaicznej Południe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
63GRÜNEBERG i in. (2015) 
64RYSLAVY i in. 2008 
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Rys. 3-10: Porównanie liczby gatunków (kolor niebieski), liczby gatunków z Czerwonej listy  
(kolor czerwony) i liczby par lęgowych zagrożonych gatunków Republiki Federalnej Niemiec i Kraju 
Związkowego Brandenburgia dla ptaków lęgowych pomiędzy dwoma instalacjami fotowoltaicznymi  
na terenie byłego lotniska Fürstenwalde w 2017 roku. 

 

3 pary lęgowe makolągwy gniazdowały na terenie instalacji fotowoltaicznej 

Południe. Najwyraźniej, pod stołami modułów panują warunki szczególnie 

dogodne dla tego gatunku. Z kolei trznadel zwyczajny, który również został 

znaleziony w instalacji fotowoltaicznej Południe, ma z kolei swoje miejsce lęgowe 

na południowym skraju. O tym, że gatunek ten wykorzystuje skraje instalacji 

fotowoltaicznych, jest wiadomo z różnych badań31 66. Inaczej wygląda sytuacja w 

przypadku wykrytych par kląskawek zwyczajnych: wszystkie 3 pary lęgowe zostały 

wykryte w instalacji fotowoltaicznej Północ. Z kolei świergotek drzewny występował 

tylko w instalacji  fotowoltaicznej Południe. Gatunek ten zasiedla ekotony, czyli 

obszary przejściowe między siedliskami o różnym ukształtowaniu, np. między 

lasem a terenami otwartymi. 

Znane są przypadki występowania ich w obrębie instalacji fotowoltaicznych6566, choć 

nie odnaleziono jeszcze dokumentów potwierdzających lęgi. Na podstawie tych 

wyników nie można jednak określić żadnego trendu. W obrębie instalacji 

fotowoltaicznej Północ wystąpiły 3 pary pokląskwy i jedna para w obrębie instalacji 

fotowoltaicznej Południe. Wykorzystują one obszary na obrzeżach pomiędzy 

dwoma instalacjami. 

 

 

 

 

 

 
65 TRÖLTZSCH & NEULING (2013) 
66 HERDEN i in. (2006) 
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Przedstawione przykłady pokazują: 
▪ Należy zaznaczyć, że instalacje fotowoltaiczne mogą zwiększać 

różnorodność gatunkową. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne o szerszym rozstawie rzędów są bardziej 

odpowiednie dla gatunków ptaków terenów otwartych niż te o wąskim 

rozstawie rzędów. 

▪ Gatunki ptaków, które budują gniazda pod modułami, mogą znaleźć 

dogodne warunki do lęgów w obrębie instalacji fotowoltaicznych o 

wąskim rozstawie rzędów. 

▪ Jeśli chodzi o faunę owadów, to instalacje fotowoltaiczne o szerokim 

rozstawie rzędów są zwykle bogatsze w gatunki, a liczba osobników jest 

wyższa niż w przypadku instalacji o wąskim rozstawie rzędów. 

 

3.3.4 Neuhardenberg 

Ta farma fotowoltaiczna została zbudowana w 2012 roku i była wówczas największą 

w Europie. Znajdują się na niej łącznie 4 pojedyncze instalacje fotowoltaiczne, jak 

pokazano na rys. 3-11. Czynnikiem decydującym o dalszych rozważaniach jest fakt, 

że cały teren ma podobne warunki glebowe na dużej powierzchni, ale niektóre 

obszary przed budową farmy fotowoltaicznej były częściowo pokryte plantacjami 

lub znajdowały się na nich pojedyncze budynki. W związku z tym zarys farmy 

fotowoltaicznej uwidoczniono na rzucie przed budową, w celu zobrazowania 

sytuacji, patrz rys. 3-12. Ponadto należy zauważyć, że duża instalacja 

fotowoltaiczna, znajdująca się na północ, wschód i południowy wschód od pasa 

startowego, została wybudowana z bardzo małymi odległościami między rzędami 

modułów, patrz także rys. 1-7. Trzy pozostałe instalacje fotowoltaiczne mają szersze 

rozstawy rzędów. 
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Rys. 3-11: Farma fotowoltaiczna Neuhardenberg 2019 r. z 4 różnymi instalacjami fotowoltaicznymi  
wybudowanymi w 2012 r. Kolory linii zaznaczają granice między poszczególnymi instalacjami 
fotowoltaicznymi (źródło zdjęć lotniczych: © 2009 GeoBasis-DE/BKG, © 2019 CNES Airbus,  
© 2018 Google) 

 

 
 

Rys. 3-12: Lądowisko w Neuhardenbergu i okolice w 2010 r. z rzutem 4 różnych instalacji 
fotowoltaicznych wybudowanych w 2012 r. Kolory linii zaznaczają granice między 
poszczególnymi instalacjami fotowoltaicznymi (źródło zdjęć lotniczych: © 2019 GeoBasis-
DE/BKG, © 2019 Google) 
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W związku z budową farmy fotowoltaicznej podjęto szeroko zakrojone 

działania ochronne w stosunku do ptaków, nietoperzy i jaszczurek zwinek. W 

ramach powyższego, m.in. jaszczurki zwinki zostały przepędzone z terenu budowy 

na tereny peryferyjne, gdzie z kolei wybudowano im tymczasowe konstrukcje, 

umożliwiające przezimowanie na przełomie roku 2012 / 2013. Dzięki temu w 2012 

roku na placu budowy nie było jaszczurek zwinek. W 2014 roku przeprowadzono 

badanie monitoringowe44 w celu sprawdzenia, czy i w jakim zagęszczeniu farma 

fotowoltaiczna została ponownie zasiedlona przez jaszczurki zwinki. 

W dniach 3 i 4 września 2014 r. rzędy modułów przemierzało 8 biologów rząd po 

rzędzie, a każde wykrycie jaszczurki zwinki zostało lokalizowane za pomocą GPS.  

Wyniki te zostały następnie przeniesione na zdjęcie lotnicze z 2016 roku, na którym 

widać wyłącznie instalację wybudowaną w 2012 roku. Dwa lata po wybudowaniu 

farmy fotowoltaicznej wykryto łącznie 309 pojedynczych osobników jaszczurek 

zwinek, jak pokazano na rys. 3-13. 
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Rys. 3-13: Pojedyncze przypadki występowania jaszczurek zwinek67 w farmie fotowoltaicznej w 
Neuhardenbergu w 2014 r. Cztery różne instalacje fotowoltaiczne zbudowane w 2012 r. są oznaczone 
różnymi kolorami linii (źródło zdjęć lotniczych: © 2019 MAXAR Technologies, © 2019 Google). 

 
Ilustracja ta pokazuje, że instalacja o stosunkowo wąskim rozstawie rzędów 

ma stosunkowo niewiele zwierząt. Wykryto tu w sumie 71 osobników, podczas gdy 

na mniej więcej równym obszarze pozostałych 3 instalacji fotowoltaicznych było 

ich 238, czyli około 3 razy więcej. 

