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Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska 



PROGRAM WYKŁADU 

1. DBU i SdS 

2. Ochrona bioróżnorodności i farmy wiatrowe 

3. Ochrona ssaków i ptaków bałtyckich 

4. Nielegalny handel zagrożonymi gatunkami  

5. Nielegalne wyręby lasów tropikalnych 

6. Codzienne wybory 



Niemiecka Fundacja Federalna  
„Środowisko” 
- jedna z największych fundacji na świecie 



    

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska zrzesza laureatów 
dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszych 
Absolwentów Wyższych Uczelni w Dziedzinie Ochrony Środowiska 
przeprowadzanego przez Fundację im. Nowickiego i Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt a od 2007 r. polskich stypendystów 
Międzynarodowego Programu Stypendiów DBU. 



MIĘDZYNARODOWY PROGRAM 
STYPENDIALNY DBU - CELE 

 
 Profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr 

ochrony środowiska 
 

 Umożliwienie młodym absolwentom startu w dynamicznie 
rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska 



Staż zawodowy lub naukowy w Niemczech 
 

 Czas trwania: 6 do 12 m-cy 
 

 1250,- EUR/miesiąc 
 
  wolne od podatku + koszty ubezpieczenia 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM 
STYPENDIALNY DBU 



XX edycja 



XXI edycja 



XXI edycja - TERMINY 

• Czerwiec 2017 – uruchomienie aplikacji on-line 

• Wrzesień 2017 – zamknięcie systemu aplikacji on-line 

 

• Październik 2017 – rozmowy kwalifikacyjne 

 

• Listopad 2017 – gala wręczenia stypendiów 

 

• Luty 2018 – intensywny kurs niemieckiego, rozpoczęcie 
stypendium 



XXI edycja 

ZAPRASZAMY!!!!! 



Farmy wiatrowe i ochrona przyrody 

• Ptaki  
 

• Nietoperze 
 
  



Farmy wiatrowe i ochrona przyrody 



Nietoperze 

 
• Utrata lub zmiany tras przelotu 
 
• Utrata miejsc żerowania 
 
• Zniszczenie kryjówek 
 
• Śmiertelność na skutek kolizji lub barotraumy 

 
 
 



NIETOPERZE 

Dlaczego wiatraki przyciągają nietoperze? 

• Kryjówka 

• Owady (cieplejsze powietrze, jasne kolory) 

• Łopaty kręcą się zbyt szybko  



NIETOPERZE 

Minimalizacja oddziaływania 

 

 

Cel: ustalenie algorytmu przestojowego dla FW przy 
śmiertelności < 2 osobniki/turbinę/rok 

Metodyka: 
• Sprzęt instalowany na gondoli, na min. 2 turbinach 
 
• Automatyczne urządzenia rejestrujące z możliwością 

oszacowania gatunków 
 
• min. 2 lata, 15 marca – 31 października 



NIETOPERZE 

Monitoring gondolowy (Bawaria) 

 

 

Cel: ustalenie algorytmu przestojowego dla FW przy 
śmiertelności < 2 osobniki/turbinę/rok 

Metodyka: 
• Sprzęt instalowany na gondoli, na min. 2 turbinach 
 
• Automatyczne urządzenia rejestrujące z możliwością 

oszacowania gatunków 
 
• min. 2 lata, 15 marca – 31 października 



NIETOPERZE 
Przykład algorytmu przestojowego (Bawaria) 

rok Okres 
 

przestój 

1 rok 01.04 – 31.08 1 godzina od zachodu do wschodu słońca 

01.09.-31.10. 3 godziny od zachodu do wschodu słońca 

Ocena skuteczności algorytmu przez ekspertów do końca stycznia  

Ustalenie algorytmu przez władze na podstawie wyników 
monitoringu.  Można nie stosować przestojów w okresach niskiej 
aktywności. 

2 rok Zgodnie z nowym algorytmem 

Ocena skuteczności algorytmu przez ekspertów do końca stycznia  

Ustalenie algorytmu przez władze na podstawie wyników 
monitoringu z 1 i 2 roku. 

