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Korytarze ekologiczne istotne dla ochrony populacji i siedlisk
niedźwiedzi. Punkty krytyczne w ochronie łączności ekologicznej
w Karpatach

W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy sieci ekologiczne o charakterze
ogólnokrajowym: (1) koncepcja korytarzy ekologicznych ECONET Polska1; (2) koncepcja
korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 20002 oraz (3) projekt
korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce opracowany
na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Jędrzejewski i in. 2005). Niniejszy Program został
oparty na projekcie korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000,
wykonanym w Instytucie Badania Ssaków PAN we współpracy z Instytutem Ochrony
Przyrody PAN oraz Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”. Głównym założeniem projektu
było zapewnienie łączności i spójności ekologicznej sieci Natura 2000 oraz innych
obszarów prawnie chronionych na terenie kraju3. Projekt powstał w 2005 roku i jest
nadal rozwijany, obecnie powstała nowa wersja sieci ekologicznej4. Niniejszy
dokument oparty jest na tym nowym zaktualizowanym projekcie (ryc. 1).
Polska populacja niedźwiedzi zamieszkuje jedynie pasmo Karpat. Jest ona tylko
północną częścią większej populacji zachodnio-karpackiej i północno-zachodnią częścią
populacji wschodnio-karpackiej . Ponieważ w Polsce migracje po za obszar Karpat są
praktycznie niemożliwe (silna urbanizacja terenu oraz niska lesistość na obszarze
pogórzy karpackich oraz u podnóża gór), działania na rzecz ochrony niedźwiedzi
powinny koncentrować się na korytarzu karpackim, ze szczególnym uwzględnieniem
dolin rzecznych oraz połączeń transgranicznych ze Słowacją, Czechami i Ukrainą
(ryc. 2).
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Ryc. 1. Sieć korytarzy ekologicznych w Polsce (najnowsza wersja, 2011 rok).
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Ryc. 2. Główne połączenia ekologiczne na obszarze Karpat Zachodnich w Polsce i na Słowacji.

Ciągłość ekologiczna polskich Karpat jest zakłócona jedynie w kilku miejscach.
Korytarze ekologiczne przebiegają przez długie zalesione grzbiety górskie stanowiące
zarówno ostoję wielu gatunków zwierząt, jak i trasy ich migracji. Karpaty są jednak
obszarem o dużej gęstości zaludnienia, czego efektem jest wysokie zagęszczenie
zabudowy w dolinach i kotlinach śródgórskich. Takie tereny zabudowane w niektórych
miejscach przecinają korytarze ekologiczne prowadząc do fragmentacji środowiska.
Miejsca takie określone zostały jako „punkty krytyczne” albo „hot-spots”. W niniejszym
opracowaniu jako punkty krytyczne w sieci zaliczone zostały również odcinki korytarzy
przecinane przez drogi o dużym natężeniu ruchu. W takim przypadku za punkt
krytyczny uznano obszar w odległości do 500 m od drogi.
Lokalizacja punktów krytycznych w sieci ekologicznej polskiej części Karpat
przedstawiona została na mapie (ryc. 3). Dla każdego istniejącego punktu krytycznego
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przygotowano dokładniejsze mapy sytuacyjne (ryc. 4). W tabeli 1 przedstawiony jest
wykaz punktów krytycznych wraz z opisem i proponowanymi rozwiązaniami problemu.
Potencjalnymi zagrożeniami dla sieci ekologicznej obszaru Karpat są:
 budowa

ogrodzonych

dróg

ekspresowych

(S7

Kraków-Chyżne,

S19 Rzeszów-Barwinek),
 budowa dróg dwupasmowych (DK47 „Zakopianka”) i modernizacja istniejących
związana z poszerzeniem pasa drogowego lub zwiększeniem parametrów drogi,
 wzrost natężenia ruchu na istniejących drogach. Najbardziej zagrożone są odcinki
korytarzy przecinane przez DK87 (Nowy Sącz-Piwniczna), DK28 (Nowy Sącz-Gorlice)
i DK84 (Sanok-Krościenko),
 presja urbanizacyjna, szczególnie w dolinach rzecznych i w punktach krytycznych
korytarzy,
 rozwój infrastruktury turystycznej w kluczowych odcinkach korytarzy, w tym
np. rozwój kompleksu narciarskiego „Czorsztyn-Ski” na górze Wdżar czy ewentualne
inwestycje w kluczowych ostojach niedźwiedzi w Bieszczadach.
Oszacowanie kosztów przywrócenia każdego z punktów krytycznych powinno być
poprzedzone

szczegółowymi

badaniami.