Wynik ten można jeszcze bardziej zróżnicować. Analizę dotyczącą wyłącznie 

młodych osobników, tj. piskląt z 2014 r., przedstawiono na rys. 3-14. W instalacji 

fotowoltaicznej o wąskim rozstawie rzędów wykryto 65 młodych osobników, 

natomiast w obrębie pozostałych 3 instalacji fotowoltaicznych o szerokim 

rozstawie było ich 169, czyli około 2,5 razy więcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

67W momencie sporządzania map obszar zachodni nie był jeszcze ponownie zasiedlony. W części 
zachodniej teren jest również pokryty betonem, który nie został usunięty podczas budowy. W 
obszarze centralnym, na południe od pasa startowego, część instalacji nie została jeszcze 
zasiedlona przez jaszczurki zwinki. 
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Rys. 3-14: Pojedyncze przypadki występowania wyłącznie młodych osobników jaszczurek zwinek 
na terenie farmy fotowoltaicznej w Neuhardenbergu w 2014 r. Cztery różne instalacje fotowoltaiczne 
zbudowane w 2012 r. są oznaczone różnymi kolorami linii (źródło zdjęć lotniczych: © 2019 MAXAR 
Technologies, © 2019 Google). 

 
Na koniec, wyniki badań zostały również zróżnicowane w zależności od 

pozostałych zwierząt, tj. wieloletnich (osobniki młodociane i dorosłe). Wynik ten 

przedstawiono na rys. 3-15. W obrębie instalacji fotowoltaicznych o wąskich 

rozstawach między rzędami znaleziono 6 osobników dorosłych lub młodocianych, 

a w obrębie instalacji fotowoltaicznych o szerokim rozstawie rzędów 69 osobników, 

czyli około 11 razy więcej. 
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Rys. 3-15: Pojedyncze przypadki występowania dorosłych i młodocianych jaszczurek zwinek w  
obrębie farmy fotowoltaicznej w Neuhardenbergu w 2014 r. Cztery różne instalacje fotowoltaiczne 
zbudowane w 2012 r. są oznaczone różnymi kolorami linii (źródło zdjęć lotniczych: © 2019 MAXAR 
Technologies, © 2019 Google) 

 
Na podstawie tych badań można wyraźnie stwierdzić, że instalacje z szerokim 

rozstawem rzędów dla zwierząt ciepłolubnych, takich jak jaszczurki zwinki, są w 

zasadzie bardziej odpowiednie dla stabilnych populacji. Instalacje fotowoltaiczne 

o wąskim rozstawie rzędów nie oferują praktycznie żadnych siedlisk dla osobników 

dorosłych. Dlatego nie należy się tutaj spodziewać wzrostu populacji, ponieważ 

osobniki dorosłe są bardzo rzadkie. 

 

▪ Przykład ten pokazuje, że instalacje fotowoltaiczne z szerszym rozstawem 

rzędów są bardziej odpowiednie dla jaszczurek zwinek niż te z wąskim 

rozstawem. 

▪ Populacje jaszczurek zwinek w obrębie instalacji fotowoltaicznych z 

szerokim rozstawem między rzędami mogą stać się bardzo duże i stanowić 

siedliska źródłowe dla innych sąsiednich siedlisk.
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3.4 Trend 

Na potrzeby tego opracowania przeanalizowano wyniki badań biologicznych 75 

instalacji fotowoltaicznych, które zostały zbudowane w różnych miejscach (grunty 

orne, użytki zielone, byłe poligony wojskowe, byłe tereny wydobywcze itp.), mają 

różny ogólny rozkład (w szczególności różne odległości między rzędami modułów), 

są częściowo inaczej użytkowane (intensywność koszenia) i znajdują się w różnym 

otoczeniu krajobrazowym. 

W przypadku typów biotopów i flory, a także grup gatunków ptaków, 

pasikoników i płazów/gadów, wyniki badań wskazują - w niektórych przypadkach 

wyraźne - na trendy w zakresie znaczenia instalacji fotowoltaicznych dla 

wspierania różnorodności biologicznej. Można już również dowieść, że stopień, w 

jakim instalacje przyczyniają się do różnorodności biologicznej, zależy od ogólnego 

rozkładu rzędów modułów. 

Negatywny wpływ na ochronę przyrody można ograniczyć na przykład dzięki 

odpowiedniemu zaprojektowaniu naziemnych instalacji fotowoltaicznych i 

ekstensywnemu gospodarowaniu gruntami68. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników można już sformułować następujące wnioski: 

 
▪ Instalacje fotowoltaiczne są odpowiednie do wspierania różnorodności 

biologicznej. 

▪ W lokalizacjach, w których są budowane instalacje fotowoltaiczne, z 

reguły stwierdza się większą różnorodność gatunkową niż przed budową. 

Dostępne dokumenty nie wskazują na wyraźnie ograniczenie 

różnorodności gatunkowej, taki skutek jest jednak możliwy w miejscach, 

gdzie wcześniej istniało znaczne bogactwo gatunkowe. Zakłada się jednak 

- przynajmniej w odniesieniu do gatunków zagrożonych - że można tego 

(tj. wyraźnego ograniczenia różnorodności gatunkowej) uniknąć poprzez 

przemyślany i odpowiedni wybór lokalizacji instalacji fotowoltaicznej. 

▪ Istotnym warunkiem dla zwiększenia bioróżnorodności jest 

zaprojektowanie instalacji (szerokie rozstawy rzędów modułów są 

intensywnie zasiedlane, np. przez jaszczurki zwinki, wąskie rozstawy 

pomiędzy rzędami modułów pozostają częściowo niezasiedlone) oraz 

odpowiednie utrzymanie przestrzeni między rzędami (ekstensywne 

użytkowanie użytków zielonych z usuwaniem pokosu)69. 

 

 

 

 

 

 
68BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2019) 
69LEGUAN GMBH (2014) 
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▪ Instalacje fotowoltaiczne, które są budowane np. na terenach powstałych 

wskutek konwersji gruntów, mogą przyczynić się do trwałej ochrony 

otwartych struktur siedliskowych (np. otwarte tereny piaszczyste). Może 

to przeciwdziałać tendencji, zgodnie z którą sukcesja roślinności na 

gruntach ugorowanych prowadzi do powstania zamkniętej pokrywy 

roślinności ruderalnej lub ponownego zalesienia. Jednym z przykładów 

takiego postępowania jest osiedlanie się dudków w pobliżu rzędów 

modułów w farmie fotowoltaicznej Turnow-Preilack w Brandenburgii70. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne w krajobrazie rolniczym, jeśli są odpowiednio 

utrzymywane, sprzyjają powstawaniu łąk dzikich kwiatów i są często 

źródłem pożywienia dla owadów poszukujących nektaru, a które nie 

znajdują pożywienia w środowisku rolniczym. Stanowią one zatem 

schronienie dla gatunków występujących w krajobrazie rolniczym. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne mogą oddziaływać na otoczenie poza obrębem 

samej instalacji, np. w przypadku, gdy obszary instalacji są 

wykorzystywane do poszukiwania pożywienia przez lęgowe gatunki 

ptaków z sąsiednich terenów. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne w obszarze rolniczym są w znacznym stopniu 

wolne od nawożenia i pestycydów. Oznacza to, że - biorąc pod uwagę 

aktualne badania71 dotyczące śmiertelności owadów, a także Federalny 

Program Działań na rzecz Ochrony Owadów72 przyjęty we wrześniu 2019 

roku - instalacje wielkopowierzchniowe położone w otoczeniu 

intensywnie użytkowanych użytków rolnych mogą w znacznym stopniu 

przeciwdziałać tej śmiertelności. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne w obszarze rolniczym stanowią schronienie dla 

zwierząt krajobrazu rolniczego, takich jak ptaki, ssaki, różne grupy 

owadów. 

