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3. Analiza czynników budowlanych branych pod uwagę 
podczas projektowania przejść górnych 

 

3.1. Wprowadzenie 

Kolejną grupą czynników, które powinny być brane pod uwagę w procesie projektowym, stanowią szeroko 
pojęte czynniki budowlane, mające zasadniczy wpływ przede wszystkim na: koszty własne obiektu, koszty 
wykonawstwa związane ze sposobem montażu, dobór lokalizacji wysokościowej przejścia względem 
otaczającego terenu i lokalizację drogi w wykopie, co wpływać może zasadniczo na funkcjonalność danego 
przejścia, oddziaływanie barierowe, wzajemną łączność siedliska podzielonego drogą itd. Kolejność 
potrzebnych analiz czynników budowlanych przedstawiono na ryc. 3.1. 

 

 

Ryc. 3.1. Schemat kolejności analiz czynników budowlanych 

 

 

3.2. Czynniki ekonomiczne brane pod uwagę podczas doboru konstrukcji 

Jednym z problemów budowlanych, rozwiązywanych przy zrównoważonym projektowaniu przejść dla 
zwierząt, jest dobór konstrukcji obiektu. Oprócz podstawowych wymiarów przejścia górnego, omówionych 
w rozdziale 2, bardzo ważny jest dobór rodzaju i typu jego konstrukcji. Według analizy kosztów opisanej 
w pracy [195] przejścia górne są bardzo kosztowne. Przy czym zdecydowanie droższe są konstrukcje 
żelbetowe (ryc. 3.2) niż konstrukcje z blach falistych (ryc. 3.3). 

Konstrukcje z blach falistych są bardziej odporne na działanie ciśnienia statycznego ze względu na ciężar 
gleby i roślinności (ryc. 3.3–3.12). Ponadto konstrukcja z blach falistych ze względu na obły kształt 
zapewnia, przy powierzchni przejścia pokrytej roślinnością, lepszy system odwodnienia niż w przypadku 
tradycyjnych konstrukcji żelbetowych. Według szacunkowych kosztów budowa przejść górnych 
z zastosowaniem blach falistych jest zatem tańsza o ok. 25% [195] od budowy tradycyjnych żelbetowych 
konstrukcji płytowych. A ich realizacja jest znacznie krótsza. 
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Ryc. 3.2. Konstrukcja żelbetowa przejścia górnego  
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak. 

 

 

Ryc. 3.3. Konstrukcja przejścia górnego wykonana z blach falistych  
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak. 
 

Pomimo ww. zalet obiekty z blach falistych wykonywane są mimo wszystko rzadko. I nie zawsze są to 
rozwiązania korzystne ze względów ekonomicznych. Na ryc. 3.4 i 3.6 przedstawiono dwa rozwiązania, które 
wykorzystują prawie całą długość konstrukcji i jednocześnie zapewniają dużą szerokość użytkową samego 
przejścia. Na moście zielonym, wybudowanym nad autostradą A2 w Polsce (ryc. 3.4, 3.5), długość całkowita 
blach falistych jest równa 70 m (liczona do końca skosów), długość konstrukcji, od której zaczyna się 
naziom, wynosi 50 m, przy faktycznej szerokości przejścia równej 35 m. Trzeba  podkreślić, że w danym 
przypadku wykorzystano całą długość konstrukcji do uformowania skarp, umocowania ekranów 
i zapewnienia odpowiedniej szerokości strefy migracji. 

 

a) widok przejścia z góry b) widok krawędzi obiektu i uformowanego naziomu 
przejścia 

  

Ryc. 3.4. Różnica dwukrotna długości konstrukcji w odniesieniu do faktycznej szerokości przejścia (przejście w Polsce nad 
autostradą A2) 
Źródło: a) zdjęcie satelitarne z Google Earth [163], b) fot. Street View [164]. 
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Ryc. 3.5. Widok z drogi polskiego przejścia, na którym wykorzystano całą długość konstrukcji, uzyskując dużą faktyczną 
szerokość przejścia w strefie migracji 
Źródło: fot. Street View [164]. 

 
a) widok przejścia z góry b) widok krawędzi obiektu i uformowanego naziomu 

przejścia  

  

Ryc. 3.6. Proporcjonalne wykorzystanie długości konstrukcji i uzyskanie faktycznej szerokości przejścia równej 50 m 
(przykład przejścia w Holandii nad autostradą A50) 
Źródło: a) zdjęcie satelitarne z Google Earth [163], b) fot. Street View [164]. 

 

 

Ryc. 3.7. Widok z drogi holenderskiego przejścia, na którym wykorzystano całą długość konstrukcji, uzyskując dużą 
faktyczną szerokość przejścia w strefie migracji 
Źródło: fot. Street View [164]. 

 

Podobne wykorzystanie całkowitej długości konstrukcji blach falistych zastosowano na moście zielonym 
Woeste Hoeve, często przytaczanym jako wzorcowy w literaturze poświęconej rozwiązaniom ekologicznym 
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(ryc. 3.6, 3.7). W danym przypadku długość blach falistych, liczona do końca skosów, wynosi 90 m, 
a długość, od której formowany jest naziom, wynosi 70 m, przy faktycznej szerokości przejścia równej 50 m. 

Czasami jednak obiekty wykonane z blach falistych nie są tak ekonomicznie rozwiązane, jak te 
przedstawione na ryc. 3.4 i 3.6. Zupełnie inne podstawowe parametry mają mosty zielone przedstawione na 
ryc. 3.8–3.9. Na przykład most zielony wybudowany nad autostradą A16 we Francji (ryc. 3.8, 3.12a), choć 
prawidłowo zagospodarowany (i mający dobre, zalecane, naprowadzenia, wpływające na funkcjonalność 
przejścia), ma niewielką szerokość powierzchni użytecznej przeznaczonej dla zwierząt równą tylko 10 m. 
Natomiast długość zastosowanych blach falistych bez ukośnych ścian skrzydłowych jest równa 30 m, co 
oznacza, że końce blach wystają poza właściwy obiekt, w związku z czym ta część konstrukcji jest 
nieużyteczna, co oznacza, że dla zwierząt przeznaczono faktycznie tylko 1/3 długości zastosowanej 
konstrukcji. 

Podobnie jest na moście zielonym w Australii, wybudowanym nad autostradą A30 koło Brisbane (ryc. 3.9, 
3.10); konstrukcja z blach falistych ma długość 40 m, a samo przejście w najwęższym miejscu ma szerokość 
równą 15 m. Podobnie jest w przypadku mostu zielonego wybudowanego nad autostradą A1 w Czechach, 
koło Lipnik, nad Becvou (ryc. 3.11); długość konstrukcji wynosi 75 m, naziom jest uformowany na szerokości 
60 m, a samo przejście ma szerokość faktyczną równą 50 m. 

  

Ryc. 3.8. Przykład proporcji charakterystycznych szerokości 
na wąskim przejściu we Francji 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.9. Niewykorzystana długość konstrukcji i bardzo 
mała faktyczna szerokość przejścia (przykład przejścia 
w Australii koło Brisbane)  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 
Ryc. 3.10. Widok z drogi australijskiego przejścia, na którym wykorzystano tylko część długości konstrukcji, uzyskując 
bardzo wąską faktyczną szerokość przejścia w strefie migracji  
Źródło: fot. Street View [164]. 
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Warta porównania jest także szerokość użyteczna np. mostu zielonego w Holandii (ryc. 3.6) i w Czechach 
(ryc. 3.11). Przy tej samej szerokości użytkowej przejścia górnego, równej 50 m, naziom na moście 
w Holandii zawiera w sobie również szerokość wałów ziemnych odgradzających powierzchnię przejścia od 
hałasu drogowego i świateł drogowych, podana zatem szerokość użyteczna przejścia, wynosząca 50 m, jest 
faktyczną szerokością, z jakiej mogą korzystać zwierzęta. Oprócz tego zastosowano lejkowate 
naprowadzenia szczelnie chroniące przejście przed hałasem, zanieczyszczeniami i światłem drogowym. Na 
moście w Czechach natomiast zagospodarowanie terenu zielenią dotyczy całej szerokości przejścia, a na 
pasie 50 m szerokości użytkowej znajduje się jeszcze droga asfaltowa i wał ziemny o szerokości 5 m. 
Faktyczna więc szerokość przejścia przeznaczona do migracji zwierząt jest znacznie mniejsza – wynosi 
tylko ok. 35 m, przy czym na tej szerokości znajduje się gęsty las. 

 

  

Ryc. 3.11a. Przykładowe proporcje charakterystycznych 
szerokości na bardzo bogato zagospodarowanym zielenią 
przejściu górnym w Czechach 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.11b. Wystające czoła blach falistych, bez naziomu, 
na moście zielonym w Czechach 
Źródło: fot. Street View [164]. 

 

Podsumowując powyższe porównania i przykłady, można stwierdzić, że w procesie projektowym powinno 
się uwzględnić analizę przybliżonych kosztów własnych obiektu oraz kosztów wykonawczych i porównać je 
z wymogami ekologicznymi dotyczącymi parametrów projektowanego przejścia (ryc. 3.13). Przykłady 
przejść przedstawione na ryc. 3.4 i 3.6 wskazują, że w obu przypadkach wykorzystano prawie całkowicie 
długość konstrukcji w poziomie naziomu, jednak oba przejścia różnią się zagospodarowaniem. 
Zastosowanie wałów ziemnych obsadzonych krzewami na moście w Holandii (ryc. 3.6), zapewnia 
utrzymanie ciągłości siedliska, większą ochronę strefy migracji od hałasu, spalin i zanieczyszczeń, czyli 
bardziej sprzyja funkcjonalności przejścia. 

Porównując pokazane na ryc. 3.12 przejście wybudowane we Francji (zob. ryc. 3.8) z przejściem 
wybudowanym w Australii (zob. ryc. 3.9), można stwierdzić, że oba mosty różnią się przede wszystkim 
kształtem naprowadzeń i ich lokalizacją, przy podobnej grubości naziomu. Przejście przedstawione na 
ryc. 3.8 ma naprowadzenia o kształcie parabolicznym wykonane poza samą konstrukcją, co oznacza, że 
mogą one być „szczelniej” i „bogaciej” zagospodarowane zielenią, tworząc na niewielkiej faktycznej 
szerokości przejścia przedłużenie siedliska i właściwy mikroklimat w strefie migracji. Natomiast przejście 
przedstawione na ryc. 3.9 ma paraboliczne najścia, które kończą się nad pasem dzielącym obie jezdnie. 
Gdyby projektanci paraboliczne najścia zastosowali poza obszarem konstrukcji i jezdni, podobnie jak we 
Francji, na długości przejścia można by, przy zastosowanej długości konstrukcji równej 40 m, uzyskać 
faktyczną szerokość przejścia wynoszącą co najmniej 30 m, zapewniającą jego lepszą funkcjonalność. 
W zastosowanym rozwiązaniu wybudowana konstrukcja ma niewykorzystaną długość blach falistych, 
wynoszącą 12,25 m po każdej stronie przejścia. 
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a) przejście we Francji nad autostradą A16 b) przejście w Australii nad autostradą A30  

  

Ryc. 3.12. Porównanie widoku krawędzi obiektu i uformowanego naziomu wybudowanych wąskich przejść we Francji 
i w Australii 
Źródło: fot. Street View [163]. 

 

 

Ryc. 3.13. Podstawowe parametry związane z procesem doboru konstrukcji projektowanego obiektu 

 

3.3. Podstawowe czynniki budowlane przejść górnych 

Podczas projektowania przejść górnych trzeba zadbać o pogodzenie warunków ekologicznych z czynnikami 
ekonomicznymi (ryc. 3.14–3.19), które określa się m.in. głównie na podstawie projektów budowlanych. 
Koszty budowy i utrzymania przejść górnych w dużym stopniu związane są z wymiarami danego przejścia 
(ryc. 3.19). 

Najlepszym rozwiązaniem lokalizowania górnych przejść są odcinki dróg znajdujące się w wykopie 
(ryc. 3.14–3.16), gdyż ogranicza się w ten sposób wymiary budowanych obiektów, co stanowi jednocześnie 
bardzo ważny czynnik ekonomiczny. Według zaleceń wielu ekologów (i na podstawie obserwacji wielu 
wybudowanych już obiektów) należy zadbać podczas budowy przejścia górnego dla zwierząt o to, żeby na 
całej długości ich ścieżki migracyjnej nie było żadnej różnicy wysokościowej (ryc. 3.16). Przy budowie 
przejścia górnego na płaskim terenie, przy jego wyniesieniu ponad otaczającą powierzchnię środowiska, 
uzyskuje się „sztuczny” i „obcy” element (ryc. 3.17–3.18), zmuszający zwierzęta do wchodzenia pod górę. 
Według opinii ekologów [80, 84, 100, 104, 121, 138, 201, 222] zwierzęta, nie widząc lasu czy przedłużenia 
naturalnego siedliska po drugiej stronie przejścia (ryc. 3.17b, 3.18), z tego przejścia nie korzystają. Ten 
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warunek dostrzegania przez większe zwierzęta przedłużenia siedliska po drugiej stronie przejścia wpływa 
pozytywnie na funkcjonalność danego przejścia [41, 81, 117, 239]. 

 

  

Ryc. 3.14. Zalecana niweleta przejścia górnego skonfi-
gurowana w łuku pionowym wklęsłym 
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak. 

Ryc. 3.15. Dopuszczalna niweleta przejścia górnego przy 
niewielkim pochyleniu lub poziomym terenie wzdłuż przejś-
cia 
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak. 

 

  

Ryc. 3.16. Zwierzęta, korzystając z przejścia górnego wybudowanego nad drogą zlokalizowaną w niewielkim wykopie (zob. 
ryc. 3.14 i 3.15), widzą przedłużenie naturalnego środowiska po drugiej stronie tego przejścia, w związku z czym szybciej 
dane przejście zaakceptują 

 

 
 

Ryc. 3.17a. Niezalecana niweleta przejścia górnego 
wyniesiona ponad otaczający teren i skonfigurowa-
na w łuku pionowym wypukłym 
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak. 

Ryc. 3.17b. Przy zastosowaniu obiektu wyniesionego ponad teren 
(zob. ryc. 3.17a) zwierzęta nie widzą po drugiej stronie przejścia 
przedłużenia naturalnego siedliska, co może negatywnie wpływać na 
jego funkcjonalność 

 

Do głównych elementów przejścia należą najścia, które wg wielu wytycznych powinny być łagodne. Strome 
najścia są dopuszczalne tylko na terenach górskich. W opracowaniu [81] na podstawie wielu analiz 
funkcjonalności istniejących przejść oraz wyników monitoringu, wykonanego osobno dla różnych gatunków 
zwierząt, stwierdzono, że w ww. przypadkach pochylenie podłużne kierujące zwierzęta na wyższy poziom, 
niż teren otaczający przejście, powinno być stopniowane. Jednocześnie stwierdzono, że nie 
przeprowadzono badań świadczących o tym, że przejścia takie, jak te przedstawione na ryc. 3.17, mają 
negatywny wpływ na funkcjonalność obiektu. Jednak wszyscy ekolodzy zgodnie podają, że przy tego typu 
przejściach należy unikać efektu tak zwanego stożka (ryc. 3.17). Zalecane w większości wytycznych 
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zagranicznych i stosowane pochylenia podłużne w strefie najścia na większości przejść górnych wahają się 
w granicach 0–5%; wyjątkowo i tylko na terenach górskich pochylenie podłużne najścia może wynosić 
ponad 10% [81]. Natomiast obecnie w Polsce [121] dopuszczalne maksymalne pochylenie podłużne najścia 
na obiekt wynosi 15%; dawniej wg zaleceń zawartych w katalogu [111] wynosiło ono 8%. 

 

 

Ryc. 3.18. Przykład przejścia wyniesionego ponad teren i autostradę − brak widoku siedliska po drugiej stronie przejścia 
Źródło: fot. Radosław Madej [134]. 

 

 

Ryc. 3.19. Możliwe czynniki analizowane w procesie projektowym przejścia, związane z poziomem najbliższego otoczenia 
i drogi oraz zalecana procedura ich analizy 

 

Wnikliwą analizę pochylenia podłużnego najść przedstawiono w publikacji [81], podkreślając, że najlepszym 
i najkorzystniejszym rozwiązaniem jest planowanie powierzchni przejścia dla zwierząt na tym samym 
poziomie co okoliczny teren, czyli projektowanie drogi lub autostrady w wykopie. Jednak w praktyce nie 
zawsze jest to do zrealizowania; ponieważ należy stosować najścia na przejście o pochyleniu w granicach 
5–10%, które są akceptowane przez większość gatunków zwierząt [81]. 

Z analizy parametrów przejść górnych wybudowanych w Europie wynika, że większość z nich ma pochylenie 
podłużne najść w granicach 0−5%; jedynie przejścia na terenach górskich w Szwajcarii i Austrii mają 
pochylenie >10%. Według danych przedstawionych w pracy [81] rzadko na nich potwierdzano przejścia 
jeleni i dzików, natomiast odnotowywano liczne przejścia saren, lisów i zająców. Z analiz przejść górnych 
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spoza Europy, zlokalizowanych głównie w Kanadzie, wynika, że na przejściach samodzielnych o pochyleniu 
najścia wynoszącym 10% potwierdzono korzystanie z nich przez niedźwiedzie grizzly, czarne niedźwiedzie, 
wilki, pumy, łosie, jelenie i kojoty, przy czym – co jest ważne – monitoring potwierdzał korzystanie z przejść 
również w ciągu dnia [34]. Jednak trzeba podkreślić, że przejścia górne w Kanadzie są zlokalizowane daleko 
od siedzib ludzkich, przy czym są to są przejścia samodzielne, zlokalizowane na potwierdzonych trasach 
migracji zwierząt i w większości przypadków budowane w miejscach, gdzie odcinek autostrady jest 
najkrótszy. Natomiast w wytycznych holenderskich [234] zaleca się stosowanie pochylenia 
nieprzekraczającego wartości 1 : 15 (≈7%). Jednak podkreśla się, że to nie zawsze jest możliwe, w związku 
z czym trzeba uwzględnić fakt, że pochylenie podłużne najścia na obiekt równe 10% może być stosowane 
jedynie na bardzo cichych, niezakłóconych, obszarach i że to jest maksymalne pochylenie podłużne najścia 
dla jelenia. 

