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1. WPROWADZENIE 

 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nastąpiły zasadnicze zmiany w ogólnej 

koncepcji ochrony przyrody. Dotychczasowe wysiłki w zakresie ochrony przyrody ukierunko-

wane były na ochronę gatunkową oraz ochronę wybranych (zazwyczaj niewielkich) obszarów 

(rezerwaty przyrody, parki narodowe), które miały stanowić ostoje różnorodności gatunkowej. 

Obecne podejście do ochrony przyrody kładzie nacisk na ochronę szeroko pojętej bioróżnorod-

ności, a więc wszystkich form życia, ich zespołów i procesów rządzących nimi. Ochrona bioróż-

norodności obejmuje zarówno poziom ekosystemowy, gatunkowy i genetyczny, a jednym z wa-

runków jej utrzymania jest zachowanie łączności ekologicznej. 

Część obszaru Polski (również innych krajów) chroniona parkami narodowymi i rezerwa-

tami przyrody jest niewspółmiernie mała w porównaniu do potrzeb życiowych wielu gatunków. 

Informacje o wymaganiach przestrzennych wielu gatunków, uzyskane na podstawie badań 

radiotelemetrycznych wykazują, że największym zagrożeniem dla trwałości ich populacji jest 

fragmentacja i izolacja środowiska, która ma wpływ nie tylko na liczebność organizmów, ale 

również na różnorodność genetyczną populacji zwierząt i roślin. 

Fragmentacja dzieli wiele różnych środowisk, ale najbardziej zauważalna jest w przypadku 

lasów, z którymi ewolucyjnie związana jest największa liczba rodzimych gatunków zwierząt, 

roślin, grzybów. Innym istotnym środowiskiem były bagna, mokradła i doliny rzeczne. Wszyst-

kie te środowiska uległy znacznej fragmentacji, a ostatnie dziesięciolecia charakteryzowały się 

tworzeniem wiele nowych barier (tereny zabudowane, drogi, koleje), przerywających ciągłość 

środowisk i połączenia pomiędzy podzielonymi fragmentami. 

Ochrona lub przywracanie łączności ekologicznej zależy przede wszystkim od skali prze-

strzennej. W skali lokalnej najważniejszym jest właściwe planowanie przestrzenne, unikanie 

tworzenia barier, budowanie urządzeń technicznych umożliwiających przekraczanie barier przez 

zwierzęta. W większej skali przestrzennej - gminy, województwa, kraju, kontynentu - najbar-

dziej skuteczne jest wyznaczanie korytarzy ekologicznych w opracowaniach planistycznych 

(koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego 

województw, studiach zagospodarowania przestrzennego gmin) planach, a następnie ich ochrona 

prawna. Najczęściej niezbędne jest również udrażnianie wyznaczonych korytarzy poprzez dole-

sienia oraz budowę przejść dla zwierząt. Korytarze ekologiczne są więc podstawowym narzę-

dziem ochrony łączności ekologicznej w dużej skali kontynentu, kraju, województwa i gminy. 

 



 4 

Województwo podlaskie, a szczególnie jego południowo-wschodnia część stanowią naj-

większą w Polsce ostoję żubra. Głównymi obszarami jego występowania są: Puszcza Białowie-

ska oraz Puszcza Knyszyńska. Nie kwestionowanym, historycznym matecznikiem żubra jest 

Puszcza Białowieska, w której ogółem po stronie polskiej oraz białoruskiej bytuje populacja żu-

brów licząca około 1000 sztuk. Ze względu na umocnienia graniczne (wysoki płot, zasieki) obie 

populacje nie mogą się ze sobą kontaktować. 

W polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje na wolności około 450 sztuk żubrów, a w nie-

odległej od niej Puszczy Knyszyńskiej około 80 sztuk. Pomiędzy Puszczą Białowieską, a Kny-

szyńską rozciąga się wzdłuż rzeki Narew przestrzeń rolniczo-leśna, która już od wielu lat jest 

użytkowana przez pojedyncze, a czasem bytujące w grupach żubry. Część z tych zwierząt bytuje 

tutaj na stałe, a część natomiast korzysta z tej przestrzeni przejściowo, głównie w poszukiwaniu 

pokarmu, często na uprawach rolnych. Niektóre z nich wędrują z Puszczy Białowieskiej do 

Puszczy Knyszyńskiej i z powrotem. Na obszarach tych, oprócz dogodnych miejsc do życia żu-

brów, występują również takie, które w różnym stopniu ograniczają rozprzestrzenianie się żu-

brów (obszary o mniejszej lesistości, drogi, płot graniczny). Aby ułatwić, a w niektórych przy-

padkach umożliwi ć przemieszczanie się żubrów koniecznym staje się wyznaczenie korytarzy 

ekologicznych.  

 Obszar Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej oraz tereny położone w dorzeczu 

Górnej Narwi stanowią jeden z najważniejszych w kraju areałów o najwyższych wartościach 

przyrodniczych w skali europejskiej. 