▪ Instalacje fotowoltaiczne są zasadniczo odpowiednie do ekstensywnego 

użytkowania w rolnictwie: pszczelarstwo, wypas, uprawa roślin 

uprawnych przez szkółki. Takie użytkowanie może również wspierać 

różnorodność gatunkową. Na przykład na suchych obszarach Arizony 

całkowity plon niektórych warzyw (chili, pomidory) uprawianych pod 

panelami fotowoltaicznymi był nawet trzykrotnie wyższy niż w tych 

uprawianych na otwartej przestrzeni ze względu na mniejsze wahania 

temperatury i wyższą  wilgotność73. 

 

 

 

 
70BOSCH & PARTNER & RANA (2015) 
71SEIBOLD i in. (2019 r.) 
72BMU (2019) 
73BARRON-GAFFORD (2019) 
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▪ Analiza dokumentów wskazuje również na możliwą tendencję do 

różnicowania znaczenia małych instalacji w porównaniu z dużymi 

instalacjami: podczas gdy mniejsze instalacje mogą pełnić rolę biotopów 

przejściowych i w ten sposób chronić lub odtwarzać korytarze siedliskowe, 

duże instalacje - jeśli są odpowiednio utrzymywane - mogą tworzyć 

wystarczająco duże siedliska, umożliwiające zachowanie lub budowanie 

populacji np. jaszczurek zwinek lub ptaków lęgowych. 
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4 Dalsze zalecenia 

Z analizy dokumentów dotyczących 75 farm fotowoltaicznych wynika, że 

instalacje fotowoltaiczne mogą przyczynić się do wspierania bioróżnorodności, 

zwłaszcza w ubogich strukturalnie krajobrazach rolniczych. Oprócz wyboru 

lokalizacji, kluczem do tego jest niewątpliwie odpowiednie dostosowanie 

gospodarowania gruntami. 

W celu udowodnienia powyższego we właściwy sposób, należy dążyć do 

ogólnokrajowej standaryzacji treści badań, metod badawczych oraz 

intensywności badań (zwłaszcza czasu ich trwania) do prowadzenia 

miarodajnego monitoringu. W związku z tym, Federalny Urząd Ochrony 

Przyrody w swoim aktualnym „Raporcie o odnawialnych źródłach energii”10 

wzywa do opracowania koncepcji monitoringu w celu standaryzacji 

gromadzenia danych: „Należy zintensyfikować testy i towarzyszące im badania 

nad instalacjami OZE. Poprzez monitoring naukowy np. instalacji testowych 

lub też w trakcie  normalnej eksploatacji instalacji można dokonać oceny 

wpływu na przyrodę. (...) Pozytywne przykłady projektów związanych z energią 

odnawialną, które przynoszą wartość dodaną dla ochrony przyrody i 

planowania krajobrazu, powinny zostać przeanalizowane, ocenione i zebrane 

w zbiór przykładów najlepszych praktyk"74. 

W tym celu zaleca się utworzenie i utrzymywanie wewnętrznych 

firmowych baz danych z dokumentacją projektów związanych z 

bioróżnorodnością (szybki dostęp do badań). Mogą one być opracowane w taki 

sam sposób, jak rejestry obszarów kompensacyjnych w krajach związkowych i 

zawierać wszystkie istotne informacje o stanie, utrzymaniu, przeprowadzonych 

badaniach itp. 

Wyniki analizy dostępnych dzisiaj opracowań, pochodzących z różnych 

etapów planowania instalacji fotowoltaicznych, pokazują, że znormalizowany 

monitoring powinien obejmować następujące aspekty: 

 

1. Rejestrowanie sytuacji wyjściowej 
▪ Standaryzacja metod/procedur badań oraz kwalifikowanie ekspertów 

planistów do oceny wyników badań w celu poprawy jakości ocen 

oddziaływania na środowisko, a tym samym zwiększenia pewności 

prawnej w zakresie planowania, patrz także zalecenia BFN10. 

▪ Standardy powinny być zdefiniowane jeszcze przed rozpoczęciem 

rejestracji biotopu/siedliska/typów użytkowania (bilans). Można tu 

wykorzystać istniejące wcześniej zbiory zasad i regulacji75 

▪ Badania gatunków w wymaganych i zalecanych okresach i ramach 

czasowych (bez oceny potencjału), w tym ocena walorów dla danego 

obszaru. 

▪ Uwzględnienie obszarów sąsiednich pod kątem ich potencjału 

(migracja, utrudnienia i ocena występujących tam walorów). 

 

 
74 BFN [Federalny Urząd Ochrony Przyrody] (2019) Strona 35f 
75 ALBRECHT i in (2014) 
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▪ Różne walory zidentyfikowane na obszarze przeznaczonym pod 

zabudowę powierzchni mogą prowadzić do dostosowania ogólnego 

rozkładu instalacji, użytku pobocznego i systemów utrzymania. 

 

2. Monitoring po wybudowaniu instalacji 
▪ Tam, gdzie to możliwe, należy zwrócić uwagę na ujednoliconą 

metodykę lub dostosowaną do poprzednich badań. 

▪ Nie należy przeprowadzać monitoringu wyłącznie na obszarach 

kompensacji (uwzględnić instalacje). 

▪ Wieloletni monitoring z naciskiem na konkretne grupy gatunków, także 

ze szczególnym uwzględnieniem owadów (w związku z alarmującym 

spadkiem liczby gatunków, zwłaszcza w sektorze rolniczym). 

▪ Średniookresowe badania kontrolne. 

▪ W razie potrzeby krótkoterminowa adaptacja poprzez elastyczne opcje 

wywierania wpływu (zarządzanie odpowiednim utrzymaniem, 

wykorzystanie wtórne, poprawa stanu siedlisk). 

