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1. Fragmentacja krajobrazu i kompensacje przyrodnicze 

 

1.1. Fragmentacja krajobrazu i sposoby jego defragmentacji 

Potrzeba coraz szybszego, wygodniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się ludzi  
i przewożenia towarów prowadzi do rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu (dsr). Na całym świecie powstają 
nowe autostrady, magistrale, drogi ekspresowe i szybkobieżne linie kolejowe. Dzielą one 
w sposób trwały naturalne układy przyrodnicze na wiele mniejszych wyizolowanych obszarów, stając się, 
niestety, barierą nie do przebycia dla zwierząt. Ten proces nazywa się fragmentacją krajobrazu. 

Dzikie zwierzęta cyklicznie zmieniają miejsca swojego pobytu w poszukiwaniu nowych żerowisk  
i wodopojów, schronienia i terenów rozrodu. Tradycyjnie migrują pomiędzy obszarami pobytu letniego  
i zimowego. Sieć arterii komunikacyjnych przerywa naturalne ścieżki migracyjne, tworząc wyizolowane 
„sztuczne wyspy”, na których zwierzęta krzyżują się z blisko spokrewnionymi osobnikami. Brak możliwości 
wymiany genetycznej między lokalnymi populacjami w konsekwencji prowadzi do ich degeneracji, 
drastycznego spadku liczebności, a nawet stopniowego wymierania. Według teorii Józefa Curzydły, „[…] jeśli 
w danym obszarze przebywa do 500 osobników danego gatunku zwierząt, to nie zapewnia się im właściwego 
genetycznego rozwoju i to prowadzi do degeneracji genetycznej […]” [14, s. 63]. 

W krajach europejskich po drugiej wojnie światowej wybudowano sieci autostrad i dróg ekspresowych, 
dzieląc niewielkie obszary krajobrazu na małe części. W krajach o mniejszej powierzchni dzięki m.in. 
rozwiniętej sieci drogowej nastąpił znaczny rozwój gospodarczy [13, 65, 128]. Ale już w latach 60. ub.w. 
zaczęto dostrzegać na tych obszarach problemy ekologiczne i drastyczne zmniejszenie się liczby dzikich 
zwierząt. Ekolodzy zaczęli domagać się przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, a naukowcy 
zaczęli prowadzić intensywne badania dotyczące liczebności obserwowanych zjawisk w celu rozwiązania 
problemu i w miarę niezakłóconego funkcjonowania zwierząt w pociętym drogami środowisku. Drogi 
z dużym natężeniem ruchu stanowiły bowiem znaczne przeszkody dla zwierząt i odwrotnie: zwierzęta 
chcące się przemieścić przez wybudowane drogi do innych siedlisk i nowych miejsc żerowania stanowiły 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (ryc. 1.1). 

 

 

Ryc. 1.1. Przykład pokazujący, że zwierzęta mogą na nieogrodzonych drogach mniejszego znaczenia  
wbiec na jezdnię i stać się przyczyną zagrożenia w ruchu drogowym 
Źródło: Michał Domagała [53]. 
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Budowa tras komunikacyjnych oznacza również znaczną ingerencję w środowisko zwierząt, spowodowaną 
hałasem, wibracjami, światłem o dużym natężeniu, wzrokowym kontaktem z nieznanymi obiektami. 
Zdezorientowane i przerażone zwierzęta bardzo często giną w wypadkach drogowych. Aby temu 
przeciwdziałać, projektuje się w ramach kompensacji specjalne przejścia pozwalające im bezpiecznie 
przekraczać drogi o natężonym ruchu samochodowym. 

Wraz z rozwojem sieci transportowych, szczególnie dróg, wzrasta ich wpływ na fragmentację środowiska 
i przede wszystkim siedlisk. Im mniejsza jest powierzchnia bytowania zwierząt, tym bardziej nasilają się 
negatywne zjawiska. 

Infrastruktura drogowa powoduje degradację lub utratę siedliska spowodowaną efektem zaburzenia (zob. 
ryc. 1.2 – szare korytarze) oraz izolację poszczególnych osobników danego gatunku zwierząt. Wraz 
z rosnącą gęstością infrastruktury obszary nietkniętych siedlisk (zob. ryc. 1.2 – białe pola) kurczą się i stają 
się niedostępne dla większości zwierząt dziko żyjących. Pozostałości nadających się dla zwierząt siedlisk 
stają się ostatecznie zbyt małe i odizolowane, aby ochronić lokalne populacje przed wyginięciem. Krytyczny 
próg gęstości dróg jest właściwy dla danego gatunku zwierząt, ale zależy również od cech krajobrazowych 
i infrastrukturalnych. 

