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6. Wpływ sposobu zagospodarowania przejść dla zwierząt 
na poziom hałasu drogowego 

 

6.1. Wprowadzenie 

Uwzględniając potrzebę zrównoważonego projektowania górnych przejść przyjaznych zwierzętom, należy 
również określić wpływ zastosowanego zagospodarowania, w otoczeniu obiektu, w strefie naprowadzająco-
-osłonowej, a także w strefie najścia i migracji, na poziom hałasu drogowego. I tego właśnie zagadnienia 
dotyczy niniejszy rozdział. Na podstawie kilkuletnich badań rozkładu hałasu autorka wykazała bezpośrednie 
związki pomiędzy zastosowanym zagospodarowaniem terenu przejścia a uzyskanym mikroklimatem 
akustycznym. Rezultaty badań, biorąc pod uwagę wysokie ogólne koszty budowy przejść habitatowych, 
mogą okazać się bardzo przydatne przy opracowywaniu projektu zagospodarowania zielenią górnych 
przejść dla zwierząt dziko żyjących. 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego projektowania na przejściach habitatowych powinno się zwrócić 
szczególną uwagę na dbałość o środowisko, zasadę 3r i szacunek do użytkownika. Rozwijając te 
zasady w odniesieniu do zagospodarowania terenu zielenią, autorka niniejszej monografii przeprowadziła 
badania rozkładu hałasu na terenie wybranych przejść górnych i w ich otoczeniu oraz przeanalizowała klimat 
akustyczny przy różnym zagospodarowaniu ich powierzchni, uzyskując unikatowe wyniki dotyczące 
konieczności budowy wałów ziemnych i ich lokalizacji, a także lokalizacji zagajników i nasadzeń w celu 
uzyskania jak najdogodniejszego dla zwierząt mikroklimatu na terenie przejścia. Sformułowane propozycje 
zagospodarowania terenu zielenią, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonych badań, uwzględniają nie 
tylko lokalizację wałów ziemnych i zagajników na analizowanym terenie, ale także odnoszą się do doboru 
gatunków roślinności. 

W odniesieniu do środowiska zwierzęcego nie ma określonych norm dotyczących dopuszczalnego poziomu 
hałasu na stosowanych przejściach habitatowych. Rozporządzenie [176] wprowadza pojęcie „środowisko” 
i definiuje je jako obszar, na którym przebywają lub który zamieszkują ludzie. Niestety, w ww. 
rozporządzeniu nie wspomina się o dopuszczalnych poziomach hałasu na obiektach habitatowych i innych 
miejscach, gdzie bytują zwierzęta. A wrażliwość ucha ludzkiego, w odniesieniu do zakresu słyszalności 
zwierząt, jest inna. W wielu przypadkach wysokie dźwięki słyszalne przez zwierzęta są dla ucha ludzkiego 
poza zasięgiem słyszalności. Szerszych pasm słyszalności  zwierząt nie uwzględnia się również w procesie 
projektowania i użytkowania obiektów habitatowych. Nieznajomość pasm słyszalności zwierząt może 
doprowadzić do takiej sytuacji, że dźwięk niesłyszalny dla człowieka będzie wywierać silne niekorzystne 
oddziaływanie na zwierzęta. Szersza definicja „środowiska”1, obejmująca krajobraz, klimat oraz pozostałe 
elementy różnorodności biologicznej, podana jest w Ustawie [228], jednak w niej również nie wymieniono 
zwierząt dziko żyjących. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z ochroną środowiska przed hałasem 
jest ww. ustawa. Problemy związane z hałasem w środowisku zostały także uregulowane w następujących 
aktach prawnych: Ustawie Prawo budowlane [147], Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym [228], Ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska [226] i w pozycji [178]. 

Przez pojęcie „hałas”, wg Ustawy [228], należy rozumieć dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, 
rozumiane jako wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania rozprzestrzeniające 
się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwości i natężeniu stwarzającym uciążliwości dla ludzi 
i środowiska. 

                                                 
1 Przez pojęcie „środowisko” należy rozumieć ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku 

działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe 
elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami [228, art. 3]. 
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Natomiast w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady [57], odnoszącej się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku, hałas jest rozumiany jako „[…] niepożądane lub szkodliwe dźwięki 
powodowane przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch lotniczy oraz hałas pochodzący 
z obszarów o działalności przemysłowej […]” [57, art. 3]. Porównanie obu ww. definicji wskazuje, że nie ma 
jednoznacznej definicji hałasu, gdyż jest to zjawisko subiektywne, przy czym istotne jest jego źródło. 
Głównym źródłem informacji o hałasie w środowisku, zgodnie z ustawą [228], jest państwowy monitoring 
środowiska, stanowiący system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia 
i rozpowszechniania informacji o środowisku. W przypadku przejść habitatowych szczególnie istotne są 
zapisy o wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, rozumianych jako elementy przyrodnicze 
[228]. 

W Ustawie dotyczącej prawa o ochronie środowiska w odniesieniu do przejść habitatowych ważne są dwa 
zapisy, a mianowicie zapis o prowadzeniu długookresowej polityki ochrony środowiska przed hałasem, czyli 
o opracowywaniu map akustycznych, oraz zapis o ustalaniu i kontroli warunków korzystania ze środowiska 
[228]. Jednak drugi zapis w odniesieniu do przejść habitatowych jest nieadekwatny do aktualnego stanu 
wiedzy, gdyż w literaturze poświęconej ochronie środowiska brakuje potwierdzonych wyników badań wpływu 
hałasu na różne gatunki zwierząt żyjących w danym środowisku. Stosowanie w odniesieniu do przejść 
habitatowych wytycznych, sformułowanych w odniesieniu do miejsc zamieszkałych przez ludzi, może budzić 
wiele wątpliwości. 

Dodatkowe wątpliwości może także stwarzać sama definicja hałasu, dostosowana do skorygowanej krzywej 
korekcyjnej A, gdyż progi oraz pasma słyszalności ludzi i zwierząt różnią się od siebie i to znacznie. 
Wartości hałasu, obliczone lub zmierzone z wykorzystaniem wspomnianych krzywych, oznaczane są jako 
dB(A) oraz dB(C). Pomiary hałasu podane w dB(A) pozwalają porównać wartość dźwięku (czyli jedną liczbę) 
z wartościami dopuszczalnymi i ocenić ewentualne przekroczenia tych wartości. Skala hałasu odbieranego 
przez ucho ludzkie rozciąga się od progu słyszalności (0 dB(A)) wzwyż, poprzez próg bólu, tj. 130 dB(A). Na 
przykład szept jest słyszalny na poziomie 20 dB(A), zwykła rozmowa – na poziomie ok. 60 dB(A); przy 
przelocie samolotu poziom hałasu sięga 120 dB(A). 

Chcąc opisać zjawisko hałasu tak, jak odbierany jest on przez ludzki zmysł słuchu, za pomocą tylko jednej 
liczby, gdyż „[…] człowiek nie słyszy równomiernie w całym zakresie częstotliwości akustycznych, stosuje 
się dodatkowe krzywe korekcyjne w dziedzinie częstotliwości tzw. A, B, C i D […]” [157, s. 3]. Najbardziej 
popularna jest krzywa typu A, używana w większości przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów 
hałasu. „[…] Krzywe te stworzono po to, aby wiedzieć, jakiego ciśnienia „użyć” przy danej częstotliwości, aby 
w efekcie ucho ludzkie słyszało równomiernie w całym zakresie […]” [157, s. 3]. Krzywa A odnosi się do 
głośności z zakresu 0–40 fonów2, krzywa B − do 40–70 fonów, a krzywa C − do 70–100 fonów [157]. 
„[…] Z czasem zaistniała potrzeba stworzenia krzywej D odnoszącej się do największych głośności (huk 
samolotów odrzutowych, startujące rakiety itp.) […]” [157, s. 3]. 

Drugim terminem przy rozważaniu ochrony środowiska przed hałasem jest „klimat akustyczny środowiska” 
rozumiany jako zespół zjawisk akustycznych występujących na danym obszarze, niezależnie od źródeł je 
wywołujących [48, 50, 183]. Klimat akustyczny zależy głównie od stopnia nasycenia danego środowiska 
infrastrukturą i siecią drogową oraz od układu urbanistycznego, wraz z terenami zieleni. W odniesieniu do 
opisywanych przejść habitatowych można dodatkowo wyróżnić  mapy akustyczne, które powinno się 
obowiązkowo wykonywać co pięć lat [228]. W przypadku przejść górnych dla zwierząt dziko żyjących ważny 
jest rodzaj danej mapy, gdyż będzie ona wykonywana, po pierwsze, standardowo w wartościach decybeli 
podanych wg krzywej A, a po drugie, ważne może okazać się na niej zaznaczenie istniejącego 
zagospodarowania terenu, lokalizacji ekranu, natężenia ruchu i różnicy wysokości otaczającego terenu. 

                                                 
2 Głośność jest to wielkość subiektywna opisująca, jak duże wrażenie akustyczne wywołuje dany poziom ciśnienia przy danej 

częstotliwości. Jednostką głośności jest fon. Dwadzieścia fonów to głośność, jaką wytwarza ciśnienie akustyczne 20 dB, 
przy częstotliwości 1 kHz. 
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Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w dalszej części rozdziału, przy braku odpowiednich wytycznych, 
podano wartości hałasu wg krzywej korekcyjnej A w celu lepszego zrozumienia jego wielkości i możliwości 
porównania go z odbiorem przez ucho ludzkie. 

Warto w tym miejscu przeanalizować rezultaty badań oddziaływania hałasu w odniesieniu do ptaków 
w Holandii, które skomentowano w Raporcie [158], powołując się na publikację holenderską [170]. 
Holendrzy w latach 1984–1991  wykonali badania rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu dróg na terenach 
otwartych oraz w lasach, chcąc oszacować wpływ oddziaływania dróg na wielkość populacji ptaków. Wyniki 
badań opublikowali w 1995 r., różnicując otrzymane zależności wpływu hałasu na wielkość populacji różnych 
gatunków ptaków, o najmniejszych i największych wartościach progowych i ogólnej liczby ptaków żyjących 
na terenach otwartych oraz w lasach. Ponadto w publikacji [170] podano także zależności gęstości różnych 
populacji ptaków od odległości od drogi, odnosząc je do zmniejszającego się poziomu hałasu w miarę 
wzrastającej odległości od drogi. 

Wszystkie wyniki badania rozkładu wartości hałasu były podane w odniesieniu do krzywej A, w dB(A). 
Analiza rezultatów badań wykazuje, że na terenach otwartych negatywny wpływ hałasu drogowego na 
populacje ptaków można zaobserwować już od poziomu hałasu równego 50 dB(A), a w odniesieniu do 
ptaków żyjących w lasach − od 40 dB(A). Badania dotyczyły 33 gatunków ptaków żyjących w 45 
różnorodnych kompleksach leśnych i siedmiu gatunków ptaków żyjących w 12 różnorodnych terenach 
otwartych. Negatywny wpływ hałasu drogowego powodował stopniowe zmniejszanie się liczebności 
populacji ptaków w zależności od rozkładu poziomu hałasu zmierzonego w różnych odległościach od drogi 
[170]. 

Analiza otrzymanych przez Holendrów rezultatów badań wskazuje, że można określić, w zależności od 
natężenia i struktury rodzajowej ruchu, odległość od drogi, od której zmniejsza się gęstość populacji ptaków 
lub odległość, od której następuje obniżenie się jakości funkcjonowania danego siedliska. Obie te odległości 
w przypadku małej populacji ptaków są jednakowe, a w przypadku dużej populacji ptaków odległość 
obniżenia się jakości siedliska jest 10-krotnie większa niż odległość, od której zmniejsza się gęstość dużej 
populacji. Konkretne odległości zależą od natężenia ruchu na analizowanej drodze i np. w odległości 400 m 
od drogi, z dobowym natężeniem ruchu równym 25 000–75 000 P/24h, może nastąpić redukcja populacji 
o ok. 50%, a przy dobowym natężeniu ruchu 5 000–10 000 P/24h może nastąpić redukcja danej populacji 
o 12–20%. W odległości 1200 m od drogi te udziały procentowe redukcji danej populacji znacznie się 
zmniejszają i wynoszą odpowiednio 14–25% oraz 6–8%. 