3. Kształtowanie 
▪ Stosowanie niezanieczyszczonych, odpowiednich dla danego miejsca 

podłoży (neofity, neozoa, stężenie substancji odżywczych) 

▪ Stosowanie rodzimych, certyfikowanych nasion i roślin 

4. Wybór lokalizacji 
▪ Wykorzystanie obszarów, które nie są problematyczne z punktu 

widzenia ochrony przyrody, np. intensywnie uprawiane pola 

stwarzające możliwość zwiększenia różnorodności biologicznej 

▪ Jeśli wykorzystywane są obszary cenne dla ochrony przyrody, należy 

zważyć ich zalety (np. koncepcje zarządzania obszarami konwersji) i 

wady. 

5. Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, udostępnianie wiedzy 
▪ Zaangażowanie ekspertów w celu uniknięcia negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody lub do opracowania/promowania środków, które są 

rozsądne z punktu widzenia ochrony przyrody („podniesienie 

wartości") w odniesieniu do środowiska naturalnego. 

▪ Wcześniejsze sformułowanie celów ochrony przyrody 

▪ Testy i badania towarzyszące instalacjom fotowoltaicznym: monitoring 

naukowy może być wykorzystany do oceny zgodności ze środowiskiem 

naturalnym (środki zapobiegawcze i kompensacyjne) 

▪ Długoterminowe tworzenie centralnego rejestru zawierającego 

skutecznie wdrożone metody i działania 
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STADT WISMAR, 2012: [Uchwała Miasta Hanzeatyckiego Wismar w sprawie planu 

zabudowy nr 77/10 „Obszar specjalny fotowoltaika Wismar Wschód”. 

Uzasadnienie wraz z załącznikiem nr 1: Miasto hanzeatyckie Wismar: bu-

dowa instalacji fotowoltaicznej. Raport środowiskowy zgodnie z § 2 ust. 4 i § 

2a zdanie 2 nr 2 niemieckiego kodeksu budowlanego [BauGB] dla wstępnej 
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oceny skutków oddziaływania instalacji]. 

UMWELTPLAN GMBH, 2018: Photovoltaikanlage Tutow 5. Monitoring Brutvögel 

auf Tutow 5 und Ausgleichsflächen des B-Plan Nr. 7 und abschließenden Be-

wertung [Instalacja fotowoltaiczna Tutow 5. Monitoring ptaków lęgowych na 

obszarze Tutow 5 i obszarach kompensacyjnych planu zabudowy nr 7 oraz 

ocena końcowa]. -na zlecenie juwi Operations & Maintenance Gmb H. s. 45 

UNIGEA SOLAR PROJECTS GMBH, 2016: [Uzasadnienie do planu zabudowy 

związanego z przedsięwzięciem nr 72/16 miasta Neustrelitz „Instalacja fo-

towoltaiczna na zachód od linii kolejowej Neustrelitz-Berlin”, raport środo-

wiskowy; wraz z załącznikiem nr 1: (§§ 2 ust. 4 i 2a zdanie 2 nr 2 niemieckiego 

kodeksu budowlanego [BauGB] do odpowiedniego planu zabudowy nr 72/16 

miasta Neustrelitz, jak również załącznik nr 2: badanie wstępne FFH. Stan: 

27.09.2016 r, s. 18 - wraz z rysunkiem planu]. 

WAGNER PLANUNGSGESELLSCHAFT, 2012:  

[Uchwała o planie zabudowy nr 1 „Obszar specjalny fotowoltaika 

Kummerow”, Gmina Kummerow - uchwała. Uzasadnienie zgodnie z § 9 ust. 

8 niemieckiego kodeksu budowlanego [BauGB] - na zlecenie gminy 

Kummerow via S.I.G. Dr.-Ing. Steffen GmbH. s.13  

WAGNER PLANUNGSGESELLSCHAFT, bez roku: [Uzasadnienie do planu 
zabudowy nr 78.11 „Obszar specjalny fotowoltaika Gosewinkel” stolicy kraju 
związkowego Schwerin. s. 10] 

Saksonia-Anhalt 
BÜRO RENALA, 2017: Abschlussbericht einer faunistischen Erfassung von 

Brutvögeln, Reptilien, Laufkäfern und Heuschrecken anlässlich der 

geplanten Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des 

ehemaligen Beton-werks in Zabakuck, Jerichower Land [Raport końcowy z 

badań faunistycznych ptaków lęgowych, gadów, biegaczowatych i 

pasikoników w związku z planowaną instalacją instalacji fotowoltaicznej na 

terenie byłej wytwórni betonu w Zabakuck, Jerichower Land]. - na zlecenie 

S.I.G. Dr.-Ing. STEFFEN GmbH. 

CS PLANUNGS- UND INGENIEURGESELLSCHAFT MBH, 2012: 
naturschutzfachliches Eingriffsgutachten zum B-Plan Solarpark OT Ferchland in 
der Gemarkung Ferchland, Flur 6. 71 S. [Ekspertyza dotycząca ochrony przyrody do 
planu zabudowy Farma fotowoltaiczna OT Ferchland w obrębie Ferchland, pole 6. 
s. 71] 
GEMEINDE SÜDHARZ, 2010: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4 

Gewerbegebiet „Wickeröder Straße“ der Gemeinde Südharz (Ortsteil 
Bennungen) [Uzasadnienie do planu zabudowy nr 4 park przemysłowy 
„Wickeröder Straße” gminy Südharz (wskazanie części dzielnicy)]. 

HAUKE, J., 2019a: Freiflächenphotovoltaikanlage Mösthinsdorf, LK Saalekreis, 

LSA. Artenschutz Zauneidechse (Lacerta agilis). Monitoring 2015-2017. 

Schlussbericht [Naziemna instalacja fotowoltaiczna Mösthinsdorf, Powiat 

Saalekreis, LSA. Ochrona gatunkowa jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). 

Monitoring 2015 - 2017. Raport końcowy]- 

na zlecenie ENERPARC. s. 19 

HAUKE, J., 2019b: Monitoringbericht Reptilien (in Vorb.), Solarpark Hohenerxle-

ben, Stadt Staßfurt, Salzlandkreis. Monitoring 2015-2017 [Raport z 

monitoringu gadów (w przygotowaniu), Farma fotowoltaiczna 

Hohenerxleben, miasto Staßfurt, Salzlandkreis. Monitoring 2015-2017]. 
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IIP GmbH Westeregeln Ingenieurbüro Invest-Projekt, 2018: Stadt Jerichow OT 

Zabakuck Landkreis Jerichower Land Satzung über den vorzeitigen vorha-

benbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik ehemaliges Be-

tonwerk Zabakuck“ Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB. Satzung - Teil A. 

24 S. [Miasto Jerichow OT Zabakuck Powiat Jerichower Land uchwała w 

sprawie przedterminowego planu zabudowy związanego z 

przedsięwzięciem „Obszar specjalny fotowoltaika ówczesny zakład 

wytwórni betonu Zabakuck” uzasadnienie zgodnie z § 9 ust. 8 niemieckiego 

kodeksu budowlanego [BauGB]. Uchwała - cześć A s. 24]. 