 

Ryc. 1.2. Zmniejszenie liczby osobników w miarę zwiększania się gęstości dróg na powierzchni 100 ha  
Źródło: opracowanie graficzne Andreas Seiler [40, rys. 3.12, s. 49, tł. A. Sołowczuk]. 

 

Rozpatrując problem fragmentacji krajobrazu, trzeba go analizować w szerszym kontekście, gdyż układy 
komunikacyjne są powiązane z infrastrukturą, która również powoduje straty i izolację siedlisk. Badania, 
dotyczące skumulowanych skutków fragmentacji spowodowanej infrastrukturą drogową, muszą dotyczyć 
większych obszarów i obejmować dłuższe okresy niż badania, które odnoszą się do głównych skutków 
pojedynczego połączenia drogowego lub kolejowego. Ocena stopnia rozdrobnienia krajobrazu z powodu 
infrastruktury nie jest prostym zadaniem. Zależy ona bowiem od analizowanych gatunków zwierząt, zakłóceń 
siedlisk i ich różnorodności na analizowanym obszarze. W COST 341 [42] zespół autorski zaproponował, 
a Richard T.T. Forman [75] zasugerował wykorzystanie gęstości infrastruktury jako prostego sposobu 
analizowania rozdrobnienia krajobrazu (ryc. 1.2). Cytowany sposób można dowolnie uzupełniać, dodając 
potrzebne informacje o analizowanych gatunkach zwierząt, gęstości dróg na danym obszarze, klasie drogi, 
prędkości, średnicy korony drzew itd. 

Analiza danych przedstawionych na ryc. 1.2 wskazuje, że przy gęstości dróg wynoszącej  
ok. 0,5 km/km2 siedliska zwierząt nie są zagrożone, a migracja do nowych żerowisk jest swobodna. Szare 
korytarze ilustrują sieć dróg, a białe powierzchnie są to obszary niezakłóconych siedlisk. Przy gęstości dróg 
równej 1 lub 2 km/km2 migracja zwierząt jest jeszcze możliwa, ale już bardzo ograniczona [239]. W miarę 
zagęszczania się sieci drogowej na danym obszarze liczba zamieszkujących zwierząt stopniowo maleje, 
obszary niezakłóconych siedlisk są coraz mniejsze i stają się dla zwierząt niedostępne. 

Pozostałości fragmentów odpowiedniego siedliska mogą ostatecznie stać się zbyt małe i wyizolowane, aby 
zapobiec wyginięciu miejscowych populacji. Natomiast przy gęstości dróg równej 3 km/km2 występują już 
bardzo duże ograniczenia, a fragmentacja krajobrazu powoduje ekologiczne problemy. Krytyczny próg 
w gęstości drogi można stwierdzić przy gęstości równej 4 km/km2 – siedliska zwierząt zanikają, a obszar jest 
dla nich niedostępny. Reasumując powyższe, przy gęstości drogi od 1 do 2 km/km2 należy rozważać 
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wszelkie dostępne środki i sposoby chroniące zwierzęta i zapewniające im migrację, a przy gęstości 
3 km/km2, oprócz budowy specjalnych przejść dla zwierząt, należy przeprowadzać dodatkowe prace 
ekologiczne związane z odnawianiem siedlisk. 

We francuskich wytycznych [195] wskazano na inną, choć podobną, zależność. Fragmentację środowiska 
przedstawiono nie jako funkcję gęstości dróg na danym obszarze, a jako funkcję zależną od powierzchni 
danego obszaru ograniczonego drogami (ryc. 1.3). Jeśli obszar pomiędzy drogami ma powierzchnię 240 ha, 
to nie ma problemów środowiskowych, jeśli chodzi np. o populację zająca. Przy dwukrotnie mniejszej 
powierzchni pomiędzy drogami zachodzi potrzeba kompensacji przyrodniczych; mogą się pojawiać problemy 
z utrzymaniem wybranych populacji zająca. Natomiast przy jeszcze mniejszej powierzchni (60 ha) 
egzystencja populacji zająca zamieszkującej na danym obszarze jest poważnie zagrożona. W krótkim 
czasie może dojść do dużych problemów genetycznych, niezbędne jest więc podjęcie wszelkich działań 
kompensacyjnych. Przy powierzchni obszaru ograniczonego drogami równej lub mniejszej niż 30 ha 
populacja zająca nie ma szans na przetrwanie. 

