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Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu drogi
ekspresowej Sl I na odcinku Koszalin - Szczecinek

Wprowadzenie

Od 2000 roku realizowany jest w Polsce program rozwoju sieci transportowej.
którego efektem będzie powstanie kiIku autostrad i kilkunastu dróg ekpresowych.
Z tego powodu istotne staje się szczegótowe rozpoznanie uwarunkowań przyrodni.
czych |oka|izacji p|anowanych dróg. Ana|iza uwarunkowań przyrodniczych oraz sieci
istniejących ip|anowanych dróg w naszym kraju może ukazać lokalizację najbardziej
konfliktowych miejsc. Mogą one stanowić poważne zagrożenie dla ochrony wieIu cen-
nych siedIisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych populacji roś|in izwierząt.
Aby temu zapobiec w miejscach konfliktowych na|eży bezwzg|ędnie podjąć działania
minimalizujące negatywny wpływ p|anowanych dróg.

Jednym z elementów rozwoju sieci transportowej będzie droga ekpresowa S11 -
tzw' ,,droga nad morze',. Prowadzić będzie ona w więlszości ś|adem obecnej drogi
kĄowej E 1 1 przez województwo zachodniopomorskie, wielkopoIskie, opoIskie
i ś|ąskie. W p|anach rządowych przewidziana jest ona do rea|izacji po 2013 roku, jako
droga w całości dwujezdniowa.

Ce|em niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań przyrodniczych wzdtui p|anowa-
nej drogi ekpresowej 5] l na odcinku Kosza|in _ Szczecinek. Posłużyła ona do rozpo-
znania miejsc najbardziej konf|iktowych oraz wpływu poszczegÓlnych wariantów prze-
biegu drogi na szatę roś|inną izwierzęta, jak ido zaplanowania odpowiednich działań
ograniczających negatywny wpływ p|anowanej drogi na środowisko.

Przedmiot badań i materiały

Przedmiotem badań byt pas o szerokości 60 m w trzech Wariantach projektowanej
drogi ekpresowej S11 na odcinku Kosza||n - Manowo. PoszczegóIne warianty przebie.
gu planowanej drogi zostały zaproponowane przez pracownię projektową w Szczecinie
na podstawie wstępnych opracowań przyrodniczych zgromadzonych w Biurze Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie.

Szczegółowej ana|izy uwarunkowań przyrodniczych dokonano na podstawie walo-
ryzacji przyrodniczych z terenu gminy Manowo. Bobolice i Szczecinek (Osadowski
2003, 2004; Paw|aczyk' Kujawa.Paw|aczyk 200a) oraz wcześniejszych pub|ikacji (np.

osadowski 1999a, b). Na ich podstawie sporz4dzono mapę uwarunkowań przyrodni-
czych, ktÓre obejmowaty pas o szerokości 2,5 km po każdej ze stron p|anowanej drogi.
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Ma mapie z.unaczono Wszystkie obiekty cenne przyrodniczo, które zostały wskazane
w wa|oryzacjach przyrodniczych gmin, zarówno obiekty prawnie chronione, jak i p|a.

nowane do ochrony. Wszystkie miejsca konfliktowe zinwentaryzowano i przeanalizo-
wano w teren ie.

Zebrany materiał posłużył do opracowania ,'Studium uwarunkowań ekologicznych
dla budowy drogi nr l l na odcinku Kosza|in - Bobo|ice'' ze szcfegótowymi mapami
w ska|i 

,| :2500 (Zimnicka, osadowski 2005). StanowiĄ one materiał wyjściowy do
opracowania .,Studium techniczno-ekonom icznego dla budowy i ekploatacji drogi
ekspresowej Sl1".

Metody ograniczające negatywny wpływ dróg na zwierzęta zaczerpnięto z opraco.
wania pt. ,,Zwierzęta a drogi'' (ędrzejewski i in. 2004).

Uwarunkowania przyrodnicze w obrębie p|anowanej drogi

Na trasie projektowanej drogi ekpresowej 5 11 znajduj4 się obszary cenne przy.
rodniczo. prawnie chronione lub proponowane do ochrony w ramach waloryzacji
przyrodniczych gmin, Do obszarów o najwyższych wa|orach przyrodniczych na|eżą
tereny ptożone w s4siedztrvie następuj4cych miejscowości: Manowo, Mostowo, cr4lbnica,
Kłanino, Przydargiń, BoboIice i Wierzchowo (ryc. l _6).

