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Planowanie korytarzy ekologicznych 

może mieć miejsce na trzech 

podstawowych poziomach: 

 
- kontynentalnym (makroskala) 

- regionalnym/krajowym (mezoskala) 

- lokalnym (mikroskala) 
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Korytarze ekologiczne w skali kontynentalnej 
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Proponowany 

przebieg korytarzy 

ekologicznych 

(w różnej skali) 

na terenie Polski 



Główne korytarze ekologiczne w Polsce odzwierciedlające 
ciągłość kompleksów leśnych (wg. Jędrzejewski i in. 2005) 
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Przykłady korytarzy ekologicznych 

 w skali lokalnej wyznaczonych 

 na pograniczu polsko - ukraińskim 
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Podstawowe kryteria tworzenia  korytarza ekologicznego: 

 

1. Dobór gatunków dla których planowany będzie korytarz 

ekologiczny (ze względu na różne wymagania siedliskowe i 

możliwości przemieszczania się) 

 

2. Istnienie ciągłej struktury krajobrazowej, obejmującej 

siedliska umożliwiające przynajmniej czasową obecność i 

przemieszczanie się zwierząt lub posiadających analogiczną 

charakterystykę płatów siedlisk, oddalonych od siebie na 

odległość nie przekraczającą dystansu dobowego 

przemieszczenia typowego dla danego gatunku i nie 

oddzielonych od siebie nieprzekraczalnymi barierami  
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Założenia dla planowania korytarza ekologicznego 

 

1. Korytarz ma umożliwić możliwie swobodne 

przemieszczanie się organizmów lądowych 

 

2. Gatunkami, dla których korytarze są szczególnie 

potrzebne są duże ssaki, jako będące najbardziej czułe na 

fragmentację siedlisk i posiadające największe wymagania 

dotyczące wielkości areału 

 

3. Ponieważ niemożliwe jest jednoczesne uwzględnienie 

wymagań wszystkich gatunków, planowanie korytarza 

powinno być oparte na wymaganiach wybranej grupy (lub 

pojedynczych) gatunków o szczególnie dużych 

wymaganiach siedliskowych – czyli gatunków osłonowych  

(tzw. umbrella species) 
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Poszczególne fazy ustanowienia korytarza ekologicznego 

 

Opracowanie opcyjnego modelu przebiegu korytarza 

  

Zidentyfikowanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych 

instytucji, organizacji i właścicieli prywatnych oraz dokonanie 

uzgodnień, w tym z istniejącymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

  

Wybór optymalnej opcji przebiegu korytarza 

 

Opracowanie planu ochrony i zarządzania korytarzem 

  

Formalne ustanowienie korytarza na drodze aktu prawnego 

odpowiedniej rangi  
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Lista elementów niezbędnych do określenia przebiegu 

i charakteru korytarza 
Ranga korytarza (narodowy, regionalny, lokalny) 

Koordynaty geograficzne 

Powierzchnia 

Warunki geograficzne (rzeźba terenu, klimat) 

Opis flory z uwzględnieniem cennych gatunków i siedlisk (mapa) 

Opis fauny z uwzględnieniem potencjalnych gatunków "umbrella" 

Lista właścicieli i użytkowników gruntów w obrębie korytarza 

Kategorie użytkowania gruntów, aktualny sposób użytkowania i 

plany zagospodarowania 

Obecny stan ochrony i użytkowania zasobów naturalnych w obrębie 

korytarza 

Ocena konieczności wykupu gruntów 

Czynniki o negatywnym wpływie na jakość siedlisk w obrębie 

korytarza (np. bariery, istniejąca i planowana infrastruktura) 

Możliwości włączenia korytarza w istniejący system obszarów 

chronionych 

Opis obszaru korytarza pod kątem wartości ochrony przyrody, 

naukowym, ekonomicznym, socjalnym i historyczno-kulturalnym  
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Materiały kartograficzne 

 

1. Mapa topograficzna 

2. Mapa kategorii użytkowania gruntów 

3. Regionalna mapa obszarów chronionych  

4. Plany zagospodarowania przestrzennego 

5. Mapa przebiegu i kategorii szlaków komunikacyjnych 

(przejścia dla zwierzyny istniejące i planowane) 

6. Mapy siedlisk przyrodniczych 

7. Mapy drzewostanowe 

8.Aktualne mapy satelitarne lub lotnicze 
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Karpaty – mapa fizyczna 
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Stopień pokrycia lasem terenu Karpat  
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Mapa siedliskowa 

(CORINE) Karpat 
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Sieć obszarów chronionych w Karpatach 
16 



Karpaty, podział administracyjny, osiedla i zabudowa miejska 
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Wyznaczanie przebiegu korytarzy ekologicznych 

przy zastosowaniu modelowania GIS opiera się na 

analizie zespołu czynników charakteryzujących 

jakość środowiska przyrodniczego. 