Chronologiczne zestawienie kształtowania się zmian minimalnych i zalecanych szerokości przejść górnych 
na przestrzeni lat przedstawiono w pozycji [81]. Z analizy zestawienia zmian zaleceń dotyczących 
podstawowych wymiarów przejść górnych wynika, że już w najstarszych podręcznikach ekologicznych 
zalecano budowanie samodzielnych konstrukcji o kształcie parabolicznym, znajdujących się na poziomie 
istniejącego terenu, z łagodnymi pochyleniami podłużnymi w obrębie najść, przy najważniejszym zaleceniu 
projektowania przekraczanej drogi w wykopie. 

Największym zmianom podlegała na przestrzeni lat zalecana szerokość przejścia – zarówno dla średnich, 
jak i dużych zwierząt. Pierwsze zalecenia wprowadzały możliwą migrację dużych zwierząt na przejściach 
o szerokości 8–15 m, a przy łączeniu ekosystemów zalecana była szerokość > 50 m. Pod koniec XX w. i na 
początku XXI w. w niektórych podręcznikach ekologicznych zalecano już szersze obiekty i wprowadzono 
pojęcie mostów krajobrazowych o szerokości kilkuset metrów [138, 118]. 

Na początku XXI w. podano zalecane szerokości przejść, z których miały korzystać jelenie [90]. 
W zaleceniach pojawiały się również teorie ekologiczne dotyczące zagospodarowania powierzchni najścia 
i przejścia, które sprowadzały się do poglądu, że korzystne jest jej zagospodarowanie podobne do otoczenia 
budowanych mostów, by zwierzęta traktowały przejście jako przedłużenie siedliska [86]. 

W 2003 r. europejscy ekolodzy opracowali wspólne wytyczne, na podstawie doświadczeń, obserwacji, analiz 
wyników monitoringów, przeprowadzonych na istniejących przejściach COST 341 [42], w których zalecono 
standardową szerokość mostu zielonego równą 40–50 m, a w przypadku mostu krajobrazowego – większą 
niż 80 m; przeanalizowano także kształt powierzchni przejść górnych, dopuszczając mniejsze szerokości, 
ale wyłącznie wówczas, gdy z obiektu będą korzystać gatunki zwierząt „niewrażliwe na szerokość”. Jeszcze 
raz w wytycznych COST 341 [42] zalecono budowanie nowych przejść górnych na poziomie okolicznego 
terenu i stosowanie niezbyt stromych obustronnych najść. 

Na podstawie doświadczeń i monitoringu przeprowadzonego na europejskich przejściach w wytycznych 
[239] z 2011 r. podano nieznacznie większe wartości minimalnych i zalecanych szerokości przejść górnych, 
a mianowicie w odniesieniu do mostów krajobrazowych minimalna szerokość powinna wynosić 70 m, 
a zalecana >100 m. Natomiast w odniesieniu do mostów zielonych minimalna szerokość przejścia powinna 
wynosić 40–50 m, a zalecana – 50–70 m. Z analizy istniejących mostów opisanych w niniejszej monografii 
wynika, że większość mostów zielonych wybudowanych w Europie ma szerokość przejścia w granicach 
40−70 m. 

Na podstawie analizy dotychczasowych rozwiązań w COST 341 [42] zalecono stosowanie przejść 
samodzielnych jako bardziej funkcjonalnych, przy dopuszczeniu jednak budowy przejść zespolonych, ale 
tylko w przypadku małego natężenia ruchu pieszych lub pojazdów. Pojawiło się także nowe ważne 
zalecenie, żeby podczas projektowania przejść zespolonych ich szerokość przeznaczoną dla zwierząt 
powiększać o szerokość drogi przeznaczonej dla pieszych lub pojazdów [42]. 

W odniesieniu do powyższych analiz, zaleceń i komentarzy należałoby przeanalizować przykładowe mosty 
zielone wybudowane nad polską autostradą A4 (ryc. 3.20) i niemiecką autostradą A20 (ryc. 3.22). W obu 
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przypadkach autostrady wybudowane są na równym poziomie z otaczającym terenem, przy czym przejście 
dla zwierząt wybudowano na górnym poziomie. Zwierzęta, wychodząc z lasu, przy lokalizacji przejścia na 
górnym poziomie muszą pokonać dużą różnicę wysokości, nie widząc po drugiej stronie tego przejścia lasu 
i siedliska, dostrzegając jedynie wierzchołki drzew i niebo. 

Powyższe rozwiązania wymagają bardzo łagodnych najść o parabolicznym kształcie, gęsto obsadzonych 
krzewami i drzewami wzdłuż ekranów i ogrodzeń naprowadzających. W przypadku polskiej autostrady A4 
i dodatkowej lokalizacji przejścia na krzywiźnie poziomej jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne, gdyż 
zastosowany ekran drewniany, na długości 50 m, wybudowany równolegle do krawędzi drogi, nie zasłania 
świateł drogowych docierających z autostrady i nie chroni przed hałasem drogowym. Zwierzęta muszą 
przejść na drugą stronę obiektu prawie na wysokości korony drzew (ryc. 3.21), widząc w miejscu dojścia do 
obiektu światła drogowe i słysząc hałas drogowy. Analiza powyższych negatywnych czynników wskazuje, że 
są to warunki niesprzyjające dobrej funkcjonalności przejścia. Hałas drogowy odbity od ściany lasu jest 
kierowany zarówno na najścia, jak i przejście, co nie stwarza przyjaznych warunków środowiskowych dla 
zwierząt, za to powoduje ich płoszenie. 

Analiza porównawcza poziomu terenu i obiektu, przedstawiona na ryc. 3.21, wykazuje, że różnica wysokości 
wynosi ≈10 m. Pas dzielący ma szerokość 4 m, pasy ruchu na autostradzie A4 mają szerokość 3,75 m, 
a pas awaryjny ma 3 m, co w sumie daje odcinek, liczony od osi pasa dzielącego: 

0,5 · 4 m + 3,75 m + 3,75 m + 3,0 m = 12,5 m 

 

 

Ryc. 3.20. Przejście górne nad autostradą A4 w Polsce 

 

 

Ryc. 3.21. Różnica wysokości rzędnej jezdni i przejścia dla zwierząt 
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Ryc. 3.22. Widok otwartej przestrzeni na dojściu do obiektu (autostrada A20 w Niemczech) 

 

Po odmierzeniu jeszcze raz takiego samego odcinka, równego 12,5 m, w stronę pobliskiego lasu, jak to 
wynika z proporcji najścia przedstawionego na ryc. 3.21, ostatecznie otrzymuje się pochylenie najścia na 
obiekt wynoszące (8,8–10)/25 = 33–40%. Tymczasem maksymalne dopuszczalne, określone przez polskich 
ekologów, pochylenie najścia nie może przekroczyć 15% [121], a przy obowiązujących podczas budowy 
obiektu w 2007 r. zaleceniach – 8% [111]. Podsumowując przedstawiony na ryc. 3.20 i 3.21 przypadek, 
należy stwierdzić, że pochylenie podłużne najścia przekracza pięciokrotnie dopuszczalne wartości podane 
w katalogu [111]. 

W danym przypadku nawet bardzo dobra lokalizacja obiektu na ścieżce migracyjnej (przy braku 
naprowadzeń od strony lasu po obu stronach przejścia, a także przy krótkim ekranie usytuowanym nie pod 
kątem 45°, a równolegle do krawędzi drogi), przy zastosowanej stromości najścia oraz dużej różnicy 
wysokości, stwarza bardzo niekorzystne warunki środowiskowe, a kompilacja ww. nieprawidłowości może 
w sposób determinujący obniżyć funkcjonalność tego obiektu. 

Podobnie spostrzeżenia można sformułować w przypadku mostu zielonego wybudowanego w Niemczech, 
przedstawionego na ryc. 3.22. Zwierzęta wychodząc z pobliskiego lasu, znajdują się na tym samym 
poziomie co autostrada A20, są oślepiane światłami drogowymi i widzą ruch drogowy (zob. oznaczenie 
pomarańczowym prostokątem na ryc. 3.22). Poziom hałasu drogowego w pobliskim rzadkim lesie wynosi ok. 
55 dB(A), a przy wyjściu z niego, na niczym nieosłonięty teren pól uprawnych otaczających autostradę, 
znacznie wzrasta – do 65 dB(A) i 83 dB(A) bezpośrednio przy autostradzie [212], gdyż nie ma żadnej bariery 
osłonowej pomiędzy pasem drogowym a polami uprawnymi (ryc. 3.23a). Przejście górne jest wyniesione 
ponad otaczający teren i autostradę i jest oddalone od najbliższej krawędzi lasu o 175 m. Brak na tej 
przestrzeni uformowanych najść na obiekt i jakichkolwiek ogrodzeń lub naprowadzeń (zagajników) 
powoduje, że propagacja hałasu jest niczym niezakłócona i stanowi jedną z najważniejszych barier dla 
zwierząt (ryc. 3.23b). Zastosowane rzadkie nasadzenia na skarpach i przyczółkach obiektu (rys. 3.24) oraz 
słabo osłonięty roślinnością ekran betonowy nie stwarzają zwierzętom przyjaznych warunków do korzystania 
z przejścia. Ewidentną wadą w danym przypadku jest brak odpowiednich naprowadzeń na obiekt, 
odgradzających zwierzęta od autostrady. A niezagospodarowanie terenu wokół przejścia i wyniesienie go 
ponad otaczający teren sprawia, że zwierzęta nad przejściem nie widzą roślinności i siedliska po drugiej 
stronie tego przejścia, widzą jedynie niebo (ryc. 3.25), co jest jednym z głównych czynników antropopresji na 
danym przejściu. W trakcie licznych wizji lokalnych, przeprowadzonych w latach 2006–2012 w okresie 
letnim, autorka nie stwierdziła jakichkolwiek śladów bytności zwierząt w pobliżu omawianego przejścia – ani 
na powierzchni najść, ani na samym obiekcie [205]. Jedynym wyraźnym śladem były odciski wgniecionych 
opon motocykli (ryc. 3.25), co świadczy o tym, że okoliczni mieszkańcy skracali sobie drogę pomiędzy 
wsiami. 
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a) otoczenie przejścia − 175 m od przejścia na północy 
znajduje się kompleks leśny 

b) przejście górne zlokalizowane nad autostradą i otacza-
jącym terenem 

  

Ryc. 3.23. Przykład otoczenia przejścia wyniesionego ponad teren (czynniki negatywne stanowiące dużą barierę dla 
zwierząt: brak widoczności siedliska po przeciwnej stronie obiektu, widok świateł drogowych, hałas drogowy, brak 
naprowadzenia na przejście, ekran wybudowany tylko na długości obiektu) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

  

Ryc. 3.24. Rzadkie nasadzenia na skarpie przyczółku nietłu-
miące hałasu drogowego 

Ryc. 3.25. Widok przejścia przy najściu i brak widoczności 
siedliska po drugiej stronie przejścia 

 

Jednak nie zawsze wybudowane obiekty mają wady wymienione powyżej. Całkowitym przeciwieństwem do 
opisanych przejść jest most zielony wybudowany na Węgrzech (ryc. 3.26–3.27). Obiekt, dzięki łagodnym 
i dobrze zagospodarowanym najściom, tworzy spójną całość z otaczającym go środowiskiem leśnym 
(ryc. 3.26). Zwraca szczególną uwagę bardzo dobre rozwiązanie najść (ryc. 3.27). Wzdłuż najścia i krawędzi 
obiektu zastosowane są niewysokie wały ziemne, gęsto obsadzone krzewami. Pośrodku najścia, w okolicy 
przyczółków, wprowadzono małe nieregularne zagajniki. Od strony północnej, tj. od strony pól uprawnych, 
najście na obiekt jest również obsadzone kilkoma krzewami i drzewami, które odgrywają też rolę 
naprowadzającą. Te nasadzania spełniają swoją funkcję, gdyż zwierzęta wychodzące z lasu są 
naprowadzane od razu na obiekt. Tylko od strony południowej najście na obiekt kończy się na krawędzi 
naturalnej części lasu i jest otwarte od strony pól uprawnych (ryc. 3.27). Zastosowane zagospodarowanie 
jest naturalne, chroni zwierzęta przed hałasem drogowym i oślepianiem światłami drogowymi (ryc. 3.27), co 
prawdopodobnie przyczynia się do bardzo dobrej funkcjonalności przejścia. 
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Ryc. 3.26. Krajobraz środowiskowy po obu stronach auto-
strady w pobliżu przejścia (Węgry)  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.27. Widok zagospodarowania terenu przejścia 
i integracji z otaczającym krajobrazem  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 

Ryc. 3.28. Różnica wysokości rzędnej jezdni i przejścia dla zwierząt na przejściu górnym na Węgrzech 
Źródło: jako tło ryciny wykorzystano fot. Street View [164]) 
 

W danym przypadku, przy podobnej różnicy wysokości pomiędzy poziomem płaskiego terenu i rzędną 
obiektu w najwyższym punkcie, w przeciwieństwie do poprzednich przykładów, projektanci zaprojektowali 
łagodne najścia na obiekt (ryc. 3.28). Na uwagę zasługuje także sposób rozwiązania zagospodarowania 
skarp w pobliżu przyczółków. Skarpy są „zielone”, tj. na ich powierzchni jest posadzona tylko trawa. 
Bezpośrednio pod obiektem, w miejscu najbardziej zacienionym, też jest skarpa obsiana trawą, nie ma 
powszechnie w Polsce stosowanych płyt betonowych. Zastosowane rozwiązanie przyczynia się do bardzo 
dobrego wytłumienia hałasu drogowego i maksymalnego ograniczenia pogłosu. Szczelne nasadzenia na 
niewysokich wałach, wykonane wzdłuż najścia i strefy migracji, o wysokości ok. 3 m, zapewniają bardzo 
dobre przerwanie propagacji hałasu drogowego i zmniejszenie jego poziomu na powierzchni przejścia. 
Szerokość nasadzeń w najściu i na krawędzi obiektu jest równa ok. 5 m. Wszystkie opisane powyżej 
czynniki zrównoważonego projektowania przyczyniają się do stworzenia przyjaznych warunków i dobrej 
funkcjonalności opisywanego przejścia. 
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3.4. Kształt przejścia górnego w planie 

Bardzo ważnym czynnikiem budowlanym, na który należy zwrócić uwagę w procesie projektowym 
konstrukcji przejścia, jest kształt powierzchni przejścia górnego (ryc. 3.29). 

  
Ryc. 3.29a. Prostokątna konstrukcja mostu krajobrazowego 
w planie 

Ryc. 3.29b. Przejście de Chèvrefu  nad A1 w Szwajcarii, 
o szerokości 110 m 

Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

  
Ryc. 3.29c. Lejkowata konstrukcja mostu zielonego w planie Ryc. 3.29d. Przejście Kootwijk nad A1 w Holandii, o szerokoś-

ci obiektu 50 m (faktyczna szerokość przejścia wynosi 30 m) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

  

Ryc. 3.29e. Paraboliczna konstrukcja mostu zielonego w 
planie 

Ryc. 3.29f. Przejście Witrijt Kampengrens nad autostradą 
E34 w Holandii, o szerokości najścia 100 m, szerokości 
obiektu 67 m (faktyczna szerokość przejścia wynosi 51 m)  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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Na wielu przejściach górnych wybudowanych w Szwajcarii, Austrii, Niemczech i wielu innych krajach 
wybudowano obiekty prostokątne, szczególnie jeśli miały one szerokość >80 m. W polskich wytycznych 
[121] zaleca się konstrukcje o kształcie parabolicznym (ryc. 3.29e). Jednak charakterystyka kształtów 
powierzchni obiektów zawarta w opracowaniu [52] ujmuje to zagadnienie w aspekcie ekonomicznym. 
A mianowicie mosty krajobrazowe, o szerokości przejścia >80 m, z reguły są projektowane w kształcie 
prostokąta ze względu na mały wpływ wyłukowania krawędzi obiektu na ogólne koszty obiektu i budowy 
(ryc. 3.29a), przy zdecydowanie, co należy podkreślić, prostszym wówczas projektowaniu i procesie 
wykonawczym. 

Na mostach krajobrazowych projektuje się wtedy wzdłuż krawędzi obiektu szeroki wał ziemny, o wysokości 
co najmniej 3 m, i na nim planuje się gęste nasadzenie krzewów osłonowych przedłużonych na dojściach 
w naprowadzeniach, już poza przyczółkiem. Szerokość wału zależy jednak od projektu i waha się od 5 do 
10 m. Przykładem jednym z wielu konstrukcji prostokątnych jest przejście de Chèvrefu, o szerokości 110 m, 
wybudowane w 2001 r. nad autostradą A1 w Szwajcarii (ryc. 3.29b). 

Natomiast przy budowie mostów zielonych zdecydowanie bardziej ekonomiczne jest przyjęcie kształtu 
lejkowatego lub parabolicznego (ryc. 3.29c, e), co powoduje obniżenie kosztów własnych obiektu 
w stosunku do kosztów konstrukcji prostokątnych. Łatwiejszy jest proces wykonawczy w przypadku 
konstrukcji lejkowatej niż parabolicznej, więc i koszt budowy będzie tańszy przy konstrukcji lejkowatej. 
Kolejnym aspektem ekonomicznym jest koszt zagospodarowania i odwodnienia powierzchni przejścia, co 
przy tej samej faktycznej szerokości przejścia daje w efekcie końcowym mniejsze koszty przy konstrukcji 
parabolicznej. W wytycznych [239] porównuje się różne kształty konstrukcji mostów zielonych, 
potwierdzając, że koszty budowy konstrukcji przy prostym prowadzeniu krawędzi obiektu są wyższe 
(ryc. 3.29a, ryc. 3.30) niż przy podobnych konstrukcjach o lejkowatym lub parabolicznym kształcie krawędzi 
obiektu (ryc. 3.31, 3.32). Reasumując powyższe, zdecydowanie bardziej ekonomicznym mostem zielonym 
jest konstrukcja paraboliczna. 