 

 

Ryc. 1.3. Wpływ powierzchni obszaru bytowania na populacje zająca 
Źródło: opracowanie graficzne na podstawie [193, rys. 2, s. 5].  

 

Przykładem wpływu gęstości dróg na fragmentację krajobrazu może być sieć drogowa w Szwajcarii. 
Wykorzystując naturalną konfigurację terenu, w Szwajcarii buduje się wiele dróg z umiejscowieniem 
głównych ciągów drogowych poniżej istniejącego terenu, czyli w tunelach, nie burząc tym samym 
naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, co zilustrowano na ryc. 1.4–1.5. W Szwajcarii, niezależnie od gęstości 
dróg, wybudowano przejścia wspomagające migrację zwierząt – zarówno na terenie pagórkowatym 
(ryc. 1.4), jak i rolniczym (ryc. 1.5), przy różnym zlokalizowaniu i kształcie kompleksu leśnego. 

W Europie mimo wszystko jest bardzo dużo obszarów o małej gęstości dróg stanowiących naturalne 
obszary ekologiczne. Nadal jednak ocena, jakiej powierzchni obszar jest wymagany do zapewnienia 
przeżycia danego gatunku zwierząt, jest nie do końca możliwa. Zdaniem większości badaczy  
z dziedziny ekologii [28, 42, 68, 71, 75, 102, 117, 142, 167, 193, 194, 222, 223, 234, 239] najlepszym 
rozwiązaniem przeciwdziałającym procesowi fragmentacji jest kompensacja obszarów przyrody dla dzikich 
zwierząt. 

Czasami decyzje są ekstremalne, gdyż wymagają trwałego lub tymczasowego zamknięcia dróg. Zamykanie 
dróg pozwala zmniejszyć dostęp zmotoryzowanym turystom do siedlisk przyrody, jednak jest to rozwiązanie 
ostateczne i stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych podejmowane są 
próby zamykania dróg w ramach programu ochrony niedźwiedzia grizzly (Grizzly Bear Conservation 
Program) [68, 236]. Jednak są to rzadkie przypadki w konkretnych wybranych rejonach w celu ochrony 
niedźwiedzi i zapewnienia im dostępu do siedlisk. 
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Ryc. 1.4. Przykład przyjścia górnego na terenie 
pagórkowatym rolniczym, z równoległym do drogi 
kompleksem leśnym; autostrada A1 – Szwajcaria 
w pobliżu Cuarny 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 1.5. Przykład przyjścia górnego na terenie płaskim 
rolniczym, z nieciągłymi zagajnikami leśnymi; autostrada 
A1 − Szwajcaria w pobliżu Lully 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

W Europie przypadki zamykania dróg są niezmiernie rzadkie, a nawet czasowe zamknięcia stosowane są na 
krótkich odcinkach i ograniczają się do sezonów związanych z okresową migracją. A w sytuacji, gdy 
czasowe zamknięcie dróg jest niemożliwe, stosuje się inne środki zaradcze, np. tworzy się tymczasowe 
przejścia lub objazdy. 

Coroczne czasowe zamykanie dróg dla ruchu kołowego stosuje się na Wyspie Bożego Narodzenia  
w pobliżu Australii (Christmas Island), znajdującej się ok. 380 km na południe od Jawy. Największą atrakcją 
turystyczną jest coroczna migracja ok. 100 mln czerwonych krabów [112], które przemieszczają się z lasu do 
morza, by złożyć w wodach ikrę. Kraby potrzebują ok. 5−7 dni, by dotrzeć z lasu do morza. Deszcze 
i wilgotne powietrze podczas zachmurzonych dni przyczyniają się do trudnych warunków, które powodują, 
że droga do morza jest długa i trudna. Gdy samice złożą w morzu jaja, po ok. miesiącu wylegają się młode 
larwy długości ok. 5 mm. Po zakończeniu procesu wylęgania małe kraby wraz z dorosłymi osobnikami 
wracają do swoich siedlisk. Po czym kraby znikają w skalnych kryjówkach, pod złamanymi gałęziami 
i w rumowiskach lasu, aż do następnej migracji. Podczas szczytu migracji liczba krabów jest tak duża, że 
trzeba na krótkie okresy zamykać odcinki dróg znajdujące się na trasie migracji. Jasne czerwone pancerze 
krabów i ich niesamowita gęstość są dostrzegalne nawet z samolotu. Te okoliczności powodują, że buduje 
się w tym okresie wzdłuż dróg charakterystyczne naprowadzenia do specjalnych przepustów [6] 
i specyficzne mosty [21], po to by masa krabów mogła bezpiecznie dotrzeć do morza i wrócić z powrotem do 
swych siedlisk. 

Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu specjalnych 
rozwiązań jest dobowe natężenie ruchu na analizowanej drodze [39, 40, 42, 187, 188, 223, 239]. Tym 
zagadnieniem zajmował się w rozprawie doktorskiej Andreas Seiler [187]. Udowodnił on, że śmiertelność 
zwierząt związana z analizowaną drogą ma największy wpływ; w perspektywie długoterminowej, na 
utrzymanie populacji dzikich zwierząt. Na ryc. 1.6 przedstawiono opracowany przez niego model 
prawdopodobieństwa śmiertelności zwierząt podczas przekraczania drogi, który zależy od dobowego 
natężenia ruchu. W modelu rozpatrzono trzy przypadki: udane przejście zwierząt przez jezdnię (zielona 
krzywa), zwierzęta chcące przejść przez drogę, ale rezygnujące z tego zamiaru z powodu hałasu i natężenia 
ruchu (niebieska krzywa), a także prawdopodobieństwo udziału procentowego zwierząt, które zginęłyby 
podczas przechodzenia przez drogę (czerwona krzywa). 
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Ryc. 1.6. Model zmian prawdopodobieństwa udziału procentowego przeżycia zwierząt podczas przekraczania drogi, zależny 
od dobowego natężenia ruchu 
Źródło: opracowanie graficzne Andreas Seiler [187, rys. 7, s. 30, tł. A. Sołowczuk). 

 

Z badań przeprowadzonych przez Andreasa Seilera (ryc. 1.6) [187] wynika, że na drogach, na których 
dobowe natężenie ruchu nie przekracza 2500 P/24h, odsetek śmiertelności zwierząt związany  
z ruchem drogowym jest mały. Podobnie jest z odsetkiem zwierząt, które zrezygnowały z przejścia ze 
względu na hałas lub natężenie ruchu. Reasumując, dobowe natężenie ruchu na drodze wynoszące <2500 
P/24h ma mały wpływ na zachowanie populacji zwierząt na danym obszarze. 

W miarę wzrostu dobowego natężenia ruchu (2500–10 000 P/24h) wzrasta prawdopodobieństwo 
śmiertelności zwierząt, a także liczba zwierząt, które rezygnują z przekroczenia drogi. W ww. przedziale 
natężenia ruchu raptownie zmniejsza się liczba udanego przekroczenia drogi. Podsumowując, na drogach 
o dobowym natężeniu ruchu w granicach 2500−10 000 P/24h, na odcinkach zlokalizowanych w pobliżu 
siedlisk i na obszarach objętych ochroną ekologiczną, należy podjąć decyzję o zastosowaniu specjalnych 
przejść w celu ochrony zwierząt dziko żyjących, a na nowych, dopiero planowanych, drogach opracować 
inne ich przebiegi omijające siedliska. 

Przy jeszcze większym dobowym natężeniu ruchu (> 10 000 P/24h) prawdopodobieństwo bezpiecznego 
przejścia zwierząt przez drogę jest niewielkie. Wiele zwierząt zbliżających się do drogi prawdopodobnie 
rezygnuje z przejścia z powodu hałasu i dużego natężenia ruchu, co oznacza, że ich śmiertelność związana 
z natężeniem ruchu jest mało prawdopodobna. Model Andreasa Seilera służy przede wszystkim do oceny 
zmian odsetka śmiertelności zwierząt spowodowanych oddziaływaniem ruchu drogowego. Mały udział 
procentowy śmiertelności zwierząt na drogach o dużym natężeniu ruchu można zinterpretować w sposób 
następujący: bezpośrednio na drodze nie dochodzi do zdarzeń drogowych, ale skutki oddziaływania drogi na 
populacje zwierząt w siedliskach prowadzą do ich zatrzymywania się na danym obszarze i w konsekwencji − 
do izolacji i degeneracji gatunków zwierząt żyjących na tym obszarze. Zgodnie z opinią Andreasa Seilera 
wskazane na wykresie (ryc. 1.6) wartości i przebieg krzywych mogą ulec nieznacznym zmianom przy 
rozpatrywaniu poszczególnych gatunków zwierząt. 