 Na obszarze tym, poza żubrem, występują inne, również istotne, dla ochrony przyrody 

gatunki, takie jak: wilk, ryś, bóbr, wydra oraz cenne dla gospodarki łowieckiej: łoś, jeleń, sarna  

i dzik. Wszystkie te gatunki wykorzystują wspólnie określone miejsca przestrzeni przyrodniczej 

i przemieszczają się przez nią wspólnymi korytarzami ekologicznymi, na które składają się: cieki 

wodne i rzeki, pasma zadrzewień i lasów, doliny i zagłębienia terenu oraz  inne formy umożli-

wiające bezpieczną wędrówkę. 

  
W latach 2006 - 2010 powstał projekt pt.: ,,KRAINA ŻUBRA - OCHRONA ŻUBRA  

W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” realizowany przez konsorcjum kierowane przez Zakład Ba-

dania Ssaków PAN w Białowieży przy współudziale Fundacji Zielone Płuca Polski, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Białowieskiego Parku Narodowego. Głównym 

celem projektu jest poprawa warunków bytowania populacji żubra w województwie podlaskim, 

szczególnie w jego południowo-wschodniej części oraz zapewnienie temu gatunkowi długoter-

minowej ochrony. 



 5 

             Dla osiągnięcia tych celów, w projekcie zaplanowano i zrealizowano następujące zada-

nia: 

• umożliwiono zwiększenie zasięgu występowania żubrów; 

• poprawiono i rozbudowano bazę pokarmową i siedliskową gatunku (poletka karmowe, 

uproduktywnienie łąk, budowa wodopojów, paśników, magazynów żywności itp.); 

• unowocześniono sposoby zarządzania gatunkiem (monitoring telemetryczny, badania 

genetyczne); 

• przeprowadzono na szeroką skalę działania edukacyjne i promocyjne w celu zwiększenia 

akceptacji lokalnej społeczności dla obecności tego dużego ssaka. Łącznie akcją 

szkoleniowo-edukacyjną objętych zostało około 2000 osób, w tym około 1660 dzieci  

i młodzieży szkolnej; 

• rozpoznano i wyznaczono korytarze migracyjne żubra umożliwiające zwiększenie 

kontaktów międzypopulacyjnych stad bytujących w Puszczy Białowieskiej i Puszczy 

Knyszyńskiej oraz rozprzestrzeniających swoje terytorium bytowania na południe od 

Puszczy Białowieskiej na obszar Puszczy Mielnickiej. 

 
 Bezpośrednim oddziaływaniem projektu „KRAINA ŻUBRA - OCHRONA ŻUBRA  

W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” objęty jest obszar 11gmin: BIAŁOWIEŻA, CZEREMCHA, 

CZYŻE, DUBICZE CERKIEWNE, GRÓDEK, HAJNÓWKA, KLESZCZELE, MICHAŁOWO, 

NAREW, NAREWKA i ORLA. 

 
Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie możliwości zaistnienia i funkcjono-

wania zaprojektowanych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży korytarzy ekolo-

gicznych dla wszystkich zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy migracyjnych 

żubra, w konfrontacji z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem przestrzennym na obsza-

rze wyszczególnionych 11 gmin. Końcowym efektem opracowania jest przygotowanie i przeka-

zanie władzom tych gmin odpowiednich materiałów planistycznych na mapach topograficznych  

w skali 1 : 50 000, uwzględniający przebieg korytarzy ekologicznych na ich obszarach, które 

będą wykorzystane w opracowaniach planistycznych gmin: przy aktualizacji studiów uwarun-

kowań zagospodarowania przestrzennego gmin i sporządzaniu miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego. 

 
Przebieg korytarzy ekologicznych umożliwiających kontakty międzypopulacyjne żubra 

oparty został na krajowej i regionalnej sieci ekologicznej zaproponowanej w opracowaniu „Pro-

jekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” opracowanym 
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przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży dla Ministerstwa Środowiska. Zaprojektowa-

na w tym opracowaniu sieć ekologiczna, uszczegółowiona dla obszaru województwa podlaskie-

go, również przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, została poddana analizie w czę-

ści dotyczącej obszaru całego województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

obecności żubra w południowo-wschodnim rejonie województwa. W trakcie prac analizujących 

przebieg proponowanej w/w opracowaniu sieci ekologicznej na obszarze województwa podla-

skiego ściśle współpracowano z zespołem kierowanym przez prof. Włodzimierza Jędrzejew-

skiego z Zakładem Bania Ssaków, konsultując na bieżąco wszystkie zmiany w przebiegu koryta-

rzy wynikające z analizy i uszczegółowiania ich przebiegu, w konfrontacji z istniejącym i pla-

nowanym zagospodarowaniem przestrzennym wynikającym z Planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa podlaskiego.   