W miejscowości Manowo (odcinek Manowo' ryc' '|) znajduje się cenna przyrodni.
czo dolina rzeki Dzierżęcinki' przewidziana do ochrony prawnej w formie: rezerwatu
przyrody i zespotu przyrod niczo-krajobrazowego. Dolina ma charakter malowniczej
rynny subglacja|nej' w obrębie któĘ znajdują się unikatowe torfowiska z wie|oma ga-
tunkami chronionymi i zagrożonymi. Na szczegó|ną troskę zasługują roz|egte i dobrze
zachowane w ska|i Pomorza torfowiska. W zależności od panujących w obrębie torfo.
wiska warunków hydro|ogicznych występują tu różne postacie borealnych i subborea|.
nych zbiorowisk mszysto-turzycowych (tzw. mechowiska) oraz mezo-oligotroficzne
mszary. Pozostałe fragmenty doliny zajmują różnorodne zbiorowiska szuwarowe, turzy-
cowiskowe, wi|gotne łąki' zaroś|a wierzbowe i lasy olszowe. Flora roś|in naczyniowych
odznacza się licznym udziałem gatunków rzadkich i zagroźonych, takich jak: gnidosz
btotny, nerecznica grzebieniasta, sit alpejski, turzyca bagienna, turzyca nitkowata,
turzyca łuseczkowata i turzyca obła. Gatunki prawnie chronione to: storczyk szerokoIist-

ny, storczyk krwisty, storczyk Fuchsa, storczyk plamisty' kruszczyk błotny, podko|an
zielonawy, rosiczka okrągłolistna, bobrek trojIistkowy, bagno zwyczajne i borówka pija-
nica. Na torfowisku licznie występują rzadkie mchy reliktowe _ Helodium blandowii
i Tomentypnum nitens. Prawnie chronionymi sied|iskami są: łęgi, tońowiska przejściowe'
mechowiska, brzeziny bagienne, łąki iźród|iska (Dz,U.92 z 3.09.200l, poz. 1029).
Tońowiska i łąki koto Manowa są miejscem lęgowym d|a zagrożonych gatunków pta.
ków wodno.btotnych, takich jak: żuraw, zimorodek, derkacz, krzyk i brodziec samotny
_ wszystkie wymienione gatunki podlegajq ochronie w ramach Dyrektywy Ptasiej.
Dolina znajduje się w obrębie głównego szlaku migracji zwierząt.

W miejscowości Mostowo (odcinek Mostowo, ryc. 2) p|anowana droga ekpreso.
wa S,| l będzie przecinać do|inę rzeki Radwi. W tym miejscu na szczegó|ną troskę
zastugują zbiorowiska wodne i szuwarowe, zwlaszcza roz|egte fitocenozy grzybienia
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biatego i grąże|a żołtego, z|oka|izowane wzdtuż rzeki i jeziora Rosnowskiego. Są to praw-

nie chronione fitocenozy w obrębie starorzeczy i eutroficznych zbiorników wodnych ze

związku Nympheion i Potamion. Rozlewiska rzeki ijeziora Rosnowskiego są miejscem

lęgowym d|a wie|u rzadkich ptaków wodno-błotnych, takich jak: czajka, tabędŹ niemy'

czemica, gągoł, zimorodek, pIiszka górska, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy.

Na uwagę zasługuje gniazdowanie łabędzia krzykliwego' gatunku bardzo rzadkiego na

Pomorzu. W przyległych borach sosnowych po obu stronach rzeki znajduj4 się śród|eś-

ne oczka wodne, które są ważnym miejscem bytowania płazów. Wzdłuż rzeki Radwi
przebiega główny sz|ak migracji zwierząt. Na tym odcinku rzeka Radew znajduje się

w obrębie obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Radwi,'. obszar ten jest obecnie

opiniowany do europejskiej sieci Natura 2000 pod nazwą ',Do|ina Radwi, Chot|i

i Chocieli'' (uzupetnienie propozycji rządowej). Radew jest ważnym korytarzem eko|o-

gicznym o znaczeniu krajowym w tzw. sieci ECONET oznaczonym symbolem

',5K Radew,'' łączącym obszary węzłowe: 02M - Wybrzeża Bałtyku i 09M _ Pojezierza

Kaszubskiego.
W miejscowościach Grzybnica iKłanino (odcinek Crzybnica-Kłan ino, ryc. 3) pla-

nowana droga ma przecinać niewielkie cieki bez nazwy. Bior4 on swój początek

w głęboko wciętych rynnach subglacjalnych i odprowadzają wody w kierunku północno-

-wschodnim do rzeki Radwi. Na stromych zboczach do|inek znajdują się cenne frag-

menty starodrzewu o charakterze grądów i buczyn. Na dnie do|in' w miejscach wysię-
ków wód podziemnych, zlokalizowane sq lasy tęgowe o charakterze źródliskowym.