Mimo

tego

podjęliśmy

próbę

ich

orientacyjnego wyliczenia. Całkowity obszar niezalesiony w Karpatach to około 341 500
ha. Uwzględniając koszty wykupu gruntów (20 000 PLN/ha)5 i koszty zalesienia (3 300
PLN/ha)6 oraz biorąc pod uwagę konieczność budowy minimum 11 przejść dla zwierząt
(przejścia górne, 18 mln PLN/sztuka)7, całkowity koszt wyniósłby 8 155 mln PLN.
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Ryc.3. Korytarze ekologiczne i punkty krytyczne w łączności ekologicznej (istniejące i potencjalne) w polskich Karpatach.
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Tabela 1. Wykaz istniejących i potencjalnych punktów krytycznych wraz z opisem i proponowanymi rozwiązaniami (patrz ryc. 3 i 4).
Punkt
Miejsce
krytyczny

Opis korytarza

Zagrożenia

Proponowane rozwiązania

Rodzaj
zagrożenia

1

Przełęcz
Koniakowska
(ryc. 4A)

Najważniejsze połączenie
Beskidu Śląskiego z Żywieckim

Niedostateczna lesistość i przede
wszystkim duże zagęszczenie
zabudowy. Korytarz przechodzi przez
rozproszoną zabudowę wsi Koniaków

Zwiększenie lesistości całego korytarza.
Istniejące
Wprowadzenie terenów leśnych przede wszystkim
na wszystkie większe luki pomiędzy zabudowaniami.
Powiązanie zalesień z istniejącą estakadą na drodze
S-69

1a

Jaworzynka
(ryc. 4A)

Wąski odcinek korytarza
łączący Beskid Żywiecki ze
Śląskim i z czeskimi Beskidami

Rozwój zabudowy miejscowości
Jaworzynka w Polsce i Skalite na
Słowacji, ewentualny rozwój
infrastruktury turystycznej
i narciarskiej

Objęcie ochroną rezerwatową pasma górskiego,
bezwzględny zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz
infrastruktury narciarskiej

2

Zabudowa rozproszona, lokalnie
Ochrona i przywracanie ciągłości wzdłuż doliny
Beskid Żywiecki Połączenie uzupełniające do
głównego grzbietu karpackiego, zwarta. Gęste zabudowania w dolinie rzecznej. Również ze względów
przeciwpowodziowych korzystne byłyby zmiany w
lokalne znaczenie
rzeki Soły
zagospodarowaniu doliny Soły

3

Krzeszów

Jedyne połączenie Beskidu
Rozwój zabudowy miejscowosci
Małego z resztą Karpat, jedynie Krzeszów i Tarnawa Górna
lokalne znaczenie dla populacji
niedźwiedzi

Uwzględnienie korytarza w planach
zagospodarowania, zakaz lokalizacji nowej
zabudowy

Potencjalne

4

Przełęcz
Spytkowicka
(ryc. 4B)

Jedno z najważniejszych
Droga krajowa nr 7. Natężenie ruchu
połączeń w polskich Beskidach, wg SDR 2010 wynosi ok. 6 200
ten odcinek korytarza łączy
pojazdów/dobę przy dużym udziale

Konieczne zaplanowanie odpowiednich przejść dla
zwierząt dużych (przynajmniej jeden most
krajobrazowy o długości min 80m). Dodatkowo

Istniejące

7

Potencjalne

Istniejące

Gorce i Beskid Wyspowy z
samochodów ciężarowych
Beskidem Żywieckim a poprzez
niego ze Słowacją

nieduże zadrzewienia osłonowe w kilku miejscach,
przede wszystkim od strony miejscowości Podwilk

5

Dolina Bielanki
(ryc. 4B)

Jedno z najważniejszych
Niedostateczna lesistość i zabudowa
połączeń w polskich Beskidach, zwarta miejscowości Bielanka
ten odcinek korytarza łączy
Gorce i Beskid Wyspowy z
Beskidem Żywieckim a poprzez
niego ze Słowacją

Konieczna ochrona jedynego względnie
zachowanego fragmentu korytarza na Przełęczy
Pieniążkowickiej (szerokość terenu
niezabudowanego 400m) konieczne dolesienia.
Drugim miejscem gdzie można podjąć działania
restytucyjne jest była stacja górska owczarstwa.
Znajduje się tam około 500m przesmyk między
terenami zabudowanymi który można by rozważyć
jako obszar do zalesienia