Jednym z przykładów konstrukcji lejkowatej jest przejście Kootwijk w Holandii, wybudowane w 1998 r. nad 
autostradą A1 (ryc. 3.29d). Przejście ma następujące wymiary zasadnicze: szerokość najścia, mierzona na 
końcu płyty przejściowej, jest równa 70 m, szerokość przejścia, mierzona nad pasem dzielącym pomiędzy 
krawędziami obiektu, jest równa 50 m, szerokość faktyczna przejścia, zmierzona pomiędzy wałami 
ziemnymi, wynosi 30 m. Wały ziemne uformowane wzdłuż krawędzi obiektu mają w danym przypadku 
szerokość 10 m; obsadzone są bardzo gęsto krzewami, tworzącymi dodatkową osłonę i izolację zwierząt od 
ruchu drogowego. Przejście Kootwijk jest jednym z ważniejszych doświadczeń budowlanych, gdyż był to 
pierwszy obiekt w Holandii budowany nad czynną autostradą. Wykorzystując szeroki pas dzielący, 
zapewniono podczas budowy przejścia ruch ciągły, przenosząc go tymczasowo na drugą jezdnię. Wszystkie 
te zabiegi wpłynęły dodatkowo na zmniejszenie kosztów wykonawstwa [42]. 

  

Ryc. 3.30. Wymiary konstrukcji prostokątnej: szerokość 
strefy najścia − ok. 75 m, faktyczna szerokość przejścia − 
ok. 55 m  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.31. Wymiary konstrukcji parabolicznej: szerokość 
strefy najścia − 75 m, szerokość obiektu − 52 m, 
faktyczna szerokość przejścia − 44 m 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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Ryc. 3.32. Przykład żelbetowej konstrukcji łukowej wystającej poza szerokość przejścia z każdej strony po 6 m 

 

Porównanie kształtu wybudowanych konstrukcji parabolicznych wskazuje na ich dużą różnorodność w planie 
(ryc. 3.29f, 3.31–3.34). Przy konstrukcjach parabolicznych szerokości stref najścia na obiekt, mierzone na 
końcu ekranów lub „zielonych” naprowadzeń, są nieznacznie większe od faktycznej szerokości przejścia. 
Przy czym w przypadku różnych przytaczanych konstrukcji faktyczna szerokość przejścia nie zawsze jest 
tożsama z szerokością obiektu, mierzoną pomiędzy jego krawędziami – zob. np. mosty zielone 
przedstawione na ryc. 3.33 i 3.34. Również przy braku ekranów i przy wykorzystaniu na powierzchni 
przejścia tylko naturalnych nasadzeń, tworzących barierę izolacyjną i ochronną (ryc. 3.33, 3.34), faktyczne 
szerokości przejścia mogą być różne. Porównując charakterystyczne wymiary, podane na ryc. 3.33 i 3.40, 
można stwierdzić, że szerokość obiektu jest zbliżona, a jednak szerokości faktyczne przejść górnych są 
różne. Niektóre z wybudowanych obiektów są mostami zespolonymi, w związku z czym, w zależności od 
projektu konstrukcji oraz zagospodarowania terenu, można otrzymać różne parametry wyjściowe przejścia 
i jego faktycznej szerokości. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest projektowanie przejść samodzielnych, 
jednak koszty ich budowy, ze względu na ich rozmiary, znacznie przekraczają koszty typowych obiektów 
drogowych przeznaczonych do ruchu kołowego. Znaczne obniżenie kosztów obiektu (ze względu na 
mniejszą powierzchnię) można odnotować przy konstrukcji parabolicznej przedstawionej na ryc. 3.29e, 
jednak wówczas budowa jest trudniejsza, a tym samym koszty wykonawstwa mogą być większe niż przy 
konstrukcji prostokątnej. Paraboliczna konstrukcja ma znacznie szersze strefy najścia i w związku z tym 
charakteryzuje się większą różnicą szerokości mierzonej w strefie najścia na obiekt i faktycznego przejścia. 
Są to różnice sięgające kilkudziesięciu metrów. W przypadku przejścia Witrijt Kampengrens, wybudowanego 
nad autostradą E34 w Holandii (ryc. 3.29f), różnica szerokości pomiędzy strefą najścia a faktyczną 
szerokością przejścia wynosi ok. 50 m. 

W Polsce też są wybudowane przejścia górne, które można zaliczyć do parabolicznych ze względu na ww. 
różnicę równą ok. 150 m. Specyficznym przykładem konstrukcji parabolicznej może być przejście górne 
wybudowane nad drogą ekspresową S3, w pobliżu wsi Popowo (ryc. 3.35). Jest to rzeczywiście konstrukcja 
o bardzo parabolicznych kształtach. Szerokość na styku strefy dojścia od strony lasu i strefy najścia na 
obiekt, mierzona pomiędzy ekranami drewnianymi, wynosi ok. 380 m,  szerokość strefy najścia, mierzona 
w linii przyczółku, jest równa 83 m. Natomiast faktyczna szerokość przejścia, mierzona nad pasem 
dzielącym w najwęższym miejscu strefy migracji pomiędzy ekranami, wynosi 55 m, a powierzchnia przejścia 
− ok. 8 ha. 

Na przejściu zastosowano ekrany drewniane, doprowadzone do krawędzi lasu, a powierzchnię przejścia 
obsiano trawą (ryc. 3.36). Bardzo pozytywnie należy ocenić obustronne przedłużenie ekranów aż do granicy 
lasu, co przyczynia się do lepszej funkcjonalności przejścia, gdyż stanowi dobrą dla zwierząt ochronę 
izolacyjno-osłonową i jednocześnie linię naprowadzenia na przejście. 
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Ryc. 3.33. Wymiary przejścia zespolonego: szerokość strefy 
najścia − 41 m, szerokość obiektu − 33 m, faktyczna 
szerokość przejścia − ok. 18 m, wraz z drogą 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.34. Wymiary mostu zielonego: szerokość strefy 
najścia − 41 m, szerokość obiektu − 34 m, faktyczna 
szerokość przejścia − ok. 9 m 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 

 

Ryc. 3.35. Największe pod względem obszaru w Polsce przejście górne PZD-25 nad drogą ekspresową S3 (o powierzchni 
ok. 8 ha, szerokości najścia ok. 380 m, faktycznej szerokości przejścia 55 m) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 
Naprowadzenia stanowią tylko drewniane ekrany, przy których od strony przejścia na szerokości 1 m rzadko 
posadzono niewielkiej wysokości krzewy i bluszcz. Nasadzenia na powierzchni przejścia są pojedyncze 
i rzadkie, ale rozłożonych jest dużo karpin o różnej wielkości (ryc. 3.37a, b). Szczelnie ogrodzony teren, 
o bardzo dużej powierzchni (ok. 8 ha), może przyczynić się do dobrej funkcjonalności przejścia, jeśli warunki 
biotyczne i abiotyczne oraz klimat hydrograficzny są w danej lokalizacji zapewnione. 
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Ryc. 3.36. Widok z góry fragmentu przejścia PZD-25, o szerokości najścia w linii przyczółku 83 m, faktycznej szerokości 
przejścia 55 m 
Źródło: fot. Piotr Pacelik [156]. 

 

 

 

Ryc. 3.37a. Widok strefy najścia na obiekt od strony zachodniej 

 

 

Ryc. 3.37b. Widok strefy najścia na obiekt od strony wschodniej 

 

Obiekt oddano do eksploatacji w 2013 r. Później dosadzono kilkadziesiąt krzewów i drzew na powierzchni 
najścia (ryc. 3.37). Przy ekranach drewnianych posadzono bluszcz, zasłaniający częściowo drewniane 
ekrany pomalowane na zielono (ryc. 3.38). Na powierzchni przejścia posiana jest trawa, nie ma wałów, za to 
rozłożono dużo pojedynczych karpin i głazów (ryc. 3.39). 
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Ryc. 3.38. Paraboliczny kształt przejścia i strefy naprowa-
dzenia 
Źródło: fot. Piotr Pacelik [156]. 

Ryc. 3.39. Powierzchnia przejścia wynosząca 8 ha – stan 
cztery lata po oddaniu drogi do eksploatacji 
Źródło: fot. Piotr Pacelik [156]. 

 

Innym przykładem parabolicznej konstrukcji jest przejście Borkeld, wybudowane w Holandii nad autostradą 
A1, w Parku Narodowym Veluwe [234]. Jest to przejście również „doświadczalne” (ryc. 3.40). Zastosowano 
na nim konstrukcję żelbetową prefabrykowaną, podobną kształtem do omówionego przejścia Leusderheide 
nad autostradą A28 (zob. ryc. 3.74, 3.75). Różnica w konstrukcji żelbetowej polega na tym, że na przejściu 
Borkeld poszczególne elementy składowe konstrukcji mają gładkie ściany, zamiast charakterystycznych 
żebrowań (ryc. 3.76), i są zróżnicowane pod względem wysokości, czyli są wyższe bezpośrednio nad 
jezdnią, a niższe w okolicy przyczółku i dalej. Trzeba podkreślić, że na przejściu Borkeld, zgodnie z ostatnimi 
tendencjami holenderskim, nie zastosowano specjalnych nasadzeń, natomiast wybudowano wały ziemne 
naprowadzające zwierzęta na przejście, szczelnie połączone z końcem konstrukcji, będącej równocześnie 
ekranem betonowym (ryc. 3.40)1. 

 

Ryc. 3.40. Detale zagospodarowania i uformowania wałów ziemnych, zastosowane na przejściu górnym Borkeld; wymiary 
mostu zielonego: szerokość najścia − 126 m, szerokość w linii przyczółków − 3 m, faktyczna szerokość przejścia − 5 m 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

                                                           

1 Most zielony Borkeld za rozwiązanie konstrukcyjne był nominowany w konkursie Betonprijs w 2005 r. [62]. 
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Przy czym wały ziemne zastosowane w naprowadzeniach mają inny kształt w każdej ćwiartce. Na 
powierzchni wałów ziemnych zastosowano gęste nasadzenia roślinności osłonowej. Na niewysokich wałach, 
uformowanych wzdłuż zachodniej krawędzi obiektu, na całej długości przejścia zastosowano rzadkie 
nasadzenia krzewów. Na powierzchni przejścia i na wałach przy wschodniej krawędzi obiektu posiano tylko 
trawę. W Parku Narodowym Veluwe znajdują się ścieżki leśne przeznaczone dla ludzi i ścieżka rowerowa, 
w związku z czym dla pieszych i rowerzystów wybudowano oddzielny obiekt, pozostawiając osobne 
przejście górne (ryc. 3.40), przeznaczone tylko dla zwierząt. 

Należy zaznaczyć, że w omawianych przypadkach konstrukcji parabolicznych ekrany i wały, nadające 
przejściu paraboliczny kształt, były odgięte od jego osi podłużnej pod kątem 45º. 

W podsumowaniu rozważań, dotyczących doboru kształtu konstrukcji, zestawiono w tab. 3.1 wspomniane 
wyżej zalety i wady każdej z nich. 

 

Tab. 3.1. Wady i zalety zróżnicowanych pod względem kształtu konstrukcji 

 Konstrukcje o kształcie 
prostokątnym 

Konstrukcje o kształcie  
lejkowatym 

Konstrukcje o kształcie 
parabolicznym 

Zalety – prostsze wymiarowanie i proces 
wykonawczy 

– możliwość budowy wałów 
ziemnych obsadzonych krzewami 
i uzyskania tym samym pożą-
danego mikroklimatu 

– mniejsze koszty własne obiektu 
(ze względu na powierzchnię) 

– możliwość zastosowania prefa-
brykatów, co oznacza mniejszy 
koszt obiektu i krótszy czas 
budowy (koszty ogólne mniejsze 
niż przy konstrukcji prostokątnej) 

– wykonawstwo możliwe przy 
zapewnieniu ruchu ciągłego 

– w zależności od szerokości 
istnieje możliwość zastosowania 
wałów ziemnych 

– czas budowy jest krótszy niż przy 
konstrukcji prostokątnej, w związ-
ku z czym krótszy jest czas 
przerwania ciągłości trasy 
migracyjnej zwierząt 

– możliwe jest stosowanie 
prefabrykatów 

– mniejsze koszty własne obiektu 
niż przy konstrukcji lejkowatej (ze 
względu na powierzchnię) 

– możliwość zastosowania prefa-
brykatów, co oznacza mniejszy 
koszt obiektu i krótszy czas 
budowy (koszty ogólne mniejsze 
niż przy konstrukcji prostokątnej 
lub lejkowatej) 

– wykonawstwo możliwe przy 
zapewnieniu ruchu ciągłego 

– w zależności od szerokości 
istnieje możliwość zastosowania 
wałów 

– czas budowy krótszy niż przy 
konstrukcji prostokątnej, w związ-
ku z czym krótszy jest czas przer-
wania ciągłości trasy migracyjnej 
zwierząt 

– możliwe jest stosowanie prefa-
brykatów 

Wady – duże koszty własne obiektu (ze 
względu na powierzchnię) i dłuż-
szy proces budowy niż przy 
konstrukcji lejkowatej i parabo-
licznej, czyli koszt ogólny 
większy 

– znaczne utrudnienia w zapew-
nieniu ruchu ciągłego na drodze 
głównej podczas budowy 

– długi jest czas budowy i czas 
przerwania ciągłości trasy migra-
cyjnej zwierząt 

– trudniejszy proces projektowy 
i wykonawczy niż przy konstrukcji 
prostokątnej 

– trudniejszy proces wykonawczy,  
w związku z czym koszty budowy 
mogą być większe niż przy 
konstrukcji lejkowatej 
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3.5. Analiza powierzchni stref buforowych 

W celu poszerzenia zagadnienia, dotyczącego m.in. specyficznego kształtu obiektu PZD-25 wybudowanego 
nad drogą ekspresową S3 w Polsce (ryc. 3.34, 3.35), należałoby wspomnieć, że w zagranicznych analizach 
kształtu przejść górnych stosuje się jeszcze pojęcie tzw. strefy buforowej, m.in. opisanej w opracowaniu 
Edgara A. van der Grifta [81]. Dotyczy ona najbliższego otoczenia obiektu, na powierzchni którego 
przewiduje się bezkolizyjne bytowanie zwierząt i ich migrację w kierunku obiektu. W strefach buforowych nie 
powinno się planować zabudowy i budowy obiektów związanych z działalnością człowieka, a przy doborze 
lokalizacji przejścia w pobliżu istniejącej zabudowy lub innych obiektów należy zadbać o to, żeby znajdowały 
się one koniecznie poza strefą buforową (ryc. 3.41 – strefa buforowa została oznaczona kolorem zielonym). 
W poniżej zawartych komentarzach do ryc. 3.41 stwierdzono, że w przypadku migracji jelenia szlachetnego 
minimalna szerokość strefy buforowej będzie równa 300 m [81], czyli promień dojścia do przejścia będzie 
równy 150 m. 

Jak już wyżej wspomniano, przejścia górne należy projektować jako przejścia samodzielne; nie powinno się 
planować na nich żadnych dróg komunikacyjnych dla ludzi, tj. dróg lokalnych, gruntowych, ścieżek 
przeznaczonych dla pieszych, jeźdźców lub rowerzystów (rozdz. 2.2). W związku z tym w wielu 
zagranicznych podręcznikach ekologicznych sugeruje się planowanie w strefie najścia na obiekt stref 
buforowych przeznaczonych tylko dla zwierząt. 

W opracowaniu Edgara A. van der Grifta [81] przy rozważaniach zalecanych kształtów konstrukcji przejścia 
górnego przeanalizowano podstawowe parametry przejścia: szerokość2, długość, współczynnik względnej 
ciasnoty, a także strefę najścia rozumianą jako różnicę rzędnej wysokości otaczającego terenu i rzędnej 
przejścia górnego oraz wspomnianą strefą buforową (ryc. 3.41). W cytowanych rozważaniach [81] brano pod 
uwagę faktyczną szerokość przejścia, tj. szerokość pomiędzy ekranami, wałami czy innymi osłonami, 
zastosowanymi po obu stronach przejścia, w jego najwęższym miejscu. Szerokość obiektu (tj. odległość 
techniczna pomiędzy krawędziami obiektu) była większa, ale w cytowanych rozważaniach jest ona mało 
istotna. Strefę migracji i najścia na obiekt oznaczono na ryc. 3.41 kolorem szarym. 

W rozważaniach nt. kształtu przejścia w opracowaniu [81] przyjęto dwie wartości współczynnika względnej 
ciasnoty − zalecaną wartość równą 0,8 i minimalną wartość równą 0,5. Założone w rozważaniach wartości 

współczynnika w/l pozwoliły obliczyć długość przejścia, przy przyjętej optymalnej, określonej dla jeleni, 

szerokości przejścia równej 50 m: 

– przy stosunku w/l = 0,8 długość przejścia jest równa 62,5 m, 

– przy stosunku w/l = 0,5 długość przejścia jest równa 100 m. 

Kolejne złożenie przyjęte w powyższych rozważaniach dotyczyło różnicy wysokości. Analizując zagraniczne 
wytyczne dotyczące pochylenia podłużnego najścia na przejście górne, rozważono w niniejszej monografii 
dwie wartości − optymalną równą 1:20 i minimalną wynoszącą 1:10. Przyjmując bardziej niekorzystny 
wariant, gdy droga jest zaplanowana na poziomie terenu (ryc. 3.41a, b, e), a przejście górne jest 
zlokalizowane powyżej, należało obliczyć różnicę wysokości pokonywaną przez zwierzęta, która równa jest 
sumie skrajni drogowej, powiększonej o grubość przęsła orientacyjnie równą ok. 2 m i grubość warstwy 
gruntu równą 2 m, co przy skrajni drogowej holenderskiej daje 7,6 m. Odnosząc rozważania holenderskie do 
polskich warunków projektowych, należy przyjąć skrajnię drogową, obowiązującą w Polsce na autostradach 
i drogach ekspresowych, równą 4,7 m. Różnica wysokości w warunkach krajowych wynosi zatem 7,7 m. 