Do rezultatów badań holenderskich odniesiono się również w publikacji [40], przytaczając wynikowe wykresy 
wraz z ich komentarzem. Natomiast na podstawie podobnych badań wykonanych w Szwecji stwierdzono, że 
model zaproponowany przez Holendrów może nie mieć bezpośredniego zastosowania w innych krajach, 
gdyż w Szwecji rezultaty badań były inne i czasami przeciwstawne do wyników holenderskich, co oznacza, 
że niektóre populacje miały większą gęstość na obszarach położonych bliżej drogi niż na obszarach 
znajdujących się dalej od drogi [40, 87, 88, 89]. 

Jednym z zasadniczych czynników wpływających na poziom hałasu jest natężenie ruchu i jego struktura 
rodzajowa, nie mniej jednak lokalizacja drogi na poziomie otaczającego terenu czy w wykopie ma również 
zasadnicze znaczenie. Ponadto o poziomie hałasu w pojedynczym punkcie pomiarowym decyduje 
zagospodarowanie najbliższego otoczenia (ekrany, las, teren otwarty, nasadzenia i ich rodzaj, gęstość, 
wysokość i jego lokalizacja względem drogi (ryc. 6.1). W przypadku natomiast mapy akustycznej 
o rozkładzie poziomów hałasu decyduje również zagospodarowanie strefy najścia i migracji (ryc. 6.2). 

Poszczególne problemy dotyczące określania poziomu hałasu w danym przekroju pomiarowym, np. w strefie 
migracji czy najścia, zostały szerzej opisane w rozdz. 6.5–6.8. Natomiast problem rzeczywistego klimatu 
akustycznego, zróżnicowanego również w zależności od zagospodarowania najbliższego otoczenia 
przejścia oraz strefy najścia i migracji, omówiono w rozdz. 6.9 i 6.10. 
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Ryc. 6.1. Schemat czynników wpływających determinująco na poziom hałasu w danym punkcie pomiarowym 

 

 

Ryc. 6.2. Schemat czynników wpływających determinująco na rzeczywisty klimat akustyczny 

 

6.2. Założenia badawcze pomiarów poziomu hałasu 

W przytoczonych w niniejszym rozdziale rezultatach badań autorka wykorzystała miernik poziomu dźwięku 
klasy 1 SVAN 945A, firmy SVANTEK, zakupiony ze środków uzyskanych w ramach grantu promotorskiego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyrząd ten spełnia wymagania norm krajowych 
i międzynarodowych (PN-79/T-06460, IEC651, IEC 804, IEC 61672-1) w odniesieniu do mierników poziomu 
dźwięku klasy 1 [146]. Miernik jest przeznaczony do pomiarów akustycznych w pomieszczeniach oraz na 
zewnątrz, a dzięki małym rozmiarom jest bardzo poręczny i łatwy w użyciu. Zastosowano w nim cyfrowy 
procesor sygnałowy, który umożliwia wykonanie pomiarów w pasmach oktawowych i tercjowych, wraz 
z analizą statystyczną [101]. 

W skład zestawu pomiarowego wchodzi przedwzmacniacz mikrofonowy SVANTEK SV11 oraz mikrofon 
G.R.A.S. 40 AN, który podczas pomiarów wykonywanych na zewnątrz okrywa się osłoną przeciwwietrzną 
SVANTEK SA 22. Zgodnie z instrukcją obsługi miernik przed każdym pomiarem należy kalibrować za 
pomocą kalibratora Sonopan KA – 50. W mierniku zakres pomiaru wynosi 22 dB(A) RMS ÷ 140 dB(A) Peak. 
W czasie pomiaru istnieje możliwość niezależnego ustawienia trzech profili, które mierzą poziom dźwięku 
z innymi filtrami i różną stałą czasową zdefiniowaną przez użytkownika.[101].  W każdym profilu istnieje 
możliwość pomiaru z innym filtrem korekcyjnym. Wszystkie wyniki pomiarów zostały odczytane za pomocą 
programu SvanPC ++ w wersji 1.1.8, udostępnionej przez producenta miernika na jego stronie internetowej 
[165]. Miernik dźwięku umożliwia także określenie wartości poziomów statystycznych wykonywanych 
pomiarów [146]. 
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Podstawowe parametry SVAN 945A [101]: 
− zakres częstotliwości mierzonego ciśnienia akustycznego: 1–20 000 Hz, 
− zakres pomiarowy: 24–139 dB, 
− błąd podstawowy pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego: < 0,7 dB, 

− wielkości mierzone: Leq, Lmax, Lmin, PEAK, SPL, SEL, L. 

Hałas generowany przez ruch drogowy jest hałasem zmieniającym się w czasie;  można stwierdzić, że jest 
to średnia wartość poziomu dźwięku zmierzonego w czasie  pomiaru. Jak już wyżej wspomniano, w celu 
odzwierciedlenia charakterystyki ludzkiego ucha podczas pomiarów wykorzystano krzywą korekcyjną A, 
a poziomy hałasu podano w dB(A). Parametrem, który dobrze charakteryzuje odbiór fali dźwiękowej przez 

ludzkie ucho, jest równoważny (ekwiwalentny) poziom dźwięku – Leq(A) [160]. Jest to pojedyncza wartość 

stałego poziomu dźwięku podczas oddziaływania w takim samym czasie jak badany miernikiem poziom 
hałasu generowany przez ruch drogowy o zmiennym poziomie. Równoważny poziom dźwięku ma taką samą 
energię i takie samo potencjalne ryzyko uszkodzenia słuchu [146, 176]. 

Na górnych przejściach habitatowych wykonano po kilkadziesiąt pomiarów poziomu hałasu na każdym 
obiekcie. Każdy pomiar poziomu dźwięku trwał 2 minuty, dając w sumie 4800 cząstkowych pomiarów 
poziomu dźwięku. Równolegle z badaniami poziomu hałasu były wykonywane pomiary natężenia ruchu, 
wraz ze strukturą rodzajową i kierunkową, intensywności ruchu oraz  prędkości na jezdniach autostrady. 

W badaniach założono, że będą analizowane dwa główne parametry poziomu hałasu, a mianowicie Leq 

oraz Lmax. Leq (Level EQuivalent) jest wartością uśrednioną z całego dwuminutowego pomiaru, Lmax 

odpowiada największej wartości zanotowanej podczas dwuminutowego pomiaru. 

W badaniach porównawczych poziomu hałasu wszystkie dwuminutowe pomiary powinno się wykonywać 
przy tym samym natężeniu ruchu (intensywności ruchu) w celu wiarygodnego ich oszacowania. 
Uwzględniając powyższe, pomiary poziomu hałasu na górnych przejściach habitatowych skorelowano 
równocześnie z pomiarami intensywności ruchu, zakładając z góry eliminację wyników pomiarów poziomu 
hałasu podczas przejazdu tylko samochodów osobowych. W czasie pomiaru równoczesną komunikację 
między obserwatorami zapewniono, wykorzystując krótkofalówki. Wykonanie badań poziomu dźwięku na 
każdym z obiektów trwało ok. dwóch godzin, w czasie których prowadzono równoległe pomiary natężenia 
ruchu, rejestrując dodatkowo ruch na autostradzie  kamerą video. 

Wszystkie analizowane pomiary poziomu hałasu wykonano podczas przejazdu przynajmniej jednego 
pojazdu ciężkiego. Wyżej wymienione założenia badawcze gwarantowały, że w czasie przejazdu pojazdu 

ciężkiego zostanie odnotowana chwilowa wartość poziomu głośności, który odpowiada wartości Lmax. 

Poziom równoważny Leq podaje skuteczną wartość ciśnienia akustycznego w określonym czasie. 

Urządzenie SVAN 945a oblicza wartość Leq wg zależności (6.1) [101]: 

21
2

0 0
C

))((
T

1
 log20

/

T
w dtp/tp Leq 










  (6.1) 

gdzie: TC – bieżący czas pomiaru, 

pW – bieżąca wartość szczytowa dźwięku z filtrem korekcyjnym, którą oblicza się z zależności [101]: 
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gdzie: tx – czas (zmienna całkowania), 

p0 – wartość odniesienia równa 20 Pa. 
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Uwzględniając wspomniane wyżej różne pasma oraz zakresy słyszalności u ludzi i zwierząt, w analizach 
przytoczonych poniżej uwzględniano głównie dystrybuanty poziomu hałasu, odzwierciedlające bardziej 
wiarygodnie rzeczywiste warunki głośności w miejscach bytowania zwierząt. Analizy dystrybuant umożliwiły 
bowiem ocenę chwilowej głośności mogącej mieć znaczny wpływ na płoszenie zwierząt znajdujących się 
w pobliżu obiektu lub na jego powierzchni. 

Drugi natomiast parametr − Lmax stanowi maksymalny wynik na wyjściu detektora, który został 

zdefiniowany zgodnie z normą ISO 2632–1 i który jest wyliczany ze wzoru (6.3) [101]: 

  0wCT ptp L )/(maxlog20max  (6.3) 

gdzie: TC – bieżący czas pomiaru, 

pW – bieżąca wartość szczytowa dźwięku z filtrem korekcyjnym w, obliczana z zależności (6.2). 

 

Z obiektów habitatowych do analiz oceniających wpływ zastosowanych elementów zagospodarowania 
terenu na poziom hałasu wybrano przejścia górne wybudowane kilkanaście lat temu nad autostradą A20 
w Niemczech. Na wybranych do badań obiektach w czasie corocznych wizyt terenowych naocznie 
potwierdzano ich dobrą funkcjonalność, gdyż wielokrotnie spotykano na nich sarny, daniele, zające i jeże, 
a także znajdowano tropy i ślady innych zwierząt. 

 

6.3. Interpretacja wykresów dotyczących poziomu hałasu drogowego 

Poziom hałasu drogowego nie podlega dodawaniu, co oznacza, że chcąc ocenić poziom hałasu drogowego, 
jaki powoduje przejazd np. dwóch samochodów osobowych, w odniesieniu do poziomu hałasu, jaki generuje 
przejazd pojedynczego pojazdu, obu poziomów się nie dodaje. W celu przybliżenia tego zagadnienia na 
przejściu habitatowym wykonano pomiary w ciągu 15 sekund i równocześnie nagrano film kamerą video, 
chcąc uchwycić zmiany poziomu hałasu na wykresie generowanym automatycznie przez urządzenie 
pomiarowe. 

Pierwsza interpretacja odnotowanych przez urządzenie pomiarowe poziomów hałasu dotyczy przejazdu pod 
obiektem samochodu osobowego (ryc. 6.3). Całość nagrania filmu i pomiar urządzeniem poziomu hałasu 
trwały 15 sekund. Pierwsze maksimum na wykresie odpowiada pomiarowi poziomu hałasu, gdy samochód 
osobowy zbliżył się dostatecznie blisko do urządzenia pomiarowego (73,2 dB(A)). Drugie maksimum 
odpowiada chwili, gdy samochód osobowy wjeżdżał pod obiekt (73,8 dB(A)). Trzeci punkt maksimum na 
wykresie odpowiada chwili, gdy spod obiektu wyjeżdżał inny samochód osobowy, jadący w przeciwnym 
kierunku (73,9 dB(A)). 

Poziome linie na wykresie oznaczają wartości odczytane z programu komputerowego SvanPC ++, w wersji 

1.1.8 [165]. Czerwona linia na wykresie, przedstawionym na ryc. 6.1, wskazuje odczytany wynik Lmax, 

niebieska linia − poziom Leq, a zielona linia − poziom Lmin. Dodatkowo pod wykresem zestawiono 

wszystkie wymienione wyżej wartości poziomu hałasu. 

Drugi przykład dotyczy przejazdu ciągnika siodłowego (ryc. 6.4). Całość nagrania filmu i zapis poziomu 
hałasu trwały, podobnie jak poprzednio, 15 sekund. W tym przykładzie chodziło przede wszystkim 
o pokazanie różnicy poziomów hałasu drogowego generowanego przez przejazd samochodu osobowego 
i ciągnika siodłowego. Pierwsze maksimum na wykresie (ryc. 6.4) odpowiada pomiarowi poziomu hałasu, 
gdy ciągnik siodłowy zbliżył się dostatecznie blisko do urządzenia pomiarowego (69,5 dB(A)). Drugie 
maksimum odpowiada chwili, gdy analizowany ciągnik siodłowy zbliżał się do obiektu, a spod obiektu na 
drugiej jezdni w przeciwnym kierunku wyjeżdżał inny ciągnik siodłowy (75,1 dB(A)). Oba ciągniki siodłowe 
w analizowanym momencie znajdowały się w tym samym przekroju poprzecznym. Trzeci punkt maksimum 
na wykresie odpowiada chwili, gdy analizowany ciągnik siodłowy wjeżdżał pod obiekt (78,9 dB(A)). Był to 
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moment, w którym urządzenie pomiarowe jeszcze odnotowywało poziom hałasu ciągnika siodłowego na 
jezdni przeciwnego kierunku ruchu. 