 
W wyniku przeprowadzonych analiz opracowany został projekt sieci ekologicznej dla ca-

łego obszaru województwa zawierający w sobie: obszary węzłowe i korytarze główne - elementy 

sieci o znaczeniu kontynentalnym oraz korytarze uzupełniające – elementy sieci o znaczeniu 

krajowym. Projekt sieci ekologicznej był przedmiotem posiedzenia Zarządu Województw Podla-

skiego w grudniu 2009 roku i uzyskał pozytywną opinię. 

 
Opracowanie dotyczące obszaru jedenastu gmin przyjmuje zaprojektowaną regionalną 

(wojewódzką) sieć ekologiczną w części odnoszącej się do ich obszarów, uszczegółowiając je  

o elementy sieci lokalnej i ponadlokalnej oraz korytarze migracyjne żubra, wyznaczone przez 

Zakład Badania Ssaków na podstawie własnych badań. Ostateczny przebieg tych korytarzy rów-

nież został skonsultowanyz Zakładem Badania Ssaków w Białowieży. 

 

2. OGÓLNE INFORMACJE O OBSZARZE GMINY 

Obszar gminy Gródek o powierzchni 40 919 ha charakteryzuje się następująca strukturą 

użytkowania gruntów: 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia 

 [ha] % 

Użytki rolne ogółem, 
w tym: 

17 161 42,1 

- grunty orne ogółem 10 912 26,8 

- sady 29 0,1 

- łąki i pastwiska 6 220 15,2 

Lasy i grunty leśne 15 710 38,2 

Pozostałe grunty i nieużytki  8 048 19,7 

Ogółem 40 919 100,0 
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 Na obszarze gminy zamieszkuje 7 383 mieszkańców, przy średnim zaludnieniu 18,0 

osób/km2 – wskaźnik bardzo niski. 
 

Przez obszar gminy przebiegają: 

− dwie drogi wojewódzkie: nr 686 - odcinek około 42 km i nr 687 – odcinek okoo4,4 

km; 

− sieć dróg powiatowych o łącznej długości około 92,3 km; 

− linia elektroenergetyczna 110 kV - odcinek o długości około 23,3 km; 

− gazociąg „Jamał” 1x1400 oraz projektowana druga nitka tego gazociągu o łącznej 

długości około 35 km; 

− projektowane dwa odcinki gazociągu wysokiego ciśnienia o łącznej długości około 

19,4 km; 
 

Jest to obszar o cennych wartościach przyrodniczych, o czym świadczą znaczne po-

wierzchnie obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, którymi są: 

− część Obszaru Chronionego Dolina Narwi; 

− część Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Górnej Narwi; 

− część projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Ostoja w Dolinie 

Górnej Narwi. 
 

3. PROJEKTOWANA SIEĆ EKOLOGICZNA NA OBSZARZE GMINY 

 Na obszarze gminy Michałowo występują następujące elementy projektowanej krajowej  

i regionalnej sieci ekologicznej: 

- część Obszaru Węzłowego Puszcza Knyszyńska (GKPn-3); 

- część Korytarza Głównego Dolina Górnej Narwi (GKPn-24); 

- część Korytarza Głównego Puszcza Białowieska - Puszcza Knyszyńska Zachodni  (KPn-

2A); 

- część Korytarza Głównego Puszcza Białowieska - Puszcza Knyszyńska Wschodni 

(GKPn-2B). 

Krajową i regionalną sieć ekologiczną uzupełnia projektowany niewielki korytarz lokalny 

– migracyjny żubra. 

Zarówno obszary węzłowe jak również korytarze główne są elementami wspólnotowej 

sieci ekologicznej. 
 

W poniższej tabeli przedstawione zostały elementy projektowanej sieci ekologicznej na 

obszarze gminy Michałowo, z wyszczególnieniem powierzchni obszarów objętych różnymi for-

mami ochrony przyrody w obrębie tej sieci. 
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Formy ochrony przyrody w obrębie projektowanej sieci ekologicznej na obszarze gminy Michałowo 
 

Obszary w obrębie korytarzy objęte ochroną na pod-
stawie ustawy  

o ochronie przyrody 

Obszary nie objęte żadną z 
form ochrony przyrody 

NATURA 2000  w tym  

Pow. ele-
mentu 

sieci ekolog. Rez. 
przyrody 

Parki 
krajobr.  

OCK 
OSO SOO  lasy 

użyt. 
ziel. 

Elementy sieci ekologicznej 
Kod ele-

mentu sieci 
ekolog. 