Są one sied|iskiem dla storczyka Fuchsa i wawrzynka wi|czełyko oraf 2 gatunków

o podgÓrskim charakterze - manna gajowa i kokorycz okółkowa. Szersze i płaskie dna

do|in zajmują użytkowane do dziś łąki wi|gotne i ziołorośla ze storczykami - rośnie tu

storczyk szeroko|istny i storczyk p|amisty. W do|inkach znaczne obszary zajmują siedli.
ska chronione (Dz. U' 92 z 3.09.2001, poz. ]029), są to: źródliska, łęgi Źródliskowe'
grądy i buczyny oraz ektensywnie użytkowane łąki' Przez obszary te przebiega
główny sz|ak migracji zwierząt. W waloryzacji przyrodniczej gminy Bobolice obszary te
p|anowane są do ochrony w formie 2 zespołÓw przyrodniczo-kĘobrazowych.
Wschodnia część obszaru opiniowana jest do europejskiej sieci Natura 2000 pod

nazwą ',DoIina Radwi, Chot|i iChocieIi''.
W miejscowości Przydargiń (odcinek Przydargiń, ryc. 4) znajdują się rozległe nisze

źródIiskowe oraz inne biotopy cenne d|a ptaków wodno-błotnych. Strome zbocza nisz

źródIiskowych porastają grądy' a ich dna zajmują łęgi źródliskowe. W komplekie prze-

strzennym łęgów rozwijają się |iczne zbiorowiska ŹrÓdliskowe z k|asy Montio-Carda-

minetea' Pozostate biotopy to: oczka śrÓdleśne, sztuczne rozlewiska, torfowiska solige.

niczne, podmokłe łąki i pastwiska (obiekty p|anowane do ochrony). Biotopy te są waż-
nym miejscem bytowania dla ptaków wodno.błotnych, w tym gatunków chronionych

w ramach Dyrektywy Ptasiej, Są to: żuraw, błotniak stawowy' bocian czarny, derkacz,

zimorodek czy or|ik krzyk|iwy. Przez ten obszar przebiega uzupełniający sz|ak migracji

zwierząt' obecnie omawiany odcinek jest chroniony częściowo w formie użytków eko-

|ogicznych lub został wskazany jako cenny przyrodniczo. Pozostata część jest opiniowa-
na do europejskiej sieci Natura 200O pod nazwą ',Dolina Radwi, Chotli i Chocie|i',.
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W miejscowości Bobo|ice dwa z planowanych wariantów drogi ekpresowej Sl l
miałyby przecinać dolinę rzeki Chocieli (odcinek Bobolice, ryc. 5). Cały obszar doliny
w oko|icach Bobolic obejmuje szereg ważnych i cennych sied|isk przyrodniczych.
Na szczegó|ną uwagę itroskę w ramach p|anowanej inwestycji zasługują:
. najwiękze na Pomorzu skupiska pełnika europejskiego;
. liczne gatunki z rodziny storczykowatych, takie jak: storczyk plamisty, storczyk

szeroko|istny, kruszczyk błotny, Iistera jajowata i podkolan biały oraz inne roś|iny
pod|egające prawnej ochronie |ub zagrożone, takie jak: bluszcz pospo|ity, bukwica
zwyczajna, czemiec gronkowy, dzwonek szeroko|istny, groszek błotny, kalina koralowa,
kocanki piaskowe, kruszyna pospolita, manna gajowa, marzanka wonna, porzeczka
czarna i przylaszczka pospolita:

. |asy łęgowe o charakterze Źródliskowym ze storczykiem Fuchsa i wawrzynkiem
wiIczełyko;

. zjawiska Źród|iskowe z trawertynami oraz rzadkimi zbiorowiskami mchów i wątrobo-
wców Źródliskowych z k|asy Monilo-Cardaminetea:

. wyjątkowo dobrze zachowane tąki w pełnym spektrum zróżnicowania;

. |iczne i dobrze zachowane biotopy dla zagrożonej fauny z Dyrektywy Ptasiej i Siedli.
skowej' takiej jak: or|ik krzykliwy, błotniak stawowy, kania ruda, sokół wędrowny'
bocian biały' bocian czarny, derkacz' dzięcioł czarny, zimorodek, żuraw oraz wydra
i kumak nizinny.