Rozdrobnienie siedlisk jest procesem rozdzielającym jednolite siedlisko na mniejsze obszary, które stają się 
coraz bardziej odizolowane od siebie. Na początku procesu naturalnej fragmentacji podział siedliska 
powoduje zmniejszenie różnorodności gatunków zwierząt i krajobrazu (ryc. 1.7a). Pod koniec procesu 
naturalnej fragmentacji, gdy dochodzą już czynniki związane z infrastrukturą drogową, wpływ podziału 
siedliska na izolację staje się większy [85]. Z badań Henrika Andréna [7] wynika, że liczba gatunków 
zwierząt znacznie się zmniejszy, gdy ponad 80% powierzchni pierwotnego siedliska zostanie utraconych, 
a pozostałości siedlisk pozostaną odizolowane. Progi fragmentacji zależą od wymagań i mobilności 
gatunków zwierząt oraz od różnorodności siedlisk. 
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a) b) c) d) 

    

Ryc. 1.7. Proces fragmentacji środowiska 
Źródło: opracowanie graficzne Andreas Seiler i Inga-Maj Eriksson [39, rys. 2.3, s. 19]. 

W przypadku, gdy pozostałości siedlisk są połączone korytarzami zielonymi lub mniejszymi porozdzielanymi 
powierzchniami zielonymi, możliwe jest minimalizowanie efektów izolacji i zapewnienie mimo wszystko 
migracji wielu gatunków (ryc. 1.7b). Na ryc. 1.7b przedstawiono ścieżkę migracyjną pomiędzy dwoma 
dużymi obszarami siedliskowymi, wykorzystującą korytarze i małe powierzchnie terenu zielonego oraz 
ścieżkę migracyjną zakończoną znakiem „x”, wskazującą, że dalej migracja jest niemożliwa, gdyż nie ma 
ciągłości terenu zielonego. 

W przypadku, gdy drogi lub linie kolejowe powodują dodatkowe rozdzielenie siedlisk, negatywne skutki 
fragmentacji na dane populacje gatunków zwierząt mogą być osiągnięte znacznie wcześniej (ryc. 1.7c). 
W danym przypadku znak „x” oznacza, że nie ma ciągłości przejścia migracyjnego. Infrastruktura drogowa 
i kolejowa dzieli krajobraz na małe obszary − powstają wówczas bariery przemieszczania się zwierząt, co 
prowadzi do ich izolacji i coraz mniejszych siedlisk. Uwzględniając powyższe czynniki, zarządy drogowe 
i kolejowe w procesie planowania infrastruktury powinny brać pod uwagę istniejący stopień rozdrobnienia 
siedlisk, charakterystykę gatunkową zwierząt na tym obszarze i skalę przekształceń ekologicznych całego 
rozpatrywanego krajobrazu. 

Istotna jest w tym wypadku szeroko rozumiana współpraca planistyczna (ekologów, planistów, urbanistów 
i drogowców) oraz wspólne opracowywanie planowanej infrastruktury (ryc. 1.7d). Zaplanowane przemyślane 
środki kompensujące fragmentację krajobrazu (przepusty, przejścia dolne lub górne, dodatkowe tereny 
zielone wzdłuż drogi lub linii kolejowej) mogą przyczynić się do przywrócenia siedlisk lub do poprawy 
łączności migracyjnej pomiędzy nimi [39, 40, 188]. 

Na ryc. 1.8 przedstawiono schemat zalecanego postępowania przy planowaniu działalności kompensacyjnej, 
mogący zapewnić dobrą funkcjonalność planowanego przejścia, związany z analizą czynników ekologicznych 
(zob. rozdz. 2), czynników budowlanych (zob. rozdz. 3) i czynników środowiskowych (zob. rozdz. 4). 

Konsekwencje fragmentacji siedlisk przyrodniczych są złożone, ponieważ różnorodne gatunki zwierząt 
reagują odmiennie na utratę i izolację swojego siedliska. Na przykład gatunki o ograniczonej możliwości 
poruszania się, potrzebujące dużego obszaru lub wykazujące silną zależność od pewnego rodzaju siedlisk, 
będą pierwszymi gatunkami, które w wyniku fragmentacji doświadczą skutków utraty i izolacji siedlisk. 
I odwrotnie: na gatunki zwierząt, które posiadają zdolność adaptacji do różnorodnych siedlisk i które są 
bardziej odporne na zakłócenia, fragmentacja krajobrazu może nie mieć wyraźnego wpływu na warunki ich 
bytowania. W danym przypadku, choć fragmentacja krajobrazu spowodowana drogami lub liniami 
kolejowymi, może stanowić znaczną barierę w przemieszaniu się, to populacje lokalne mogą utrzymywać 
się, pod warunkiem, że pozostałości ich siedlisk pozostaną wystarczająco duże. 
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Ryc. 1.8. Schemat zalecanych analiz prowadzących do zapewnienia funkcjonalności przejścia 