% pow. 
obszaru 
gminy 

[ha] 

Obszary węzłowe 

Puszcza Knyszyńska GKPn-3 28,6 11 730,0 113,73 2 535,0  11 730,0 9 310,0 - - - 

Korytarze główne 

Dolina Górnej Narwi GKPn-24 1,7 708,0  - -   708 263 178 

Puszcza Białowieska - Puszcza 
Knyszyńska Zachodni 

GKPn-2A 15,9 6 490,0  - 2 191,0 1 303,0 1 303,0 4294 2083 870 

Puszcza Białowieska - Puszcza 
Knyszyńska Wschodni 

GKPn-2B 24,9 10 180,0  - 4 937,0 -  5244 1956 1060 

Korytarze główne razem  42,5 17 378,0   7 128,0 1 303,0 1 303,0 10 246,0 4 302,0 2 108,0 

Korytarze ponadlokalne i lokalne 

Korytarze lokalne  1,0  564,0 - - - - - 564 ,0 72 69 
 

Ogółem wszystkie elem. sieci  72,1 29 672,0 113,73 2 535,0 7 128,0 13 033,0 10 613,0 10 768,0 4 374,0 2 177,0 
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Jak wynika z tabeli aż 71,1% obszaru gminy objęta jest siecią ekologiczną poziomu krajo-

wego i regionalnego. Jest to wynikiem bardzo wysokich walorów przyrodniczych obszaru gminy. 

W obrębie projektowanej sieci obszary objęte ochroną przyrody na podstawie ustawy  o ochronie 

przyrody wypełniają 63,4% ich powierzchni. Lasy, które są chronione ustawą o lasach, na obsza-

rach sieci poza obszarami chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody zajmują 40,6% 

powierzchni sieci. Również użytki zielone wypełniają znaczą powierzchnię sieci poza obszarami 

chronionymi – 20,2%. 

 

4. ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA PONADLOKALNA INFRASTRUKTURA  
LINIOWA ZLOKALIZOWANA W OBR ĘBIE OBSZARÓW  
PROJEKTOWANEJ SIECI EKOLOGICZNEJ 

 
4.1. Drogi i koleje 

W obrębie obszarów projektowanej sieci ekologicznej znajdują się: 

•  dwie drogi wojewódzkie:  

− nr 686 – odcinek o długości około 27,4 km przebiegający przez: Obszar Węzłowy 

Puszcza Knyszyńska na odcinku około 12,6 km, Korytarz Główny Puszcza Białowie-

ska – Puszcza Knyszyńska Zachodni na odcinki około 4,0 km, Korytarz Główny Pusz-

cza Białowieska – Puszcza Knyszyńska Wschodni na odcinki około 9,8 km i korytarz 

lokalny na odcinku  około 1 km; 

− nr 687 – odcinek o długości około 2,1 km przebiegający przez Korytarz Główny Pusz-

cza Białowieska – Puszcza Knyszyńska Zachodni; 

 
•  sieć dróg powiatowych o łącznej długości około 52 km, przebiegających przez: Obszar 

Węzłowy Puszcza Knyszyńska na odcinku około 8,8 km, Korytarz Główny Dolina Górnej 

Narwi na odcinki około 2,5 km, Korytarz Główny Puszcza Białowieska – Puszcza Kny-

szyńska Zachodni na odcinki około 23,6 km, Korytarz Główny Puszcza Białowieska – 

Puszcza Knyszyńska Wschodni na odcinki około 16,5 km i korytarz lokalny na odcinku  

około 0,6 km 

 
4.2. Elementy infrastruktury energetycznej 

 Elementami ponadlokalnej liniowej infrastruktury energetycznej przebiegającej przez ob-

szary projektowanej siei ekologicznej są: 

− linia elektroenergetyczna 110 kV o łącznej długości około 23,3 km, przebiegająca 

przez: Obszar Węzłowy Puszcza Knyszyńska na odcinku około 3,9 km oraz Korytarz 
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Główny Puszcza Białowieska – Puszcza Knyszyńska Zachodni na odcinki około 8,2 

km; 

− gazociąg przesyłowy „Jamał” 1x1400 oraz projektowana druga nitka tego gazociągu  

o łącznej długości około 17,0 km przebiegający przez Obszar Węzłowy Puszcza Kny-

szyńska na odcinku około 2,0 km, Korytarz Główny Puszcza Białowieska – Puszcza 

Knyszyńska Zachodni na odcinki około 7,1 km, Korytarz Główny Puszcza Białowieska 

– Puszcza Knyszyńska Wschodni na odcinki około 6,9 km i korytarz lokalny na odcin-

ku  około 1 km; 

− projektowany odcinek sieć gazociągu wysokiego ciśnienia o łącznej długości około 

11,4 km, przebiegający przez: Obszar Węzłowy Puszcza Knyszyńska na odcinku oko-

ło 4,6 km, Korytarz Główny Puszcza Białowieska – Puszcza Knyszyńska Zachodni na 

odcinki około 6,8 km. 