3 rok i 
powyżej 

Zgodnie z nowym algorytmem 



PTAKI 

Oddziaływanie farmy wiatrowej (FW) 

 

– Utrata, przekształcanie, fragmentacja siedlisk 

– Zmiana wzorców wykorzystania terenu 

– Efekt bariery 

– Śmiertelne zderzenia 

 

 



Dlaczego ptaki ulegają kolizji z wiatrakami? 

 

• Pole widzenia 

• Rozmycie obrazu 

• Punkt orientacyjny 

PTAKI 



PTAKI 

Minimalizacja negatywnych oddziaływań FW 
 

– Stosowanie turbin jednakowej wielkości 

 

– Tworzenie atrakcyjnych siedlisk poza obszarem FW 

 

– Zmniejszanie atrakcyjności terenu FW 

 

Lokalizacja <= Monitoring 
 

 

 
 

 



PTAKI 

Cel • Rejestrowanie ruchu kolizyjnych gatunków ptaków w sąsiedztwie 
turbiny 

• Ocena wzrostu ryzyka śmiertelności na skutek kolizji 

Miejsce 
kontroli 

• Okolice gniazda 
• Stałe punkty monitoringowe 

Monitoring  • lornetka: powiększenie  x 10 lub x 20  

Fazy 
aktywności 

• Faza godowa: 2 dni x 3 godziny 
• Faza budowania gniazda: 3 dni x 3 godziny 
• Faza wylęgu i chowu: 5 dni x 3 godziny 
• Faza nauki walki: 5 dni x 3 godziny 

Wynik Mapa  
• trasy przelotów poszczególnych gatunków 
• wysokości przelotów 
• typy przelotów (przeloty godowe, w celu żerowania) 
• czas na wykorzystanie przestrzeni 

 



Wybór odpowiedniej lokalizacji pełni kluczową 
rolę dla ochrony przyrody i krajobrazy w 
procesie planowania farm wiatrowych. 

 

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć” 
poprzez właściwe ulokowanie farmy można 
zminimalizować ryzyko dla populacji ptaków i 
nietoperzy. 



OCHRONA SSAKÓW 
I PTAKÓW BAŁTYCKICH 

• Foka 
• Morświn 
 
• Sieweczka obrożna 
• Rybitwa białoczelna 
• Rybitwa czubata 
• Rybitwa rzeczna 
• Ostrygojad 



BAŁTYCKIE FOKI 

Foka szara 
100 lat temu – 100 tys. 
Dziś – 20 tys! 

Foka pospolita 
100 lat temu – 5 tys. 
Dziś – 0,6 tys! 

Foka obrączkowana 
100 lat temu – 200 tys 
Dziś – 8 tys! 



FOKI - ZAGROŻENIA 

• Brak spokoju 

• Przyłów, czyli przypadkowe zaplątanie się w sieci 

• Zanieczyszczenie środowiska 



FOKA NA BRZEGU 

• Foka to dzikie zwierzę i odczuwa strach. 
 
• Obecność człowieka uniemożliwia foce odpoczynek i zmusza ją do 

dalszej wędrówki. 
 
• Nie dotykamy foki pod żadnym pozorem. Foka może ugryźć!!!  

Może też być nosicielem chorób groźnych dla człowieka. 
 
• Nie polewamy foki wodą!!! Foka wychodzi na brzeg, żeby 

odpocząć, wydać młode i je wychować. 
 
• Zadbaj, by plażowicze nie przeszkadzali foce. 



MORŚWIN 

• SKRAJNIE ZAGROŻONY 
• OBECNIE W BAŁTYKU ŻYJE OK. 450 OSBONIKÓW 
• SAMICA WYDAJE JEDNO CIELĘ 
• W POLSCE NIE ZAOBSERWOWANO ROZRODU 



MORŚWIN 

Zagrożenia: 

 

• Sieci skrzelowe 

• Zakłócenia akustyczne 

• Substancje toksyczne 

 

 



MORŚWIN NA BRZEGU 

• Jeśli znajdziesz żywego morświna, nie 
dopuszczaj do niego ludzi ani zwierząt. 
Zapewnij mu spokój i poinformuj Stację 
Morską w Helu. 

 

• NIE WRZUCAJ MORŚWINA DO WODY! 
Polewaj ciało morświna wodą uważając, aby 
nie zalać jego otworu nosowego, znajdująego 
się na szczycie głowy. 