 

Dobrym przykładem asymilacji zwierząt w podzielonym obszarze krajobrazu może być przejście górne 
wybudowane w Kanadzie nad autostradą A1, w pobliżu miejscowości Sawback (ryc. 1.9). Przejście 
wybudowano w ramach programu ochrony niedźwiedzia grizzly [19, 71, 80, 84]. Przejście pierwsze 
zaakceptowały sarny i daniele, które korzystały z niego już podczas budowy. Po zakończeniu prac 
budowlanych jako pierwsze przeszły przez przejście jelenie. Natomiast łosia monitoring odnotował dopiero 
po trzech latach od ukończenia budowy. A pierwszego niedźwiedzia grizzly, dla którego głównie zostało 
wybudowane to przejście, monitoring odnotował dopiero po pięciu latach od ukończenia budowy [84, 239]. 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że jeśli już dokonała się fragmentacja krajobrazu, to w ramach 
ochrony środowiska powinno się podjąć wszelkie działania prowadzące do odwrotnego zjawiska, czyli 
defragmentacji krajobrazu, tj. konkretne działania kompensacyjne związane z budową dolnych i górnych 
przejść habitatowych, umożliwiających migrację pomiędzy przeciętymi naturalnymi siedliskami. 

 

 

Ryc. 1.9. Przykład dobrej asymilacji przejścia z otoczeniem – przejście górne wybudowane w Kanadzie nad autostradą A1 
w Parku Narodowym Banff 
Źródło: fot. Marcel Huijser [94]. 
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1.2. Korytarze i szlaki migracyjne uzasadniające budowę przejść dla zwierząt 

Przy projektowaniu przejść dla zwierząt (górnych i dolnych) wymagana jest wnikliwa analiza warunków 
środowiskowych, przede wszystkim dotyczących korytarzy, szlaków i ścieżek migracyjnych zwierząt 
żyjących w rozpatrywanej okolicy (ryc. 1.8). Potrzebne są analizy służby leśnej i wykaz ewentualnych 
gatunków zwierząt mogących skorzystać z budowanego obiektu. Od gatunków zwierząt żyjących na 
analizowanym obszarze zależy bowiem, zgodnie z wytycznymi [138], typ projektowanego przejścia. 

Leśnicy i ekolodzy na podstawie śladów (tropów) oraz odchodów (ekskrementów) mogą określić z dużym 
prawdopodobieństwem gatunki mieszkańców każdego siedliska. Na ten temat jest wiele gotowych 
opracowań [5, 20, 106, 161 i 200]. W związku z tym z dużą dokładnością i z dużym prawdopodobieństwem 
profesjonaliści mogą określić gatunek zwierząt przebywających w danym siedlisku. 

Należy również wspomnieć w tym miejscu o przygotowanej krajowej ofercie edukacyjnej dla starszej 
młodzieży w wersji internetowej [137, 199] i o publikacjach przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych 
[214], przygotowanych na potrzeby krzewienia edukacji ekologicznej wśród najmłodszych. 

W krajach zachodnich również przygotowuje się w tym zakresie różne wystawy środowiskowe 
w muzeach [224], publikacje, filmy w [68, 69, 70, 71, 72], edukacyjne zajęcia terenowe, prowadzone 
przez leśników i ekologów specjalnie dla dzieci [14, 67], a także konkursy rysunkowe na dziecięce, 
młodzieżowe lub studenckie wyobrażenia przejść habitatowych [10, 25, 26, 126]. W krzewienie kultury 
środowiskowej w szerokim tego słowa znaczeniu włączają się także artyści. Przykładem może być 
amerykańska artystka Patricia Johanson i jej grafiki ekologiczne, np. Regional Highway Garden: 
Nature Walk z 1969 r. (ryc. 1.10), Earthworm Bridge (Nutritious Wildlife Crossing − Brockton) z 1999 r. 
(ryc. 1.11) lub Ecological Infrastructure: Culvert (Brockton) z 1999 r. (ryc. 1.12). Artystka w sposób 
bardzo obrazowy przedstawia zrównoważone środowisko poprzez ilustracje przejść dla zwierząt za 
pomocą jaszczurki (ryc. 1.10 i 1.12) lub dżdżownicy (rys. 1.11), tworząc przekaz zrozumiały dla 
młodszego pokolenia. Rysunki zwierząt nad drogami, przedstawione przez artystkę na grafikach 
ekologicznych, sprzyjają wyjaśnianiu dzieciom potrzeby dbania o otaczający świat przyrody. 