 

Ryc. 6.3. Skorelowanie danych na wykresie poziomu hałasu, zmierzonego w ciągu 15 minut, z przejazdem samochodu 
osobowego nagranym kamerą video w tym samym czasie 

 

Podobnie jak na ryc. 6.3, poziome linie na wykresie przedstawionym na ryc. 6.4 oznaczają wartości 
odczytane z programu komputerowego SvanPC ++, w wersji 1.1.8 [165]. 

Trzeci i ostatni przykład dotyczy nagrania przejazdu dwóch ciągników siodłowych (ryc. 6.5). Pierwsze 
maksimum na wykresie (ryc. 6.5) odpowiada pomiarowi poziomu hałasu, gdy pierwszy ciągnik siodłowy 
zbliżył się dostatecznie blisko do urządzenia pomiarowego (75,0 dB(A)). Drugie maksimum odpowiada 
chwili, gdy drugi ciągnik siodłowy zbliżył się dostatecznie blisko do urządzenia pomiarowego (77,1 dB(A)). 
Trzeci punkt maksimum na wykresie odpowiada chwili, gdy pierwszy ciągnik siodłowy wjechał pod obiekt 
(77,0 dB(A)). W tym momencie spod obiektu słychać było pogłos od przejazdu pierwszego ciągnika, 
a tymczasem drugi ciągnik siodłowy wjeżdżał pod obiekt (80,3 dB(A)). Podobnie jak w poprzednich 
przypadkach, poziome linie na wykresie oznaczają wartości odczytane z programu komputerowego 
SvanPC ++, w wersji 1.1.8 [165]. 

Analiza danych przedstawionych na ryc. 6.3, 6.4 i 6.5 wykazała, że poziom hałasu jest zagadnieniem bardzo 
złożonym i niejednorodnym. Uwzględniając powyższe i fakt, że nie ma określonych dopuszczalnych 
poziomów hałasu drogowego na obiektach habitatowych, w dalszej części rozdziału przedstawiono 
zmierzone poziomy hałasu drogowego w postaci dystrybuant. Można na tej podstawie wyrobić sobie pogląd 
o poszczególnych wartościach kwantyli poziomu hałasu i ich zmianach w różnych miejscach pomiarowych. 
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Ryc. 6.4. Skorelowanie danych na wykresie poziomu hałasu, zmierzonego w ciągu 15 minut, z przejazdem ciągnika 
siodłowego nagranym kamerą video w tym samym czasie 

 
Ryc. 6.5. Skorelowanie danych na wykresie poziomu hałasu, zmierzonego w ciągu 15 minut, z przejazdem dwóch ciągników 
siodłowych nagranym kamerą video w tym samym czasie 
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Uwzględniając specyfikę poruszanych problemów hałasu drogowego, w tab. 6.1 przedstawiono w celach 
porównawczych zakresy słyszalności człowieka i wybranych zwierząt. 

 
Tab. 6.1. Zakresy słyszalności ludzi i różnych gatunków zwierząt [Hz] 

 Zakresy słyszalności 

 minimalne maksymalne 

Człowiek    16   20 000 

Człowiek w późnej starości    16      5000 

Psy i koty    15   50 000 

Sowa 5000  

Sarna    21 000 

Mysz    30 000 

Nietoperz      8 100 000 

Ssaki     10 150 000 

Ptaki 100   10 000 

Gady   50      2000 

Płazy 100      2000 

Źródło: [11, 22, 73. 185]. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe znaczne różnice w zakresach słyszalności zwierząt, w dalszej części rozdziału 
wszystkie analizy przeprowadzono w odniesieniu do dystrybuant poziomów hałasu. Dodatkowo w kilku 
przypadkach przedstawiono również, w celach porównawczych i dla wygodniejszej interpretacji zjawiska 
hałasu, wykresy udziału procentowego danego zakresu poziomu hałasu, zmierzonego w danym punkcie 
pomiarowym. 

 

 

6.4. Prawdopodobne determinanty rozkładu hałasu drogowego 
na przejściu górnym 

Jak już wyżej  wspomniano, na rozkład poziomu hałasu ma wpływ wiele czynników natury ogólnej (ryc. 6.1 
i 6.2), jak również zagospodarowanie najbliższego otoczenia przejścia. W tab. 6.2 zestawiono 
prawdopodobne determinanty brane pod uwagę przy prognozowaniu poziomu hałasu i klimatu akustycznego 
na przejściu górnym, a także faktyczne determinanty zidentyfikowane przy szczegółowych pomiarach 
wykonanych w wielu punktach pomiarowych na badanych obiektach. 

Powyższe determinanty zidentyfikowano na podstawie rezultatów wykonanych badań. W zależności od 
czynników ogólnych za pomocą programów komputerowych opracowujących mapy akustyczne można 
przewidzieć, jaki będzie prognozowany klimat na projektowanym przejściu, jednak ostateczny rzeczywisty 
klimat akustyczny zależy również w bardzo istotnym stopniu od wielu czynników zastosowanych w strefie 
dojścia, najścia i migracji (ryc. 6.2). W zależności od rodzaju danego zagospodarowania terenu i wielu 
innych elementów, wymienionych w tab. 6.2, można w danym punkcie pomiarowym osiągnąć znaczne 
zmniejszenie poziomu hałasu drogowego, przy tych samych czynnikach ogólnych. Szczegółowo ten problem 
opisano w rozdz. 6.9 i 6.10. 
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Tab. 6.2. Prawdopodobne determinanty mające wpływ na poziom hałasu drogowego na terenie przejścia górnego 

Determinanty 

Droga wytyczona na 
poziomie otaczającego 

terenu w przestrzeni 
otwartej 

Droga w wykopie 
na terenie 
rolniczym 

w przestrzeni 
otwartej 

na terenie 
rolniczym 
o dużej 

deniwelacji 

przy 
jednostronnym 

kompleksie 
leśnym 

w niewielkim 
kompleksie 

leśnym (wykop 
do 7 m) 

Wpływ czynników ogólnych na poziom hałasu drogowego w danym punkcie pomiarowym 

Natężenie ruchu i jego struktura 
rodzajowa a 

X X X X X 

Konfiguracja terenu i lokalizacja drogi b X X X X X 

Trasa drogi w linii prostej lub w łuku 
poziomym c 

X X X X X 

Rodzaj 
zagospodarowania 
otoczenia drogi 
w najbliższej okolicy 
przejścia górnego d 

teren otwarty 
rolniczy 

X X X X nie dotyczy 

pojedyncze 
zagajniki 

nie dotyczy nie dotyczy X X nie dotyczy 

kompleks leśny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy X X 

Wpływ zastosowanego elementu zagospodarowania terenu na zmniejszenie poziomu hałasu 

Zagospodarowanie 
strefy dojścia 

zielenią słaby X X X słaby 

wysokimi i szero-
kimi wałami ziem-
nymi 

X X X X X 

Zagospodarowanie zielenią skarp 
wykopu w najbliższym otoczeniu 
przejścia 

nie dotyczy X X X X 

Bogate zagospodarowanie skarp 
przyczółków zróżnicowanymi krzewami 

X X X X X 

Uformowane wały ziemne w strefie 
naprowadzająco-osłonowej 

X X X X X 

Rodzaj, wysokość i długość ekranu X X X X X 

Przy ekranie betonowym uformowane 
wały ziemne, od strony przejścia, 
w strefie najścia i migracji 

X X X X X 

Przy ekranie drewnianym nieregularne 
wały ziemne i niewielkie zagajniki 

X X X X X 

Rodzaje nasadzeń 
krzewów w strefie 
naprowadzająco-
-osłonowej 
i w strefie migracji 

te same rodzaje 
krzewów na 
całej długości 

słaby słaby słaby słaby słaby 

zróżnicowane 
rodzajowo 
i wysokościowo 
nasadzenia 

X X X X X 

a Im większe natężenie ruchu, tym większe wartości poziomu hałasu w danym miejscu pomiarowym. Przy tym samym natężeniu ruchu im 
większy jest udział procentowy pojazdów ciężkich, tym wyższy jest poziom hałasu drogowego zmierzony w tym samym miejscu 
pomiarowym. 

b Im bardziej zróżnicowany jest wysokościowo teren w strefie buforowej i najbliższym otoczeniu przejścia, tym mniejsze mogą być 
poziomy hałasu drogowego. Im wyżej, w stosunku do poziomu przejścia, znajduje się najbliższe wzgórze, tym wyższy jest na przejściu 
poziom hałasu drogowego. 

c W zależności od krzywizny drogi po wewnętrznej stronie łuku poziomego mogą być odnotowane wyższe poziomy hałasu drogowego niż 
po stronie zewnętrznej łuku poziomego w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w tej samej odległości od drogi. 

d Na terenach otwartych rolniczych poziom hałasu drogowego jest zawsze większy niż w kompleksie leśnym w tej samej odległości od 
drogi. 

Oznaczenia: X – ma wpływ i to zasadniczy, słaby – wykazuje mały wpływ na wyciszenie, nie dotyczy – nie spełnia jakiegoś założenia. 
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6.5. Wpływ wałów ziemnych uformowanych na dojściu do przejścia 
na poziom hałasu 

Jedną z najtańszych i naturalnych osłon przed hałasem drogowym są wały ziemne. Na wielu przejściach 
górnych wybudowanych w Niemczech na dojściu do obiektu są usypane wały ziemne z gruntu wydobytego 
z wykopu (ryc. 6.6) [204, 205, 207, 211]. Prawie we wszystkich analizowanych w niniejszej monografii 
przypadkach przejść górnych autostradę w okolicy przejścia habitatowego zlokalizowano w wykopie. 

 

Ryc. 6.6. Wał ziemny uformowany na dojściu do przejścia Starkshof 
Źródło: fot. Radosław Madej [129]. 

Do badań wpływu wałów ziemnych na rozkład poziomu hałasu wybrano przejście, przed którym w strefie 
dojścia uformowany jest wał ziemny z gruntu uzyskanego z wykopu, w którym usytuowana jest autostrada. 
Na dojściu do obiektu na długości ok. 270 i 110 m wybudowane są dwa kolejne wały ziemne − pierwszy 
o wysokości ok. 3−4 m, drugi o wysokości do 1,5 m. Od strony jezdni autostrady na skarpach obu wałów 
ziemnych posadzono wiele krzewów liściastych o rozłożystych kształtach. Największe zagęszczenie 
krzewów zaobserwowano bezpośrednio przy przyczółku obiektu, tj. na przyległych do niego skarpach [202, 
203]. 

W analizowanym przypadku wykonano sześć pomiarów poziomu hałasu (ryc. 6.7). W celach 
porównawczych przy jezdni, w odległości ok. 40 m od wału ziemnego, wykonano w tym samym miejscu dwa 
pomiary poziomu hałasu, przy godzinowym natężeniu ruchu równym 900 P/h (ST1) i udziale procentowym 

ruchu ciężkiego uc = 6% oraz przy godzinowym natężeniu ruchu równym 800 P/h (ST1) i udziale 

procentowym ruchu ciężkiego uc = 12%. 

Analiza przebiegu dystrybuant poziomu hałasu przedstawionych na ryc. 6.8 wykazała, że duże, wysokie 
i szerokie wały ziemne (ryc. 6.6), wybudowane pomiędzy autostradą a  pobliskim lasem, mogą zmniejszyć 
poziom hałasu średnio o kilkanaście dB(A), a w niektórych zakresach więcej. W sumie na ryc. 6.8 
przedstawiono cztery dystrybuanty poziomu hałasu będące rezultatem pomiaru od strony jezdni autostrady 
(ST1x2, ST2 i ST3). W jednym przypadku w czasie pomiaru przejechał tylko jeden pojazd ciężarowy, 
a w innym przypadku przejechało ich kilkanaście. 