 

                                                           

2 Jako szerokość obiektu, rozważaną w analizach w opracowaniu [81], przyjęto szerokość minimalną zalecaną dla jeleni, 
czyli równą 50 m. To nie oznacza, że z przejścia górnego o szerokości <50 m jelenie nie będą korzystać; żeby przez nie 
przejść, muszą zaakceptować węższe przejście, w związku z czym skuteczność danego przejścia pod względem 
wykorzystania go przez jelenie będzie mniejsza, a liczba przejść jeleni przez obiekt węższy będzie mała. 
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a) przypadek, gdy droga znajduje się na dolnym poziomie 

i gdy różnica wysokości wynosi 7,7 m, przy w/l = 0,5; 

ekrany i naprowadzenie odchylone są o kąt 45° od osi 
obiektu 

b) przypadek, gdy droga znajduje się na dolnym pozio-

mie i gdy różnica wysokości wynosi 7,7 m, przy w/l = 

0,8; ekrany i naprowadzenie odchylone są o kąt 45° 
od osi obiektu 

 
 

c) przypadek, gdy droga znajduje się w niegłębokim wykopie, 

np. 0,5 (Δ = 7,7 m) = 3,85 m, przy w/l = 0,5; ekrany 

i naprowadzenie odchylone są o kąt 45° od osi obiektu 

d) przypadek, gdy droga znajduje się w niegłębokim 

wykopie, np. 0,5 (Δ = 7,7 m) = 3,85 m, przy w/l = 0,8; 

ekrany i naprowadzenie odchylone są o kąt 45° od osi 
obiektu 

 
 

e) przypadek, gdy droga znajduje się na dolnym poziomie 
i gdy różnica wysokości wynosi 7,7 m; ekrany i naprowa-
dzenie są równoległe do krawędzi skarpy 

f) przypadek, gdy droga znajduje się w niegłębokim 
wykopie, np. przy różnicy wysokości 0,5 (Δ = 7,7 m) = 
3,85 m; ekrany i naprowadzenie są równoległe do 
krawędzi skarpy 

  

Ryc. 3.41. Zmiany powierzchni zajętości potrzebnego terenu na przejście górne samodzielne i strefy buforowej, przeznaczo-
nej wyłącznie dla zwierząt; wymiary promienia i szerokości przejścia podane są w metrach 
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak na podstawie rozważań Edgara A. van der Grifta [81], z uwzględnieniem 
polskich warunków projektowych odnośnie do skrajni drogowej obwiązującej w Polsce na autostradach i drogach 
ekspresowych. 
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Przy minimalnym pochyleniu podłużnym najścia równym 1 : 10, przy różnicy wysokości 7,7 m, jego długość 
będzie równa 77 m. W odniesieniu do autostrady lub drogi ekspresowej, znajdującej się w niewielkim 
wykopie, można w celach porównawczych przyjąć np. połowę wysokości − wówczas długość najścia będzie 
równa 38,5 m. 

Ostatnie założenie projektowania stref buforowych dotyczy ukierunkowania ekranów lub naprowadzeń na 
przejście, które powinno się wykonywać pod kątem 45°, w stosunku do osi podłużnej przejścia górnego. Na 
ryc. 3.34 przedstawiono wyniki rozważań dotyczące zajętości terenu przez przejście i strefę buforową, 
dostosowane do polskich warunków projektowych, szczególnie do obowiązującej w Polsce wysokości skrajni 
drogowej. 

Powierzchnie przytoczone na ryc. 3.41 i w tab. 3.2 wyznaczają granice orientacyjne odpowiednie do 
rozważanych warunków. Ich wartości mogą być pomocne w analizach projektowych, żeby pokazać, że 
w konsekwencji projektant powinien zawsze rozważać możliwości lokalizacji autostrady lub drogi 
ekspresowej w wykopie i na poziomie otaczającego terenu. 

 

Tab. 3.2. Potrzebna powierzchnia strefy buforowej oraz przejścia i najścia (przy pochyleniu podłużnym równym 10%)  

Lp. Opis analizowanego przypadku 

Współczynnik względnej ciasnoty, przy przyjętej szerokości przejścia 

zapewniającej migrację jeleni szlachetnych (w = 50 m) 

w/l = 0,5 w/l = 0,8 

 
Naprowadzenia są odchylone od osi podłużnej przejścia pod kątem 45º 

1 

Przypadek, gdy przejście górne 
jest wyniesione w górę ponad 
otaczający teren i drogę na wyso-
kość 7,7 m 

powierzchnia przejścia i najścia 
2,22 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
3,27 ha 

powierzchnia przejścia i najścia 
2,03 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
3,27 ha 

2 

Przypadek, gdy przejście górne 
jest wyniesione w górę ponad 
otaczający teren na wysokość 
3,85 m, a droga znajduje się 

w wykopie o głębokości 3,85 m 

powierzchnia przejścia i najścia 
1,11 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
5,23 ha 

powierzchnia przejścia i najścia 
0,92 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
5,23 ha 

 Naprowadzenia są równolegle do drogi 

3 

Przypadek, gdy przejście górne 
jest wyniesione w górę ponad 
otaczający teren i drogę na 
wysokość 7,7 m 

powierzchnia przejścia i najścia 
2,86 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
4,46 ha 

Przypadek, gdy przejście górne 
jest wyniesione w górę ponad 
otaczający teren na wysokość 
3,85 m, a droga znajduje się 
w wykopie o głębokości 3,85 m 

powierzchnia przejścia i najścia 
1,15 ha 

powierzchnia strefy buforowej 
6,16 ha 

 

Analiza danych zestawionych na ryc. 3.41 i w tab. 3.2 wskazuje, że przy zastosowaniu współczynnika 

względnej ciasnoty w/l = 0,8 otrzymuje się dwukrotnie mniejsze powierzchnie przejścia i najścia niż przy 

współczynniku w/l = 0,5. Strefa buforowa jest znacznie większa przy zastosowaniu naprowadzenia 

i ekranów równolegle do drogi niż przy zastosowaniu odchylenia o 45º. 

Różne jest podejście projektantów i ekologów do wycinki drzew w strefie buforowej, w związku z czym jej 
powierzchnia nie jest równoznaczna z wycinką. Strefa buforowa ma za zadanie przede wszystkim 
wskazywać, że na tym obszarze przy projektowaniu przejść samodzielnych nie powinny się znajdować 
obiekty związane z działalnością człowieka. Strefa buforowa nie jest powierzchnią planowanej wycinki 
drzew. 
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W celu lepszego zilustrowania stref buforowych poniżej przytoczono kilka wybudowanych przejść, głównie 
holenderskich (ryc. 3.42−3.46). Na ryc. 3.42 przedstawiono klasyczny obiekt z ekranami odgiętymi o 45º, 
a na ryc. 3.43–3.46 – różne rozwiązania z ekranami zlokalizowanymi równolegle do jezdni autostrady. Na 
ryc. 3.43 przejście znajduje się nad autostradą; po obu stronach widać różne kształty strefy buforowej. Na 
ryc. 3.44–3.46 przedstawiono przejście Zwaluwenberg w trzech różnych okresach, przy różnym stanie 
zagospodarowania terenu zielenią. 

 

  

Ryc. 3.42. Strefa buforowa na moście zielonym wybudowa-
nym nad autostradą A1 w Holandii, koło wsi Udel 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.43. Strefa buforowa na moście zielonym Feldbiss  
Źródło: fot. Raymond Tilmans, Provincie Limburg, Holandia 
[221]. 

 

  

Ryc. 3.44. Strefa buforowa na moście zielonym 
Zwaluwenberg wybudowanym nad autostradą A27; stan 
dwa lata po budowie w 2014 r. 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.45. Strefa buforowa na moście zielonym Zwaluwenberg; 
stan jesienią 2016 r. 
Źródło: fot. Nico Jonker [110]. 

 

Warto również pokazać, jak kształtuje się strefy buforowe w Polsce i za granicą. Przykładem dużej wycinki 
drzew w strefie buforowej może być most zielony, o szerokości 45 m, wybudowany nad autostradą A4 
w Polsce (ryc. 3.47). Po obu stronach mostu wycięto 1,2 ha lasu; tę powierzchnię wyciętego lasu po 
zakończeniu budowy trzeba było na nowo zagospodarować i wypełnić nowymi nasadzeniami. Drzewa 
w lesie, które rosną od wielu lat, zwierzęta rozpoznają swoim węchem, bowiem na nich osiadają fragmenty 
futra i piór (podstawowych oznak bytowania zwierząt); drzewa te są wieloletnie. Nowe drzewa, zanim się 
przyjmą w nowym środowisku, są dla zwierząt elementem obcym. Warto więc tak opracować projekt, by jak 
najmniej naruszać istniejące struktury siedliskowe i nie stosować nadmiernej wycinki drzew. Przykład 
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nadmiernej wycinki przedstawiono przy prezentacji największego obszarowo przejścia wybudowanego nad 
drogą ekspresową S3, koło wsi Popowo (ryc. 3.34–3.39). 

 

Ryc. 3.46. Strefa buforowa na moście zielonym Zwaluwenberg; stan latem 2017 r.  
Źródło: fot. Provincie Noord-Holland, www.noord–holland.nl [141]. 

Przeciwieństwem projektowania i budowy związanej z dużą wycinką drzew są mosty wybudowane w krajach 
zachodnich, np. most zielony nad autostradą A35 we Francji, koło wsi Ebersmunster (ryc. 3.48a). Widoczne 
na zdjęciu satelitarnym polany leśne są naturalne, co potwierdza wieloletnia dokumentacja fotograficzna 
zawarta w programie Google Earth. Jest to duży kompleks leśny, w którym są tereny przeznaczone na pola 
uprawne pobliskich rolników. Analiza zdjęć satelitarnych z prawie 20 lat wskazuje, że polany stopniowo 
samoistnie zarastają, co oznacza, że jest to proces odwrotny do przedstawionego przykładu z Polski 
(ryc. 3.47a), gdzie obecnie trwają prace związane z sadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie byłych 
wycinek, dokonanych przed budową mostu. Również zagospodarowanie skarp przyczółków i najścia na 
obiekt różni się diametralnie, co przedstawiono na ryc. 3.47b i 3.48b. 

  

Ryc. 3.47a. Strefa buforowa przy moście zielonym, o szero-
kości obiektu i faktycznej szerokości przejścia 45 m  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.47b. Zagospodarowanie skarp wykopu i strefy najś-
cia na moście zielonym w Polsce nad autostradą A4 
Źródło: fot. Street View [164]. 
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Ryc. 3.48a. Strefa buforowa przy moście zielonym, 
o szerokości: obiektu 23 m, pomiędzy ekranami 19 m 
i faktycznej szerokości strefy migracji 7,5 m 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.48b. Zagospodarowanie skarp wykopu i strefy 
najścia na moście zielonym we Francji, wybudowanym nad 
autostradą A35 
Źródło: fot. Street View [164]. 

 

Analiza zagospodarowania skarp przyczółków i najść na przejście w obu przypadkach wykazuje, że na 
moście zielonym w Polsce zwierzęta wychodzące z lasu i ze strefy buforowej pozbawionej drzew są 
oślepiane światłami drogowymi i są narażone na podwyższony poziom hałasu i stężenia spalin (ryc. 3.47b), 
co oznacza, że dane przejście może wykazywać niepożądane oddziaływanie barierowe na zwierzęta. 
Natomiast w rozwiązaniu mostu zielonego zastosowanym we Francji zwierzęta, wychodząc ze strefy 
buforowej, mają zasłonięty widok autostrady, a zastosowane nasadzenia i ekran drewniany, łączący się 
z nasadzeniami, skutecznie chronią je także przed hałasem drogowym i spalinami (ryc. 3.48b), co oznacza, 
że w danym przypadku nie ma oddziaływania barierowego. 

Warto także przeanalizować mosty zielone wybudowane na terenach rolniczych, czyli tzw. terenach 
otwartych. Na ryc. 3.49–3.51 przedstawiono różne konstrukcje mostów zielonych i zagospodarowanie terenu 
w strefach buforowych związane z uzupełnieniem nasadzeń lub połączeniem dotychczasowych małych 
siedlisk w celu stworzenia dla zwierząt „imitacji” większego siedliska naturalnego. Na ryc. 3.49 i 3.50 
przedstawiono zagospodarowanie dotychczasowych terenów otwartych w celu nakierowania zwierząt na 
przejście. Zwierzęta kierując się intuicją, odbierają zagajniki jako teren leśny, środowiskowy i być może 
związany z miejscem żerowania lub wodopoju. Więc zagospodarowanie nowymi nasadzeniami terenów 
dotychczas otwartych jest dobrą kompensacją przyrodniczą i nakierowuje zwierzęta na dalszą drogę 
migracji. Dla zobrazowania różnic w zastosowanych rozwiązaniach odpowiednio dobrano lokalizację mostu 
w pobliżu kompleksu leśnego, czyli celu migracji zwierząt (ryc. 3.49) oraz lokalizację na terenie rolniczym 
(ryc. 3.50). 

Przykład mostu zielonego, przedstawiony na ryc. 3.51, na terenie otwartym rolniczym obrazuje 
kompensacyjne połączenie doczasowych małych zagajników w jeden wspólny obszar niewielkiego siedliska 
(czyli nowo utworzoną strefę buforową), które może przyciągać zwierzęta polne i nakierowywać je na dalszą 
drogę migracji. W celu porównania dotychczasowych warunków migracji na ryc. 3.52 przedstawiono zdjęcie 
satelitarne terenu przed budową drogi krajowej B96 w północnym rejonie Sundhagen w Niemczech. 
W miejscu dzisiejszego mostu zielonego wcześniej był teren z ekranami słonecznymi, a w pobliskim małym 
siedlisku znajdowało się niewielkie oczko wodne. Obecnie jest to dość duże siedlisko z oczkiem wodnym, 
dobrze wkomponowane w istniejące otoczenie (ryc. 3.51, 2.18). 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że poszukiwanie aurea mediocritas, jeśli chodzi 
o kształt powierzchni przejścia, jest w procesie projektowym nieuniknione, gdyż najpierw trzeba podjąć 
decyzję dotyczącą typu przejścia, a dopiero później decyzję dotyczącą rodzaju konstrukcji, czyli kompromisu 
− pogodzenia względów środowiskowych, budowlanych i ekonomicznych. Dopiero efekt końcowy, 
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wynikający z połączenia i optymalizacji ww. czynników, będzie najlepszym rozwiązaniem danego przejścia 
górnego, prawdopodobnie gwarantującym jego dobrą skuteczność. 

  

Ryc. 3.49. Nowo utworzona strefa buforowa mostu zielonego 
wybudowanego na terenie rolniczym, niedaleko lasu, 
powstała z połączenia niewielkich zagajników  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
 

Ryc. 3.50. Nowo utworzona strefa buforowa mostu zielone-
go, wybudowanego na terenie rolniczym z niewielką 
deniwelacją terenu, powstała z jednego zagajnika  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

  

Ryc. 3.51. Nowo utworzona strefa buforowa mostu zielone-
go, wybudowanego na otwartym terenie rolniczym nad 
drogą B96, powstała z połączenia niewielkich zagajników 
wraz z oczkiem wodnym 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.52. Teren otwarty (z ekranami solarnymi) przed 
budową drogi B96 w okolicy przyszłego mostu zielonego 
przedstawionego na ryc. 3.51 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Dobrym przykładem powyższych konkluzji, czyli zrównoważonego projektowania, może być także przejście 
górne wybudowane nad autostradą I90 w USA, w pobliżu jeziora Keechelus (w górach Cascade) [90, 219], 
na którym pogodzono aspekty budowlane i przede wszystkim środowiskowe, mniej uwagi poświęcając 
aspektom ekonomicznym (ryc. 3.53). 

Zaproponowane rozwiązanie zapewnia skuteczny korytarz migracyjny, z którego skorzystać może ponad 
200 gatunków zwierząt [54, 96, 126, 224]. Dotychczasowa autostrada, najdłuższa droga łącząca wschód 
z zachodem w stanie Waszyngton, była dwujezdniową drogą z dwoma pasami ruchu na każdej  jezdni. 
Obecnie droga jest poszerzana; na każdej jezdni będą po trzy pasy ruchu. Przebudowa odcinka autostrady 
I90, o długości ok. 15 mil, ma być zakończona w 2021 r. Natężenie ruchu w 2015 r. wynosiło ok. 28 000 
P/24h [31]. 
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Ryc. 3.53. Różnorodny krajobraz otaczający i zróżnicowane stromości skarp w strefie najścia 
Źródło: wizualizacja przejścia z projektu PRR I-90 WSDOT – Washington State Department of Transportation [235]. 

Największym problemem podczas budowy było ustabilizowanie podłoża gruntowego i poradzenie sobie ze 
stromością zboczy. Jest to teren równocześnie będący jednym z najważniejszych ogólnopaństwowych 
i narodowych korytarzy migracyjnych w stanie Waszyngton. Żyją tu głównie: jelenie, łosie, kozy górskie, 
czarne niedźwiedzie, pumy, lisy, norki, wydry, dzikie indyki, dzikie kaczki, kojoty i wiele innych mniejszych 
zwierząt. W sumie na długości ok. 15 mil (ponad 24 km) autostrady I90 zaplanowano budowę 32 średnich 
i 18 dużych przejść dolnych oraz ponad 100 przepustów [224]. W wielu miejscach w ciągu autostrady I90 już 
wybudowano dolne przejścia [99]. Aktualnie (w 2018 r.) trwa budowa jeszcze dwóch dużych masywnych 
mostów, również planowanych w przyszłości do wykorzystywania przez zwierzęta jako przejścia dolne [118]. 
W jednym miejscu przy dużej różnicy wysokości terenu, na wschód od przełęczy Snoqualmie, zaszła 
potrzeba budowy przejścia górnego (na odcinku drugim autostrady I90) [235]. Dotychczas było to miejsce 
wypoczynku mieszkańców pobliskiego rejonu i niewielki parking Price Creek, po obu stronach autostrady 
[96, 97] (ryc. 3.53). 