 

Jest to możliwe poprzez ocenę siły wpływu na 

możliwości przemieszczania się zwierząt, 

przeprowadzoną dla poszczególnych czynników 

środowiskowych, reprezentowanych przez warstwy 

tematyczne modelu GIS  
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Określanie przebiegu korytarza ekologicznego 

 

Wyznaczenie przebiegu najlepszych połączeń pomiędzy 

płatami odpowiednich dla danego gatunku siedlisk 

wymaga: 

1. analizy preferencji siedliskowych tych zwierząt 

 oraz  

2. struktury środowiska i innych czynników  

wpływających na jakość środowiska np. infrastruktury 

 

Stosuje się tu tzw. wskaźnik przydatności siedlisk 

HSI (Habitat Suitability Index), który w skali od 0 – 1 

określa wartość (pojemność) ocenianego siedliska dla 

gatunku będącego obiektem analizy 
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Znajomość wymagań siedliskowych i biologii gatunku dla 

którego wyznacza się korytarz (np. dystansu przemieszczeń 

dobowych, preferencji siedliskowych, wymagań ostojowych 

itp.), pozwala na określenie siły oporu środowiska w skali od 

0 do 100 - ta najwyższa wartość przyjmowana jest dla 

środowisk praktycznie nieprzekraczalnych. 

 

Wówczas możliwe jest przekształcenie mapy pokrycia terenu 

(siedliskowej) na mapę oporu (odzwierciedlenie struktury) 

środowiska i przeprowadzenie analizy metodą tzw. ścieżki 

najmniejszych kosztów przemieszczania się zwierząt (LCP – 

least cost  path) 
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Efektywne siedlisko jelenia = Eh X Rdf X Bdf 

Gdzie: 

Eh = warstwa siedlisk odpowiednich dla jeleni (ranking siedlisk) 

Rdf = wskaźnik zagęszczenia dróg 

Bdf = wskaźnik zagęszczenia zabudowy 

  Mapa efektywnych siedlisk dla jelenia – centralna część woj. 

Podkarpackiego  

Kolor zielony odpowiada siedliskom o wysokiej jakości, kolory ciemnoniebieski i czarny - 

siedliskom o niskiej jakości  
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Metoda LCP polega na wyznaczaniu najkrótszych odcinków 

łączących płaty siedliskowe o najwyższej jakości  a 

przebiegających przez siedliska, których sumaryczna miara 

oporu środowiska jest najniższa.  

 

Algorytm analizuje wszystkie potencjalne połączenia 

między dwoma punktami i wskazuje gdzie suma oporu jest 

najniższa. 
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Rozmieszczenie istniejących stad, jakość siedlisk oraz 

rozmieszczenie potencjalnych barier dla migracji żubrów 
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Przykład analizy 

jakości siedlisk i 

możliwości 

migracyjnych 

wykonanej dla 

całych Karpat pod 

kątem 

przydatności dla 

wsiedlania żubra 



Wyniki analizy HSI (habitat suitability index) 

 dla żubra w Karpatach 
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Dobór optymalnych obszarów dla żubra w Karpatach 

wg. analizy HSI 
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Wyniki analizy LCP dla żubra w Karpatach 

HSI > 0.5  
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Przebieg potencjalnych korytarzy migracyjnych o znaczeniu regionalnym 

wyznaczonych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny 

puszczańskiej – korytarze migracyjne”   27 



Przykład połączeń między płatami siedliskowymi (korytarze lokalne) 

wyznaczonych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny 

puszczańskiej – korytarze migracyjne” 
28 



Strefa przygraniczna 

pomiędzy Polską i Ukrainą 

w rejonie Bieszczadów i 

Pogórza Przemyskiego 

oraz najważniejsze punkty 

dla utrzymania ciągłości 

korytarzy ekologicznych w 

skali ekoregionu  
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Krytyczne rejony dla 

połączeń korytarzy 

wyznaczonych w 

ramach projektu 

„Ochrona ostoi 

karpackiej fauny 

puszczańskiej – 

korytarze migracyjne” 

z korytarzami 

ekologicznymi 

wyznaczonymi na 

terenie Małopolski 



Dziękuję za uwagę 
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