 

 

Ryc. 1.10. Przejście ekologiczne w parku regionalnym 
Źródło: ©Patricia Johanson, 1969, Regional Highway Garden: Nature Walk [109]. 
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Ryc. 1.11. Most „dżdżownica” (przejście habitatowe – Brockton) 
Źródło: ©Patricia Johanson, 1999, Earthworm Bridge (Nutritious Wildlife Crossing - Brockton) [107]. 

 

 

 

Ryc. 1.12. Infrastruktura ekologiczna: Culvert (Brockton) 
Źródło: ©Patricia Johanson, 1999, Ecological Infrastructure: Culvert (Brockton) [108]. 

 

Zgodnie z krajowymi wytycznymi projektowymi [111] ważne jest, by przy planowaniu i budowie nowych dróg 
respektowane były wymagania różnych gatunków zwierząt. Urządzenia służące łagodzeniu skutków 
fragmentacji krajobrazu i ograniczające śmiertelność zwierząt powinny być dostosowane do ekologii, 
zachowań oraz systemów rozprzestrzeniania się i migracji lokalnej fauny. 
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Ryc. 1.13. Schemat postępowania podczas szczegółowej analizy stosowania kompensacji przyrodniczych, z zapewnieniem 
naturalnego mikroklimatu (tj. doboru nasadzeń pod kątem gatunku migrujących zwierząt oraz zmniejszenia poziomu hałasu 
drogowego w strefie najścia i migracji) 

 

W procesie projektowym można również na bardzo wstępnym etapie skorzystać z gotowych opracowań 
głównych korytarzy migracyjnych przygotowanych przez polskich ekologów [46, 102, 116]. Jednak skala 
tych map utrudnia często opracowanie szczegółowych rozwiązań na krótkich odcinkach autostrad czy dróg 
ekspresowych, dlatego można skorzystać z dość szczegółowej mapy dostępnej w publikacji 
Jędrzejewskiego i in. [105] lub w internecie [131, 149] i wstępnie przeanalizować przebieg nowej drogi  
z istniejącymi przejściami zaznaczonymi na ww. mapach. W celu opracowania projektu koncepcyjnego drogi 
jednak należy skorzystać z opracowań dostępnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) 
i wykonać odpowiednią ocenę środowiskową. Obecnie w kraju opracowywane są nowe propozycje odnośnie 
do zmian organizacyjno-prawnych dotyczących przejść dla zwierząt [182]. W ramach konsultacji 
społecznych przyrodnicy zaopiniowali projekt nowych wytycznych, podkreślając, że w projektach drogowych 
należy uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, tj. budować przejścia habitatowe zgodnie z ich 
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przeznaczeniem, czyli „[…] przede wszystkim dla zwierząt, by umożliwić w miarę niezakłócone funkcjonowanie 
ich populacji w krajobrazie poprzecinanym przez drogi […]” [155, s. 2]. 

W celu zapewnienia dobrej funkcjonalności przejścia po jego wybudowaniu należy przeprowadzić analizę 
czynników ekologicznych, budowlanych i środowiskowych wymienionych na ryc. 1.8. Jednak czynniki 
środowiskowe powinny jednocześnie uwzględniać szczegółową analizę otaczającego krajobrazu w celu 
uzyskania jednolitej struktury siedliskowej (ryc. 1.13). Również na podstawie monitoringu powinien być 
określony gatunek zwierząt, dla których budowane jest dane przejście i planowane zagospodarowanie 
zielenią terenu przejścia oraz najbliższego otoczenia. Kolejna niezbędna analiza powinna dotyczyć 
konieczności zastosowania poszczególnych elementów zagospodarowania danego przejścia, mających 
istotny wpływ na mikroklimat w strefie najścia i migracji (ryc. 1.13), czyli na poziom hałasu drogowego, 
zmniejszenie ilości spalin i zanieczyszczenia. 