Opracowano kilka koncepcji mostu zielonego, różniących się przede wszystkim konstrukcją obiektu, który 
ma być gotowy w 2019 r. [95, 97, 126, 235]. Wszystkie koncepcje obiektu dotyczące górnego przejścia miały 
podobne rozwiązanie najścia na obiekt. Biorąc pod uwagę ważność szlaku migracyjnego i różnorodność 
zwierząt z niego korzystających, oprócz mostu zielonego zaplanowano budowę dwóch przejść dolnych 
(w odległości 70 i 220 m – ryc. 3.54) i trzeciego przejścia zlokalizowanego bliżej jeziora Keechelus, 
w odległości 1200 m od mostu zielonego (ryc. 3.55) [96, 99]. Szczególną uwagę zwraca rozsunięcie obu 
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jezdni w celu uzyskania lepszego doświetlenia promieniami słonecznymi terenu wokół przejść dolnych [96, 
99]. 

 

Ryc. 3.54. Fragment wizualizacji  projektu PRR I-90 WSDOT przedstawiający przejście górne i dwa przejścia dolne 
planowane do wybudowania w odległości 70 i 220 m od mostu zielonego 
Źródło: PRR I-90 WSDOT – Washington State Department of Transportation [235]. 
 

 

Ryc. 3.55. Fragment wizualizacji  projektu PRR I-90 WSDOT przedstawiający trzecie przejście dolne zlokalizowane bliżej 
jeziora, w odległości 1200 m od mostu  
Źródło: PRR I-90 WSDOT – Washington State Department of Transportation [235]. 
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3.6. Przegląd zaleceń projektowych i stromości najść  
na istniejących przejściach górnych 

Możliwe rodzaje konstrukcji przejścia górnego są różne, co omówiono w rozdz. 2. Wybór rodzaju konstrukcji 
zależy „[…] głównie od topografii, stabilności podłoża, kosztów, estetyki i lokalnych tradycji […]” [42, 
rozdz. 7, s.17]. Przykładami mogą być konstrukcje betonowe tradycyjne, konstrukcje z blach falistych lub 
konstrukcje nowej generacji (scharakteryzowane w rozdz.3.7). Każdy konstruktor w procesie projektowym 
powinien rozważyć możliwe szczegóły techniczne. Na ryc. 3.56–3.60 przedstawiono istotne cechy obiektu 
mające zapewnić przyjazne warunki środowiskowe i funkcjonalność projektowanego przejścia. 

Pierwszą podstawową zasadą zrównoważonego projektowania przejść górnych zapewniających akceptację 
zwierząt jest projektowanie powierzchni przejścia górnego na równym poziomie z otaczającym terenem 
i lokalizowanie drogi lub linii kolejowej poniżej terenu w wykopie. Jeśli droga nie jest zaprojektowana w 
wykopie na płaskim terenie, to przejścia górne można projektować wyjątkowo na górnym poziomie, ale 
należy zadbać o łagodne pochylenie podłużne najść na obiekt oraz zastosować naprowadzenia pełniące 
równocześnie funkcje osłonowe i izolacyjne. Zgodnie z zasadami projektowymi sformułowanymi w COST 
341 [42] można stwierdzić, że w dotychczasowych opracowaniach środowiskowych „[…] nie ma 
wystarczającej, uzasadnionej badaniami, wiedzy na temat maksymalnego pochylenia podłużnego najść 
tolerowanego przez różne zwierzęta […]” [42, rozdz. 7, s. 17]. 

W incydentalnych przypadkach są wybudowane autostrady, które zlokalizowano na stromych zboczach; są 
one tolerowane przez miejscowe zwierzęta, przyzwyczajone do naturalnej stromości stoków. Przykładem 
takich rozwiązań może być grecka autostrada Egnatia E90, wybudowana pomiędzy Salonikami 
a Igoumenitsa (ryc. 3.56–3.60), w ciągu której wybudowano kilkadziesiąt mostów i tuneli ze względu na 
górzysty teren. Autostrada, przechodząc przez wzgórza, w niektórych miejscach składa się naprzemiennie 
z mostów i tuneli. Jedne i drugie pełnią funkcję środowiskową, umożliwiając zwierzętom swobodne 
przemieszczane się. Nie są to jednak obiekty wybudowane specjalnie dla zwierząt, jednak umożliwiają im 
niezależną migrację. 

 

Ryc. 3.56. Zdjęcie satelitarne fragmentu autostrady Egnatia E90, prowadzącej przez pasmo górskie, i cztery tunele 
stanowiące równocześnie przejścia górne  
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Na ryc. 3.57−3.60 przedstawiono tunele i równocześnie przejścia górne. Na ryc. 3.58 i 3.60 przedstawiono 
również rzeczywistą stromość skarpy wzgórza górskiego. W danym przypadku dla zwierząt stromość skarpy 
górskiej, równa 20−50%, jest naturalna, bo w takich warunkach one tutaj egzystują. A szerokość przejścia 
ok. 200 m pozwala im na swobodne przemieszczanie się. Na ryc. 3.57 i 3.58 przedstawiono tunel wykonany 
z blach falistych, z ukośnym zakończeniem, a na ryc. 3.59 i 3.60 − tunel ze ścianą czołową prostokątną. 
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Ryc. 3.57. Zdjęcie satelitarne tunelu (o długości 220 m) 
i równocześnie przejścia górnego (pochylenie podłużne 
zbocza wynosi 20% i 41%) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.58. Stromość wzgórza nad tunelem, wykonanym 
z blach falistych, z ukośnym zakończeniem 
Źródło: fot. Street View [164]. 

  
Ryc. 3.59. Zdjęcie satelitarne tunelu (o długości 180 m) 
i równocześnie przejścia górnego (pochylenie podłużne 
zbocza wynosi 45% i 56%) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.60. Stromość wzgórza nad tunelem, wykonanym 
z blach falistych, z prostokątną ścianą czołową 
Źródło: fot. Street View [164]. 

 

Innym przykładem ilustrującym zrównoważone projektowanie, uwzględniające analizy stromości skarp 
górskich, pochylenia podłużnego przejścia i obustronnych najść może być opisane w rozdz. 3.5 przejście 
górne zaplanowane do budowy w pobliżu jeziora Keechelus w USA (w górach Cascade), nad autostradą I90 
[96, 235] (ryc. 3.53, 3.54). 

Kolejnym problemem, z którym powinni się zmierzyć projektanci, jest dobór materiałów i konstrukcji 
przejścia. Z reguły zakłada się, że przejścia górne wykonywane są z elementów prefabrykowanych, co 
znacznie skraca ich budowę; ze względów środowiskowych jest to istotny element wyboru tego typu 
konstrukcji. Zgodnie z większością zaleceń projektowych zawartych w wytycznych rodzaj wybranej 
i zastosowanej konstrukcji przejścia górnego powinien zapewnić ułożenie odpowiedniej warstwy gleby, 
wałów ziemnych, roślinności. 
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3.7. Przegląd rozwiązań doświadczalnych i różnorodnych rodzajów ekranów  
stosowanych na górnych przejściach dla zwierząt 

Na przejściach górnych funkcje ekranu są zupełnie inne niż na przejściach dolnych. W danym przypadku, 
wg polskich zaleceń [133], obowiązuje stosowanie ekranu na długości min. 50 m od krawędzi obiektu. 
W wytycznych [121] dodano do ww. zasad jeszcze kilka innych zaleceń, przy okazji omawiania warunków 
naprowadzania zwierząt na przejście, a mianowicie: ekrany na obiekcie powinny pełnić funkcję 
przeciwhałasową i przeciwolśnieniową, natomiast nasadzenia roślinności w strefie naprowadzającej powinny 
pełnić funkcję osłonowo-izolacyjną i powinny być płynnie połączone z ekranem oraz ogrodzeniem. W strefie 
naprowadzenia powinno się stosować dwurzędowe, gęsto posadzone, krzewy, na długości 50 m po każdej 
stronie obiektu, które powinny być szczelnie połączone z nasadzeniami wzdłuż ekranów. 

Na autostradach i drogach ekspresowych w krajach zachodnich stosuje się różnego rodzaju ekrany. Dawniej 
stosowano ekrany betonowe, a później ekrany drewniane; ostatnio coraz czyściej stosuje się ogrodzenia 
siatkowe, a za nimi − wały ziemne, o wysokości ok. 3 m. Porównanie oddziaływania rodzaju ekranu na 
zmniejszenie poziomu hałasu w strefie dojścia do obiektu, najścia na obiekt i na terenie samego obiektu 
przedstawiono szczegółowo w rozdz. 6 niniejszej monografii. Poniżej scharakteryzowano kilka rodzajów 
ekranów, odnosząc się do połączonego z nimi zagospodarowania strefy najścia i migracji. 

Szczególnym przypadkiem zastosowania ekranu drewnianego są dwa mosty zielone wybudowane nad 
autostradą A20 w Niemczech. Zastosowane ekrany są panelami poziomymi lub pionowymi, umieszczonymi 
w stalowych słupach o przekroju litery „H”. Ekrany ściśle łączą się z wałami i naprowadzeniami roślinnymi na 
przejście górne (ryc. 3.61). Na ryc. 3.62 i 3.63 przedstawiono szczegóły zastosowanych ekranów 
drewnianych z wyprofilowanymi wnękami (typu loggia) nad pasem dzielącym na mostach zielonych 
w Niemczech. Na zbliżeniu widoku ekranu widać szpary na dole, pod nim (ryc. 3.62). Jednak przy 
uwzględnieniu tego, że za ekranem na powierzchni przejścia są uformowane nieregularne wały ziemne, 
o wysokości do 1,5 m, i naprzemiennie zastosowane zagajniki z różnorodnymi nasadzeniami, ta luka pod 
ekranem wielkości 0,1 m nie ma większego znaczenia ani w odniesieniu do propagacji hałasu, ani 
w odniesieniu do oślepiania zwierząt światłem drogowym. Połączenie ekranów z nasadzeniami 
naprowadzającymi zwierzęta na obiekt i zastosowane wały ziemne w strefie dojścia do przejścia oraz 
w strefie migracji zapewniają odpowiedni mikroklimat, co przyczynia się do bardzo dobrej ich 
funkcjonalności, którą autorka naocznie potwierdzała w trakcie cyklicznych wizji lokalnych na tych 
przejściach. 

 

  

Ryc. 3.61. Ekran drewniany na moście zielonym wybudo-
wanym nad autostradą A20 w Niemczech 

Ryc. 3.62. Roślinność osłonowa na niewielkim wale ziem-
nym przed ekranem, od strony jezdni, w okolicy przyczółku 
(prześwit pod ekranem wynosi ok. 0,1 m) 
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Ryc. 3.63. Ekran drewniany z loggią nad pasem dzielącym (autostrada A20 w Niemczech) 

Nad przyczółkiem przed ekranem, od strony autostrady, zastosowane są niewielkie wały ziemne 
(o wysokości ok. 0,5 m), na których posadzona jest mało wymagająca roślinność, odporna na suszę i spaliny 
(ryc. 3.62). Podobne nieregularne wały (o wysokości do 0,5 m), obsiane roślinnością o bardzo małych 
wymaganiach, zastosowano również we wnęce (ryc. 3.63, 3.64). Wnęka w ekranie nad pasem dzielącym ma 
długość ok. 8−10 m i głębokość ok. 1,5 m. Wspomniana wnęka ma dość istotne znaczenie w tłumieniu 
hałasu za ekranem na powierzchni przejścia górnego. Rozkład hałasu drogowego w przekroju poprzecznym 
wskazuje, że nad pasem dzielącym hałas osiąga największe wartości (ryc. 3.64). Przerwanie propagacji 
dźwiękowej, osiągnięte dzięki zastosowaniu wnęki, jest bardzo istotne, gdyż za ekranem, pomiędzy 
niewielkimi nieregularnymi wałami a zagajnikami, na terenie przejścia odnotowano znacznie niższe poziomy 
hałasu, co szczegółowo opisano w rozdz. 6. Zwraca uwagę zastosowanie wałów ziemnych na przedłużeniu 
ekranów, pełniących w strefie najścia funkcję naprowadzająco-osłonową. 

 

Ryc. 3.64. Loggia nad pasem dzielącym i przykładowy rozkład poziomu hałasu drogowego w przekroju poprzecznym  
Źródło: opracowanie graficzne na podstawie przykładowego rozkładu poziomu hałasu z programu Zefir [166]. 

Natomiast zasada stosowania ekranów przedłużonych tylko o 50 m od przyczółków obiektu, bez stosowania 
wałów ziemnych w przedłużeniu, zdaniem autorki jest mało skuteczna. Stosowane tylko odgięte ekrany nie 
mają bowiem przedłużenia, w związku z czym ekrany te nie pełnią istotnej funkcji przeciwhałasowej 
i przeciwolśnieniowej, szczególnie gdy nie są uzupełnione wałami lub nasadzeniami (ryc. 3.65, 3.66). 
Ponadto szpara o wysokości kilkudziesięciu centymetrów pod dolną częścią ekranu, od jego cokołu, i brak 
wałów ziemnych powoduje, że przechodzi przez nią fala dźwiękowa i przenikają ją światła drogowe 
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(ryc. 3.66). Zgodnie z zaleceniami zawartymi w zagranicznych wytycznych ekrany, wały ziemne i nasadzenia 
naprowadzające powinny pełnić na przejściu górnym przede wszystkim funkcję osłonową przed światłami 
drogowymi; dopiero potem są rozpatrywane ich funkcje izolacyjne od hałasu i spalin. Należy podkreślić, że w 
prezentowanych na ryc. 3.65 i 3.66 przypadkach zwierzęta zbliżające się od strony lasu i od strony pól 
uprawnych nie mają żadnego naprowadzenia na przejście. Umiejscowienie ekranu równolegle do krawędzi 
autostrady nie stanowi żadnej osłony dla dzikich zwierząt, chcących skorzystać z przejścia (ryc. 3.67 i 3.68). 

Zgodnie z polskimi wytycznymi ekran od krawędzi przejścia powinien być usytuowany pod kątem 45° do osi 
podłużnej obiektu. Przez okres pięciu lat użytkowania przejścia zwierzęta wychodzące z lasu nie miały 
naprowadzenia na obiekt i były narażone na oślepianie reflektorami samochodów jadących po autostradzie 
(ryc. 3.67), więc jego funkcjonalność była wątpliwa. Po dziewięciu latach od oddania przejścia do użytku 
uzupełniono nasadzenia i uszczelniono tym samym samo najście na przejście (ryc. 3.68). 

Ważne podkreślenia jest to, że potwierdzenie funkcjonalności przejścia następuje na podstawie monitoringu. 
Między innymi do tego służy wąski pas piasku w środku przejścia (ryc. 3.67), na którym zwierzęta 
pozostawiają ślady. Uzupełnione nasadzenia po dziewięciu latach użytkowania obiektu już zazieleniły 
pozostawiony pas piasku. Według wytycznych [52] pas piasku powinien być pozostawiony tylko na 
określony czas − czas monitorowania. Zastosowane zabiegi związane z dodatkowymi uzupełniającymi 
nasadzeniami po dziewięciu latach od dnia oddania przejścia do użytku, szczególnie na stromych skarpach 
w strefie najścia, pozwoliły stworzyć warunki bardziej przyjazne dla zwierząt, w związku z czym 
funkcjonalność przejścia prawdopodobnie wzrosła. 

  

Ryc. 3.65. Przykład ekranu, o długości 50 m, równoległego 
do drogi, przy braku jakiegokolwiek naprowadzenia (stan 
budowy) 

Ryc. 3.66. Nieszczelne ekrany w miejscu zamocowania, 
równoległe do krawędzi drogi, przy braku naprowadzenia 
(stan gotowego obiektu tuż przed oddaniem do użytku) 

  

Ryc. 3.67. Stan zagospodarowania strefy najścia i migracji  
po pięciu latach od oddania przejścia do użytku 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.68. Stan zagospodarowania strefy najścia i migracji  
po dziewięciu latach od oddania przejścia do użytku 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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Inny przykład stosowania ekranów drewnianych na tej samej autostradzie wskazuje na prawidłowe 
ukształtowanie ekranu i naprowadzeń (ryc. 3.69, 3.70), choć rozwój roślinności trwał również dziewięć lat. 
Pomimo że ekrany kończą się w linii przyczółku i są ażurowe, czyli nie pełnią funkcji przeciwolśnieniowej, 
i pomimo że brakuje w strefie najścia nasadzeń na przedłużeniu ekranu oraz w strefie dojścia, po dziewięciu 
latach od momentu oddania przejścia do użytku stan nasadzeń w strefie najścia pozwala przypuszczać, że 
funkcjonalność przejścia się poprawiła. 

Na świecie trwają aktualnie różne badania doświadczalne dotyczące rodzaju zastosowanego ekranu, jego 
ukształtowania względem pionu, a także skuteczności zastosowanych wałów ziemnych, gabionów, karpin 
i nasadzeń. W każdym przypadku zastosowane rozwiązanie powinno być potwierdzone monitoringiem, a to 
zawsze trwa kilka lat. Poniżej przedstawiono kilka przykładów z Holandii − kraju, w którym przeprowadza się 
pod tym względem prawdopodobnie najwięcej badań eksperymentalnych związanych z przejściami górnymi 
i ich poszczególnymi elementami (ryc. 3.71). 

  

Ryc. 3.69. Stan zagospodarowania mostu zielonego po 
sześciu latach od oddania go do użytku 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.70. Stan zagospodarowania mostu zielonego po 
dziewięciu latach od oddania go do użytku 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Jako pierwszy przykład przejścia górnego można wymienić most zielony Tolhuis Moet w Holandii, 
wybudowany nad autostradą A50, koło Schaijk, na którym zastosowano ekrany drewniane w zupełnie innym 
układzie niż omawiane dotychczas (ryc. 3.71a). Na przejściu Tolhuis Moet np. eksperymentalnie 
zastosowano ekran drewniany z panelami pionowymi, umocowanymi w słupach metalowych typu H, 
o wysokości ok. 1,5 m, który umieszczony jest pionowo blisko krawędzi obiektu [64]. Przed nim od strony 
drogi umieszczony jest ukośnie (pod kątem ok. 60°) do poziomu rząd pojedynczych desek, o szerokości ok. 
20 cm i różnej długości − od 1,7 do 2,2 m. Ukośne luźne deski są rozmieszczone wzdłuż całego obiektu co 
20–30 cm (ryc. 3.71a). 