W do|inie rzeki Chocieli koto Bobolic p|anuje się utworzenie 3 rezerwatów przyro.
dy oraz powiękzenie istniejącego zespołu przyrodniczo.krajobrazowego ,,DoIina Rzeki
Chocieli". Caty ten obszar opiniowany jest do europejskiej sieci Natura 2000 pod
nazwą ,,Dolina Radwi, Chotli i ChocieIi,'.

W rejonie miejscowości Wierzchowo (odcinek Wierzchowo, ryc. 6) znajdują się
dwa cenne obiekty przyrodnicze - jezioro Wierzchówko i jezioro Wierzchowo (por. Pa-
wlaczyk, Kujawa.Pawlaczyk 200a)' Jezioro Wierzchówko, wraz z komplekem tońo.
wisk, charakteryzuje się bogatą roś|innością, która obejmuje dobrze zachowane wi|got-
ne łąki, o|sy bagienne izbiorowiska wodne. Cenne gatunki roś|in to: zawi|ec żółty, or-
lik pospo|ity' turfyca prosowata, wawrzynek wi|czełyko, wełnianka wąskolistna icebu.
lica syberyjska). Cenne siedliska przyrodnicze obejmuje naturalne jezioro eutroficzne
oraz torfowiska i wilgotne tąki. Zachodnia część jeziora Wierzchowo zdominowana jest
przez rośIinność wodną z rdestnicami i ramienicami. Cenne gatunki roś|in to: przelot
pospo|ity' przytuIia północna, kocanki piaskowe' rdestnica drobna i osoka a|oesowata.
SiedIiska chronione obejmują twarde o|igo-mezotroficzne wody z podwodnymi łąkami
ramienic Chara sp. i nizinne łąki kośne. Fauna chroniona w ramach Dyrektywy Sied|i.
skowej obejmuje następujące gatunki: żaba jeziorkowa, jaszczurka zwinka, żaba wod.
na' żaba moczarowa. Chroniona awifauna w ramach Dyrektywy Ptasiej to: bąk, łabędŹ
niemy' 8ęś 8ę8awa, cyraneczka, czernica, nurogęś' wodnik' żu raw, rybitwa 

^ł,rycząna'gągoł i bielik.

Jezioro Wierzchowo objęte jest ochroną prawną w formie obszaru Chronionego
Krajobrazu ',Jeziora Szeczecineckie',, a cały ten obszar został włączony do europejskiej
sieci Natura 2000.
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Wpływ p|anowanej drogi na szatę roślinną

Budowa drogi S i 1, oprócz oczywistei ingerencji w kraiobraz' Wywoła neBatywne
skutki w szacie roślinnej poprzez: bezpośrednie zniszczenie zbiorowisk roś|innych,
zmiany hydrologiczne i przemiany w krajobrazie. Najwiękzym zagrożeniem będzie
bezpośrednie niszczenie cennych przyrodniczo siedIisk, z którymi związane są różno.
rodne zbiorowiska roś|inne i cenna f|ora. Poważnym zagrożeniem d|a do|in rzecznych,
torfowisk ijezior będzie zmiana ich reżimu hydro|ogicznego, która może być spowo-
dowana pracami w czasie budowy. Do innych potencjalnych zagrozeń mozna za|iczyć
procesy eutrofizacji wód, które również mogą mieć miejsce podczas budowy, np. po-
przez doptyw biogenów z niewłaściwie dobranych materiatów budow|anych. Ponadto
w czasie budowy może nastąpić zatrucie wód substancjami tokycznymi, meta|ami
cięźkimi i innymi związkami chemicznymi nieto|erowanymi przez organizmy wodne'

W trakcie ekploatacji drogi pojawią się inne negatywne zjawiska dla szaty roś|in.
nej, do których można za|iczyĆ: wprowadzanie obcych gatunków, zaso|enie przy.
Iegłych siedIisk oraz powstanie barier ekoIogicznych. Najwiękzym zagrożeniem
w trakcie ekp|oatacji drogi będzie wprowadzanie gatunków obcych do rodzimej f|ory,
głównie poprzez zwiękzoną penetrację człowieka na nowych obszarach oraz w trakcie
zabudowywania miejsc przyległych do drogi _ tzw. efekt pobocza. Zjawisko to może
negatywnie wpłyn4ć na gatunki autochtoniczne. Poważnym zagrożeniem stanie się
zasolenie przy|egtych do drogi siedlisk, zwłaszcza w okresie zimowym podczas odśnie.
żania drÓg. |stotnym zagrożeniem będzie powstanie nowych barier eko|ogicznych d|a
natura|nej migracji roś|in wzdtuż cieków wodnych.