IIP GmbH Westeregeln Ingenieurbüro Invest-Projekt, 2018: Umweltbericht zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächen- Photovolta-
ikanlage Demsin“ der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow. 39 Seiten und 
Maßnahmenplan [Raport środowiskowy do planu zabudowy związanego z 
przedsięwzięciem „Obszar specjalny naziemna instalacja fotowoltaiczna 
Demsin” samodzielnej gminy miasta Jerichow. 39 stron i plan działań]. 

INGENIEURBÜRO H.-W. RICHTER, 2018: Umweltbericht mit integriertem Arten-

schutzbeitrag zum vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sonder-

gebiet Photovoltaik ehemaliges Betonwerk Zabakuck“. 56 S. + Anhang. An-

hang I: Bestands- und Konfliktplan. Anhang II Maßnahmenpläne. Anhang III: 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 

3 BNatSchG. Anhang IV: Fotodokumentation [Raport środowiskowy ze 

zintegrowanym artykułem nt. ochrony gatunkowej do przedterminowego 

planu zabudowy związanego z przedsięwzięciem „Obszar specjalny 

fotowoltaika dawny zakład wytwórni betonu Zabakuck” s. 56 + załącznik. 

Załącznik I: plan inwentaryzacji i konfliktu. Załącznik 2: Plany działań. 

Załącznik 3: Sprawdzenie zakazów służących ochronie gatunków § 44 ust. 1 nr 

1 -3 federalnej ustawy o ochronie przyrody [BNatSchG]. Załącznik IV: doku-

mentacja fotograficzna]. 

LAUTERBACH, A., 2015: Begründung und Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 3 
„Ehemaliger militärischer Bereich, Sondergebiet Photovoltaik“. Gemeinde 
Angern, OT Mahlwinkel [Uzasadnienie i raport środowiskowy do planu 
zabudowy nr 3 „Dawny obszar wojskowy, obszar specjalny fotowoltaika” 
Gmina Angern, OT Mahlwinkel] - na zlecenie Powiatu Bördekreis. 

MILAN - Mitteldeutsche Bürogemeinschaft für Landschafts- & Naturschutzplanung 
Halle (Saale), 2017: Stadt Mansfeld. Bebauungsplan Sondergebiet Photovol-
taik „Siebigeröder Straße“. Fachbeitrag Artenschutz. - [Miasto Mansfeld. Plan 
zabudowy obszar specjalny fotowoltaika „Siebigeröder Straße”. Artykuł 
Ochrona gatunków] na zlecenie Grüne Energien Solar GmbH. s. 48 

MILAN - Mitteldeutsche Bürogemeinschaft für Landschafts- & Naturschutzplanung 

Hal-le (Saale), 2018: Vorhaben Solarpark „Siebigeröder Straße“ in Mansfeld. 

Dokumentation zur Umsiedlung von Schlingnattern (Coronella austriaca lau-

renti 1768) von der Fläche des Solarparks [Przedsięwzięcie Farma fotowolta-

iczna „Siebigeröder Straße” w Mansfeld. Dokumentacja dotycząca 

przesiedlenia gniewoszów plamistych (Coronella austriaca laurenti 1768) z 

terenu farmy fotowoltaicznej - na zlecenie Enerparc AG. s. 30 
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SPARFELD, GLORIA, 2012: Bebauungsplan „Solarpark Sennewitz“. Umweltbe-

richt zur Satzung. - einschließlich Anlage 1 zum Umweltbericht: Bewertung 

und Bilanzierung des grünordnerischen Eingriffs zum Bebauungsplan „So-

larpark Sennewitz“ in der Ortschaft Sennewitz. [Plan zabudowy „Farma 

fotowoltaiczna Sennewitz” Raport środowiskowy do uchwały - wraz z 

załącznikiem 1 do raportu środowiskowego: Ocena i bilansowanie 

ingerencji na obszarach zielonych do planu zabudowy „Farma 

fotowoltaiczna Sennewitz” w miejscowości Sennewitz]. Na zlecenie gminy 

Petersberg - obręb Sennewitz. s. 33 

SUBATZUS & BRINGMANN GbR, 2016: B-Plan Solarpark Völpke. Begründung 

zum B- Pan Entwurf. Umweltbericht [Plan zabudowy Farma 

fotowoltaiczna Völpke. Uzasadnienie do planu zabudowy projekt. Raport 

środowiskowy] - na zlecenie HDS Schilling GmbH. s. 40 

Badenia-Wirtembergia 
BÜRO FÜR STADTPLANUNG ZINT & HÄUSER GMBH und BÜRO FÜR LAND-

SCHAFTS-PLANUNG PROF. A. SCHMID & M. RAUH,, 2017a: Vorhabenbe-

zogener Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Zwiefalten-dorf“ Begrün-

dung zum Bebauungsplan A. Städtebaulicher Teil, B. Umweltbericht [Plan 

zabudowy związany z przedsięwzięciem „Naziemna instalacja fotowolta-

iczna Zwiefaltendorf” Uzasadnienie do planu zabudowy A. Część dot. urba-

nizacji, B. Raport środowiskowy] - na zlecenie miasta Riedlingen. s. 22 + 3 

załączniki. 

BÜRO FÜR STADTPLANUNG ZINT & HÄUSER GMBH, 2017b: Stadt Riedlingen, 

Ortsteil Zwiefaltendorf. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-Freiflä-

chenanlage Zwiefaltendorf“. Karte und Text Planungsrechtliche Festset-

zungen. 6 S. [Miasto Riedlingen, miejscowość Zwiefaltendorf. Plan 

zabudowy związany z przedsięwzięciem „Naziemna instalacja 

fotowoltaiczna Zwiefaltendorf” Mapa i część tekstowa. Ustalenia planisty-

czne. s. 6] 

BÜRO SIEBER, 2013: Stadt Leutkirch i. Allgäu. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Freiflächen-Photovoltaikanlage Leutkirch Haid 2“ und die örtlichen Bau-

vorschriften hierzu. 60 S. und Karte [Miasto Leutkirch i. Allgäu. Plan 

zabudowy związany z przedsięwzięciem „Naziemna instalacja 

fotowoltaiczna Leutkirch Haid 2” oraz lokalne przepisy budowlane w tym 

zakresie. s. 60 i mapa]. 

IFK INGENIEURE, 2011: Stadt Krautheim – Bebauungsplan Solarpark Hühnerfeld 

- Begründung. Teil 1: Planbericht; Teil 2. Umweltbericht; einschl. Karte [Mi-

asto - Krautheim - plan zabudowy Farma fotowoltaiczna Hühnerfeld - 

Uzasadnienie. Część 1: raport planistyczny; część 2: Raport środowiskowy; 

wraz z mapą - na zlecenie 

EnBW - Erneuerbare Energien GmbH. 