Ukośne nachylenie ekranów drewnianych, skierowane do środka przejścia, zastosowano na przejściu 
Boerskotten wybudowanym w Holandii nad autostradą A1, w pobliżu Oldenzaal (ryc. 3.71b). Jednak 
w danym przypadku ekran z panelami umocowany jest w słupach metalowych typu H, o wysokości ok. 
2,5 m, ukośnie (pod kątem ok. 45°) do osi przejścia. Zgodnie z opisem konstrukcji, przedstawionym w pracy 
[42], ekran należy umieszczać jak najbliżej krawędzi obiektu, by tym samym zwiększyć faktyczną szerokość 
przejścia przeznaczoną dla zwierząt. Za ekranem od strony przejścia posadzono gęsto rząd krzewów w celu 
stworzenia naturalności i wyciszenia hałasu oraz ograniczenia poziomu spalin. Na powierzchni przejścia 
posadzona jest trawa i krzewinki. Najście z obu stron lasu na obiekt tworzą wały ziemne, obsiane trawą, 
które łączą się szczelnie z zastosowanym ekranem. Wąska przestrzeń pomiędzy ekranem drewnianym 
a krawędzią konstrukcji obiektu, o szerokości ok. 1 m, zapewnia obszar dostępny dla służby drogowej na 
potrzeby wykonywania prac konserwacyjnych. 

Na przejściu Waterloo w Holandii, nad autostradą A73, koło Beesel, ekran zbudowano z paneli drewnianych 
także umieszczonych w słupach metalowych typu H, ale ukośnie (pod kątem ok. 60°) i przechylonych 
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w stronę przejścia (ryc. 3.71c) [230]. Ekran ma wysokość ok. 2,5 m i odgrodzony został od reszty terenu 
ogrodzeniem siatkowym. Ponad ekranem zamontowano oczepy metalowe wystające ponad ekran na 
wysokości ok. 40–50 cm. Zaraz przy ogrodzeniu zastosowano nasadzenia, za którymi ułożono wał z karpin 
i pni drzew, o wysokości ponad 1,5 m. Wszystko to specjalnie uformowane jest chaotycznie, imitując 
naturalne warunki leśne. 

a) przykład podwójnego ekranu drewnianego zastoso-
wanego na przejściu Tolhuis Moet 

b) przykład ekranu drewnianego na przejściu Boerskotten, 
nachylonego w kierunku przejścia 

  

c) przykład ekranu drewnianego, z oczepem metalowym 
wystającym ponad ekran, zastosowanego na przejściu 
Waterloo 

d) przykład ekranu drewnianego, odgiętego w stronę 
zewnętrzną przejścia, zastosowanego na przejściu 
Slabroek 

  

Ryc. 3.71. Ukształtowanie ekranów drewnianych zastosowanych eksperymentalnie w Holandii  
Źródło: opracowanie graficzne na podstawie [136]. 
 

Jeszcze innym ekranem, zastosowanym eksperymentalnie w Holandii, jest ekran na przejściu Slabroek, 
wybudowany nad autostradą A50, koło wsi Slabroek. Tym razem ekran zbudowano z paneli drewnianych, 
także umieszczonych w słupach metalowych typu H (ukośnie pod kątem ok. 60°), przechylonych na 
zewnątrz przejścia w kierunku jezdni (ryc. 3.71d). 

Na razie trwają pomiary poziomu hałasu, poziomu spalin i monitoring w celu oceny dotyczącej akceptacji 
przejść przez zwierzęta [136], można więc stwierdzić, że eksperymentowanie z ukształtowaniem ekranów 
trwa nadal. Ze wstępnego monitoringu wynika [136], że pierwsze zwierzęta (sarny, daniele, zające i in.) 
skorzystały z przejścia, jak tylko skończono jego budowę. 

Jak wykazują kolejne publikacje ekologów holenderskich [24, 230], przejścia są funkcjonale, a inaczej 
ukształtowane ekrany znacznie wpływają na obniżenie poziomu hałasu, gdyż każde przerwanie propagacji 
fali dźwiękowej jest skuteczne. Nierówna powierzchnia ekranów (ryc. 3.71a, c) stanowi właśnie taką 
charakterystyczną przeszkodę, choć różnica w wysokości poszczególnych elementów składowych jest 
nieduża. Podobną przerwę w propagacji fali dźwiękowej stanowią ekrany przedstawione na ryc. 3.71b, d, 
gdyż obejmują one trzy kolejne przeszkody: zaokrągloną szeroką krawędź obiektu, ekran drewniany i rząd 
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nasadzeń krzewów. Różnica zasadnicza pomiędzy analizowanymi ekranami polega na ich odchyleniu od 
pionu. Wydaje się, bez danych szczegółowych z badań rozkładu poziomu hałasu na powierzchni 
analizowanych mostów zielonych, ale na podstawie innych badań rozkładu poziomu hałasu, że różnica 
może mieścić się w granicach 1–2 dB(A). 

Ze względu na utrzymanie bardziej praktyczny jest ekran przedstawiony na ryc. 3.71b, gdyż zapewnia 
przejście technologiczne odpowiednim służbom, bez naruszania terenu przeznaczonego dla zwierząt. Jeśli 
chodzi o ekran przedstawiony na ryc. 3.71d, odchylenie na zewnątrz stanowi swoistą przeszkodę i odbija 
część fali dźwiękowej w kierunku jezdni, w związku z czym też powinien on być skuteczny w redukcji 
poziomu hałasu, choć 5jego wysokość nie jest duża. 

Do wysokości stosowanych ekranów odnoszą się podstawowe zalecenia zawarte w COST 341 [42], 
w których podkreśla się, że wysokość ekranów stosowanych na przejściach górnych węższych niż 20 m nie 
powinna być większa niż 2 m, gdyż mogą one źle wpływać na zwierzęta, wywołując efekt „tunelu”. Natomiast 
na przejściach szerszych niż 50 m nie zachodzi potrzeba stosowania ekranów, natomiast należy stosować 
wały ziemne obsadzone żywopłotami. Ponadto w wytycznych [42] podkreśla się, że najważniejszą funkcją 
ekranu jest osłona przed światłami drogowymi. 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze inne eksperymenty prowadzone w Holandii. Na przykład na 
przejściu Waterloo, wybudowanym nad autostradą A73 w Holandii w pobliżu wsi Beesel [233], w różny 
sposób ukształtowano ekrany drewniane; bada się także różne najścia i sposoby zakończenia ekranów. Na 
przykład na ww. przejściu ekran z zachodniej strony autostrady kończy się w linii przyczółku, a z wschodniej 
strony jest odgięty pod kątem 45° od osi podłużnej obiektu (ryc. 3.72) i jest przedłużony poza przyczółek 
o 50 m. Najścia z obu stron mają długość po 150 m, jednak rzędne otaczającego terenu po zachodniej 
stronie są równe z rzędnymi przejścia, a po wschodniej stronie są równe z rzędną autostrady. Nasadzenia 
naprowadzające po wschodniej stronie są wykonane wzdłuż odgiętego ekranu po obu stronach przejścia, 
a z zachodniej strony obiektu nasadzenia dochodzą bezpośrednio do ekranu. Drugie przejście nad 
autostradą A73, w pobliżu wsi Beese, ma szerokość faktyczną równą tylko 9,5 m, ale ma podobne kształty 
i zagospodarowanie po obu stronach przejścia (ryc. 3.73). W tym przypadku jednak ekrany kończą się po 
obu stronach w linii przyczółku. Na terenie obu przejść górnych, obsianych głównie trawą, zastosowane są 
wzdłuż obu ekranów nasadzenia niewysokich krzewów. Dodatkowo po jednej stronie przejścia jest 
uformowany szeroki na 3 m pas, z ciasno ułożonych karpin niewielkich drzew i krzewów, dając schronienie 
mniejszym zwierzętom. Zastosowane naprowadzanie i ekran stanowią dobrą ochronę osłonowo-izolacyjną 
dla zwierząt w strefach dojścia, najścia i na samym przejściu, a także w pobliżu oczek wodnych 
wybudowanych na szerszym przejściu (ryc. 3.72). 

  

Ryc. 3.72. Most zielony, o szerokości ok. 40 m, ze 
zróżnicowanymi ekranami i dobrze uformowanymi wałami 
ziemnymi w strefie najścia (stan trzy lata po oddaniu do 
użytku) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.73. Przykład mostu zielonego, o szerokości 
faktycznej równej ok. 9,5 m, z krótkimi ekranami i z ich 
przedłużeniem w postaci wałów ziemnych z nasadzeniami 
różnorodnych krzewów 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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We Francji również prowadzi się wiele eksperymentalnych badań dotyczących ekranów drewnianych [195]. 
Badania prowadzone są na przejściu górnym, wybudowanym nad autostradą A5, przy zastosowaniu ekranu 
podobnego do przedstawionego na ryc. 3.71a, z tą tylko różnicą, że w danym przypadku deski zewnętrzne 
nie są zróżnicowane wysokościowo, a ułożone poziomo, z odgięciem w kierunku jezdni i z przerwami 
stopniowanymi co 30–50 cm, w zależności od poziomu danego skosu [195]. W danym przypadku fala 
dźwiękowa, rozprzestrzeniając się od autostrady, napotyka na liczne przerwy pomiędzy poszczególnymi 
stopniami poziomych desek, w związku z czym skuteczność takiej konstrukcji ekranu w tłumieniu hałasu jest 
bardzo duża. Również oddalenie ekranu o 1 m w od zewnętrznej krawędzi przyczółku oraz obniżenie 
dolnych partii poziomych desek pomiędzy przyczółkami odgrywa bardzo istotną rolę w tłumieniu hałasu 
drogowego. Trzeba jednak podkreślić, że koszt wykonania takiego ekranu jest wysoki. 

Warto również podkreślić, że w przypadku przytoczonych wyżej mostów zielonych, z różnorodnymi ekranami 
drewnianymi, kolejnym krokiem eksperymentowania jest zagospodarowanie terenu przejścia. Na przykład 
na przejściach Waterloo (ryc. 3.72) i Tolhuis Moet (ryc. 3.73) Holendrzy wybudowali wały ziemne na 
przedłużeniu ekranów i obsiali je tylko trawą. Karpiny i pnie uschniętych drzew rozlokowano w sposób 
nieuporządkowany w strefie najścia na obiekt i na powierzchni przejścia. Po kilku latach użytkowania, 
w wyniku samoistnej ekspansji i rozwoju okolicznej roślinności, przejścia się zazieleniły, tworząc leśne 
polany. Dane z badań monitoringu potwierdzają skuteczność obu przejść [136, 230]. 

Przeciwstawne rozwiązanie konstrukcji ekranów drewnianych zastosowano na czterech mostach zielonych 
wybudowanych nad autostradą A36 we Francji (ryc. 2.32–2.35). Mosty są wąskie, ich najmniejsza szerokość 
użytkowa waha się w granicach od 7,5 m do 14 m. Przy krawędzi obiektu są posadzone gęsto różnorodne 
krzewy tworzące żywopłoty. Na zewnątrz obiektu są rzadko, co 1−2,5 m, rozmieszone drewniane słupy 
nośne, o wysokości ok. 3 m, w kształcie łuków skierowanych do środka mostu, do których przymocowane są 
poziome deski do wysokości 1 m (ryc. 4.43). Poziome deski ekranów są umieszone z przerwami. Nie 
zważając na ażurowe ekrany drewniane i bardzo wąskie faktyczne szerokości mostów, przejścia są bardzo 
funkcjonalne, co potwierdził monitoring [195]. 

Podsumowując przegląd mostów z ekranami drewnianymi, należy podkreślić, że w procesie projektowym 
należy zadbać o szczelne połączenie odgiętych pod kątem 45° ekranów z wałami ziemnymi pełniącymi 
funkcję naprowadzająco-osłonową. Drugim czynnikiem uwzględnianym w procesie projektowym jest 
zróżnicowanie wysokości i nachylenia ekranów w stosunku do pionu lub stosowanie loggii w celu jak 
największego załamania propagacji fali dźwiękowej nad jezdniami. Ostatnie wyniki monitoringu [24, 230] 
potwierdzają bardzo dobrą funkcjonalność przejść, na których eksperymentowano z różnorodnymi ekranami 
i zagospodarowaniem. Jak wynika z badań, przy bardzo dobrze dobranej lokalizacji przejścia z ekranami 
drewnianymi nie zachodzi potrzeba bogatego zagospodarowania strefy najścia i migracji. Natomiast należy 
zadbać o uformowanie wałów ziemnych naprowadzających na przejście i o ich szczelne połączenie 
z ekranem. W strefie migracji należy natomiast ułożyć karpiny, pnie ściętych drzew i ewentualnie zasiać 
trawę. Jeśli są to mosty krajobrazowe, to nad krawędziami obiektu wystarczy uformować wały ziemne 
i posadzić na nich krzewy [24, 42, 93, 136, 230]. 

Na podstawie analizy oceny mostów z ekranami drewnianymi można stwierdzić, że każde zróżnicowanie ich 
kształtów i wysokości, różne ukształtowanie pionowe powoduje przerwanie propagacji fali dźwiękowej, dając 
oczekiwany skutek w postaci wyciszenia. Również obsianie trawą powierzchni w strefie migracji zaraz za 
ekranem, pomiędzy nim a ogrodzeniem siatkowym także bardzo dobrze wpływa na zwiększone pochłanianie 
hałasu drogowego. 

Po ekranach drewnianych drugą grupę stanowią ekrany betonowe. Na przykładowym przejściu 
Leusderheide, wybudowanym nad autostradą A28 w Holandii (ryc. 3.76), zastosowano nie tylko inne, niż 
tradycyjne, ekrany betonowe [93, 230]. Tym razem są to ekrany odchylone w kierunku jezdni. Podstawową 
jednak różnicę stanowi sama konstrukcja żelbetowa, w kształcie rozciągniętej litery „U” (ryc. 3.74, 3.75). 
Żelbetowa konstrukcja uformowana została równocześnie z kielichowo odgiętym ekranem. Obiekt oddany 
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do użytku w strefie migracji miał tylko rozłożony nierównomiernie grunt, pofałdowany specjalnie w niewielkie 
wały o wysokości 0,3−0,7 m, oraz chaotycznie ułożone karpiny i kawałki pni tworzące nieregularne wały 
(ryc. 3.74). W 2005 r. na przedłużeniu ekranów uformowano wały ziemne, tworzące szczelną ochronę 
osłonowo--izolacyjną, które po 11 latach zazieleniły się gęstą zielenią i krzewami (ryc. 3.75). Ciągły 
monitoring wybudowanego przejścia wykazuje jego dużą skuteczność. Prawdopodobnie przyczynia się do 
tego bardzo przyjazne zwierzętom zagospodarowanie powierzchni − zarówno w strefach dojścia i najścia, 
jak i na terenie przejścia [64]. 

 

  

Ryc. 3.74. Most zielony Leusderheide w Holandii (stan 
z 2005 – cztery lata po oddaniu do użytku) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.75. Most zielony Leusderheide w Holandii (stan 
w 2012 – 11 lat po oddaniu do użytku) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 

Ryc. 3.76. Kształt konstrukcji obiektu i zagospodarowanie jego powierzchni, będące kolejnym elementem doświadczalnym 
(most zielony Leusderheide nad autostradą A28) 

 
Kolejnym obiektem podlegającym eksperymentom ekologicznym było wąskie przejście zespolone 
wybudowane nad autostradą A28 w Holandii w kompleksie leśnym (ryc. 3.77). Ponieważ wąski most zielony 
zespolony był mało wystarczający, wybudowano nowy most zielony − w odległości 250 m od starego 
wąskiego przejścia zespolonego (ryc. 3.68). Nowe przejście nad autostradą A28 wybudowano w technologii 
i konstrukcji takiej jak w przypadku mostu zielonego Leusderheide (ryc. 3.78). Kształt konstrukcji obiektu 
w kształcie litery „U”, odgięty kielichowo na zewnątrz, stanowi jednocześnie ekran. Podobnie jak 
w poprzednich przypadkach (ryc. 3.76), od razu konstrukcję obiektu połączono szczelnie z uformowanymi 
wałami ziemnymi. Przy jego krawędziach uformowano wysokie na 4 m wały ziemne. Na powierzchni 
przejścia znajdują się nieregularne niewysokie wały ziemne nieobsiane trawą. Podobnie jak na przejściu 
Tolhuis Moet i Waterloo, na powierzchni przejścia ułożono bardzo gęsto szeroki stos karpin (o szerokości 
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ok. 4 m, wysokości ponad 2 m). Ponadto istniejącą ścieżkę gruntową na górze skarpy, pomiędzy starym 
a nowym przejściem, oddzielono od autostrady drewnianym odgrodzeniem i pasem dwurzędowo 
posadzonych krzewów (ryc. 3.77). 

W Niemczech z ekranami betonowymi raczej się nie eksperymentuje, natomiast wykorzystuje się tradycyjną 
technologię ich wykonania. Z reguły są to ekrany wykonane z płyt betonowych prefabrykowanych (ryc. 3.79). 