Efektem 5umarycznym opisanych przemian idziałań' które mogą nastqpić podczas
p|anowanej budowy drogi S11, będzie bezpośrednia degradacja szaty roś|innej w ob.
rębie doIin rzecznych, torfowisk ijezior. Może ona spowodować spadek róźnorodności
bio|ogicznej, fragmentację i zanik natura|nych płatów roś|innych oraz ustępowanie
cennej flory.

Wpływ planowanej drogi na zwierzęta

Najwiękzym zagrożeniem d|a zwierząt w obrębie planowanej drogi Sl1 będzie
efekt bariery eko|ogicznej oraz fragmentacja populacji zwierzqt i ich siedlisk. Na obsza.
rze p|anowanej drogi ekpresowej znajdują się gtówne i uzupełniajqce sz|aki migracyjne
zwierząt (por' Jędrzejewski i in. 200a). s4 to następujące odcinki drogi: Manowo-
.6rzybniczka' Przydargiń oraz Bobo|ice i Wierzchowo. Zwierzęta na tym terenie Wyko.
rzystuj4 w swoich wędrówkach głównie tereny |eśne, bagienne iłąkowe, a zarafem
unikają obszarów o duźej aktywności |udzi. obecnie obszary te pełnią bardzo waLźną

ro|ę jako korytarze ekologiczne (korytarze migracyjne zwierząt). W ich obrębie nie
na|eży dokonywać dodatkowych izo|acji obszarów cennych przyrodniczo. 6łównym
ce|em powinno być zachowanie sz|aków migracyjnych i różnorodności sied|isk oraz
przeciwdziałanie powstawaniu nowych miejsc konfliktowych podczas budowy iekp|o-
atacji planowanej drogi.
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obszary konfliktowe, wybór wariantu i dziatania
ogran iczaj4ce negatywny wplyw p|anowanej drogi

W ramach projektowanej drogi ekpresowej 5l I na odcinku Koszalin - Szczecinek

do najbardziej zagrożonych i kolizyjnych obszańw z punktu widzenia przyrodniczego
należą:
. dolina rzeki Dzierżęcinki z komp|ekem torfowisk mechowiskowych koto Manowa

(planowany rezerwat przyrody):
. komplek |asów na odcinku Manowo - Grzybniczka (główny sz|ak migracji zwierząt);
. rzeka Radew ijej rozlewiska oraz jezioro Rosnowskie koło Mostowa (sz|ak migracji

zwierząt' p|anowany obszar Natura 2000);
. rynny subglacjalne w okolicach Crzybnicy i Ktanina (cenne siedliska dla flory i fau-

ny, planowany obszar Natura 2000):
. komp|eky |eśne oraz mokradła koto Przydargini (sz|ak migracji zwierząt' p|anowany

obszar Natura 2000);
. do|ina rzeki Chocieli koło Bobo|ic (|iczne siedliska igatunki' szlak migracji zwierząt'

planowany obszar Natura 2000);
. ekosystemy wodne i torfowiskowe w obrębie jeziora Wierzchówko i Wierzchowo

(sz|ak migracji zwierząt, zatwierdzony obszar Natura 2000).
W ramach planowanej drogi ekpresowej S I 1 zaproponowano od 2 do 3 warian-

tów przebiegu trasy. Warianty zaprojektowano na ki|ku odcinkach drogi, gtównie
w miejscach konfliktowych, tj. w okolicach miejscowości: Manowo' Mostowo' czybnica'
Przydargiń, Bobo|ice iWierzchowo. Na podstawie ana|iz przyrodniczych dokonano
wyboru wariantu przebiegu drogi oraz zaproponowano dziatania ograniczające
(zmniejszające) negatywny wpływ p|anowanej drogi na szatę roślinną i zwierzęta.

W miejscowości Manowo (ryc. l) moż|iwy jest ty|ko jeden wariant |. W tym miejscu
wskazana jest rozbudowa drogi w kierunku wschodnim od istniejącej drogi El l -
w przeciwnym razie istnieje n iebezpieczeństwo degradacji cennych przyrodniczo torfo-
wisk. Na tym odcinku należy:
. planowaną drogę 51l modernizować i rozbudowywać w kierunku wschodnim;
. nie dokonywać żadnych zmian warunków hydrologicznych w obrębie torfowiska

i koryta rzeki Dzierżęcinki;
r w trakcie budowy zapobiegać przedostaniu się zanieczyszczeń do rzeki;
. do budolvy stosować naturalne materiaty budow|ane, zw,laszcza w miejscach wód

płynących iwód wysiękowych oraz na podtożu tońowym;
. zaprojektować odpowiednie konstrukcje d|a migrujących ryb w rzece;
. wybudować d|a zwierz4t duże przejście do|ne (tune|) o następujących parametrach:

szerokość l 5m, wysokość 3,5m, współczynnik ciasnoty 'l 
'5 (na mapie obiekt nr l );