Mimo znacznej różnicy pomiędzy poziomami hałasu w punktach pomiarowych, zlokalizowanych 
bezpośrednio przy jezdni (ST1) lub przy jezdni, ale przed wałem (ST2 i ST3), a poziomem hałasu 
zmierzonym od strony lasu (ST4 i ST5) potwierdzono znaczną efektywność jego redukcji dzięki wałom 
ziemnym i nasadzeniom rozłożystych krzewów liściastych zastosowanych na ich skarpach. Średnio wał 
zmniejszał poziom hałasu o ok. 10 dB(A), w zależności przede wszystkim od intensywności ruchu 
odnotowanego w momencie pomiaru i gęstości krzewów posadzonych z obu stron wału. Stwierdzono 
również, że nieregularne posadzenie krzewów, zróżnicowanych gatunkowo i wysokościowo, dodatkowo 
wpływa istotnie na przerwanie fali dźwiękowej oraz zmniejszenie poziomu hałasu mierzonego w punktach 
ST4 i ST5 od strony lasu. 
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Ryc. 6.7. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na długości dłuższego wału ziemnego; linią przerywaną oznaczono granice 
wałów ziemnych 
Źródło: tło stanowi zdjęcie satelitarne terenu na dojściu do obiektu z Google Earth [163]. 

 

 
Ryc. 6.8. Dystrybuanty poziomu hałasu na dojściu do przejścia habitatowego; w legendzie przy ST1 w nawiasach podano 

wartości godzinowego natężenia ruchu (w P/h) i udziału procentowego ruchu ciężkiego uc (w %) 

Skuteczność wpływu budowy wałów ziemnych na warunki środowiskowe na terenach płaskich i falistych 
przy przejściach habitatowych potwierdza nie tylko ww. przytoczony rozkład dystrybuant poziomu hałasu. 
Podczas prowadzenia badań stwierdzono także znacznie mniejszy poziom stężenia spalin przed wałami 
ziemnymi na dojściu do obiektu, co dało się odczuć fizycznie w trakcie długotrwałych kilkugodzinnych 
pomiarów [202, 203, 209, 210]. Podczas kilku wizyt terenowych i kilkugodzinnych badań spotykano również 
po kilkanaście osobników różnorodnych zwierząt, co także może być potwierdzeniem efektywności danego 
przejścia dzięki budowie wałów ziemnych na dojściu do obiektu i uzyskaniu dobrego mikroklimatu na terenie 
przeznaczonym dla zwierząt [204, 210, 211]. 

Na ryc. 6.9 przedstawiono mapę akustyczną otrzymaną na podstawie wykonanych pomiarów i programu 
komputerowego służącego do opracowywania map akustycznych. Analiza rozkładu izolinii wykazuje, że las 
istotnie oddziałuje na poziom hałasu, ale również to, że uformowane wały ziemne mają zasadnicze 
znaczenie w wyciszeniu strefy dojścia do przejścia. Gdyby po wschodniej stronie przejścia także 
uformowano wały ziemne, prawdopodobnie poziom hałasu w strefie migracji byłby jeszcze mniejszy. 

Na wałach ziemnych w większości przypadków rosły krzewy liściaste, odgradzające dojście zwierząt do 
obiektu od powietrza wokół autostrady, przesyconego pyłem, kurzem i spalinami. Drzewa i krzewy pokryte 
gładkimi liśćmi pochłaniają ok. 85% osiadających na nich drobin kurzu i spalin, a w stanie bezlistnym − do 
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60%. Szkodliwe substancje nie zalegają na gładkich liściach i nie wnikają w głąb roślin, lecz są łatwo 
spłukiwane przez deszcz. Spośród kilkunastoletnich krzewów, posadzonych na skarpach wałów ziemnych 
od strony jezdni autostrady, najbardziej odporne na spaliny, zanieczyszczenia i kurz okazały się krzewy bzu 
czarnego (Sambucus nigra), leszczyny (Corylus avellana) i trzmieliny pospolitej (Euonymus). [209] 

 

 

Ryc. 6.9. Rozkład poziomu hałasu z uwzględnieniem dwóch wałów ziemnych uformowanych na dojściu do przejścia, po 
południowej stronie autostrady. Wartości hałasu na izofonach podano w dB(A) 
Źródło: tło mapy akustycznej stanowi zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Biorąc pod uwagę to, że po 7–8 latach od posadzenia na skarpach krzewy dzikiej róży (Rosa canina) i głogu 
jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) usychały (ryc. 6.10), można polecać nasadzenia na skarpach od 
strony jezdni z bzu czarnego (Sambucus nigra), leszczyny (Corylus avellana) i trzmieliny pospolitej 
(Euonymus), gdyż one w trakcie kilkunastu lat obserwacji nie usychały, a nawet coraz obficiej się rozwijały 
(ryc. 6.11) [209, 210, 211, 212]. 

  

Ryc. 6.10. Uschnięte krzewy dzikiej róży rosnące na 
skarpach przyczółków 

Ryc. 6.11. Bogato owocujący krzew bzu czarnego 
posadzony przy wale ziemnym, od strony jezdni autostrady 
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6.6. Wpływ ekranów betonowych i wałów ziemnych z różnymi nasadzeniami 
na poziom hałasu na powierzchni przejścia zespolonego 

Na przejściach górnych jednym z najważniejszych elementów jest ekran. Ważne są  jego konstrukcja, rodzaj 
zastosowanego materiału i przede wszystkim jego wysokość. Wytyczne projektowania zagraniczne [42] 
i krajowe [121] jedynie wskazują, że ekran powinien pełnić dwie zasadnicze funkcje − przeciwhałasową 
i przeciwolśnieniową. W wytycznych [42] wspomina się również, że ekrany są zalecane do stosowania na 
mostach zielonych i że ich wysokość zależy od rodzaju migrujących zwierząt; dla zwierząt dużych powinny 
być wyższe, a w przypadku zwierząt małych ich wysokość nie powinna stwarzać efektu tunelu, czyli powinna 
być mniejsza. Początkowo na górnych przejściach dla zwierząt budowano z reguły ekrany z płyt betonowych 
(ryc. 6.12), później zaczęto budować ekrany drewniane, gdyż były one bardziej naturalne [204, 205, 211]. 

Typowy ekran zastosowany na moście zielonym powinien mieć ok. 3 m wysokości. Uwzględniając rozkład 
fali dźwiękowej wokół autostrady, najwyższy poziom hałasu odnotowano przy jezdni, na dolnym poziomie, 
i bezpośrednio na obiekcie, za ekranem od strony autostrady nad obiema jezdniami, z kulminacją nad 
pasem dzielącym. Chcąc uzyskać jak najlepsze warunki naturalne, na powierzchni przejścia górnego stosuje 
się, wzdłuż ekranów od strony przejścia, nieregularne wały ziemne i nasadzenia różnorodnych krzewów, 
bardziej lub mniej skupione. Przy ekranach betonowych dodatkową rolą zarówno wałów, jak i krzewów jest 
zasłonięcie widoku betonowego ekranu od strony przejścia (ryc. 6.12) w celu osiągnięcia jak najbardziej 
naturalnych warunków środowiskowych. 

W celu określenia wpływu ekranu na rozkład poziomu hałasu autorka wykonała pomiary poziomu hałasu 
w kilkunastu punktach pomiarowych. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie przejścia, 
z ekranem betonowym i niskimi wałami ziemnymi, obsadzonymi różnorodnymi krzewami, przedstawiono na 
ryc. 6.13. 

Otrzymany rozkład poziomu hałasu na powierzchni obiektu był bardzo zróżnicowany (ryc. 6.14). Za ekranem 
betonowym (tj. od strony autostrady), nad pasem dzielącym obie jezdnie autostrady, odnotowano najwyższy 
poziom hałasu (ryc. 6.14 – dystrybuanty G5 i G8), przy godzinowym natężeniu ruchu na autostradzie 
wynoszącym ponad 2 500 P/h i udziale procentowym pojazdów ciężkich wynoszącym 7%. 

  
Ryc. 6.12. Widok na powierzchnię górnego przejścia 
i ekrany betonowe 

Ryc. 6.13. Schemat rozmieszczenia punktów pomiaro-
wych na terenie obiektu z ekranem betonowym 

 

Przed ekranem na powierzchni górnego przejścia odnotowano niższe poziomy hałasu (dystrybuanta G6), 
bezpośrednio przy zastosowanym niewielkim wale ziemnym, o wysokości do 1 m, i licznych nasadzeniach 
gęstych i wysokich (niekiedy wynoszących ponad 3 m). Wśród posadzonych krzewów wyróżnić można m.in.: 
śliwę tarninę (Prunus spinosa), głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), kalinę koralową (Viburnum opulus) 
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i leszczynę (Corylus avellana). Dodatkowo obszary pomiędzy nimi uzupełniono krzewami porzeczki 
alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). 

 
Ryc. 6.14. Dystrybuanty poziomu hałasu zmierzonego w poprzek przejścia w osi autostrady (ekrany betonowe) 

 

Nieznacznie wyższe poziomy hałasu odnotowano po drugiej stronie przejścia górnego (ryc. 6.14 – 
dystrybuanta G7). W tym miejscu, przed ekranem na powierzchni przejścia górnego, wał ziemny był 
znacznie niższy (0,3 – 0,5 m); krzewy nie wyrosły gęsto i wysoko − sięgały do wysokości 1,5 m i były bardzo 
rzadkie (ryc. 6.15). Prawdopodobnie ten czynnik wpłynął determinująco na nieco wyższe poziomy hałasu, 
zmierzone na powierzchni przejścia zespolonego. 

Reasumując analizę danych przedstawionych na ryc. 6.14, należy stwierdzić, że przy ekranie betonowym 
i niewielkim wale ziemnym (o wysokości 0,3–0,5 m), z  rzadko posadzonymi krzewami (o wysokości do 
1,5 m), wyciszenie poziomu hałasu w strefie migracji wynosi ok. 10 dB(A). Natomiast przy ekranie 
betonowym, z wałem ziemnym (o wysokości ok. 1 m) i z gęsto posadzonymi różnorodnymi gatunkami 
krzewów (o wysokości ok. 3 m), wyciszenie poziomu hałasu w strefie migracji sięga ok. 15 dB(A) i więcej 
w prawie wszystkich analizowanych kwantylach. Potwierdzono tym samym efektywność zastosowanego 
ekranu betonowego na przejściach górnych dla zwierząt. Istotne również okazało się stosowanie wałów 
ziemnych przy ekranie betonowym, od strony przejścia, i obsadzanie ich różnorodnymi pod względem 
gatunku i wysokości krzewami, co skutecznie przyczyniło się zmniejszenia poziomu hałasu drogowego na 
powierzchni przejścia. 

 
Ryc. 6.15. Ekran betonowy i wał ziemny (o wysokości 0,5 m) obsadzony rzadko krzewami (o wysokości do 1,5 m) 

Drugim nie mniej ważnym aspektem w analizie poziomu hałasu drogowego był jego rozkład w strefie 
najścia. Na ryc. 6.16 przedstawiono rozkład poziomów hałasu zmierzonych w poprzek obiektu, w strefie 
najścia, od strony mocno pofałdowanego terenu, dokładnie na końcu  ekranu betonowego, przyczółku 
i skarpy wykopu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na ryc. 6.13. Na rozkład ten duży 
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wpływ miał bardzo pofałdowany teren po zachodniej stronie przejścia, wokół dużego zbiornika retencyjnego. 
Skarpy zbiornika są jedynie obsiane trawą. Pogłos spod płyty obiektu i hałas drogowy od strony autostrady 
w tym miejscu się kumulują, co zwiększa hałas. Ze względu na krzywiznę lokalnej drogi wał ziemny, 
uformowany na przedłużeniu ekranu, jest bardzo krótki i niski. 

Najgłośniejszymi miejscami okazały się stanowiska zlokalizowane w strefie najścia i dojścia od strony 
zachodniej, za końcem ekranu betonowego (ryc. 6.16 – dystrybuanty G1 i G2). Dystrybuanta G3 odnosi się 
do punktu pomiarowego zlokalizowanego po wschodniej stronie w strefie najścia na przejście zespolone, 
przed wałem ziemnym (o wysokości ok. 3 m) − ryc. 6.17, przed którym od strony najścia na przejście 
dodatkowo posadzono gęsto liczne krzewy rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides), leszczyny 
(Corylus avellana) i głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata). Dystrybuanta G4 odnosi się do pomiarów 
wykonanych nieco wcześniej w strefie dojścia do przejścia od strony lasu, przed wałem ogradzającym strefę 
dojścia od jezdni (ryc. 6.18). 