6

Zakopianka
(ryc. 4B)

Jedno z najważniejszych
Droga krajowa nr 47 (Zakopianka).
połączeń w polskich Beskidach, Natężenie ruchu wg SDR2010 około
ten odcinek korytarza łączy
14 000 pojazdów na dobę
Gorce i Beskid Wyspowy z
Beskidem Żywieckim a poprzez
niego ze Słowacją

Konieczne zaplanowanie odpowiednich przejść dla Istniejące
zwierząt, przynajmniej jedno przejście dolne o
charakterze estakady i jeden most krajobrazowy (dł.
80m)

7

Nowy Targ Ludźmierz
(ryc. 4B)

Uzupełniające połączenie
Beskidu Żywieckiego ze
Spiszem, lokalne znaczenie

Obszar odlesiony, zabudowa
rozproszona, tereny przemysłowe

Konieczne zalesienie możliwie jak największego
obszaru. Bezwzględny zakaz lokalizacji nowych
obiektów przemysłowych i usługowych, zakaz
wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej

Istniejące

8

Jurgów Podspady

Główne połączenie Tatr i
Beskidów poprzez Magurę
Spiską

Wzrost natężenia ruchu na drodze
krajowej nr 97

W przypadku znacznego zwiększenia natężenia
ruchu konieczna lokalizacja przejść dla zwierząt

Potencjalne

8

Istniejące

Rozwój kompleksu narciarskiego
„Czorsztyn-Ski” usytuowanego na
górze Wdżar, wzrost natężenia ruchu
na drodze wojewódzkiej nr 969

Ochrona przed rozwojem zabudowy na tym
obszarze, rozwój infrastruktury narciarskiej poza
obszarem korytarza

Potencjalne

Dolina Dunajca- Jedno z najważniejszych
Beskidy
połączeń w polskich Beskidach,
zapewnia łączność Gorców z
(ryc. 4C)
Beskidem Sądeckim a w
szerszej skali Beskidów
Zachodnich ze Wschodnimi

Gęsta zabudowa w dolinie Dunajca,
umocnienia brzegów doliny,
względnie duże natężenie ruchu na
drodze wojewódzkiej nr 969 (ponad
5 000 pojazdów/dobę, 2005r.)

Ochrona brzegów rzeki przed zabudowywaniem,
wprowadzenie zadrzewień wzdłuż rzeki, zalesienie
pozostałych niezabudowanych fragmentów doliny,
objęcie ochroną rezerwatową całego fragmentu
doliny na wysokości rez. Kłodne, rezygnacja z
murów oporowych na rzecz innych rozwiązań.
Należy również zastanowić się nad minimalizacją
wpływu drogi nr 969 (być może aktywne systemy
ostrzegawcze, znaki z ograniczeniem prędkości,
elementy odblaskowe)

Istniejące

10a

Dolina Dunajca- Uzupełniające połączenie do
Pieniny (ryc. 4C) korytarza prowadzącego z
Beskidu Sądeckiego przez Małe
Pieniny, Pieniny w Tatry, raczej
lokalne znaczenie

Nowo powstająca zabudowa
rozproszona pomiędzy Szczawnicą
a Krościenkiem (osiedle Piaski),
niedostateczna lesistość, presja
turystyczna

Ochrona prawego brzegu Dunajca, zalesienie
Istniejące
stoków Beskidu Sądeckiego i objęcie terenu ochroną
rezerwatową w celu ograniczenia
niekontrolowanego ruchu turystycznego

11

Dolina Popradu Bardzo ważne połączenie, tym Gęsta zabudowa w dolinie Popradu
niemniej na odcinku
(ryc. 4C)
granicznym doliny Popradu
ciągłość ekologiczna jest
zachowana w dobrym stanie
zatem polski odcinek doliny ma
znacznie uzupełniające lokalne

9

Góra Wdżar

10

Jedno z połączeń Gorców z
resztą Karpat, względnie mało
pofragmentowane (brak
zabudowy)

9

Ochrona brzegów rzeki przed zabudowywaniem,
uporządkowanie zagospodarowania terenu,
zalesienie pozostałych niezabudowanych
fragmentów doliny oraz ochrona rezerwatowa
istniejących połączeń leśnych przez dolinę