. w trakcie ekploatacji zapobiegać zaso|eniu wód i przyległych do drogi tońowisk.
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L Uwarunkowania przyrodnicze i warianty przebiegu planowanej drogi ekpresowej
1 1 na odcinku Manowo

Oznaczenia dla ryc. l-6: Ell - droga krajowa nr'l 1. War l, ll, lll - warianty przebiegu planowanej
ekpresowej drogi 5l 1, WD _ p|anowany węzel drogowy' Uwarunkowania przyrodnicze: Rez. i'p _ rezer-
wat prryrody (i - istniejący, p - planowany), Natura 200.i.p _ europe,jska sieć eko|ogiczna Natura
2000, oCHK.i,p - obszar chronionego krajobrazu, ZPK.i'p _ zespÓł przyrodniczo _ krajobrazowy,
U E. i'p _ uż}.tek ekologiczny, oC _ obszar cenny przyrodniczo, 1-j.1- planowane prze.iście dla zwierząt

Fig. 1. Natural environmental conditions and course variant of planned express way Sl I

near Manowo
Exp|anations for fig, l -ó: El l _ state road no ] 1 , War' |, |l, ||| _ couBe Variants ofp|anned express Way
S11, WD - planned road junction. Natural conditions: Rez. i,p - nature reserve (i - existed, p - plan-
ned), Natura 2000 i.p - Natura 2000 sites. OCHK. i,p - area of protected landscape, ZPK. i,p - natu-
ral-landscape complexes, UE. i.p - ecological grounds, OC - valuable natural areas, !-jf - planning
.rl|||||dI Pa.))dEś)

W miejscowości Mostowo na rzece Radwi (ryc. 2) kazdy z wariantów jest do przy-
jęcia, jednakże przy wyborze wariantu || |ub ||| należy zadbać o zachowanie ciągłości
ekologicznej, poniewaŹ każdy następny most stanowić będzie poważną barierę ekolo-
giczną na tym obszarze. optyma|nym rozwiązaniem będzie rozbudowa i modernizacja
obecnego mostu (wybór wariantu l). Na|eży tu:
. zachować roś|inność wodną i szuwarową (zakaz bagrowania):
o podczas modernizacji nie dokonywać drastycznych zmian poziomu wody w rzece

(zakaz pogłębiania koryta rzeki);
. zapobiegać dostawaniu się zanieczyszczeń w trakcie budowy mostu:
. do budowy w obrębie rzeki stosować materiały natura|ne, nie powodujące wydzie-

lania się 5ubstancji toksycznych do wód;
. zastosować odpowiednie konstrukcje i przepusty d|a migrujących ryb:
. prace

nych:
budowlane rozpocząć przed |ub po okresie |ęgowym ptaków wodno-błot-
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. po obu stronach mostu wybudować przejścia d|a zwierząt o następujących parame.
trach: szerokość l5 m (|iczona od lustra wody), wysokość 5 m' współczynnik ciasno-
ty I,5 (obiekt 2):

. w komp|ekie |eśnym pomiędzy Mostowem a crzybnicą wybudować d|a zwierząt
migrujących estakadę o szerokości 80 m (obiekt 3)'

Ryc. 2. Uwarunkowania przyrodnicze i warianty przebiegu planowanej drogi ekpresowej
Sl l na odcinku Mostowo (oznaczenia jak na ryc.1)

Fig. 2. Natural environmental conditions and course variant of planned express way Sl I

near Mostowo

W miejscowościach Crzybnica i Ktanino (ryc. 3) zaproponowano dwa warianty
przebiegu drogi ekpresowej' Zarówno wariant |, jak i lI są do przyjęcia pod warun.
kiem wybudowania odpowiednich przejść d|a zwierz4t w do|ince cieku koło Grzybnicy.
Zakres działań obejmuje:
. wariant I pod warunkiem zaprojektowania średniego przejścia do|nego o paramer.

tach: szerokość 6' wysokość 2,5, współczynnik ciasnoty l '5 oraz estakady o szerokości
80 m (obiekt 4);

r wariant || pod warunkiem zaprojektowania gómego przejścia dla zwierząt o mini.
ma|nej szerokości 200 m, szerokość zalecana 500 m (obiekt 4);

o w trakcie prac budowlanych brak zmian krajobrazu głęboko wciętej do|inki;
. w okresie zimowym zapobieganie zaso|eniu wód płynących, przy|egłych torfowisk

i łąk.
W miejscowości Przydargiń (ryc' 4) zaproponowano 2 warianty przebiegu drogi

ekpresowej. Z przyrodniczego punktu widzenia odpowiedni jest wariant l, po istnie-
jącej drodze E]'l . Wariant || spowoduje znaczną ingerencję w obszary chronione i cen-
ne przyrodniczo |ub p|anowane do ochrony w formie Natury 2000. Można rozważyć