 

Ryc. 3.77. Dwa mosty zielone nad autostradą A28, z ekranami betonowymi (oddalone od siebie o 250 m) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 

Ryc. 3.78. Konstrukcja ekranu betonowego na moście zielonym i zagospodarowanie strefy migracji (stan trzy lata po oddaniu 
mostu do użytku) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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W danym przypadku przed ekranem betonowym znajduje się pas, o szerokości ok. 3 m, na którym 
uformowane są niewielkie wały ziemne, o wysokości do 0,5 m; na nich posadzona jest różnorodna 
roślinność o bardzo małych wymaganiach, tj. odporna na mróz, suszę i spaliny (ryc. 3.80). Z reguły ekran 
betonowy zasłonięty jest od strony przejścia niewysokimi wałami i posadzonymi na nich lub przed nimi 
różnorodnymi krzewami; dodatkowo ekran może być zasłonięty przez bluszcz (ryc. 3.81). Jednak 
w Niemczech prawie wszystkie przejścia górne, na których zastosowano ekrany betonowe, kończą się 
z reguły w linii przyczółku, a na jego przedłużeniu zawsze są usypane wały ziemne wysokości ekranu. Wały 
ziemne przeważnie obsiane są trawą, a przed nimi i za nimi posadzona jest różnorodna roślinność. Na 
prawie wszystkich przejściach górnych w Niemczech, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane na 
powierzchni terenu czy nieznacznie wyżej, niż otaczający je teren, zawsze bardzo bogato i różnorodnie są 
stosowane na skarpach przyczółku nasadzenia odpowiednich krzewów (ryc. 3.80–3.83). Ten sposób 
stosowania ekranów betonowych, połączonych z wałami ziemnymi i nasadzeniami, zapewnia mikroklimat na 
przejściu przyjazny zwierzętom, ponieważ powoduje zmniejszenie hałasu drogowego, ilości spalin i ochronę 
przed światłami drogowymi. 

 

 

Ryc. 3.79. Ekran betonowy z płyt prefabrykowanych na przejściu górnym w Niemczech (o wysokości 3 m) 

 

  

Ryc. 3.80. Niewysokie wały ziemne, porośnięte niewyma-
gającą roślinnością, uformowane przed ekranem 
Źródło: fot. Mariusz Schab [184]. 

Ryc. 3.81. Ekran betonowy osłonięty wałem i roślinnością 
z zewnątrz, a bluszczem od strony przejścia 
Źródło: fot. Mariusz Schab [184]. 

 

W podsumowaniu dotyczącym ekranów betonowych warto podkreślić korzystne stosowanie wałów ziemnych 

− zarówno przed, jak i za ekranem. Od strony jezdni przy prostokątnych ekranach z prefabrykatów stosuje 

się półki, o szerokości do 2 m, na których formowane są niewysokie wały ziemne obsadzone roślinnością. 
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Od strony strefy migracji również stosuje się wały ziemne, jednak o zróżnicowanej wysokości i różnorodnym 

zagospodarowaniu (ryc. 3.82, 3.83). W danym przypadku najistotniejsze jest szczelne połączenie ekranu 

betonowego z wałem ziemnym naprowadzającym. Należy podkreślić, że na powierzchni przejścia 

z ekranami betonowymi trzeba uformować wały ziemne z posadzonymi na nich krzewami lub zastosować 

gęste nasadzenia zasłaniające ekran (czyli „sztuczny element” na przejściu), które przez zwierzęta powinny 

być traktowane jako naturalne połączenie pociętych drogą siedlisk. 

  

Ryc. 3.82 Ekran betonowy połączony szczelnie z wałami 
ziemnymi, stanowiącymi równocześnie naprowadzenia (stan 
z 2008 r. − cztery lata po budowie) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.83. Roślinność po kilku latach eksploatacji obiektu, 
osłaniająca ekran betonowy i porastająca wały ziemne (stan 
z 2018 r. − 14 lat po budowie) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

W Holandii prowadzi się także eksperymenty z ekranami ze szkła akrylowego i z ewentualną ich osłoną 
uformowaną z gabionów. Na ryc. 3.84 przedstawiono przejście Rumelaar wybudowane w 2013 r. nad 
autostradą A12 i dwutorową linią kolejową. Pod przejściem wzdłuż autostrady poprowadzono również drogę 
lokalną Haarweg, a wzdłuż linii kolejowej − drogę lokalną Rumelaarsweeg. Przyjęte rozwiązanie znacznie 
wydłużyło długość przejścia (do ok. 140 m), co przy jego szerokości (ok. 55 m) dało współczynnik względnej 
ciasnoty równy 0,4. Jednak przy podwójnym obiekcie rozdzielonym pasem zieleni, o szerokości 50 m, 
spełniają one podstawowy warunek ekologiczny, ponieważ długość przejścia nad autostradą A12 wynosi 

60 m, czyli w/l = 0,92, a długość przejścia nad linią kolejową jest równa 30 m, czyli w/l = 1,1. 

 

 

Ryc. 3.84. Most zielony Rumelaar, z ekranami ze szkła akrylowego (stan trzy lata po oddaniu do użytku) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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W danym przypadku zastosowano ukośnie ukształtowane ekrany ze szkła akrylowego, skierowane do osi 
przejścia [4], a za ogrodzeniami na niewysokich wałach, o wysokości ok. 0,5 m, posadzono małe krzewy − 
tylko wzdłuż ekranów. Pozostała część przejścia ma powierzchnię obsianą tylko trawą. Ekrany ze szkła 
akrylowego są wybudowane tylko na długości przejścia nad linią kolejową. Po obu stronach przejścia, 
w pobliżu lasu, dbając o krajobraz hydrograficzny, utworzono duże oczka wodne. Charakterystyczne są 
w danym przypadku naprowadzenia ukształtowane nieregularnie, ale szczelnie jednak połączone 
z ekranem, co zapewniło w strefie dojścia funkcję osłonową i izolacyjną. 

Na przejściu Rumelaar zwraca szczególną uwagę sposób rozdzielenia różnego rodzaju komunikacji 
(ryc. 3.84). Drogi lokalne, usytuowane po obu stronach autostrady oraz linii kolejowej, przebudowano 
i zrównano z dolnym poziomem, unikając w ten sposób dodatkowych przeszkód dla zwierząt w strefie 
dojścia do obiektu na górnym poziomie. Przyczyniło się to do wydłużenia przejścia, jednak zastosowana 
przerwa pomiędzy obiektami, o szerokości 50 m, tworząca dobre „zielone” rozgraniczenie, pozwoliła 
osiągnąć dobre parametry ekologiczne, gdyż w każdym przypadku współczynnik względnej ciasnoty 
przejścia jest większy niż minimalna jego wartość równa 0,8. 

Przy omawianiu ekranów ze szkła akrylowego, przeciwhałasowych i przeciwolśnieniowych, należy 
wspomnieć o dwóch jeszcze przejściach w Holandii, nad autostradą A50. Na obu przejściach zastosowano 
również ukośne ekrany ze szkła akrylowego (o wysokości 2 m na jednym z obiektów i 3 m na drugim), za 
nimi w ramach eksperymentu ułożono pionowo gabiony − na wysokość 3 m na pierwszym (ryc. 3.85) i 2 m 
na drugim. Celem eksperymentalnych badań była analiza wpływu na reakcje zwierząt zarówno wysokości 
gabionów, jak i samo użycie gabionów w funkcji osłonowej [70]. Ekrany szklane kończą się w linii 
przyczółku, a gabiony przedłużono poza nią o kilka metrów. Do naprowadzenia w strefie najścia 
zastosowano tylko karpiny ułożone gęsto obok siebie z kawałkami ziemi i z rosnącą na niej roślinnością. 
Naprowadzenie uformowane z karpin z grudkami ziemi już w kolejnych latach zaczęło zamieniać się w wał 
ziemny, tworząc dobrą osłonę izolacyjną strefy migracji (ryc. 3.85). Zwraca szczególną uwagę dbałość 
o zagospodarowanie skarp w najbliższym otoczeniu przyczółków, co znacznie przyczynia się do 
zmniejszenia hałasu drogowego i ilości spalin. 

  

Ryc. 3.85a. Stan przejścia Wolfheze zaraz po zakończeniu 
budowy 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 3.85b. Stan przejścia Wolfheze po trzech latach od 
zakończenia budowy 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Zarówno więc w Holandii, na przedstawionych powyżej przejściach, jak i w wytycznych australijskich [220] 
potwierdza się konieczność stosowania nie pionowych, a pochylonych ekranów. Dodatkowo w wytycznych 
australijskich zaleca się, by w przypadku stosowania ekranów ze szkła akrylowego odchylać je od pionu o 5º 

[220]. Jeśli zastosuje się przy tym wewnątrz szkła nici poliamidowe, to uprzedzają one ptaki o przezroczystej 
przeszkodzie na trasie ich lotu. W wytycznych nie zaleca się naklejania na ekrany specjalnie wyciętych 
ptaków, gdyż to rozwiązanie okazało się mało skuteczne. Natomiast odchylanie ekranów ze szkła 
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akrylowego, z umieszczonymi w nich nićmi poliamidowymi, jest coraz popularniejsze w Europie, jednak 
rozwiązanie to najczęściej stosuje się przy drogach znajdujących się nad przejściami dolnymi. Szklane 
ekrany rzadko stosuje się na przejściach górnych. Jednak te osobliwości warto było przytoczyć ze względu 
na eksperymenty z nimi związane. 

Innym rodzajem ekranów, powszechnie stosowanych w Polsce na przejściach górnych, są ekrany kasetowe 
wykonane z PVC (ryc. 3.86). Niestety, na przejściach górnych w Polsce już wybudowanych ekrany nie 
zawsze mają przedłużenie w postaci nasadzeń naprowadzających czy wałów ziemnych (ryc. 3.87, 3.88). 
Trzeba podkreślić, że przy braku osłon naprowadzających i przy otwartym otaczającym terenie rolniczym 
warunki na prezentowanym przejściu górnym nie są przyjazne dla zwierząt. 

 

Ryc. 3.86. Przykład przejścia zespolonego z ekranami kasetowymi z PCV kończącymi się w linii przyczółku 

 

Ekran z PCV zmniejsza poziom hałasu tylko w środkowej części strefy migracji, natomiast do miejsc, 
znajdujących się w najściach z obu stron na obiekt, hałas drogowy dociera bez przeszkód (ryc. 3.88). Brak 
jakichkolwiek nasadzeń naprowadzających i osłonowych na skarpach przyczółków wpływa również na dużą 
ilość spalin w strefie najścia na obiekt i na jego powierzchni (ryc. 3.87, 3.88). Na terenie przejścia strefa 
migracji zajmuje znaczną szerokość, jednak krzywoliniowa trasa drogi lokalnej na obiekcie powoduje 
(ryc. 3.87), że zwierzęta dwa razy przekraczają drogę na powierzchni samego przejścia. W danym 
przypadku należało, zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawowych poradnikach projektowych 
dotyczących ochrony środowiska, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zlokalizować drogę w pobliżu 
północnej krawędzi obiektu, a naprowadzenia na obiekt wykonać w postaci wałów ziemnych, szczelnie 
połączonych z ekranem, podobnie jak na ryc. 3.79. Choć ułożono na trawie na powierzchni przejścia 
kilkanaście luźnych karpin, to nie poprawiło to jego funkcjonalności. W trakcie licznych wizyt lokalnych na 
obiekcie nie stwierdzono żadnych śladów zwierząt. 

  
Ryc. 3.87. Przejście zespolone i nieprawidłowo wytraso-
wana droga żwirowa na terenie obiektu [163] 

Ryc. 3.88. Wolne od nasadzeń skarpy przyczółku nietwo-
rzące żadnej osłony i izolacji 
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Reasumując różne doświadczenia z zastosowanymi ekranami, trzeba stwierdzić, że należałoby poczekać na 
analizy wyników monitoringów, jednak one mogą obejmować nawet kilka lat, gdyż tyle mniej więcej czasu 
może minąć, zanim zwierzęta zaakceptują dane przejście. Wydaje się, że jeśli przejście górne jest 
wybudowane na ścieżce migracyjnej, to są zapewnione korzystne warunki biotyczne, abiotyczne, krajobrazu 
hydrograficznego i że jeżeli przejście ma zachowane warunki naturalne, to tym szybciej zwierzęta je 
zaakceptują. Do naturalnych warunków można zdecydowanie zaliczyć przede wszystkim uformowane wały 
ziemne, rozłożone karpiny lub pnie ściętych drzew i zastosowane ekrany drewniane. W związku z tym, jeśli 
te trzy elementy odgradzają zwierzęta od drogi, to szybciej zaakceptują one dane przejście, przy dobrze 
dobranej lokalizacji. Dopiero w drugiej kolejności można przyjąć przejście z ekranami betonowymi 
zasłoniętymi wałami i nasadzeniami. Ekrany z PCV lub szklane nie tworzą na przejściu górnym naturalnych 
warunków dla zwierząt i z tego względu nie powinno się ich ani zalecać, ani budować. Z ogólnych ocen ww. 
przejść wynika, że oprócz naturalności przejścia drugim zasadniczym warunkiem jego akceptacji jest 
zachowanie szczelności naprowadzenia i połączenia go z ekranem. 

Ważnym czynnikiem w doborze typu ekranów jest także ich koszt. Te zagadnienia szczegółowo 
przedstawiono w artykule [189]. Scharakteryzowano w nim redukcję hałasu osiągniętą w wyniku 
zastosowania danego rodzaju ekranu, a także podano jego koszt na 1 m2. Analiza danych [189] wskazuje, 
że na przejściach górnych z ekonomicznych względów najlepsze okazały się wały ziemne, których 
wykonanie jest najtańsze, przy możliwości redukcji hałasu drogowego nawet do 25 dB(A). Te wnioski 
o redukcji poziomu hałasu w wyniku zastosowania wałów ziemnych autorka niniejszego opracowania 
również potwierdziła w badaniach prowadzonych na przejściach górnych, co szczegółowo zostało opisane 
w rozdz. 6. 

Analiza powyższych przykładów wskazuje, że nie ma jednego rozwiązania − aurea mediocritas dotyczącego 
ekranów. Powyżej przytoczone przykłady mają charakter studialny i mają być źródłem inspiracji zarówno dla 
projektantów, jak i wykonawców. Trzeba bowiem podkreślić, że nie ma jednego dobrego rozwiązania 
w odniesieniu do wszystkich przejść górnych. Każde rozwiązanie zależy od wielu czynników terenowych, tj. 
warunków biotycznych i abiotycznych, aktualnej technologii, a przede wszystkim od potrzeb środowiskowych 
potwierdzonych w monitoringu. Może być tak, że w jednym przypadku wąskie przejście, z ekranami 
drewnianymi, wałami i słabym zagospodarowaniem, będzie funkcjonalne i skuteczne, a inne, szerokie, 
przejście, z bogatym zagospodarowaniem, ale nie zawsze z dobrze ocenionymi warunkami 
środowiskowymi, okaże się w efekcie mało funkcjonalne. 

 

3.8. Nowa generacja przejść górnych 

Największe wymagania odnośnie do wymiarów przejść górnych mają duże ssaki kopytne – łosie i jelenie 
(tab. 2.1) [111, 133]. Z przejść górnych najbardziej skuteczne i uniwersalne rozwiązania (czyli 
wykorzystywane przez najwięcej gatunków zwierząt) stanowią obiekty o minimalnej szerokości > 35,0 m, tj. 
w najwęższym miejscu, czyli mosty zielone i mosty krajobrazowe. 

Według polskich wytycznych [111, 121] przejście górne typu zielony most może być zrealizowane w formie 
wiaduktu nad autostradą lub drogą ekspresową. Budowa takich przejść jest zalecana przede wszystkim dla 
przemieszczania się dużych ssaków kopytnych. Zalecana szerokość mostu zielonego, mierzona 
w najwęższym miejscu obiektu, powinna się zawierać w granicach 35–80 m, szerokość przejścia powinna 
się zwiększać płynnie (parabolicznie) w kierunku od środka obiektu do najścia nad przyczółkiem. Stosunek 
szerokości do długości przejścia powinien mieć wartość > 0,8 (tab. 2.1). Natomiast przejścia górne typu 
most krajobrazowy zaleca się budować na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo. Szerokość 
minimalna mostu krajobrazowego w najwęższym miejscu przejścia powinna wynosić ≥ 80 m [111, 121]. 
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Przy ww. wymaganiach dotyczących szerokości przejścia w Polsce i za granicą wybudowano wiele przejść 
górnych. Cały czas trwają obserwacje ekologiczne i prowadzony jest monitoring w celu poznania 
zachowania zwierząt i oceny funkcjonalności wybudowanych obiektów. Na podstawie poszczególnych 
badań i monitoringu są opracowywane raporty i na ich podstawie formułowane są nowe wskazówki 
pomocne w ewentualnym poprawianiu funkcjonalności danego przejścia. Stosowane obiekty habitatowe są, 
niestety, kosztowne, duże i nie do końca wiadomo, czy przyjazne zwierzętom, gdyż zmuszają je do przejścia 
czasem wąskim pasem pośrodku mostu, w otoczeniu niekoniecznie im znanym i akceptowanym. Również 
kierowcy nie zawsze pozytywnie oceniają duże obiekty habitatowe ze względu na ich ciężkość, pogorszenie 
warunków widoczności i czasami wątpliwą atrakcyjność przestrzenną. 

Tym zagadnieniom wyszła naprzeciw inicjatywa ARC (International Design Competition), która 
zorganizowała konkurs International Wildlife Crossing Structure wśród wybitnych architektów krajobrazów, 
architektów, konstruktorów i ekologów z myślą przewodnią zaproponowania modelu obiektu autostradowego 
przeznaczonego dla zwierząt [9, 23, 69, 91, 114]. W konkursie oczekiwano nowych materiałów, nowych 
metod projektowania i nowego podejścia do połącznia problemów ekologicznych i bezpieczeństwa ruchu. 
Jako miejsce konkursowego opracowania przejścia dla zwierząt wybrano przełęcz West Vail w Colorado 
w parku krajobrazowym, nad autostradą I70. Głównym celem konkursu było opracowanie modelowej 
konstrukcji, która mogłaby być zastosowana w dowolnym innym miejscu i która pozytywnie rozwiązałaby 
konflikt pomiędzy infrastrukturą drogową a czynnikami środowiskowymi związanymi z migracją zwierząt. 
Drugim celem konkursu, odnośnie do modułowej konstrukcji, była idea, by w zgłoszonych projektach była 
zaproponowana tzw. przestrzeń krajobrazowa i zapewniona pełna harmonia zagospodarowania powierzchni 
z otoczeniem. 