PLANQUADRAT GAISER & PARTNER, 2009: Bebauungsplan „ Sondergebiet 

Photovoltaik Pfaffensteig“ Kreis Sigmaringen, Gemeinde Leibertingen [Plan 

zabudowy „Obszar specjalny fotowoltaika Pfaffensteig” Powiat 

Sigmaringen, Gmina Leibertingen]. Na zlecenie EnBW Erneuerbare Ener-

gien Gmb H. s. 12 



bne | Studium | 5 Załącznik 

Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności 
biologicznej 

73 

 

 

PLANQUADRAT GAISER & PARTNER, 2009: Bebauungsplan „ Sondergebiet Pho-

tovoltaik Pfaffensteig“ in Leibertingen - Kreenheinstetten. Umweltbericht 

nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB. Stand 05.10.2009. Kreis Sigma-

ringen, Gemeinde Leibertingen [Plan zabudowy „Obszar specjalny fotowol-

taika Pfaffensteig” w Leibertingen - Kreenheinstetten. Raport środowiskowy 

zgodnie z § 2 ust. 4 i § 2a zdanie 2 nr 2 niemieckiego kodeksu budowlanego 

[BauGB]. Stan na dzień 05.10.2009 r. Powiat Sigmaringen, Gmina 

Leibertingen] - na zlecenie EnBW Erneuerbare Energien GmbH. s. 25 

PLANSTATT SENNER, 2018: LANDKREIS Konstanz Gemeinde Steißlingen: 

Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und Eingriffs- / 

Ausgleichsbilanz zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet 

„Solarpark Steißlingen“ Powiat Konstanz gmina Steißlingen: Raport 

środowiskowy ze zintegrowanym planem zagospodarowania terenów 

zielonych i bilansem oddziaływania/kompensacji do planu zabudowy 

związanego z przedsięwzięciem „Farma fotowoltaiczna Steißlingen” - na 

zlecenie Wattner SunAsset Solarkraftwerk 082 GmbH & Co. KG. s. 63]. 

SCHMID, S., & M. RAUH, 2016a: PV Freiflächenanlage Hessenhöfeweg, Gemeinde 

Berghülen OT Bühlenhausen. Umweltbericht. 25 S. [Naziemna instalacja 

fotowoltaiczna Hessenhöfeweg, Gmina Berghülen OT Bühlenhausen. 

Raport środowiskowy. s. 25] 

SCHMID, S., & M. RAUH, 2016b: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „ PV Freiflä-

chenanlage Hessenhöfeweg“, Gemeinde Berghülen. Anlage 1 zum 

Umweltbericht [Plan zabudowy związany z przedsięwzięciem „Naziemna 

instalacja fotowoltaiczna Hessenhöfeweg”, gmina Berghülen. Załącznik nr 

1 do raportu środowiskowego]. 

STADTBAUAMT / FB STADTPLANUNG, NATUR UND UMWELT LEUTKIRCH IM 

ALL-GÄU, 2011: Bebauungsplan großflächige Photovoltaikanlage Leutkirch 

- Haid Umweltbericht. 17 S. und Karte [Plan zabudowy wielkopowierzchni-

owa Instalacja fotowoltaiczna Leutkirch - Haid. Raport środowiskowy. s. 17 i 

mapa]. 

Szlezwik-Holsztyn 
DIPL.-ING. THOMAS BÜNZ, 2012a: Gemeinde Oeversee, Ortsteil Barderup. Vorha-

benbezogener Bebauungsplan Nr. 18 „ Solarfelder Barderup“ - Begründung 

mit Umweltbericht [Gmina Oeversee, miejscowość Barderup. Plan 

zabudowy związany z przedsięwzięciem nr 18 „Elektrownie fotowoltaiczne 

Barderup” Uzasadnienie z raportem środowiskowym] - na zlecenie Solar-

Kontor-Flensburg GmbH. s. 29 

DIPL.-ING. THOMAS BÜNZ, 2012b: Satzung über den vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan Nr. 18 „ Solarfelder Barderup“. Teil A: Planzeichnungen, Teil B: 

textliche Festsetzungen [Uchwała dotycząca planu zabudowy związanego z 

przedsięwzięciem nr 18 „Elektrownie fotowoltaiczne Barderup”. Część A: 

Rysunki planu. Część B: część tekstowa] - na zlecenie gminy Oeversee. 
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EFF-PLAN, 2012: Satzung der Gemeinde Risum Lindholm über den Bebauungs-
plan Nr. 24. Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B). [Uchwała Gminy Risum 
Lindholm w sprawie planu zabudowy nr 24. Rysunek planu (część A) i część 
tekstowa (część B)].  

GEMEINDE BOSBÜLL, 2012: Satzung der Gemeinde Bosbüll über die 6. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 1 für das Gebiet „südlich und öst-

lich der Westerstraße (K 114), westlich der Bahnstrecke Niebüll-Süderlügum 

bis zum Teilgebiet 1 sowie östlich der Bahnstrecke bis zum Bosbüller Sielzug 

im Süden“. Plan- zeichnung und Text [Uchwała gminy Bosbüll w sprawie 6 

zmiany i rozszerzenia planu zabudowy nr 1 dla obszaru na południe i wschód 

od Westerstraße (K 114), na zachód od linii kolejowej Niebüll-Süderlügum do 

podobszaru 1 oraz na wschód od linii kolejowej do Bosbüller Sielzug na 

południu". Rysunek planu i część tekstowa]. 

GEMEINDE HUMPTRUP, 2012: Bebauungsplan Nr. 4 für das Gebiet „ an der Bahn-

linie Niebüll-Tondern und nördlich der Gemeindegrenze zu Uphusum“. 

Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text [Plan zabudowy nr 4 dla obszaru 

„Wzdłuż linii kolejowej Niebüll-Tondern i na północ od granicy gminy 

Uphusum” Część 1 - rysunek planu i część B - część tekstowa]. 

GEMEINDE KLEIN RHEIDE, 2012: Satzung über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 1 „ Solarpark Klein-Rheide Süd“. Teil A: Planzeichnung, Teil B: 
Textliche Festsetzungen [Uchwała do planu zabudowy związanego z 
przedsięwzięciem nr 1 „Farma fotowoltaiczna Klein-Rheide Południe”. 
Część A rysunek planu, część B część tekstowa]. 

 

INGENIEURBÜRO HANS-WERNER HANSEN, 2010: Satzung der Stadt Niebüll über 

den Bebauungsplan Nr. 51. Planzeichnungen (Teil A) und Text (Teil B) 

[Uchwała Miasta Niebüll w sprawie planu zabudowy nr 51. Rysunki planu 

(część A) i część tekstowa (część B) - na zlecenie miasta Niebüll, Powiat 

Nordfriesland]. 

INGENIEURBÜRO HANS-WERNER HANSEN, 2011: Satzung der Gemeinde Süder-

lügum über den Bebauungsplan Nr. 21. Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) 

[Uchwała Gminy Süderlügum w sprawie planu zabudowy nr 21. Rysunek 

planu (część A), część tekstowa (część B)] - na zlecenie gminy Süderlügum. 