[.śby
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Ryc. 3. Uwarunkowania przyrodnicze iwarianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej
S.| 1 na odcinku Grzybnica _ Kłanino (oznaczenia jak na ryc.1)

Fig. 3. Natural environmental conditions and course variant of planned express way S'l I

near Grzvbnica and Kłanino

Ryc. 4. Uwarunkowania przyrodnicze iwarianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej
Sl l na odcinku Przydargiń (oznaczenia jak na ryc.l)

Fig. 4. Natural environmental conditions and course variant of planned express way Sl I

near Przydargiń
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odsunięcie wariantu lI od istniejącego użytku eko|ogicznego i obszaru cennego przy-
rodniczo w kierunku zachodnim. Zakres dzialań ograniczających obejmuje:
o przed iw miejscowości Przydargiń zaprojektowanie dwóch duzych przejść dolnych

(tune|i) o parametrach: szerokość 15m, wysokość 3,5m, współczynnik ciasnoty 1.5
(obiekt 5 i 6):

. w komplekie |eśnym pomiędzy miejscowością Pzydargiń i Bobo|ice zaprojekto.
wanie estakady dla dużych zwierząt o szerokości 250 m (obiekt 7);

o w trakcie budowy i ekp|oatacji zapobieganie zanieczyszczaniu źródIisk i cieków.
W rejonie miasta Bobolice (ryc. 5) z punktu widzenia przyrodniczego najkorzyst-

niejszy jest wariant Il oraz rezygnacja z węzła ',Bobolice południe,' na wysokości stare-
go nasypu ko|ejowego (obiekt DWl ). Wykonanie węzła oraz drogi łącznikowej pro-
wadzącej starym nasypem kolejowym między projektowanym rezerwatem przyrody
a istniejqcym zespołem przyrodn iczo. krajobrazowym będzie miało bardzo niekorzyst-
ny wpływ na szatę roś|inną. zarówno w czasie budowy' jak i w trakcie ekp|oatacji dro-
gi. Zakres dziatań ograniczających negatywny wptyw p|anowanej drogi obejmuje na-
stępujące eIementy:

Ryc. 5. Uwarunkowania przyrodnicze i warianty przebiegu planowanej drogi ekpresowej
S'l I na odcinku Bobolice (oznaczenia jak w ryc. 1)

Fig. 5. Natural environmental conditions and course variant of planned express way S'l I

near Bobolice

rezygnację z budowy węzła ,, Bobo|ice południe'' i drogi
starym nasypie kolejowym (obiekt DW l);
węzeł tączący drogę S11 z drogą E25 na Bydgoszcz_Toruń
kości miasta Bobo|ice (obiekt DW2):

tącznikowej biegnącej po

należy wykonać na wyso-
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. na wysokości doliny Chocie|i Zaprojektowanie dwóch dużych przejść do|nych (tune|i)

o parametrach: szerokość 15 m, wysokość 3,5, wspołczynnik ciasnoty 1,5 (obiekt 8 i 9);

. o8raniczenie do minimum zmiany W krajobrazie doliny, nie Wypiętrzanie drogi

ponad otaczający teren:
. w okresie Zimowym Zapobieganie uaso|eniu wÓd płynących _ skana|izowanie wody

W obrębie drogi na odcinku biegnącym wzdłuż doliny:
. wprowadzenie monitoringu biologicznego wybranych gatunków flory i fauny.

W miejscowości Wierzchowo (ryc.6) zaproponowano 2 warianty przebiegu plano-

wanej drogi. oba warianty są do przyjęcia pod Warunkiem, że wariant l i || będzie
przebiegał min. 350 m od jeziora Wierzchowo izostaną zaprojektowane przejścia dla

zwierzqt. Należy:
. w komplekie Ieśnym pomiędzy Bobo|icami iWierzchowem zaprojektować 2 duże

przejścia doIne o parametrach: szerokość l5 m, wysokość 3,5, wspótczynnik ciasno-

ty 1 ,5 (obiekt l0 - brak na mapie i 1 1);

. w trakcie budowy nie dopuścić do zanieczyszczen ia wód i torfowisk:

. nie dokonywać żadnych zmian warunków hydrologicznych w obrębie torfowisk
przylegtych do jeziora WierzchÓwko i Wierzchowo:

. nie zabudowywać brzegu jeziora Wierzchowo:

. pomiędzy jeziorami WierzchÓwko i Wierzchowo oraz na obszarze Natura 20OO za-

projektować 2 duże przejścia dolne o parametrach: szerokość 20 m, wysokość 3,5,

współczynnik ciasnoty l,5 (obiekt 12 i l3);

Ryc. 6. Uwarunkowania przyrodnicze iwarianty przebiegu planowanej drogi ekspresowej

S I I na odcinku Wierzchowo (oznaczenia jak w ryc. l)
Fig. 6. Natural environmental conditions and coune variant of planned express way 511

near Wierzchowo
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. do budowy zastosować materiały pochodzenia natura|nego, zv,l|aszcza w miejscach
wysokiego poziomu wód gruntowych;

. w trakcie ekp|oatacji drogi zapobiegać zasoleniu wód i tońowisk - skana|izować
wody deszczowe na tym odcinku;

. wprowadzić monitoring hydrochemiczny wód w jeziorze Wierzchowo i WierzchÓwko.

Podsumowanie i wnioski

Najważniejszą zasadą jaką należy się kierować przy budowie drogi ekpresowej
5.l ] na odcinku Koszalin _ Szczecinek powinno być unikanie konfliktów ze środowi.
skiem przyrodniczym. Nie będzie to jednak moż|iwe w każdym miejscu. W miejscach
konf|iktowych na|eży dołożyć wszelkich starań ze strony projektantóW inwestorów
i przyrodników aby negatywny wpływ p|anowanej drogi ztagodziĆ poprzez zastosowa-
nie właściwych rozwiązań technicznych. |ch celem powinno być zachowanie cennej
szaty roś|innej oraz przywrócenie tączności pomiędzy fragmentami środowisk rozdzie-
|onych przez p|anowan4 drogą oraz ograniczenie śmiertelności zwierzą|. Planowana
droga powinna spełniać następuj4ce warunki:
'l . Nie może niszczyć cennych sied|isk przyrodniczych oraz cennej flory i fauny.
2' Nie może spowodować podziatu najcenniejszych przyrodniczo obszaróW, zwllaszcza

istnie.jących ip|anowanych obszaróW Natura 2000. rezerwatów przyrody i innych
cennych obiektów przyrodn iczych.

3. P|anowana droga nie powinna być |okalizowana na nowych obszarach leśnych czy
bagiennych, powinna w miarę moż|iwości omijać doliny rzek.

4. odcinki drogi przecinające koryiarze migracji zwierĄ muszą być wyposazone w dobrze
skonstruowane i zagospodarowane przejścia d|a zwierzqt _ nie rzadziej niż co 2-3 km.
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Ecological approach to planning the Sl I express road
in the Koszalin - Szczecinek section

Summary

An ecological evaluation of the route of the planned Sl l express road in the Koszalin -
Szczecinek section is presented in the paper. The study concerned a strip 2.5 km wide on both

sides of the planned road in the Manowo, Bobolice and Szczecinek districts. The ecological

analysis was carried out on the basis of a biodiversity evaluation of districts and accessible publr-

cations. Disputed areas were additionally catalogued on site. On their basis maps of ecological

factor on the scale of l:25 000 were made whrch were used among other things to:

a) define the most nature-rich areas,

b) show the main disputed areas.

c) assess the influence of the planned road on flora and fauna,

d) assess altemative routes of the planned road,

e) plan actions Iimiting the negative influence of the planned road on flora and fauna.

In the paper particular attention is placed on nature-rich areas located in the close vicinity
of the planned road. On this basis, the most endangered and disputed areas are regions near to
Manowo, Mostowo, Crzybnica, Przydargiń, Bobolice and Wierzchowo. Within these p|aces there

are valuable natural habitas, often with rare and endangered plant and animal species. Moreove[

on the route of the planned road there are major and secondary migration routes of animals.

On the basis of the carried out ecological evaluation, a number of actions were proposed

aimed at limiting the negative influence of the planned road, assuming that the planned road

should fulfil the following conditions:

a) it cannot destroy valuable natural habitats;

b) it cannot cause division of the most nature-rich areas, in pafticular existing and planned areas

of Natura 2000, nature reserves and other naturally valuable areas;

c) the planned road should not be located on new wooded or marshy areas; it should as far as

possible avoid river valleys;

d) sections of the road cutting across animal migration conidon have to be equipped with well con-

sttuc(ed and dweloped passages for animals, not less than every 2-3 km.