 
5. BARIERY EKOLOGICZNE  

 Barierami ekologicznymi są wszelkie struktury rozdzielające naturalne ekosystemy lub 

jednostki krajobrazowe. Są one poważnym utrudnieniem, a w szczególnych przypadkach wręcz 

uniemożliwiają przemieszczanie się zwierząt, przyczyniając się tym samym do zwiększenia izola-

cyjności poszczególnych populacji. Mogą mieć one charakter naturalny lub antropogeniczny. Na-

turalną barierą ekologiczną jest np., morze, szeroka rzeka, wysokie pasmo górskie. Bariery pocho-

dzenia antropogenicznego (stworzone przez człowieka), to m.in. obszary zurbanizowane, drogi 

(szczególnie te o dużym natężeniu ruchu), linie kolejowe i energetyczne, długie odcinki ogrodzeń 

wzdłuż gospodarstw, sadów, gruntów rolnych, a nawet wielkoobszarowe uprawy, jak również du-

że sztuczne zbiornik wodne. Wiele gatunków nie jest w stanie przemieszczać się w środowisku 

odmiennym od tego, w którym zwykle bytuje. Obserwuje się unikanie przez zwierzęta leśne prze-

mieszczania się przez tereny otwarte, co jest konsekwencją ich ograniczeń behawioralnych.  

Spośród barier antropogenicznych największe zagrożenia dla zwierząt związane są z funk-

cjonowaniem systemów transportowych. Są one przyczyną zagrożeń zarówno pośrednich, do któ-

rych należą: śmiertelność i płoszenie zwierzyny jak również zagrożeń pośrednich, którymi są: 

utrata i pogorszenie jakości siedlisk oraz  ich fragmentacja jak również  izolacja populacji. 

 
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY KORYTARZY EKOLOGI CZNYCH 
 

Ochrona korytarzy ekologicznych sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia ich funk-

cjonowania poprzez utrzymanie: 

− odpowiednich warunków siedliskowych w ich obrębie 
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− oraz drożności na całym ich przebiegu.  

Korytarze dla gatunków leśnych (zwierząt dużych) tworzone są na bazie większych po-

wierzchni leśnych, które zapewniają przemieszczającym się zwierzętom osłonę i ochronę ter-

miczną. Obszary pomiędzy obszarami leśnymi są miejscami zwiększonego ryzyka, trudniejszymi 

do przebycia. Dlatego też odległość, którą zwierzę musi pokonać w terenie bezleśnym, między 

poszczególnymi obszarami leśnymi w obrębie korytarza, nie powinna być większa niż zasięg jego 

wzroku. Sprzyjającym przemieszczaniu się zwierząt jest dodatkowe kształtowanie pasowych za-

drzewień, nawiązujących do korytarzy ciągłych, które zapewniają lepszą ochronę dla poruszają-

cych się zwierząt niż serie niewielkich „wysp” leśnych. W przypadku korytarzy dla zwierząt le-

śnych, ogólny stopień pokrycia wysoką roślinnością powinien wynosić przynajmniej około 40%. 

Lesistość w obrębie poszczególnych elementów sieci ekologiczne na obszarze gminy przed-

stawia się następująco: 

− w Obszarze Węzłowym Puszcza Knyszyńska (KPn-3) – 60,1%; 

− w Korytarzu Głównym Dolina Górnej Narwi (GKPn-24) – 37,1%; 

− w Korytarzu Głównym Puszcza Białowieska - Puszcza Knyszyńska Zachodni (GKPn-2A) 

– 44,0%; 

− w Korytarzu Głównym Puszcza Białowieska - Puszcza Knyszyńska Wschodni GKPn-2B - 

49,6%; 

− w korytarzu lokalnym – 12,7%. 

Należy zauważyć, iż podana lesistość nie jest tożsama z powierzchnią pokrycia roślinnością 

wysoką. Korytarze te charakteryzują się bardzo dużym udziałem użytków zielonych usytuowa-

nych  

w dolinie Narwi z licznymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami, które należy zaliczyć do roślinności 

wysokiej.  

W cele ewentualnych dolesień w korytarzu lokalnym pożądane byłoby skierowanie progra-

mów zalesieniowych (np. Krajowego programu zwiększania lesistości) w pierwszym rzędzie na 

obszary tego korytarza. Ponadto, wskazanym jest  pozostawienie lub tworzenie grup drzew czy 

krzewów, zwłaszcza związanych z ciekami wodnymi (nawet niewielkimi), zagłębieniami terenu, 

śródpolnymi zabagnieniami czy oczkami wodnymi usytuowanymi w obrębie wyznaczonych kory-

tarzy. 

 
Utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych wymaga tworzenia ułatwień w pokonywaniu 

przez zwierzęta barier oraz zapobiegania ich powstawaniu. W przypadku takich barier jak ogro-

dzone odcinki dróg (nie przewiduje się na obszarze opracowania), udrażnianie korytarza powinno 
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polegać na budowie przejść dla zwierząt: górnych lub dolnych, o określonej konstrukcji i parame-

trach. Ważnym jest, aby przejścia dla zwierząt miały odpowiednią szerokość i wysokość; źle wy-

konane nie są wykorzystywane przez zwierzęta i stają się bezużytecznymi. Przejścia górne powin-

ny być odpowiednio zagospodarowane roślinnością pochodzenia miejscowego, w celu uzyskania 

efektu jego naturalności. W celu ułatwienia zwierzętom dotarcia do takiego przejścia wskazanym 

jest wykonanie ogrodzeń naprowadzających. Parametry przejść dla gatunków leśnych zostały 

podane m.in. w publikacji „Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na 

populacje dzikich zwierząt” (W. Jędrzejewskiego i inni) z 2004 roku. 