 
 

1.3. Klasyfikacja górnych przejść dla zwierząt zaproponowana  
przez ekologów, biologów i leśników 

Obiekty ekologiczne służące łagodzeniu skutków fragmentacji i ograniczające śmiertelność zwierząt muszą 
być dostosowane do ekologii, zachowań oraz systemów rozprzestrzeniania się i migracji lokalnej fauny. 
Poszczególne gatunki zwierząt różnią się między sobą systemem rozprzestrzeniania się i formami 
zachowań. Gatunki, które rozprzestrzeniają się względnie szybko na dużych odległościach (np. lisy), nie 
odczują negatywnego wpływu dróg z taką siłą jak zwierzęta, które rozprzestrzeniają się wolniej (np. borsuki, 
płazy); dlatego gatunki te są bardziej wrażliwe na fragmentację ich siedlisk przez drogi. Ważne jest to, by 
podczas planowania i budowy nowych dróg respektować wymagania różnych gatunków. 

Równie ważne są możliwości inwestora z uwagi na to, że trzeba podjąć decyzję o typie przejścia, czyli 
budowie mostu zielonego lub krajobrazowego. Bardzo potrzebna jest także szczegółowa analiza 
dotycząca lokalizacji przejścia i warunków ruchu na pobliskich drogach lokalnych, a przede wszystkim na 
drogach gruntowych znajdujących się w pobliżu planowanego przejścia dla zwierząt. Związane jest to 
z założeniami techniczno-ekonomicznymi, gdyż czasami zachodzi potrzeba zaprojektowania obiektów, 
które na swojej szerokości zawierają także drogę gruntową. 

Małym zwierzętom, np. jeżom, kunom, borsukom i lisom, wystarczą niewielkie przejścia dolne, czyli 
przepusty ekologiczne pod drogami. Większe zwierzęta, tj. jelenie, sarny, łosie i dziki, boją się zamkniętych 
przestrzeni; dla nich buduje się tunele pod drogami, o dużej średnicy, bądź specjalne przejścia górne nad 
trasami komunikacyjnymi, zwane potocznie ekoduktami. 

Niektóre przejścia dla zwierząt, oprócz funkcji ekologicznych, mogą również częściowo pełnić funkcje 
gospodarcze. Z tego względu w wytycznych wprowadzonych w 2002 r. podzielono przejścia na [111]: 

a) przejścia samodzielne – przeznaczone wyłącznie do celów ekologicznych, które należy specjalnie 
oznakować i w promieniu 1 km podać informację, że obiekt jest przeznaczony tylko dla zwierząt; na 
terenie przejścia natomiast, wzorem państw zachodnich, rozłożyć głazy kamienne oraz karpinę, co 
znacznie utrudni ludziom przejazd przez to przejście; 

b) przejścia zespolone – budowane przy założeniu możliwości jego wykorzystywania także do innych celów, 
w tym gospodarczych. 

Na początku XXI w. polscy ekolodzy, leśnicy, biolodzy i konstruktorzy, wzorem państw zachodnich, na 
podstawie wytycznych opracowanych przez czołowych europejskich ekologów [40, 42, 74], zaproponowali 
podział górnych przejść dla zwierząt na [103, 104, 111, 116, 242]: 

– mosty zielone – przejścia w kształcie wiaduktu nad drogą, o efektywnej szerokości w najwęższym 
miejscu równej 35–80 m. Szerokość przejścia zwiększa się płynnie lejkowato w kierunku podstawy najść 
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w obu kierunkach. Przejścia te są szczególnie zalecane do przemieszczania się dużych ssaków 
kopytnych (takich jak: jeleń i łoś); 

– mosty krajobrazowe – przejścia nad drogą w formie wiaduktu; o efektywnej szerokości w najwęższym 
miejscu równej co najmniej 80 m. Szerokość przejścia zwiększa się lejkowato w sposób płynny w kierunku 
podstawy obu najść. Droga przejścia dla zwierząt powinna być prawie pozioma lub może mieć niewielkie 
pochylenia. Droga przeznaczona do ruchu kołowego znajduje się pod mostem krajobrazowym w wykopie. 
Charakterystyczne są też na moście krajobrazowym specjalne wały ziemne oraz bujnie rosnąca na nich 
zieleń, która skutecznie tłumi hałas i zasłania światła samochodów, więc sprzyja bezpiecznemu 
przechodzeniu zwierząt. 

Jednak zdaniem ekologów najbardziej efektywne jest zrównoważone budowanie przejść samodzielnych, 
z których korzystają jedynie zwierzęta, „[…] każdy bowiem ślad obecności człowieka zniechęca je do 
korzystania z przejścia i jednocześnie zmniejsza szanse na przeżycie i dalszą egzystencję zarówno 
pojedynczego osobnika, jak i całej populacji […]” [117, s. 276]. 


