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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawą wytyczenia przebiegu obwodnicy Słupska były zapisy decyzji
określającej środowiskowe uwarunkowania zgodny na realizację przedsięwzięcia
wydaną przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 12 czerwca 2007 r (znak ŚR-Z/JS/66706/7/07), Postanowienia Ministra Środowiska z dnia 06 kwietnia 2007 r. znak DOOŚ078/7242/06/07/IS oraz informacje pozyskane z obserwacji terenowych nadzoru
środowiskowego realizowanego przy jej budowie, a także dane dotyczące przebiegu
korytarzy ekologicznych w sąsiedztwie inwestycji z opracowania Rafała Kureka
„Korytarze ekologiczne fauny w województwie Pomorskim”, Bystra 2008-2009.
Zgodnie ze wyżej wymienionym opracowaniem Pana Kurka Obwodnica Słupska nie
przecina żadnego z ważniejszych korytarzy ekologicznych, nie mniej jednak przebiega
ona w bezpośrednim sąsiedztwie Korytarza o randze krajowej i europejskiej (zgodnie
z publikacją prof. Jędrzejewskiego „Zwierzęta a drogi” wskazany jest on, jako korytarz
Północny). Sąsiedztwo korytarza oraz jego ciągłe połączenie z terenami położonymi
w bezpośrednim

sąsiedztwie

Obwodnicy

poprzez

kompleks

leśny

Parku

Krajobrazowego Doliny Słupi, oraz terenami niezurbanizowanymi z mozaiką
krajobrazów o charakterze leśno-łąkowo-rolnym stwarza możliwości intensywniejszej
migracji zwierząt w okolice drogi. Również prowadzenie drogi w głębokich wykopach
stwarza większe zagrożenie wtargnięcia zwierząt w bezpośrednie sąsiedztwo drogi. To
potwierdza konieczność lokalizacji ogrodzenia na znacznej długości Obwodnicy Miasta
Słupska.

2. Wytyczne do projektowania ogrodzenia

Ogrodzenie powinno być wytyczone zgodnie z planem sytuacyjnym. Ogrodzenie w
wskazanych miejscach powinno być dowiązane do wskazanych obiektów mostowych i
innych ogrodzeń w sposób szczelni, czyli uniemożliwiających przedostawanie się
zwierząt w obręb drogi. Projektowana wysokość siatki to 220 cm na terenach leśnych

oraz 200 cm na terenach otwartych i zabudowanych.
Do konstrukcji ogrodzenia powinny zostać zastosowane metalowe słupki oraz
metalowa siatka typu leśnego (autostradowego) o zmiennej wielkości oczek. Przewiduje
się wzmocnienie konstrukcji siatki górnym i dolnym drutem naciągowym. Dolną część
siatki należy wkopać pod powierzchnię terenu do głębokości ok. 15-20 cm. w celu
zabezpieczenia przed podkopywaniem się zwierząt pod siatką. W miejscach gdzie
ogrodzenie przebiega nad rowami należy zastosować rozwiązania zapobiegające
przedostawaniu się zwierząt w bezpośrednie sąsiedztwa drogi (np.: poprzez
zastosowanie dodatkowej usztywnionej siatki wchodzącej w rów).
Należy przewidzieć montaż w ogrodzeniu furtek wejściowych, otwierających się
w stronę zewnętrzną od pasa drogi, wyposażonych w system samozamykający (np.:
sprężynę). Dokładną lokalizację furtek należy ustalić z bezpośrednim nadzorcą drogi
(Rejon Słupsk GDDKiA). Wstępnie można przewidzieć, że odległość między furtkami
powinna wynosić ok. 200 m. Przewidziany jest montaż furtek w sąsiedztwie
infrastruktury drogowej (np.: obiekty mostowe, przepusty, wyloty kanalizacji
deszczowej) oraz w sąsiedztwie przebiegających dróg lokalnych i leśnych.
W konstrukcji ogrodzenia należy zastosować metody zapobiegające kradzieży
słupków oraz furtek, np.: wybijając znak identyfikujący na słupku.
W okolicach przejść dla małych zwierząt i płazów należy przewidzieć
zamontowanie płotków naprowadzających dla płazów w postaci siateczki o drobnych
oczkach (ok. 0,5 – 1 cm). Projektowane jest zastosowanie siatki z tworzywa sztucznego.
Siateczka ta powinna być trwale przemontowana do ogrodzenia np.: przy zastosowaniu
plastikowych zacisków. Siateczka powinna przylegać szczelnie do gruntu lub być
wkopana na głębokość ok. 3-5 cm. Wysokość płotków naprowadzających to 40-50 cm.
Wskazane jest zastosowanie w górnej części siatki (ok. 3 cm) „przewieszki” czyli
wygięcia jej na zewnątrz ku dołowi, co zapobiega wdrapywaniu się płazów i
przechodzenia nad nią. Płotki naprowadzające powinny być szczelnie domontowane do
przepustów dla małych zwierząt i płazów.

Rys. przykład konstrukcji płotka naprowadzającego dla płazów