 
Na obszarze gminy nie ma dróg krajowych. Odcinki dróg wojewódzkich przebiegających 

przez elementy projektowanej sieci i dróg powiatowych w nieznacznym stopniu ograniczają moż-

liwości przekraczania ich przez zwierzęta. Pasy zajętości terenu pod te drogi są stosunkowo nie-

wielkie, ich niwelety bardziej wpisywane są w naturalne ukształtowanie ternu (mniej wykopów i 

nasypów). Również natężenie ruchu jest znacznie mniejsze niż na drogach krajowych. 

  
 Również liniowa infrastruktura energetyczna występująca na obszarze opracowania (linia 

elektroenergetyczna 110 kV, gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia „Jamał”  nie stanowią ba-

rier w przemieszczaniu się zwierzyny. Pewne utrudnienie w swobodnym przemieszczaniu się 

zwierzyny występuje na etapie realizacji tych inwestycji. Czas ich realizacji z reguły jest stosun-

kowo krótki, a po ich zakończeniu problem ograniczonej drożności korytarza praktycznie nie wy-

stępuje. 

 
Poważną barierą ograniczającą drożność korytarzy ekologicznych stanowi zwarta zabudowa, 

szczególnie o znacznej szerokości  i głębokości. W zasadzie należy unikać prowadzenia korytarzy 

przez tereny, na których taka zabudowa występuje i raczej szukać innego przebiegu korytarza z ich 

pominięciem, ponieważ udrożnienie korytarza w takim miejscu, pomimo bardzo dużych kosztów, 

byłoby bardzo trudne do osiągnięcia (a może i niemożliwe). Ta zasada miała kluczowe znaczenie  

przy projektowaniu korytarzy. Z korytarzy zostały wyłączone powierzchnie zwartej zabudowy 

miejscowości gminnej oraz obszary większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie. 

 Zaprojektowane korytarze ekologiczne na obszarze gminy, które są elementami krajowej  

i regionalnej sieci ekologicznej, z uwagi na ich znaczne szerokości oraz stosunkowo niewielkie 

obszary zwartej zabudowy usytuowanej w ich obrębie, co stwarza możliwość bezpiecznego obej-

ścia  przez zwierzynę tej zabudowy, zapewniają dostateczną ich drożność, pomimo występowania 

tej zabudowy. W korytarzu lokalnym zabudowa nie występuje. 
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Występująca rozproszona zabudowa rolnicza tym bardziej nie powinna stwarzać przeszkód 

wędrującym korytarzami zwierzętom. Są to pojedyncze siedliska rolnicze odległe od siebie  

w znacznych odległościach, często ponad 100 metrów, które w nieznaczny stopniu ograniczają 

drożność korytarzy. Ważnym jest aby projektowana zabudowa  w znaczący sposób tej drożności 

nie pogarszała. Zapewnić to mogą odpowiednie zapisy w ustaleniach studiów uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Przy formułowaniu tych zapisów należy pamiętać aby pomię-

dzy gospodarstwami pozostawiać przesmyki o szerokości przynajmniej 50-100 m, choć przy za-

budowie rozmieszczonej w kilku szeregach (dłuższy odcinek przejścia przez barierę) należałoby tę 

szerokość odpowiednio zwiększyć. Przy już istniejącej zabudowie, udrożnienie potencjalnego ko-

rytarza może polegać jedynie na usunięciu ogrodzeń stałych i ewentualnie zastąpieniu ich żywo-

płotami, z pozostawionymi prześwitami lub też utrzymaniu niewielkiej wysokości ogrodzeń. 

 
Szczególnie ważnym jest utrzymanie drożności naturalnych korytarzy ekologicznych, jakimi 

są doliny rzeczne, gdzie poważną barierę stanowi zabudowa. Z uwagi na zagrożenie powodziowe 

nie powinno się jej w ogóle lokalizować w dolinach rzecznych. Jeżeli jednak już istnieje, należy 

dążyć, aby nie dochodziła do samego koryta rzeki, jak również nie stawiano tam ogrodzeń, unie-

możliwiających przemieszczanie się zwierzętom wzdłuż cieku. Również ważnym jest, aby przy-

czółki mostów były odsunięte od koryta rzeki, przynajmniej na kilka, a najlepiej kilkanaście me-

trów. Mosty należy prowadzić na estakadach, prowadzonych, w optymalnym, wariancie, przez 

całą szerokość terasy rzecznej.  

Ważnym jest również utrzymywanie naturalnej roślinności łęgowej w dolinach rzecznych 

jak również jej odbudowywanie, a przynajmniej tworzenie zarośli wierzbowych.  