 

Ryc. 6.16. Dystrybuanty poziomu hałasu w strefie dojścia i najścia na przejście górne (ekrany betonowe wybudowane tylko 
pomiędzy przyczółkami i zakończone naprowadzającymi wałami ziemnymi) 

 

  

Ryc. 6.17. Miejsce punktu pomiarowego G3 i gęste 
nasadzenia różnorodnych krzewów przed wałem 

Ryc. 6.18. Wał ziemny na przedłużeniu ekranu, przed 
którym znajduje się punkt pomiarowy G4 
Źródło: fot. Radosław Maron [134]. 

 

Dystrybuanta G1 odnosi się do punktu pomiarowego zlokalizowanego w strefie dojścia od strony autostrady, 
gdzie niechroniony wałami i roślinnością teren jest bardziej podatny na oddziaływanie fali dźwiękowej. 
Natomiast dystrybuanta G2 dotyczy poziomu hałasu w strefie najścia na przejście zespolone, osłoniętej tylko 
krótkim wałem ziemnym, o wysokości 1,0−2,0 m, porośniętym jedynie trawą (ryc. 6.19). 
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Ryc. 6.19. Lokalizacja punktu G1 (w strefie dojścia do obiektu) i punktu G2 (za bardzo krótkim wałem ziemnym 
uformowanym na przedłużeniu ekranu) 

 

W przeciwnej, południowej, strefie najścia wały ziemne są szczelnie połączone z ekranem i mają taką samą 
co on wysokość. Wał od strony zachodniej ma długość ok. 50 m i jest odgięty parabolicznie od osi podłużnej 
obiektu. Wał obsiany jest jedynie trawą. Po stronie przeciwnej, wschodniej, wał ziemny jest nieznacznie 
krótszy − ma ok. 45 m długości i również jest obsiany trawą. Skarpy przyczółku są bogato obsadzone 
rozłożystymi krzewami. A przed wałem, od strony przejścia, znajduje się rozległy zagajnik rokitnika 
pospolitego (Hippophae rhamnoides). Zróżnicowane warunki zagospodarowania terenu w strefie najścia od 
strony południowej w sposób istotny wpłynęły na rozkład poziomu hałasu (ryc. 6.20, 6.21). 

 

Ryc. 6.20. Dystrybuanty poziomu hałasu w strefie południowego najścia na przejście o znacznie zróżnicowanym zagos-
podarowaniu 

 

Analiza udziałów procentowych danego zakresu hałasu, przedstawiona na ryc. 6.21, wykazała, że 
najbardziej wycisza teren najścia wał ziemny obsiany trawą w zachodnio-południowym rogu najścia (punkt 
G10 – 98% zmierzonych wartości cząstkowych hałasu było mniejszych od 55 dB(A)). Równie duży wpływ na 
redukcję hałasu miały także rozległe i gęste nasadzenia rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides), gdyż 
w punkcie G11 85% zmierzonych wartości cząstkowych hałasu było mniejszych od 60 dB(A). Natomiast 
różnorodne krzewy posadzone w okolicy wałów ziemnych, w północno-wschodnim najściu, również wpłynęły 
na redukcję hałasu (punkt G3 i G4), jednak w znacznie mniejszym stopniu − 71−76% zmierzonych wartości 
było mniejszych od 60 dB(A). Najmniejszy wpływ na redukcję hałasu drogowego miał krótki wał ziemny od 
strony zbiornika retencyjnego, gdyż tylko 40% cząstkowych wartości hałasu było mniejszych od 60 dB(A). 

Z analizy rozkładu wartości hałasu na terenie przejścia górnego wynika (ryc. 6.16, 6.20, 6.21), że 
„wyciszenie” zbliżone do naturalnych warunków środowiskowych można odnotować w tych miejscach, które 
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osłonięte są przez nieregularne wały ziemne o zróżnicowanej wysokości, wynoszącej ok. 3 m, oraz przez 
nasadzenia krzewów, które są typowe dla okolicy danego przejścia górnego. 

 

Ryc. 6.21. Udziały procentowe hałasu zmierzonego przy różnie zagospodarowanej strefie najścia 

 

Zróżnicowanie krzewów pod względem gatunkowym i wysokościowym wpływa korzystnie na dodatkowe 
„wyciszenie”, gdyż następuje skuteczne zakłócenie propagacji fali dźwiękowej i oczekiwana redukcja hałasu 
drogowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że im bardziej zastosowane w szpalerze krzewy różnią się 
wysokością, średnicą, gęstością, wielkością liści, tym większa następuje za szpalerem redukcja hałasu 
drogowego. Korzystnie również wpływa sadzenie krzewów dwurzędowo i nierównolegle, tak by każda luka 
między krzewami sadzonymi w jednym rzędzie była wypełniona przez krzew posadzony w drugim rzędzie. 

 

6.7. Wpływ ekranów drewnianych z loggią nad pasem dzielącym 
na poziom hałasu w strefie przejścia 

W przypadku zastosowania na przejściach górnych ekranów drewnianych stosuje się także nieregularne 
wały ziemne i różnorodne nieregularne nasadzenia krzewów, ale nie muszą już one zasłaniać tych ekranów. 
Wały ziemne oraz zagajniki z krzewami mają kształty nieregularne i są „rozproszone” przy brzegach obiektu, 
wzdłuż ekranu. Bardzo często wały ziemne mają kształt kopca o wysokości ok. 1–1,5 m. 

 

 

Ryc. 6.22. Widok przejścia górnego z ekranem drewnianym, z loggią nad pasem dzielącym 

W ekranach drewnianych stosuje się dodatkowo loggie, zlokalizowane pośrodku przejścia od strony 
autostrady, bezpośrednio nad pasem dzielącym, o długości do 10 m (ryc. 6.22). Wewnątrz loggii także 
tworzy się nieregularne wały ziemne, o wysokości 0,3–0,6 m, i sadzi się krzewy odpowiednio dobranego 
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gatunku, z rozłożystymi gałęziami (ryc. 6.23, 6.24). Krzewy posadzone w loggii są dobierane specjalnie, 
gdyż powinna to być roślinność o niedużych wymaganiach glebowych i płytkim ukorzenieniu, odporna na 
mróz, suszę i zanieczyszczenia drogowe. 

  

Ryc. 6.23. Wnętrze logii obsiane krzewami 
Źródło: fot. Radosław Madej [129]. 

Ryc. 6.24. Różnorodne gęste nasadzenia na przyczółku 
Źródło: fot. Radosław Madej [129]. 

 

Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie obiektu przedstawiono na ryc. 6.25. Rozkład 
wartości hałasu na powierzchni przejścia górnego, z ekranami drewnianymi i z loggią, jest mniej 
zróżnicowany niż przy ekranie betonowym (ryc. 6.26). 

 

Ryc. 6.25. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie obiektu z ekranem drewnianym i z loggią 

 

Za ekranem, nad pasem dzielącym obie jezdnie, od strony autostrady odnotowano największe wartości 

hałasu − w granicach 50–80 dB(A), przy Leq = 70,3 dB(A) − ryc. 6.26 (dystrybuanta S7), przy godzinowym 

natężeniu ruchu na autostradzie wynoszącym 1200 P/h i 5-procentowym udziale pojazdów ciężkich. Poziom 
hałasu drogowego zmierzony za ekranem, we wnętrzu logii (ryc. 6.27), przewyższał w poszczególnych 
kwantylach o 5−15 dB(A) poziomy hałasu odnotowane na terenie przejścia w punktach osłoniętych od 
autostrady ekranem i wałami ziemnymi. Dystrybuanty S5, S6 i S8 odnoszą się do punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie przejścia. Dystrybuanta S9 odnosi się do punktu pomiarowego znajdującego się 
na środku przejścia górnego, które jest zdecydowanie najcichszym miejscem na terenie obiektu (ryc. 6.26). 
Dystrybuanty S5 i S6 odnoszą się do punktu pomiarowego przy końcu loggii, przed wałem ziemnym 
obsianym trawą, którego wysokość wynosi ok. 1–1,5 m. Dystrybuanta S8 odnosi się do punktu pomiarowego 
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bezpośrednio przed ekranem, na terenie przejścia nad osią autostrady i w osi loggii, pomiędzy wałem 
ziemnym, o wysokości 1,5 m, obsianym różnymi odmianami traw, a zagajnikiem z żarnowca miotlastego 
(Cytisus scoparius). Jest to jedno z najbardziej cichych miejsc na przejściu. 

 

Ryc. 6.26. Dystrybuanty poziomu hałasu zmierzonego nad osią autostrady, w poprzek przejścia (ekrany drewniane z loggią) 
 

 

Ryc. 6.27. Lokalizacja punktów pomiarowych S7 i S8  w pobliżu logii 

 

W miejscach rozproszonych zlokalizowanych na powierzchni obiektu, pomiędzy zagajnikami a wałami 
ziemnymi, odnotowano cząstkowe wartości hałasu w granicach 48−60 dB(A), przy małych wahaniach 

poziomu hałasu Leq ≈ 56 dB(A). Tylko pośrodku obiektu, tuż za ekranem, odnotowano niewielki udział 

procentowy hałasu w granicach 60−65 dB(A). Jednak najcichszym miejscem była środkowa część przejścia, 
tzw. strefa migracji, pomiędzy nieregularnymi wałami ziemnymi, o wysokości ok. 1−1,5 m (wartości hałasu 

mieściły się w zakresie 50−60 dB(A) – ryc. 6.28, 6.29, przy Leq = 55,6 dB(A)). Wały ziemne były 

poprzedzielane dodatkowo nieregularnymi zagajnikami, zawsze z centralnie posadzonym żarnowcem 
miotlastym (Cytisus scoparius). Po kilkunastoletniej eksploatacji przejścia zaobserwowano usychanie 
posadzonych krzewów, poobgryzane gałęzie wszelkich nasadzeń do wysokości ok. 0,7 m. Przez pierwszych 
osiem lat eksploatacji obiektu zagajniki na terenie przejścia były ogrodzone, po tym okresie ogrodzenia 
siatkowe zagajników rozebrano i zwierzęta mogły do woli żywić się liśćmi i owocami różnorodnych krzewów 
posadzonych w tych zagajnikach. 
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Ryc. 6.28. Poziom hałasu w punkcie S9 równy 53 dB(A) Ryc. 6.29. Lokalizacja punktu pomiarowego S9 na środku 
strefy migracji, pomiędzy wałami ziemnymi a zagajnikami 

 

Najbardziej poszkodowany pod tym względem okazał się żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius), który był 
z jednej strony bardzo narażony na spaliny, a z drugiej strony stanowił dobry pokarm dla zwierząt. Ponieważ 
nie stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, dotyczących systemu korzeniowego, w wysuszonej 
glebie po kilku latach bardzo niekorzystnych warunków krzew zaczął obumierać. 

Kolejna analiza elementów zagospodarowania terenu, zastosowanych na przejściu górnym z ekranami 
drewnianymi, dotyczyła rozkładu wartości hałasu w strefie dojścia i najścia na obiekt. W pierwszej kolejności 
przeanalizowano rozkład hałasu na dojściu do obiektu, na przedłużeniu jego podłużnej osi od strony pól 
uprawnych (ryc. 6.30). Od autostrady teren dojścia do obiektu i pola uprawne nie były niczym osłonięte, 
a pola uprawne w momencie wykonywania pomiarów były zaorane. Propagacja fali dźwiękowej dochodzącej 
od autostrady była zakłócona z obu stron obiektu jedynie przez skarpy wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie 
przejścia górnego. Skarpy obu przyczółków obiektu były porośnięte rzadko krzewami zróżnicowanymi pod 
względem gatunków i rozmiarów. 