INGENIEURGESELLSCHAFT NORD - IGN, 2010a: Begründung nach § 9 Abs. 8 des 

Baugesetzbuches (BauGB) zur Satzung der Gemeinde Tarp über den Bebau-

ungsplan Nr. 22 „Photovoltaik-Freiflächenanlage am Wiesenweg“. Begrün-

dung - Teil A, Begründung - Teil B Umweltbericht, Begründung - Teil C Na-

turschutzrechtlicher Ausgleich zum Eingriff in Natur und Landschaft. 

[Uzasadnienie zgodnie z § 9 ust. 8 niemieckiego kodeksu budowlanego 

[BauGB] do uchwały gminy Tarp dotyczące planu zabudowy nr 22 „Naziemna 

instalacja fotowoltaiczna wzdłuż Wiesenweg”. Uzasadnienie - część A, 

Uzasadnienie - część B raport środowiskowy, uzasadnienie - część C 

Kompensacja w ramach prawa ochrony przyrody za ingerencję w przyrodę i 

krajobraz]. 
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INGENIEURGESELLSCHAFT NORD - IGN, 2010b: Satzung der Gemeinde Tarp über 

den Bebauungsplan Nr. 22 „ Photovoltaik-Freiflächenanlage wzdłuż Wiesen-

weg“. Planzeichnung (Teil A + B), Text (Teil C) [Uchwała gminy Tarp w 

sprawie planu zabudowy nr 22 „Naziemna instalacja fotowoltaiczna wzdłuż 

Wiesenweg”. Rysunek planu (część A + B), część tekstowa (część C)]. 

INGENIEURGESELLSCHAFT NORD - IGN, 2012a: Gemeinde Oeversee. Bebauungs-

plan Nr. 17 „Photovoltaikanlage Wanderuper Weg“. Begründung - Teil A. 7 S. 

und 1 Anlage [Gmina Oeversee. Plan zabudowy nr 17 „Instalacja fotowolta-

iczna Wanderuper Weg”. Uzasadnienie - część A s. 7 i 1 załącznik]. 

INGENIEURGESELLSCHAFT NORD - IGN, 2012b: Satzung der Gemeinde Oeversee 

über den Bebauungsplan Nr. 17 „ Photovoltaikanlage Wanderuper Weg“. 

Planzeich- nung (Teil A) und Text (Teil B). [Uchwała Gminy Oeversee w spra-

wie planu zabudowy nr 17 „Instalacja fotowoltaiczna Wanderuper Weg”. 

Rysunek planu (część A) i część tekstowa (część B)] - na zlecenie gminy 

Oeversee. 

PRO REGIONE GMBH, 2016a: Satzung der Gemeinde Schafflund über den Bebau-

ungsplan Nr. 29 - Sonstiges Sondergebiet Photovoltaikanlage. 

Planzeichnung Teil A, Text Teil B. [Uchwała gminy Schafflund w sprawie 

planu zabudowy nr 29 - Pozostały obszar specjalny instalacja 

fotowoltaiczna. Rysunek planu część A, część tekstowa część B]. - na zlecenie 

gminy Schafflund. 

PRO REGIONE GMBH, 2016b: Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 29 der Ge-

meinde Schafflund „Sondergebiet Photovoltaik“. Begründung Teil B [Raport 

środowiskowy do planu zabudowy nr 29 gminy Schafflund „Obszar specjalny 

fotowoltaika” Uzasadnienie część B] - na zlecenie 

gminy Schafflund. s.18 

PRO REGIONE GMBH, 2017:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 der Ge-

meinde Sörup. Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“. Satzung. [Plan 

zabudowy związany z przedsięwzięciem nr 2 gminy Sörup. Pozostały obszar 

specjalny „Fotowoltaika”. Uchwała]. - na zlecenie Enerparc Solar Invest 109 

GmbH. s. 29 

Saksonia 
ALTMEIER, E., 2006: Bebauungsplanverfahren Energiepark Waldpolenz. 1. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bennewitz. Umweltbericht 

gem. § 2 (4) BauGB [Procedura wykonania planu zabudowy Park energety-

czny. 1. zmiana planu użytkowania terenu gminy Bennewitz. Raport 

środowiskowy zgodnie z § 2 (4) niemieckiego kodeksu budowlanego 

[BauGB]] - na zlecenie juwi solar Gmb H. s. 79 

ARCHITEKTEN WÄSSERLING + LÜDKE, 2017: Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan „Photovoltaikanlage Deponie Dittmannsdorf, Stadt Penig“ - Entwurf 

- Umweltbericht. [Plan zabudowy związany z przedsięwzięciem „Instalacja 

fotowoltaiczna składowisko odpadów Dittmannsdorf, miasto Penig” - 

Projekt - Raport środowiskowy] - na zlecenie HDS Schilling GmbH. s. 51 
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STADT HOYERSWERDA, 2012a: Bebauungsplan Hoyerswerda-Nardt – Erweite-

rung Nordwest; Satzung zur 1. Änderung; Anhang 2 zur Begründung: 

Umweltbericht. 31 S [Plan zabudowy Hoyerswerda-Nardt - Rozbudowa 

północny zachód; uchwała do 1. zmiany; załącznik 2 do uzasadnienia: raport 

środowiskowy. s. 31] 

STADT HOYERSWERDA, 2012b: Bebauungsplan Hoyerswerda-Nardt – Erweite-

rung Nordwest; Satzung zur 1. Änderung; Anhang 3 zur Begründung: Arten-

schutzrecht- liche Vorprüfung. 22 S. [Plan zabudowy Hoyerswerda-Nardt - 

Rozbudowa północny zachód; uchwała do 1. zmiany; załącznik 3 do 

uzasadnienia: wstępna ocena ochrony gatunkowej. s. 22] 

Bawaria 
INGENIEURBÜRO CHRISTOFORI UND PARTNER & EDGAR TAUTORAT, 2010: Bebau- 

ungs- und Grünordnungsplan „ Freiflächenphotovoltaikanlage Wörnitzh-

ofen“. Begründung mit integriertem Umweltbericht gemäß § 9 (8) Baugesetz-

buch. - ein- schl. Planzeichnung [Plan zabudowy i plan zagospodarowania 

terenów zielonych „Naziemna instalacja fotowoltaiczna Wörnitzhofen”. 

Uzasadnienie wraz ze zintegrowanym raportem środowiskowym zgodnie z § 

9 (8) niemieckiego kodeksu budowlanego wraz z rysunkiem planu]. Na zlece-

nie Markt Weiltingen, Powiat Ansbach. s. 35 

Turyngia 
LIEDER, K. & J. LUMPE, 2012: Vögel im Solarpark - eine Chance für den Artenschutz? 

Auswertung einer Untersuchung im Solarpark Ronneburg 

„Süd I“ [Ptaki na farmie fotowoltaicznej - szansa na ochronę 

gatunkową? Ocena badania na Farmie fotowoltaicznej 

Ronneburg „Süd I] http://www.windenergietage.de 

/20F3261415.pdf (dostęp  04.11.2019). 