 
Utrzymanie korytarzy ekologicznych nie wymaga stosowania ścisłego reżimu ochronnego. 

W ich obrębie można prowadzić gospodarkę rolną, hodowlaną, prace leśne, pozyskiwać owoce 

runa leśnego, czy grzyby, a w dolinach rzek zakładać np.: plantacje wikliny. Tereny te mogą być 

wykorzystywane również dla rekreacji i turystyki, pod warunkiem, że związana z tym infrastruktu-

ra nie będzie utrudniać funkcjonowania korytarzy. 

W miejscach newralgicznych korytarza, stanowiących jego wąskiego gardło, na przykład  

w rejonie przejść dla zwierząt przez drogi, należy ograniczyć lub wyeliminować działania, które 

mogłyby zniechęcać zwierzęta do jego wykorzystania, m.in. zrezygnować z polowań i zwalczać 

kłusownictwo.  

Ważnym jest również, aby w ramach obowiązujących ocen oddziaływania na środowisko dla 

nowych inwestycji, uwzględniano także ich wpływ na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych. 
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Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć, które trwale dzieliłyby przestrzeń na sektory oraz były 

uciążliwe dla środowiska. Bardzo istotnym jest prawidłowo (w stopniu wyczerpującym problema-

tykę) wykonywane raporty oddziaływania na środowisko dla wszelkich projektowanych inwesty-

cji drogowych i budowlanych w dolinach rzecznych. 

 
 

7. UWARUNKOWANIA PRAWNE TWORZENIA KORYTARZY EKOLOGI CZNYCH  

W obowiązującym ustawodawstwie prawnym dotyczącym ochrony środowiska, ochrony 

przyrody i planowania przestrzennego istnieje mechanizm, który pozwala na wyznaczenie koryta-

rzy ekologicznych oraz na ich kształtowanie w sposób umożliwiający stworzenie optymalnych 

warunków dla migrującej zwierząt. 

Mechanizmem takim jest procedura sporządzania i uchwalania przez rady gmin dokumenta-

cji planistycznej dla obszarów gmin, której obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokumentami tymi są: studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obejmujące obszar całej gminy (przypadki sporadyczne) lub część jej obszaru (powszechna prak-

tyka). Uchwalony przez radę gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje się 

aktem prawa miejscowego. Natomiast uchwalone przez radę gminy studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy pomimo, że nie jest aktem prawa miejscowego 

(art.9, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustalenia zawarte w nim są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Zarówno w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak rów-

nież miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinny być, między innym,  obo-

wiązkowo uwzględnione: 

•  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

•  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie; 

•  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy. 

 Zasadniczym dokumentem, na podstawie którego sporządzane jest studium jak również 

plan miejscowy jest opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru całej gminy. Obowiązek jego spo-

rządzenia wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Jest to dokumentacja posiadająca kluczo-

we znaczenie w procesie sporządzania studiów i  planów miejscowych. Wykonywana jest na pod-

stawie kompleksowych badań i pomiarów terenowych, obejmujących m.in.: 

•  wskazanie obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 
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•  wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów 

środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane 

potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różno-

rodności biologicznej; 

•  wskazanie powiązań przyrodniczych obszaru objętego opracowaniem ekofizjograficznym 

z jego szerokim otoczeniem;  

•  wskazanie obszarów ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środo-

wiska, w tym przyrody (formy ochrony przyrody, ochrona gatunkowa, ochrona siedlisk). 

 
Końcowym efektem opracowania ekofizjograficznego powstałego w wyniku analiz wykona-

nych na podstawie kompleksowych badań i pomiarów terenowych oraz analiz dostępnych materia-

łów kartograficznych, planistycznych, planów ochrony i planów urządzania lasów, a także mate-

riałów archiwalnych inwentaryzacyjnych i studialnych, jest kompleksowa ocena przydatności śro-

dowiska dla różnego rodzaju użytkowania i wskazanie terenów dla pełnienia różnych funkcji: 

mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej i innych,  z obowiązkiem zachowania 

ciągłości powiązań struktur przyrodniczych w skali lokalnej, jak również w skali ponadlokalnej 

(regionalnej, krajowej). 

Tak więc opracowanie ekofizjogaficzne jest dokumentem, który wyznacza i ustanawia po-

wiązania przyrodnicze (sieć ekologiczną), które bezwzględnie powinny być respektowane przy 

sporządzaniu studiów i planów miejscowych i jest dokumentem kontrolnym (stanem odniesienia) 

przy dokonywanych zmianach, zarówno w studiach jak również planach miejscowych.  

Teren, który w studium lub planie został wyłączony z zainwestowania, z uwagi na jego cen-

ne walory przyrodnicze, był tym samych chroniony przed zainwestowaniem, co wynikało z uwa-

runkowań opracowania ekofizjograficznego. Każda kolejna zmiana studium czy planu powinna 

respektową wartości środowiska wynikające z tego opracowania, chroniąc go przed, nie zawsze 

słusznymi (wymuszonymi), decyzjami (zmianami studiów i planów miejscowych). Zatem ranga 

opracowania ekofizjograficznego, jako dokumentu sporządzanego na potrzeby planistyczne gmi-

ny, ustalającego zasady ochrony środowiska jest ogromna. 