 

Ryc. 6.30. Lokalizacja punktów pomiarowych na dojściu do obiektu, od strony pól uprawnych, i w strefie najścia 

Miejsca oznaczone na ryc. 6.30 symbolami S2, S3 i S4 dotyczą punktów pomiarowych rozlokowanych 
w poprzek obiektu, wzdłuż linii końca przyczółku i końca wykopu, oraz odpowiednich dystrybuant 
przedstawionych na ryc. 6.31. W okolicy punktu pomiarowego S4 było uformowanych zdecydowanie więcej 
nieregularnych wałów ziemnych niż przy punkcie pomiarowym S2, położonym wśród zagajników z głogu 
dwuszyjkowego (Crataegus laevigata), leszczyny (Corylus avellana), porzeczki alpejskiej (Ribes alpinum) 
i żarnowca miotlastego (Cytisus scoparius). 
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Dystrybuanta S3 dotyczy pomiarów wykonanych w osi podłużnej obiektu, pośrodku najścia. W punktach S2, 
S3 i S4 odnotowano najmniejsze wartości hałasu, gdyż były to miejsca osłonięte od autostrady ekranem 
drewnianym, licznymi nieregularnymi wałami ziemnymi i zagajnikami z różnorodnymi nasadzeniami. Różnice 
pomiędzy wartościami poszczególnych kwantyli w tych punktach są nieduże. Jednak wały ziemne (punkt S4) 
wpływają zdecydowanie bardziej na wyciszenie niż zagajniki z różnorodnych krzewów. Ponadto należy 
zaznaczyć, że krzewy przy końcu ekranu nie były gęsto posadzone, w związku z czym fala dźwiękowa 
mogła się swobodniej rozchodzić. 

Natomiast dystrybuanta S1 dotyczy pomiarów wykonanych w odległości 30 m od końca przyczółku, na 
dojściu do przejścia górnego, od strony pól uprawnych niczym nieosłoniętych od autostrady. W trakcie 
wykonywania pomiarów pola były zaorane i nie było żadnych przeszkód w rozprzestrzenieniu się fali 
dźwiękowej, w związku z czym w punkcie S1 zanotowano poziom hałasu wyższy o ok. 5 dB(A) niż 
w pozostałych punktach, osłoniętych od autostrady ekranami, krzewami i wałami ziemnymi. Trzeba  jednak 
zdecydowanie podkreślić, że żadna wartość kwantyla nie przekraczała 60 dB(A). 

 
Ryc. 6.31. Dystrybuanty poziomu hałasu zmierzonego w najściu i na dojściu do przejścia górnego, od strony pól uprawnych 
(ekrany drewniane) 

 
Ostatnia analiza wpływu zagospodarowania przejścia z ekranami drewnianymi na rozkład poziomu hałasu 
na jego powierzchni dotyczyła dojścia do obiektu od strony lasu (ryc. 6.32). W danym przypadku strefa 
dojścia i najścia na przejście od strony autostrady była dodatkowo osłonięta, po jednej stronie obiektu, 
szerokimi wysokimi na ok. 4 m wałami ziemnymi obsianymi trawą. Rozkład punktów pomiarowych 
przedstawiono na ryc. 6.25. 

Dystrybuanty oznaczone na ryc. 6.32 symbolami S10 i S11 dotyczą punktów pomiarowych rozlokowanych 
w poprzek obiektu, wzdłuż linii końca przyczółku oraz ekranu, bezpośrednio za ekranem drewnianym od 
strony autostrady i przed ekranem od strony przejścia. W miejscu pomiarowym S11 było zdecydowanie 
najciszej (ryc. 6.33), gdyż od autostrady odgradzały to miejsce ekran drewniany, wały ziemne i zagajniki. 
Dojście do obiektu poprzedzały długie, równoległe do autostrady, wały ziemne wysokie na 4 m (ryc. 6.6). 
Wobec czego hałas drogowy nie docierał w pełni do punktu pomiarowego S11, gdyż równoległy do 
autostrady wał stanowił dla niego istotną przeszkodę. Punkt pomiarowy S12 od autostrady oddzielały ekran, 
wały ziemne i nieregularne dwa rzędy zagajników: leszczyny (Corylus avellana), porzeczki alpejskiej (Ribes 
alpinum) oraz żarnowca miotlastego (Cytisus scoparius) i innych krzewów (ryc. 6.34). Na dojściu do obiektu 
nie było wałów, tylko skarpy wykopu porośnięte krzewami. Ta różnica w zabezpieczeniu dojścia do obiektu 
od strony autostrady spowodowała, że w punkcie S12 odnotowano wartości poszczególnych kwantyli 
poziomu hałasu o ok. 2–3 dB(A) większe niż w punkcie przeciwległym S11. Inne zagospodarowanie dojścia 
i różnica w postaci uformowanego wału po jednej stronie autostrady, równoległego do niej, okazała się więc 
na tyle istotna, że wpłynęła na zwiększenie hałasu drogowego na dojściu do obiektu, od strony otoczenia 
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autostrady bez wału. Natomiast dystrybuanta S15 dotyczy pomiarów wykonanych w odległości 30 m od 
końca przyczółku, na dojściu do przejścia górnego od strony lasu, czyli miejsca osłoniętego od autostrady 
z jednej strony wysokim wałem, a z drugiej strony nieregularnymi zagajnikami. 

 
Ryc. 6.32. Dystrybuanty poziomu hałasu na dojściu do przejścia górnego, od strony lasu (ekrany drewniane) 

 

Istotne są także wartości kwantyli poziomu hałasu w punktach przed ekranami na terenie obiektu, gdyż 
prawie wszystkie są mniejsze od 55 dB(A), z wyjątkiem kwantyli 20% i 10% w punkcie pomiarowym 
nieosłoniętym, na dojściu do obiektu od strony autostrady, długim wałem ziemnym. 

  

Ryc. 6.33. Punkt pomiarowy S11 w strefie dojścia, osłonięty 
od autostrady długim wałem oraz ekranem i zagajnikami  
Źródło: fot. Radosław Maron [134]. 

Ryc. 6.34. Punkt pomiarowy S12 w strefie dojścia, osłonięty 
od autostrady tylko skarpą wykopu, a na obiekcie − ekranem 

 

Porównanie poziomów hałasu, odnotowanych przy zastosowanych ekranach i zagospodarowaniu terenu, 
wykazało, że zadecydowanie lepsze warunki mikroklimatyczne na przejściu górnym zapewnia ekran 
drewniany z loggią i zastosowane nieregularne wały ziemne oraz zagajniki z różnego rodzaju krzewów. Na 
ryc. 6.35 przedstawiono jeszcze rozkład wartości hałasu z punktów pomiarowych usytuowanych wzdłuż osi 
podłużnej obiektu. Punkty różnią się między sobą otoczeniem; najcichsze miejsca odnotowano na dojściu od 
strony lasu (S17), gdzie wszystkie wartości kwantyli były mniejsze od 55 dB(A). Natomiast największe 
wartości poszczególnych kwantyli odnotowano na dojściu do obiektu, od strony pól uprawnych (S1); w tym 
przypadku wartości kwantyli wahają się w granicach 55–60 dB(A). Pozostałe dwa wyniki w punktach S9 
(pośrodku obiektu, nad pasem dzielącym) i S3 (pośrodku obiektu, w linii przyczółku, od strony pól 
uprawnych) różnią się między sobą najwyżej o ok. 1 dB(A), co można uzasadnić tym, że punkt S3 jest 
położony o ok. 9 m dalej od źródła hałasu niż punkt S9, znajdujący się bezpośrednio nad autostradą. 
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Ryc. 6.35. Dystrybuanty hałasu zmierzonego w punktach pomiarowych usytuowanych wzdłuż osi podłużnej obiektu 

 

Analogicznie, jak w przypadku ekranu betonowego, przeprowadzono analizę udziału procentowego danego 
zakresu wartości hałasu w różnych miejscach przejścia przy ekranie drewnianym. Analiza otrzymanych 
udziałów procentowych, przedstawionych na ryc. 6.36, wykazała, że wartości zmierzonych cząstkowych 
wartości hałasu powyżej 60 dB(A) stanowiły 97–99% w punktach pomiarowych od strony lasu i przy końcu 
loggii. Natomiast od strony pól uprawnych, w najściu na przejście, udział wartości hałasu powyżej 60 dB(A) 
stanowił 9–12%, choć sporo cząstkowych wartości hałasu znalazło się w zakresie poniżej 55 ddB(A), czyli 
64–88%. Jednak trzeba pamiętać o tym, że wartości te związane są z chwilową intensywnością ruchu 
odnotowaną w trakcie wykonywania pomiarów. 

 

Ryc. 6.36. Udziały procentowe wartości hałasu zmierzonego przy różnym zagospodarowaniu terenu wokół punktu 
pomiarowego 

 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że o ostatecznej redukcji hałasu na przejściu 
decyduje nie tylko natężenie ruchu, udział procentowy pojazdów ciężkich, rodzaj ekranu itd.; istotnie do tego 
przyczynia się również zagospodarowanie powierzchni przejścia i zagospodarowanie terenu w najbliższym 
otoczeniu konkretnego punktu pomiarowego. Dopiero uwzględnienie wszystkich czynników, o których 
wspomniano w rozdz. 6.4, pozwala oszacować wstępnie, jakie poziomy hałasu mogą być osiągnięte po 
zaprojektowaniu danego zagospodarowania powierzchni przejścia i terenu w jego najbliższym otoczeniu. 
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6.8. Wpływ rodzaju ekranu na poziom hałasu na przejściu habitatowym 

Na przejściach górnych jednym z najważniejszych elementów obiektu jest ekran. Ważne są jego 
konstrukcja, rodzaj zastosowanego materiału i przede wszystkim jego wysokość. Wytyczne projektowania 
zagraniczne [42] i krajowe [121] wskazują jedynie, że ekran powinien spełniać dwie zasadnicze funkcje − 
przeciwdźwiękową i przeciwolśnieniową. Początkowo, budując przejścia górne dla zwierząt, stosowano 
z reguły ekrany z płyt betonowych, później zaczęto budować ekrany drewniane, gdyż były one bardziej 
naturalne. Bywa, szczególnie w Polsce, że na przejściach stosowane są ekrany z PCV (ryc. 3.86, 3.88), lecz 
stanowią one dla zwierząt obcy, sztuczny, element przejścia, w związku z czym powinny być, tak jak ekrany 
betonowe, zasłaniane roślinnością (tj. różnorodnymi krzewami) i bluszczem. Każdy zastosowany rodzaj 
ekranu, betonowy, drewniany czy z PCV, uzupełniony nasadzeniami i wałami ziemnymi, wpływa na redukcję 
hałasu na powierzchni przejścia. Na mostach zielonych ekolodzy zalecają stosowanie ekranów (ryc. 4.55, 
4.56), natomiast na mostach krajobrazowych − stosowanie za ogrodzeniem siatkowym dużych i szerokich 
wałów ziemnych z nasadzeniami zróżnicowanych krzewów (ryc. 4.57, 4.58). W Holandii po doświadczeniach 
uzyskanych podczas budowy wielu mostów, oddanych do użytku w ostatnich latach, zaleca się stosowanie 
jak najmniejszej ilości nasadzeń i raczej pozostawianie powierzchni przejścia do samoistnej ekspansji 
roślinności; zajmuje to jednak kilka lub kilkanaście lat, na co zwrócono uwagę w rozdz. 3 i 4 niniejszej 
monografii. 

Typowy ekran zastosowany na moście zielonym powinien mieć ok. 3 m wysokości. Przy uwzględnieniu 
rozkładu fali dźwiękowej wokół autostrady największe wartości  hałasu będą notowane bezpośrednio nad 
obiema jezdniami, z kulminacją szczytową fali dźwiękowej  nad pasem dzielącym. Dbając o uzyskanie jak 
najlepszych warunków naturalnych, na powierzchni przejścia górnego stosuje się wspomagająco wzdłuż 
ekranów, od strony przejścia, nieregularne wały ziemne i nasadzenia różnorodnych krzewów w większych 
lub mniejszych skupiskach. Wały ziemne mogą być formowane wzdłuż ekranów, w linii ciągłej, 
z różnorodnymi nasadzeniami, tak jak w latach 90. ub.w. Można także stosować wały ziemne w kształcie 
nieregularnych kopców, o wysokości do 1,5 m, na przemian z nieregularnymi zagajnikami  różnorodnych 
krzewów odpornych na suszę, mróz i zanieczyszczenia drogowe. Przy ekranach betonowych dodatkową 
rolą zarówno wałów, jak i krzewów jest zasłonięcie widoku tych ekranów od wewnętrznej strony przejścia. 