PTAKI BAŁTYCKIE  

SIEWECZKA OBROŻNA 

RYBITWA BIAŁOCZELNA 

RYBITWA CZUBATA RYBITWA RZECZNA 

OSTRYGOJAD 



PTAKI BAŁTYCKIE 

Zagrożenia: 

 

• Uszkodzenia gniazd 

• Drapieżniki 

• Zakłócenia spokoju 

• Przekształcanie wybrzeża i dolin rzecznych 

 



• Nie zbliżajmy się do gniazda 

• Nie róbmy zdjęć z bliskiej odległości 

• Zagwarantujmy spokój obserwowanym 
ptakom 

• Nie spuszczajmy psów ze smyczy 

PTAKI NA PLAŻY 



OCHRONA CZYNNA 

BŁĘKITNY PATROL 



STACJA MORSKA W HELU 

OCHRONA CZYNNA 



STACJA MORSKA W HELU 



BUBAS 
 



OCHRONA BIERNA 





ATLASY SIEDLISKOWE: 
 
• Zatoka Pucka 
• Rybitwia Mielizna 
• Słowiński Park 

Narodowy 
• Łacha Ujścia Wisły 
• Ujście Wisły 
• Woliński Park 

Narodowy 

Atlasy mają na celu pojęcie próby 
prognozowania i modelowania 
jakości lądowego siedliska fok 
szarych na wybranych odcinkach 
polskiego wybrzeża. 
 



Działania WWF na rzecz 
bioróżnorodności 



OGRANICZANIE NIELEGALNEGO 
HANDLU ZAGROŻONYMI GATUNKAMI 

• Zagrożonych jest ponad 30 000 gatunków! 

 

• Roczne zyski w miliardach dolarów 

 

• Trzeci co do zyskowności czarny rynek na 
świecie (po handlu bronią i narkotykach) 



PRZEMYT 



PRZEMYT 



PRZEMYT 



Co możesz zrobić? 

• Nie kupuj zwierząt z przemytu  
 

• Nie kupuj przedmiotów wykonanych z 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt 

 

• Szukaj informacji – nieznajomość prawa nie 
zwalnia z odpowiedzialności! 

 

• Żądaj okazania zezwoleń 



KONWENCJA WASZYNGTOŃSKA 
(CITES) 

180 PAŃSTW 
PL - UoP 

Celem konwencji jest zapewnienie, że żaden 
gatunek dzikiego zwierzęcia lub rośliny nie stanie 
się lub nie pozostanie przedmiotem 
niezrównoważonej eksploatacji spowodowanej 
przez handel międzynarodowy.  



OKAZY CITES 



OKAZY CITES 



OKAZY CITES 



OKAZY CITES 





OKAZY CITES 



OKAZY CITES 



OKAZY CITES 





NOSOROŻCE 

• RÓG  NOSOROŻCA – 100 000 $ / 1 KG 

• MEDYCYNA LUDOWA W WIETNAMIE 



NIELEGALNE WYRĘBY  
LASÓW TROPIKALNYCH 



LASY RÓWNIKOWE  



ODPADY 



WYBÓR:  

• TORBY WIELOKROTNEGO UŻYTKU 

• NAPRAW, ZAMIAST WYRZUCAĆ 

• WODA Z KRANU, ZAMIAST W BUTELCE 

• RECYKLING 



WYCIEKI ROPY NAFTOWEJ 



WYBÓR: ROWER I AUTOBUS  
ZAMIAST SAMOCHODU 



WYBORY ŻYWIENIOWE 
(WWF – Jaka ryba na obiad?) 



WIĘCEJ WARZYW  



Eko-labeling 



EVERYTHING WRONG  
WITH HUMANITY….. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ   

http://www.sds.org.pl/ 

https://sdsblog1.wordpress.com/ 

 

 

 
stypendia@sds.org.pl  

+48 606 305 161 +48 507 059 007  
http://www.facebook.com/stypendia.DBU  

http://www.sds.org.pl/
http://www.sds.org.pl/
https://sdsblog1.wordpress.com/
https://sdsblog1.wordpress.com/
mailto:stypendia@sds.org.pl
http://www.facebook.com/stypendia.DBU