Zwycięzcą konkursu został Michael van Valkenburgh z firmy HNTB Engineering [69], proponując modułową 
konstrukcję prefabrykatową z betonu nowej generacji, która może być w różny sposób konfigurowana, 
w zależności od warunków terenowych i potrzeb środowiskowych. Zaproponowany system "hypar-nature" 
składa się z modułów prefabrykowanych [114], które służą jako wspornik, łącznik i element nośny łącznie 
(dwa moduły połączone w środku pracują jak trzyczęściowe łuki). Prefabrykowany podstawowy element jest 
kluczem do opłacalności budowli, szybkości wykonania i modułowości. Zaproponowany obiekt może być 
montowany z poszczególnych modułów bezpośrednio na miejscu budowy, o dowolnej długości i szerokości, 
jaka jest w danym miejscu potrzebna. Każdy moduł wykonany jest z materiałów powszechnie dostępnych, 
może więc być dowolnie modyfikowany i te właśnie czynniki zwróciły uwagę konkursowego jury. Ponadto 
zaproponowane prefabrykaty były możliwe do wykonania w dowolnym miejscu, czyli zapewniona była pełna 
uniwersalność obiektu. W elementach modułowych możliwe było posadzenie dowolnych krzewów czy drzew 
lub zastosowanie innego zagospodarowania [9, 23, 69, 91, 114]. 

Innym finalistą konkursu został Janet Rosenberg [23, 69, 169, 174, 175], który zaproponował unikatową 
konstrukcję o charakterze interdyscyplinarnym. Główna idea jego projektu polega na zastosowaniu 
„[…] w konstrukcji mostu lekkich i elastycznych rdzeni z włókna szklanego w elastycznych, modułowych 
konfiguracjach […]” [174, s. 1] – zob. ryc. 3.89, 3.90. 

Na ryc. 3.89 zaprezentowano fragment opracowania Janeta Rosenberga [174, 175], które przedstawia 
różnorakie wykorzystanie modułowych elementów w konstrukcji mostów, z różnymi nasadzeniami nawet 
małych drzew i różnorodnych traw. Przedstawione w wizualizacji Janeta Rosenberga (ryc. 3.89) możliwości 
konstruowania obiektu z lekkich elementów wskazują prawdopodobnie na konieczność znacznego 
odciążenia konstrukcji, przy dużych planowanych rozmiarach obiektu, oraz trzy ścieżki najścia na obiekt 
(ryc. 3.90). Zastosowane modułowe elementy obiektu umożliwiają różne jego zagospodarowanie, 
w zależności od konfiguracji terenu i potrzeb środowiskowych, czyniąc obiekt bardziej funkcjonalny i bardziej 
przyjazny dla zwierząt. 

Zwraca szczególną uwagę czerwony jaskrawy kolor konstrukcji mostu zaproponowany przez architekta, 
który z jednej strony ma być przestrogą dla ludzi, oznaczającą „[…] przejście dla zwierząt lub krajobraz 
z „nieludzkimi” mieszkańcami, ale z drugiej strony jest jednocześnie strukturą niezauważalną przez dzikie 
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zwierzęta, które nie widzą koloru czerwonego […]” [174, s. 1] – zob. ryc. 3.91 i prace [9, 68, 69, 174]. 
Według badań ekologów zwierzęta czerwony kolor postrzegają jak szary, wtapiający się w środowisko; ten 
kolor w odbiorze otaczającego środowiska się dla nich nie wyróżnia, natomiast ludzie kolor czerwony 
odbierają jako coś ostrzegawczego. 

 

 

Ryc. 3.89. Zagospodarowanie terenu w strefie migracji zaproponowane przez jednego z finalistów konkursu Janeta 
Rosenberga 
Źródło: wizualizacja przejścia górnego nowej generacji Janeta Rosenberga JRA [174]. 

 

 

Ryc. 3.90. Trzy możliwe najścia i lekka konstrukcja zaproponowane przez Janeta Rosenberga 
Źródło: wizualizacja przejścia górnego nowej generacji Janeta Rosenberga JRA [169]. 
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Szczegółowe badania rozkładu widma zakresu barw w odniesieniu do jeleni prowadzili również naukowcy 
z uniwersytetu w Georgii. W artykule Steve Sheetz [197], stanowiącym podsumowanie prowadzonych 
badań, szczegółowo opisane są różnice pomiędzy budową i strukturą oka człowieka i jelenia, pod kątem 
widzenia różnych barw. Oko jelenia umożliwia mu znacznie lepszą widzialność przy słabym oświetleniu, co 
ułatwia mu poruszanie się w nocy, ale struktura pręcików i stożków w oku jelenia powoduje, że nie dostrzega  
on różnicy pomiędzy pewnymi barwami. Ponadto oko jelenia nie ma ultrafioletowej filtracji. Natomiast oko 
człowieka, zawierające ultrafioletową filtrację, pozwala mu skupić wzrok na drobnych szczegółach 
i rozróżniać barwy − od czerwonego, poprzez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, do fioletowego, ale 
ogranicza odbiór fal krótkich widma ultrafioletowego. W konkluzji przeprowadzonych badań stwierdzono, że 
kolory czerwone i pomarańczowe jeleń postrzega w barwach szarych, co oznacza, że rozróżni on kolor 
niebieski od czerwonego, ale nie rozróżni koloru zielonego od czerwonego ani czerwonego od 
pomarańczowego [49, 130, 197]. Różnice pomiędzy postrzeganiem barw pomiędzy człowiekiem a jeleniem 
przedstawiono na ryc. 3.91. 

 

Ryc. 3.91. Porównanie postrzegania rozkładu kolorów przez zwierzęta i ludzi 
Źródło: opracowanie graficzne Dominik Kacprzak wg rezultatów badań opisanych w pozycjach [9, 49, 130, 174, 197]. 

 

Innym finalistą konkursu była holenderska firma Zwarts & Jansma Architects prowadząca badania związane 
z powiązaniem konstrukcji obiektu i jego późniejszej funkcjonalności [9, 69, 114, 246, 247]. W ramach prac 
tej firmy opracowano program ARC International Design Competition [247], w którym scharakteryzowano 
nową generację rozwiązań ekologicznych wykorzystujących nowe metody, materiały i inny nowatorski 
sposób myślenia. W projekcie konkursowym przedstawiono nowoczesne podejście do konstrukcji obiektu 
[114], poszukując optymalnej funkcji ekologicznej i krajobrazu. Autorzy zaproponowali konstrukcję 
o zakrzywionej formie w trzech płaszczyznach (ryc. 3.92), odporną na poprzeczne obciążenia. Na 
powierzchni autorzy zaproponowali grubą warstwę gleby i roślinność tworzącą powierzchniowy krajobraz 
naśladujący naturalne okoliczne siedliska. Odnośnie do konstrukcji zaproponowano lekkie i elastyczne 
materiały, łączone modułowo. Modułowa konstrukcja może być dowolnie łączona, w zależności od 
potrzebnej szerokości i długości, w danym miejscu. A zastosowane zagospodarowanie powinno nawiązywać 
do naturalnych okolicznych warunków środowiskowych. Autorzy w ten sposób zapewniają dostosowanie 
zaprojektowanej konstrukcji do zmiennego środowiska naturalnego, konfiguracji terenu, a także różnych 
warunków klimatycznych, które są trudne do przewidzenia. 

Z analizy literatury dotyczącej zagadnień ekologicznych i projektowania obiektów przyjaznych zwierzętom 
wynika, że dla nich najkorzystniejsza powinna być konstrukcja przejścia zapewniająca wzdłuż osi podłużnej 
przejścia krzywiznę wklęsłą, kojarzącą się z leśną polaną. Krzywizna pionowa wklęsła (ryc. 3.93 – 
oznaczenie terenu przejścia zwierząt kolorem zielonym – R1), proponowana przez większość ekologów, 
zapewnia zwierzętom widok, po przeciwnej stronie przejścia, zarośli lub lasu, co stwarza iluzję przyjaznego 
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przejścia po „sztucznym” obiekcie wybudowanym w ich środowisku. Jednym z dobrych przykładów takiego 
przejścia jest most zielony Barnekow, wybudowany nad autostradą A20 w Niemczech (ryc. 3.93, 3.95). 

Zalecana przez projektantów i architektów jest też wypukła krzywizna obiektu (ryc. 3.93), którą pod obiektem 
widzą kierowcy – R2; jest ona dla nich bardziej korzystna, gdyż nie ogranicza widoczności i nie stwarza 
psychicznej bariery ograniczenia przestrzeni, co jest ważnym elementem w percepcji kierowcy, biorąc pod 
uwagę szerokość przejść górnych. 

 

 

Ryc. 3.92. Optymalny kształt i konstrukcja mostu zielonego najnowszej generacji 
Źródło: wizualizacja przejścia górnego nowej generacji firmy architektonicznej Zwarts & Jansma Architects [246]. 

Projektanci z firmy Zwarts & Jansma Architects zaproponowali jeszcze trzecią wklęsłą krzywiznę w przekroju 
poprzecznym obiektu (ryc. 3.93, 3.94), tak by zwierzęta, przechodząc przejściem na drugą stronę lasu, 
znajdowały się w jej wgłębieniu – R3. Wygięta konstrukcja obiektu w tym wypadku jest połączona z ekranem, 
co jest przy uwzględnieniu modułowości bardzo korzystne ze względu na czas budowy i względy 
ekonomiczne. 

Przejścia górne w szczególności powinny być zharmonizowane z okolicznym krajobrazem, tj. powinny się 
„wtapiać w przestrzeń”. Ten warunek dość mocno podkreśla się w podstawowych podręcznikach 
i wytycznych [42, 52, 195, 201, 222, 234, 239]. W odniesieniu do tego warunku holenderscy architekci 
opracowali kilka rozwiązań modułowych (trzykrzywiznowych), tzn. obiektów, które składają się 
z powtarzalnych modułów i które można stosować w różnych konfiguracjach terenu (ryc. 3.92). Pierwsza 
krzywizna (łuk pionowy wklęsły R1 – ryc. 3.83, 3.85) jest dla zwierząt; jej zadaniem jest stworzenie wrażenia 
doliny lub leśnej polany. Druga krzywizna R2 (ryc. 3.93, 3.94) to wygięcie konstrukcji obiektu od dołu (łuk 
pionowy wypukły) z myślą o kierowcach − żeby pod obiektem nie mieli nieprzyjemnych skojarzeń związanych 
z przejazdem pod konstrukcją. Trzecia krzywizna R3 obejmuje przekrój poprzeczny (łuk pionowy wklęsły), 
zapewniający zwierzętom równocześnie ochronę przed hałasem i światłami reflektorów (ryc. 3.93). Te 
wszystkie płaszczyzny powinny być dobrze zagospodarowane i zapewniać zwierzętom dogodne miejsca dla 
ewentualnego ukrycia się i żerowania. Są to również bardzo dobre warunki dla małych ssaków, ptaków, 
bezkręgowców. 

Natomiast według opinii ekologów miejsca do żerowania dla dużych zwierząt powinny być lokalizowane 
w strefie dojścia do przejścia (ryc. 3.82) [84, 133, 222]. 
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Ryc. 3.93. Trzy zalecane krzywizny do zastosowania na moście zielonym 
Źródło: opracowanie graficzne na podstawie propozycji firmy architektonicznej Zwarts & Jansma Architects ZJA [246]. 

  

Ryc. 3.94. Przykład wklęsłej krzywizny pionowej wzdłuż 
przejścia Barnekow nad autostradą A20 w Niemczech 
(widok przejścia, jaki widzą przechodzące zwierzęta) 

Ryc. 3.95. Widok mostu zielonego Barnekow nad 
autostradą A20 i linii terenu pokrywającej się z wklęsłą 
krzywizną pionową wzdłuż przejścia 

 

Prace z konkursu International Wildlife Crossing Structure wniosły wiele dobrych pomysłów 
w zrównoważone projektowanie konstrukcji mostów zielonych i krajobrazowych bardziej przyjaznych 
zwierzętom. Analiza projektów konkursowych wskazuje, że kompilacja wielu czynników może stworzyć 
warunki dobrego przejścia górnego, które będzie poprawnie funkcjonowało, przy czym koniecznie trzeba 
jednak zadbać o wiele szczegółów, m.in. także o brak negatywnych odczuć u kierowców podczas przejazdu 
pod mostem o znacznej szerokości; należy pomyśleć również o stresującej kierowców dużej liczbie filarów, 
masywnych przyczółków, znacznym ograniczeniu widoczności, chwilowym wrażeniu zamknięcia itd. 
W związku z tym trzeba tworzyć konstrukcje przyjazne zarówno dla zwierząt, jak i dla kierowców. 

Bardzo cenne i wielokrotnie się powtarzające propozycje poszczególnych autorów dotyczą stosowania 
odpowiednich gatunków nasadzeń i roślinności. Biorąc pod uwagę to, że celem prac konkursowych było 
m.in. stworzenie takiej modułowej konstrukcji, którą można by zastosować w dowolnym innym miejscu, 
szczegółowe wskazania dotyczące gatunku i typów roślinności nie były istotne dla organizatorów konkursu. 
Konkluzją prac konkursowych może być stwierdzenie, że w każdym dowolnym miejscu budowy mostu 
zielonego lub krajobrazowego szczególnie trzeba zadbać o zagospodarowanie przestrzeni mostu i stan 
roślinności w celu osiągnięcia ogólnego wrażenia jak największej naturalności krajobrazu na powierzchni 
mostu. Ogólnymi wskazówkami mogą być zalecenia dotyczące nie gatunku czy rodzaju nasadzeń, a raczej 
wypracowane wspólne stanowisko autorów konkursu odnośnie do podstawowej funkcji nasadzeń 
i kompozycji z otaczającym krajobrazem. 

Na obiektach należy wykorzystywać roślinność z najbliższego otoczenia, na powierzchni obiektu powinna 
być zastosowana roślinność o mniejszych rozmiarach i najmniejszych wymaganiach glebowych, z płytkimi 
i małymi bryłami korzeniowymi. Ponadto roślinność powinna być odporna na susze i mróz. Natomiast 
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w strefie naprowadzającej, tj. najścia, powinno się stosować nasadzenia większe; mogą być to gatunki 
aromatyzujące, przyciągające zwierzęta do wybudowanego przejścia. W liniach naprowadzeń powinno się 
stosować roślinność nakierowującą, pełniącą również funkcję osłonowo-izolacyjną. 

Drugą konkluzją ogólną, wynikającą z zaproponowanych rozwiązań konkursowych w odniesieniu do 
konstrukcji modułowych, jest powtarzająca się w wielu projektach przejść górnych sekwencja 
poszczególnych warstw w poszczególnych modułach. Jeśli na obiektach zastosowane są nasadzenia 
krzewów, to powinny one być sadzone na wałach ziemnych − wówczas następuje zwiększenie miąższości 
zastosowanej warstwy gruntu. Wały powinny być obsiane trawą. Wokół nich i pod nimi powinna być ułożona 
słoma. Jeśli stosuje się moduły, to powinny one być otoczone biodegradowalną osłoną w postaci kołnierza 
ochronnego mocowanego na słupkach drewnianych [125]. W następnej kolejności powinien być 
zastosowany grunt. Miąższość gruntu, która powinna być dostosowana do obowiązujących wymogów 
i miejsca na obiekcie, z reguły powinna mieć grubość w granicach 0,6−1,2 m, jednak w rozwiązaniach 
holenderskich stosuje się grubość większą, wynoszącą ok. 1,5 m. Pod gruntem powinny być zastosowane 
tkaniny filtracyjne, warstwa żwiru, mata odwadniająca i zaprojektowane wypełnienie (z reguły grysem lub 
otoczakami). Pod ww. warstwami i nad konstrukcją modułową powinna być zastosowana izolacja z pianki. 
Ponieważ przejścia górne są projektowane na okres od 50 do 100 lat lub więcej, należy stosować takie 
rozwiązania zieleni i jej utrzymania, by nie dopuścić do uschnięcia roślinności lub jej nadmiernego rozwoju. 
W związku z tym od projektantów mostowców trzeba wymagać dobrze zaprojektowanego systemu 
odwodnienia obiektu. 

Konkursy na rozwiązania architektoniczne mostów zielonych nie są rzadkością. Na przykład w 2017 roku 
w Korei Południowej zorganizowano konkurs Eco-Bridge Yang Jagogae na projekt mostu zielonego 
łączącego wzgórza w parkach Mount Umyeon i Maljukgeori, w pobliżu Yangjae Gogae [120], będące dużym 
siedliskiem przyrodniczym przeciętym przez dwujezdniową autostradę. Ze względu na park narodowy 
projektowany most powinien być przeznaczony zarówno dla zwierząt, jak i dla ewentualnych 
spacerowiczów. Zwycięski projekt, zespołu architektów KILD Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, Dominykas 
Daunys i Ona Lozuraitytė, zespolonej kładki dla pieszych i zwierząt, zawieszonej pomiędzy wzgórzami, 
przedstawia wizję połączenia funkcji ekologicznych z narodową tradycją koreańskich ogrodów, co powoduje 
silniejsze połączenie zaprojektowanej konstrukcji z naturą. 

Struktura konstrukcji kładki ma kształt, w przekroju poprzecznym, litery „U”, o nierównej wysokości boków. 
Przy niższym boku kładki znajduje się ścieżka rekreacyjna dla turystów, a wyższy bok kładki, o pofałdowanej 
strukturze, stanowi strefę migracji dla małych zwierząt. Obie części rozdzielone są nasadzeniami 
niewysokich krzewów. Bardzo wyraźne jest połączenie mostu z naturą. W najściach na kładkę zaplanowano, 
zgodnie z tendencjami ekologicznymi, zagajniki naprowadzające z niewysokich krzewów i drzew. Do 
nasadzeń na moście wykorzystano miejscową roślinność, w związku z czym można spodziewać się szybkiej 
akceptacji przejścia przez zwierzęta. Ponadto na moście zastosowano również kolektor wodny, 
rozprowadzający wodę na całej powierzchni kładki, co ma zapewnić utrzymanie na niej zieleni [83, 120]. 
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