 

Ryc. 6.37. Dystrybuanty poziomu hałasu na przejściu górnym (ekrany betonowe) 

Na podstawie wykonanych badań poziomu hałasu drogowego można stwierdzić, że istotne jest 
zastosowanie od strony jezdni, za ekranem, półek z niewielkimi wałami ziemnymi, obsadzonych roślinnością 
(ryc. 6.19), gdyż stanowią one kolejny element  przerywający propagację fali dźwiękowej. Półka za ekranem 
służy także do celów utrzymaniowych służby eksploatacyjnej. Również stosowanie loggii przy ekranach 
drewnianych (ryc. 6.22) okazało się bardzo skuteczne w przerwaniu fali dźwiękowej i tym samym istotne 
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w redukcji poziomu hałasu na przejściu górnym. W Holandii sporo eksperymentuje się z ekranami 
drewnianymi, zmieniając ich położenie i kształt (ryc. 3.71), co opisano szczegółowo w rozdz. 3.7. 

Rozkład wartości hałasu na obiekcie z ekranami betonowymi jest bardzo zróżnicowany (ryc. 6.37). Za 
ekranem betonowym (tj. od strony autostrady – G5, ryc. 6.14), nad pasem dzielącym, odnotowano 

największe wartości hałasu (64–81 dB(A), Leq = 75 dB(A)). 

Najgłośniejszymi miejscami na powierzchni przejścia okazały się miejsca pozbawione zieleni i przy 
odsłoniętym ekranie betonowym. Duże „wyciszenie” (poziom hałasu wahał się w zakresie  

51–65 dB(A), przy Leq = 57,5–58,5 dB(A)) odnotowano w miejscach, w których przyjęły się krzewy rokitnika 

pospolitego (Hippophaë rhamnoides) i w których cały zagajnik był dość szeroki (pkt G11) oraz po drugiej 
stronie przejścia (pkt G6), gdzie całą powierzchnię ekranu zasłaniały rozrośnięte (o wysokości ponad 3 m) 
krzewy śliwy tarniny (Prunus spinosa), głogu dwuszyjnkowego (Crataegus laevigata), kaliny koralowej 
(Viburnum opulus) i leszczyny (Corylus avellana), dodatkowo uzupełnione małymi krzewami porzeczki 
alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). A najcichszym miejscem 
okazało się miejscowe niewielkie obniżenie terenu, o głębokości ok. 0,3–0,5 m, przy wale ziemnym, 
o wysokości ponad 3 m, obrośniętym tylko trawą (pkt G10), tj. w miejscu połączenia wału ziemnego 

z ekranem betonowym (poziom hałasu wahał się w zakresie 47–55 dB(A), przy Leq = 51,5 dB(A). 

Zdjęcia satelitarne z Google Earth porównywanych przejść górnych z różnymi ekranami i przy różnym 
zagospodarowaniu, zarówno otoczenia przejścia, jak i strefy najścia oraz migracji, przedstawiono na 
ryc. 6.38 i 6.39. 

  

Ryc. 6.38. Przejście górne nad autostradą, z ekranem 
betonowym; stan zieleni w miesiącach letnich 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 6.39. Przejście górne nad autostradą, z ekranem 
drewnianym; stan zieleni wiosną 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

W przypadku ekranów drewnianych w strefie migracji także stosuje się wały ziemne i różnorodne 
nasadzenia, ale nie muszą one już pełnić funkcji zasłaniającej te ekrany. Wały ziemne i zagajniki z krzewami 
mają kształty nieregularne i są „rozproszone” przy brzegach obiektu, wzdłuż ekranów. W ekranach 
drewnianych stosuje się dodatkowo loggie, pośrodku przejścia od strony autostrady, bezpośrednio nad 
pasem dzielącym, o długości do 10 m. Wewnątrz loggii także formuje się wały ziemne, wysokości 0,3−0,6 m, 
i sadzi się krzewy odpowiedniego gatunku, z rozłożystymi gałęziami. Krzewy posadzone w loggii są 
dobierane specjalnie, gdyż muszą to być krzewy o niedużych wymaganiach glebowych i powinny się 
charakteryzować płytkim ukorzenieniem. W przypadku zastosowania ekranu drewnianego następuje 
mniejsze zróżnicowanie poziomów hałasu, co przedstawiono na ryc. 6.36. 

Aby stwierdzić, przy którego typu ekranach  mniejszy jest hałas na środku przejścia, porównano na ryc. 6.40 
wyniki kwantyli poziomów hałasu zmierzonego za ekranem na zewnątrz obiektu, nad pasem dzielącym 
i przed ekranem na terenie obiektu. Ekran betonowy spowodował zmniejszenie poziomu hałasu na terenie 
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obiektu prawie we wszystkich kwantylach o 8 dB(A), przy słabo zagospodarowanym zielenią wale 
uformowanym przed ekranem i do 15 dB(A), przy wale obsadzonym dwurzędowo dobrze rozwiniętymi 
krzewami. Natomiast ekran drewniany zredukował poziom hałasu w zakresie od 8 do 15 dB(A). Udział 

procentowy pojazdów ciężkich uc był podobny, ale godzinowe natężenie ruchu różniło się dwukrotnie, co 

prawdopodobnie wpłynęło również na poziomy hałasu zmierzone za ekranem od strony jezdni. 

 

 
Ryc. 6.40. Dystrybuanty poziomu hałasu pośrodku obiektu, nad pasem dzielącym autostrady, przy różnego typu ekranach 
(w legendzie w punktach usytuowanych za ekranem, nad jezdnią, w nawiasach podano wartości godzinowego natężenia 

ruchu, udziału procentowego ruchu ciężkiego uc i zrównoważonego poziomu hałasu Leq) 

Analiza przebiegu dystrybuant jednak wykazała, że na obiekcie, na którym zastosowano ekran drewniany, 
poziom hałasu nie przekraczał w pobliżu ekranu 60 dB(A), a wartości kwantyli zmieniały się w przedziale 
50–60 dB(A). Natomiast na obiekcie z ekranem betonowym hałas osiągnął największą wartość wynoszącą 
70 dB(A), czyli o 10 dB(A) większą niż przy ekranie drewnianym. Na obiekcie z ekranem betonowym 
wartości kwantyli zmieniały się w przedziale 55–70 dB(A), przy słabo zagospodarowanym wale ziemnym, 
i w przedziale 50–65 dB(A), przy bogato zagospodarowanym wale ziemnym. 

 
Ryc. 6.41. Dystrybuanty poziomu hałasu w strefie najścia na obiekt przy różnego typu ekranach 

 

Kolejne porównanie wpływu typu ekranów na rozkład wartości hałasu dotyczyło ośmiu punktów 
pomiarowych w strefach najścia (ryc. 6.41). Przy zastosowaniu ekranu betonowego na wejściu na obiekt 
odnotowano wartości hałasu w zakresie  55−70 dB(A), natomiast przy ekranie drewnianym – w zakresie 
45−60 dB(A). Przy ekranie betonowym i na przedłużeniu jego końców wałem ziemnym nie uzyskano takiego 
wyciszenia jak przy ekranie drewnianym uzupełnionym niewysokimi wałami i nieregularnymi zagajnikami. 
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Wartości zrównoważonego poziomu hałasu również były bardzo różne na porównywanych obiektach z różnymi 

typami ekranu. Przy ekranie betonowym odnotowano zrównoważony poziom hałasu Leq = 59–67 dB(A), przy 

poziomie hałasu za ekranem betonowym od strony jezdni Leq = 75 dB(A). Natomiast na wejściu na obiekt, 

na którym zastosowano ekrany drewniane z loggią, niezależnie od tego, czy punkty pomiarowe były 
zlokalizowane od strony pól uprawnych czy od strony lasu, niezależnie od tego, czy osłaniał je wał ziemny 

czy nie, poziom hałasu Leq = 52–56 dB(A), przy poziomie hałasu za ekranem betonowym od strony jezdni 

Leq = 70 dB(A). Dodatkowo na ryc. 6.42 przedstawiono udziały procentowe poszczególnych zakresów 

poziomu hałasu w analizowanych punktach pomiarowych, znajdujących się w strefie najścia. 

 

Ryc. 6.42. Udziały procentowe poziomu hałasu zmierzonego w strefie najścia przy różnego typu ekranach 

Analiza rozkładu wartości hałasu w wybranych punktach pomiarowych wskazuje, że przy zastosowaniu 
ekranu drewnianego, wraz z nieregularnymi wałami ziemnymi, w kształcie kopców o wysokości do 1,5 m, 
oraz zagajników różnorodnych krzewów uzyskano większą redukcję i większy udział procentowy 
cząstkowych wartości hałasu mniejszych od 55 dB(A) niż w przypadku ekranu betonowego. 

Na podstawie analizy rozkładu wartości hałasu, przedstawionego na ryc. 6.40–6.42, wykazano większą 
efektywność w redukcji poziomu hałasu ekranu drewnianego z loggią niż ekranu betonowego, bez względu 

na godzinowe natężenie ruchu i udział procentowy pojazdów ciężkich uc. Przy czym przy ekranie 

betonowym były uformowane niewysokie wały, na których znajdowały się nasadzenia. Potwierdziły się więc 
wstępnie sformułowane determinanty wpływu czynników ogólnych i różnych elementów zagospodarowania 
na poziom hałasu zmierzony w danym punkcie, wymienione w tab. 6.2 w rozdz. 6.4. 

W odniesieniu do powyższych wyników przeanalizowano również wyniki pomiarów hałasu drogowego 
wykonane na przejściu górnym z ekranem betonowym, gdy w strefie migracji uformowane są szerokie wały 
ziemne z zastosowanymi bogatymi nasadzeniami (ryc. 6.43–6.46). Na zdjęciu satelitarnym (ryc. 6.43) 
przedstawiono stan zieleni w trakcie wykonywania pomiarów. Na ryc. 6.44 przedstawiono stan 
zastosowanych nasadzeń w miesiącach letnich w strefie migracji, na której zlokalizowane są przed wałem 
ziemnym punkty B3, B4, B11 i B 12 nad przyczółkami i B6 i B7 nad pasem dzielącym w osi poprzecznej 
przejścia. Punkt B6 znajdował się przed wałem ziemnym na terenie obsianym trawą, a punkt B7 − bliżej 
ekranu betonowego, pomiędzy krzewami. Na ryc. 6.45 przedstawiono widok obiektu od strony wschodniej 
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i miejsce lokalizacji punktu pomiarowego B6 za ekranem od strony jezdni, przy przyczółku, na półce 
pomiędzy krawędzią obiektu a ekranem, natomiast na ryc. 6.46 przedstawiono widok obiektu od strony 
zachodniej i lokalizację punktu pomiarowego B5 za ekranem od strony jezdni, nad pasem dzielącym w osi 
poprzecznej przejścia, na półce pomiędzy krawędzią obiektu a ekranem. 

Wyniki rozkładu wartości hałasu na terenie strefy migracji przedstawiono na ryc. 6.47. W obu przypadkach 

lokalizacji punktów podano również wartości Leq zmierzone za ekranem, od strony jezdni. 