 

Nadrenia-Palatynat 
GUTSCHKER - DONGUS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, 2012: Umweltbericht nach § 2 

BauGB zum Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik“ der Ortsge-

meinde Ilbesheim, Verbandsgemeinde Kichheimbolanden, Donnersberg-

kreis [Raport środowiskowy zgodnie z § 2 niemieckiego kodeksu budowla-

nego [BauGB] do planu zabudowy „Obszar specjalny fotowoltaika” 

społeczności lokalnej Ilbesheim, Gmina związkowa Kichheimbolanden, 

Donnersbergkreis] - na zlecenie społeczności lokalnej Ilbesheim. 
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5.3 Zbadane instalacje fotowoltaiczne  
 

Nazwa farmy Nr porządkowy 

nr w 

mapach 

Szlezwik-Holsztyn  

Obszar specjalny Fotowoltaika Süderlügum 1 

Plan zabudowy nr 4, gmina Humptrup 2 

Plan zabudowy na południe i wschód od Westerstraße, Bosbüll 3 

Plan zabudowy nr 51 na południe od linii kolejowej TG 1 4 

Plan zabudowy nr 51 na południe od linii kolejowej TG 2 4a 

Obszar specjalny Fotowoltaika Schafflund 5 

Plan zabudowy nr 24, podobszar 1, na południe od linii kolejowej 

Niebüll-Westerland 
6 

Obszar specjalny Fotowoltaika Gmina Sörup 7 

Elektrownie fotowoltaiczne Barderup 8 

Instalacja fotowoltaiczna Wanderuper Weg, Oeversee 9 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna gmina Tarp 10 

Farma fotowoltaiczna Klein Rheide Süd 11 

Meklemburgia-Pomorze Przednie  

Farmy fotowoltaiczne na lotnisku Barth 12 

Farma fotowoltaiczna Divitz 13 

Plan zabudowy nr 1 „Obszar specjalny fotowoltaika” Kummerow  

14 

Farma fotowoltaiczna Tutow „Auf dem Flugplatz“ 15 

Instalacja fotowoltaiczna na południe od Casinosees 16 

Obszar specjalny Instalacja fotowoltaiczna miasto Jarmen 17 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna linia kolejowa Wismar- 

Rostock, obszar Steinhausen – Hagebök 
18 

Plan zabudowy „Am Flugplatz Laage“ 19 

Instalacja fotowoltaiczna wzdłuż linii kolejowej Wismar-Hornstorf 20 

Obszar specjalny Instalacja fotowoltaiczna Wismar Wschód 21 

Ośrodek przemysłowy dawny sad owocowy Kritzow 22 

Park energetyczny Baumgarten 23 

Plan zabudowy dla parku przemysłowego Wiesenstraße 24 

Farma fotowoltaiczna Hohenmin 25 

Obszar specjalny Fotowoltaika Gosewinkel 26 

Instalacja fotowoltaiczna Kolej Helpt 27 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna w obrębie kopalni odkrywkowej 28 
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Nazwa farmy Nr porządkowy 

nr w 

mapach 

żwiru i piasku Lüttow-Valluhn  

Obszar specjalny Fotowoltaika Cammin 29 

Instalacja fotowoltaiczna przy linii kolejowej Blankensee 30 

Instalacja fotowoltaiczna na zachód od linii kolejowej Neustrelitz- 

Berlin 
31 

Farma fotowoltaiczna Düssin, naziemna instalacja fotowoltaiczna 

Melkof 

32 

Brandenburgia  

Instalacja fotowoltaiczna Północ, Wittenberge 33 

Farma fotowoltaiczna Eisenspalterei 34 

Instalacje fotowoltaiczne Finow II i III 35 

Instalacja fotowoltaiczna Finow I 36 

Plan zabudowy nr 16, Kolejowy park energetyczny 37 

Instalacja fotowoltaiczna Werneuchen 38 

Instalacja fotowoltaiczna Wildfarm Werneuchen 39 

Fotowoltaika Farma fotowoltaiczna Neuhardenberg 40 

Farma fotowoltaiczna Eggersdorf, miasto Müncheberg 41 

Instalacje fotowoltaiczne I i II Fürstenwalde 44 

Farma fotowoltaiczna „James-Watt-Straße“ 45 

Farma fotowoltaiczna Jüterbog 49 

Fotowoltaika Farma fotowoltaiczna Turnow-Preilack/ Lieberose 50 

Fotowoltaika „Przy linii kolejowej”Milkersdorf 51 

Farma fotowoltaiczna Hohenerxleben 52 

Obszar specjalny Fotowoltaika Klus 53 

Obszar specjalny Fotowoltaika lądowiska 

Welzow 
54 

Farma fotowoltaiczna Mösthinsdorf 55 

Farma fotowoltaiczna Senftenberg II 56 

Farma fotowoltaiczna Senftenberg 57 

Obszar specjalny Instalacja fotowoltaiczna Lausitzring Ost 58 

Instalacja fotowoltaiczna Hochkippe Schwarzheide 60 

Saksonia-Anhalt  

Obszar specjalny naziemna instalacja fotowoltaiczna Demsin 42 

Instalacja fotowoltaiczna dawna wytwórnia betonu Zabakuck 43 

Farma fotowoltaiczna Ferchland 46 

Obszar specjalny Fotowoltaika Angern 47 
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Nazwa farmy Nr porządkowy 
nr w mapach 

Farma fotowoltaiczna Völpke 48 

Farma fotowoltaiczna Sennewitz 61 

Plan zabudowy Wickeröder Straße 63 

Saksonia  

Obszar specjalny fotowoltaika „Siebigeröder Straße“ 59 

Hoyerswerda-Nardt rozbudowa północny zachód 62 

Park energetyczny Waldpolenz 64 

Instalacja fotowoltaiczna składowisko odpadów Dittmannsdorf, 

miasto Penig 

65 

Turyngia  

Farma fotowoltaiczna Ronneburg Süd I 66 

Nadrenia-Palatynat  

Obszar specjalny Fotowoltaika Ilbesheim 67 

Bawaria  

Naziemna instalacja fotowoltaiczna Wörnitzhofen 69 

Badenia-Wirtembergia  

Farma fotowoltaiczna Hühnerfeld 68 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna gmina Hessenhöfeweg 70 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna Zwiefaltendorf 71 

Instalacja fotowoltaiczna Pfaffensteig Kreenheinstetten 72 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna Leutkirch Haid 2 73 

Instalacja fotowoltaiczna Leutkirch-Haid 74 

Powierzchnia pod zabudowę specjalną Farma fotowoltaiczna 

Steißlingen 

75 
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5.4 Mapy 
 

 
Rys. 5-1: Mapa poglądowa farm fotowoltaicznych uwzględnionych w niniejszym opracowaniu 

 
 



bne | Studium | 5 Załącznik 

Farmy fotowoltaiczne - Korzyści dla różnorodności 
biologicznej 

81 

 

 

 
 
Rys. 5-2: Mapa szczegółowa północ 
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Rys. 5-3: Mapa szczegółowa północny-wschód 
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Rys. 5-4: Mapa szczegółowa wschód 