Obszar gminy jest zbyt małym obszarowo, ażeby dostrzec na nim struktury przyrodnicze 

pełniące funkcje powiązań ponadlokalnych – szczególnie regionalnych, krajowych i kontynental-

nych. Wymaga to opracowań uwzględniających większych obszarów: województwa, kraju. Dlate-

go też zaprojektowana sieć ekologiczna na poziomie regionalnym (związana funkcjonalnie z siecią 

krajową) powinna zostać przyjęta jako nadrzędna w opracowaniach ekofizjograficznych poszcze-
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gólnych gmin, a tym samym uwzględniona w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego i planach miejscowych. 

Szczególną rolę do spełnienia ma prognoza oddziaływania na środowisko, która jest obliga-

toryjnym dokumentem, zarówno do każdego projektu studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy, jak również do każdego projektu planu miejscowego. 

Jest to dokument określający, analizujący i oceniający istniejący stan środowiska oraz cele 

ochrony środowiska w kontekście konkretnego studium czy planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy. Rolę prognozy można określić więc jako oceniającą zgodność projektu studium  

i projektu planu z opracowaniem ekofizjograficznym.  

W procedurze sporządzania i uchwalania studium i planu, projekty tych dokumentów podle-

gają opiniowaniu bądź uzgadnianiu przez właściwe organy. Projektowany dokument powinien 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego, a prognoza powinna 

stwierdzać bądź zaprzeczać jego zgodność z ustaleniami opracowania ekofizjograficznego.  

W przypadku braku zgodności z opracowaniem ekofizjograficznym, sporządzający dokument po-

winien dokonać jego korekty lub ustosunkować się do powstałych rozbieżności. 

Ustawa o ochronie przyrody definiuje korytarz ekologiczny jako obszar umożliwiający mi-

gracje roślin, zwierząt lub grzybów oraz wskazuje także formę jego ochrony – obszar chronionego 

krajobrazu – mogącą spełniać jego funkcję. Niestety, w katalogu zaproponowanych zasad  dla ob-

szarów chronionego krajobrazu brak jest zapisów bezpośrednio odnoszący się do ochrony koryta-

rzy ekologicznych. 

Kwestia korytarzy ekologicznych znalazła swe miejsce również w rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt ob-

jętych ochroną. Określa ono między innymi sposoby ochrony gatunków dziko występujących 

zwierząt, polegające na: 

•  tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migrację; 

•  zapewnieniu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek  

i kanałów; 

•  rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek; 

•  instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowy-

mi.  

Z uwagi na fakt, iż studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny obowiązkowo uwzględniać zasady 

ochrony przyrody, zatem również powinny wskazywać lokalizacje korytarzy ekologicznych  

i określać ograniczenia w ich użytkowaniu. 
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Pomimo scharakteryzowanych powyżej uregulowań prawnych, problematyka korytarzy eko-

logicznych w planowaniu przestrzennym oraz projektowaniu wszelkiego rodzaju inwestycji,  

w tym w szczególności liniowych, jest daleka od zadowalającej. Prawdopodobnie jest to wynik 

niedoceniania roli jaką przypisuje się szlakom migracyjnym zwierząt, co z kolei może wynikać  

z braku rzetelnej wiedzy na ten temat. Ponadto istniejące w tej materii uregulowania prawne są, 

jak się okazuje w praktyce, zbyt ogólnie sformułowane, by zabezpieczyć korytarze przed utratą 

pełnionej funkcji.  

Wobec powyższego, koniecznym jest podjęcie działań w celu usankcjonowania korytarzy 

ekologicznych w odpowiednich dokumentach planistycznych oraz zapewnienie utrzymania ich 

drożności w szczególności: poprzez: 

•  uwzględnienie przebiegu korytarzy ekologicznych (sieci ekologicznej) w dokumentach 

planistycznych na wszystkich poziomach planowania: krajowym, regionalnym i lokalnym 

(gminnym), z określeniem zasad ich kształtowania w celu zapewnienia im właściwej  

drożności; 

•  odmowę uzgodnień i formułowanie negatywnych opinii przez organy uprawnione i zobo-

wiązane do takich czynności w przypadku braku zgodności projektu dokumentu z wyma-

ganiami dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody; 

•  odmowę uzgodnień przez organy uprawnione i zobowiązane do takich czynności dla 

przedsięwzięć mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie korytarzy ekolo-

gicznych; 

•  nowelizację ustaw: o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz prawo ochrony środowiska, wprowadzając odpowiednie zapisy o konieczności za-

chowania i odtwarzania korytarzy ekologicznych. 
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