Istniejące

11a

Graniczna
Jedno z najważniejszych
Wzrost natężenia ruchu na drodze
wojewódzkiej nr 971, regulacja rzeki i
dolina Popradu połączeń w Karpatach
Zachodnich, wobec
umocnienia przeciwpowodziowe
fragmentacji polskiego odcinka
doliny jedyne w pełni
funkcjonalne połączenie
pomiędzy Beskidami
Wschodnimi i Zachodnimi

12

Góry
Grybowskie

Główny korytarz ekologiczny
Wzrost natężenia ruchu na drodze
Lokalizacja przejść dla zwierząt
pomiędzy Beskidem Sądeckim a krajowej nr 75 i drodze wojewódzkiej
Niskim, jest to podstawowe
nr 981
połączenie ekologiczne
pomiędzy Karpatami
Wschodnimi i Zachodnimi

Potencjalne

13

Dolina Ropy
w Szymbarku

Jedno z dwóch najważniejszych
połączeń Beskidów z Pogórzami
i obszarami położonymi dalej
na północ

Gęsta zabudowa wsi Ropa i Szymbark.
Silna fragmentacja poprzez zabudowę
i brak lasów całego korytarza
utrudniająca migracje niedźwiedzi na
północ. Duże natężenie ruchu na
drodze krajowej nr 28

Bardzo trudna sytuacja z powodu znacznego
obszaru zajętego przez rozproszoną zabudowę.
Ochrona i dolesianie dolin potoków i doliny Ropy w
celu stworzenia sieci lokalnych korytarzy
ekologicznych. Lokalizacja przejść dla zwierząt

Istniejące

13a

Nowy SączGrybów

Jedno z dwóch połaczeń
Beskidów z Pogórzami,
znaczenie przede wszystkim ze
względu na ewentualne
rozprzestrzenianie się populacji
niedźwiedzi na północ

Duże natężenie ruchu na drodze
krajowej nr 28 i fragmentacja
korytarza poprzez zabudowę i tereny
rolnicze.

Dolesienie korytarza i lokalizacja przejść dla zwierząt Istniejące

10

Uporządkowanie planów zagospodarowania
przestrzennego, niedopuszczenie do zabudowania
tego odcinka. Uwzględnienie migracji zwierząt przy
planowaniu zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Potencjalne

14

Dukla-Barwinek Kluczowy odcinek dla łączności
Karpat Zachodnich ze
(ryc. 4D)
Wschodnimi w skali
ogólnoeuropejskiej

Droga krajowa nr 9. Natężenie ruchu
wg SDR2010 między 3 500 a 6 500
pojazdów/dobę. Obecne natężenie
ruchu nie stanowi jeszcze silnej
bariery, jednak wraz z jego wzrostem
problem fragmentacji w tym miejscu
będzie narastał

Zaplanowanie kilku przejść dla zwierząt w tym
przede wszystkim przejść górnych / mostów
krajobrazowych oraz mostów poszerzonych

Istniejące

14a

Dukla-Barwinek Główny korytarz karpacki
(Beskid Niski) kluczowy dla
(ryc. 4D)
łączności Karpat Zachodnich z
Wschodnimi

Droga ekspresowa S-19. Planowana
ogrodzona droga ekspresowa która
przy braku właściwych rozwiązań
doprowadzi do całkowitej
fragmentacji środowiska

Zaplanowanie przejść dla zwierząt, preferencja dla
przebiegu drogi na estakadach / w tunelach

Potencjalne

15

Pogórze
Przemyskie

Wzrost natężenia ruchu na drodze
Lokalizacja przejść dla zwierząt
krajowej nr 28 (odcinek SanokPrzemyśl), ewentualna modernizacja
drogi oraz wzrost presji urbanizacyjnej
i turystycznej na region

Potencjalne

16

Dolina Strwiąża Korytarz łączący po polskiej
stronie Pogórze Przemyskie z
Bieszczadami, obszar
siedliskowy niedźwiedzi

Wzrost natężenia ruchu na drodze
krajowej nr 84

Potencjalne

Pogórze Przemyskie oraz Góry
Sanocko-Turczańskie stanowią
północną część rozległego
obszaru siedliskowego
niedźwiedzi

11

Lokalizacja przejść dla zwierząt

(A) punkty krytyczne 1-2

12

(B) punkt krytyczny 4-7

13

(C) punkt krytyczny 10-11

14

(D) punkt krytyczny 14

Ryc. 4. Szczegółowe mapy istniejących punktów krytycznych w łączności ekologicznej na obszarze Karpat.
(A) punkty krytyczne 1-2; (B) punkt krytyczny 4-7, (C) punkt krytyczny 10-11, (D) punkt krytyczny 14.
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