  

Ryc. 6.43. Zdjęcie satelitarne przedstawiające stan zieleni 
w trakcie wykonywania pomiarów 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 6.44. Strefa migracji w analizowanym przypadku, na 
której były zlokalizowane punkty B3, B4 (niewidoczne na 
zdjęciu), B11 i B12 nad przyczółkami oraz punkty B6 i B7 
zlokalizowane nad pasem dzielącym, w osi poprzecznej 
przejścia 

  

Ryc. 6.45. Widok wschodniej strony obiektu i stan zieleni 
w trakcie pomiarów (lokalizacja punktu B8 nad pasem 
dzielącym, na środku półki za ekranem od strony jezdni) 

Ryc. 6.46. Widok zachodniej strony obiektu i stan zieleni 
w trakcie pomiarów (lokalizacja punktu B10 nad pasem 
dzielącym, na środku półki za ekranem od strony jezdni) 

 

Analiza danych przedstawionych na ryc. 6.47 wykazała, że w strefie najścia prawie we wszystkich 
przypadkach udział poziomu hałasu < 55 dB(A) wynosi ok. 60%, a udział poziomu hałasu powyżej 60 dB(A) 
waha się w granicach 5–6%, poza jednym przypadkiem, w którym mniej krzewów rosło na skarpie 
przyczółków. Natomiast w strefie migracji na środku obiektu odnotowano nieznacznie wyższe poziomy 

hałasu drogowego, przy Leq ≈ 60 dB(A); udział cząstkowych wartości hałasu < 60 dB(A) stanowi ok. 51–

53%. Istotne jest w danym przypadku podkreślenie, że ekran betonowy wraz z wałem ziemnym, 
uformowanym za ekranem na półce, oraz z szerokim wałem ziemnym, uformowanym na powierzchni 
przejścia przed ekranem, przy bogatym zagospodarowaniu obu wałów zielenią, może zredukować poziom 

hałasu nawet o ΔLeq = 24 dB(A). 
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Ryc. 6.47. Udziały procentowe poziomu hałasu, zmierzonego w strefie najścia i migracji, na obiekcie z ekranem betonowym, 
z zastosowanymi szerokimi wałami ziemnymi z bogatymi nasadzeniami krzewów 

Podsumowując, w powyższej analizie wykazano istotność i znaczenie wałów ziemnych zastosowanych 
wzdłuż autostrady, na dojściach do przejścia górnego oraz w strefie najścia i migracji. Projektując niweletę 
autostrady w niewielkim wykopie i stosując obustronne wały ziemne z nasadzeniami odpowiednio dobranych 
krzewów, można osiągnąć redukcję hałasu na terenie dojścia nawet o kilkanaście decybeli. Uwzględniając 
pasma słyszalności różnych gatunków zwierząt, znacznie różniące się od pasm słyszalności ucha ludzkiego, 
można na terenie dojścia do obiektu osiągnąć bardzo dobre naturalne warunki mikroklimatu (tj. m.in. 
redukcję hałasu drogowego, zmniejszenie stężenia spalin, odpowiednią wilgotność, naturalne otoczenie 
zieleni itd.), co zapewni dobrą funkcjonalność danego przejścia habitatowego. Rezultaty przeprowadzonych 
badań poziomu hałasu przed wałem ziemnym na terenie dojścia do obiektu potwierdzają znaczenie 
i konieczność budowy wałów. 

W odniesieniu do przejść górnych bardzo ważnym czynnikiem jest ich lokalizacja i zapewnienie korzystnych 
warunków naturalnych dla zwierząt. Według wytycznych zagranicznych [42, 52, 234, 239] i krajowych [121] 
przy lokalizacji górnych przejść powinno się uwzględniać naturalne szlaki migracyjne, rzeźbę terenu, 
struktury biotyczne i abiotyczne, a także krajobraz hydrograficzny. Spełnienie wszystkich warunków 
projektowych zawartych w wytycznych daje szansę na uzyskanie dobrej funkcjonalności danego przejścia, 
tzn. korzystania z niego przez okoliczną zwierzynę. Jednak spełnienie powyższych wymagań może być 
zniweczone poprzez nieumiejętny dobór poszczególnych elementów, np. poprzez źle dobrany rodzaj 
ekranu, niezastosowanie wałów ziemnych, a także niezastosowanie odpowiednich nasadzeń lub poprzez ich 
zły dobór. 

Istotny jest również dobór materiału, z którego wykonany jest ekran. Stosowanie ekranu drewnianego 
z loggią pośrodku, nad pasem dzielącym, jest o wiele bardziej efektywne w redukcji hałasu drogowego niż 
stosowanie ekranu betonowego z nieregularnymi i rzadkimi nasadzeniami krzewów na niskich wałach 
ziemnych, bez względu na natężenie ruchu czy udział procentowy pojazdów ciężkich (ryc. 6.40, 6.41). Na 
podstawie rezultatów przeprowadzonych badań można stwierdzić, że bardzo skuteczne jest, w celu 
stworzenia odpowiedniego dla zwierząt mikroklimatu, budowanie w strefie najścia i migracji niewielkich 
nieregularnych wałów ziemnych (w kształcie kopców o wysokości do 1,5 m) i stosowanie małych zagajników 
z nasadzeniami różnorodnych gatunkowo krzewów. 
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W powyższych analizach, zawartych w rozdz. 6.5, 6.6, 6.7 i 6.8, wykazano istotność stosowania 
nieregularnych wałów ziemnych i zagajników krzewów, zróżnicowanych gatunkowo i wysokościowo, 
zarówno na dojściach do przejścia górnego, jak i na jego powierzchni. Bardzo istotne w redukcji hałasu 
i utrzymaniu przyjaznego zwierzętom mikroklimatu są wały ziemne, formowane zarówno za, jak i przed 
ekranem. Jeśli na wałach zastosuje się gęste nasadzenia ze zróżnicowanych gatunkowo i wysokościowo 
rozłożystych krzewów (ryc. 6.44–6.46), niezależnie od tego, czy przy ekranie betonowym czy drewnianym, 
to z dużym prawdopodobieństwem otrzyma się przyjazne zwierzętom przejście górne. Ważne jest także 
spełnienie warunków ekologicznych, biotycznych i abiotycznych. 

 

6.9. Wpływ czynników ogólnych na klimat akustyczny w otoczeniu 
planowanego przejścia górnego 

6.9.1. Wprowadzenie 

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Ministra Środowiska Rozporządzeniu [177] oraz przez ekologów [51] 
na mapach akustycznych powinien być przedstawiony rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na 
analizowanym terenie, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. Wyżej wymieniony 
akt prawny jednak dotyczy szczególnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów 
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych [177]. W takim układzie mapę 
akustyczną nazywa się mapą wrażliwości hałasowej obszarów. Ze względu na fakt, że niniejsza monografia 
dotyczy zagadnień ekologicznych i jest ściśle związana z różnymi gatunkami zwierząt, o dość szerokich 
zakresach słyszalności, nie wszystkie zasady podane w Rozporządzeniu [177] muszą być zaznaczane na 
mapach akustycznych dotyczących przejść habitatowych. I te aspekty uwzględniono m.in. w niniejszym 
rozdziale. 

Zgodnie z wymogami, dotyczącymi map akustycznych na inwestycjach drogowych, podanymi w pozycji [48] 
można sporządzić mapę akustyczną przejścia dla zwierząt na podstawie poziomu dźwięku generowanego 
przez ruch drogowy, przy uwzględnieniu lokalizacji obiektu, zagospodarowania przestrzennego otoczenia 
drogi, natężenia ruchu, konfiguracji terenu, istniejących przeszkód w propagacji fali dźwiękowej w postaci 
ekranów bądź wałów. Mapa akustyczna w takim układzie może posłużyć do szacowania skuteczności 
istniejących bądź planowanych działań ukierunkowanych na wyciszenie terenu przejścia (ryc. 6.48). 

 

Ryc. 6.48. Schemat determinant wpływających istotnie na rzeczywisty klimat akustyczny na przejściu górnym 
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6.9.2. Wpływ ogólnych czynników i rodzaju zagospodarowania otoczenia na klimat akustyczny 
wokół drogi usytuowanej na poziomie otaczającego terenu 

Spośród istniejących obiektów habitatowych do analiz, oceniających wpływ ogólnych czynników i rodzaju 
zagospodarowania  najbliższego otoczenia planowanego obiektu na rozkład poziomu hałasu, wybrano pięć 
istniejących przejść górnych. W pierwszej kolejności przeanalizowano klimaty akustyczne przy 

hipotetycznych takich samych wartościach natężenia ruchu i udziałów procentowych ruchu ciężkiego uc oraz 

przy zróżnicowanych warunkach biotycznych i abiotycznych. Przyjęto w każdym przypadku następujące 
warunki brzegowe: zróżnicowanie wysokościowe terenu, kompleks leśny, zagajniki zieleni, pofałdowania 
terenu, zbiorniki retencyjne itd.; ww. warunki przedstawione są na ryc. 6.49. 

A – teren rolniczy – niewielkie rzadkie zagajniki poje-
dynczych krzewów, droga na poziomie terenu 

B – teren rolniczy – wokół projektowanego przejścia rozległy 
zagajnik z małymi drzewami i ze zróżnicowanymi krzewami 

  

C – teren rolniczy o dużej deniwelacji terenu, z licznymi 
małymi zagajnikami i z niewielkim kompleksem leśnym na 
północy (duży zbiornik retencyjny w półn.-zach. części) 

D – otoczenie bardzo zróżnicowane po obu stronach drogi; 
po południowej stronie duży kompleks leśny i wały, a po 
północnej stronie teren rolniczy o niewielkiej deniwelacji 

  

E – otoczenie nieznacznie zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny z niewielkimi 
polanami, a po północnej stronie niewielki kompleks leśny, z gęstymi wielorzędowymi nasadzeniami na krawędziach, 
dzielący teren rolniczy o średniej deniwelacji 

 

Ryc. 6.49. Zdjęcia satelitarne przyjętych do analiz obiektów o zróżnicowanym zagospodarowaniu najbliższego otoczenia 
i o zróżnicowanej topografii terenu 
Źródło: zdjęcia satelitarne z Google Earth [163]. 
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We wszystkich analizowanych przypadkach hipotetycznie również założono, że droga jest usytuowana na 
poziomie terenu i nie ma jeszcze projektowanego obiektu. Opracowane mapy akustyczne przedstawiono na 
ryc. 6.50. Jako tło każdego analizowanego przejścia wykorzystano zdjęcia satelitarne Google Earth 
najbliższego otoczenia. Zgodnie z założeniami mapy akustyczne opracowano przy dwóch hipotetycznych 

wartościach godzinowego natężenia ruchu i udziałów procentowych ruchu ciężkiego uc, zestawiając je 

odpowiednio po lewej i prawej stronie ryc. 6.50. 

Analiza rozkładu hałasu drogowego, przy hipotetycznym założeniu lokalizacji drogi na poziomie 
otaczającego terenu (ryc. 6.50), wykazała, że wpływ na rozkład hałasu drogowego, oprócz godzinowego 
natężenia ruchu, mają zarówno deniwelacja otoczenia, jak i istniejące zagajniki oraz kompleksy leśne. 

Charakterystyczne jest także to, że udział procentowy ruchu ciężkiego uc przy zróżnicowanym otoczeniu 

drogi ma mniejszy wpływ na rozkład poziomu hałasu na mapie akustycznej niż godzinowe natężenie ruchu. 

 
a) przy natężeniu ruchu 1500 P/h i uc = 11% b) przy natężeniu ruchu 2600 P/h i uc = 2% 

A – teren otwarty rolniczy; niewielkie rzadkie zagajniki pojedynczych krzewów 

  

B – teren otwarty rolniczy; wokół projektowanego przejścia rozległy zagajnik z małymi drzewami i ze zróżnicowanymi 
krzewami 

  

C – teren rolniczy o dużej deniwelacji terenu, z licznymi zagajnikami i z niewielkim kompleksem leśnym na północy 
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D – otoczenie bardzo zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny, a po północnej 
stronie otwarty teren rolniczy o niewielkiej deniwelacji 

  

E – otoczenie nieznacznie zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny z niewielkimi 
polanami, a po północnej stronie niewielki kompleks leśny otwarty, dzielący teren rolniczy o średniej deniwelacji 

  

Ryc. 6.50. Rozkład poziomu hałasu wokół autostrady usytuowanej na poziomie otaczającego terenu. Wartości hałasu na 
izofonach podano w dB(A) 
Źródło: tło map akustycznych stanowią zdjęcia satelitarne z Google Earth. 

 

Z analizy rozkładu izolinii wynika, że większe zagajniki leśne również mają wpływ na rozkład hałasu 
drogowego (przykład B), choć znacznie mniejszy niż nawet niewielkie kompleksy leśne (przypadki C, D i E). 
Charakterystyczne jest także to, że zróżnicowane pod względem deniwelacji terenu najbliższe otoczenie 
drogi może również znacząco wpływać na rozkład hałasu drogowego (przypadek C). 

 

6.9.3. Wpływ ogólnych czynników i rodzaju zagospodarowania otoczenia na klimat akustyczny  
wokół drogi usytuowanej w wykopie 

W odniesieniu do obiektów analizowanych w rozdz. 6.9.1 przeprowadzono również porównanie klimatu 
akustycznego, przy hipotetycznych tych samych wartościach godzinowego natężenia ruchu i udziału 

procentowego ruchu ciężkiego uc, przy usytuowaniu drogi tym razem w wykopie i przy hipotecznym nadal 

braku projektowanego obiektu. 

Założono, że na terenie rolniczym najgłębszy wykop będzie znajdował się w miejscu planowanego obiektu – 
zob. przypadki A i B na ryc. 6.51. W przypadkach C, D i E uwzględniono istniejące różnice wysokościowe 
najbliższego otoczenia drogi. We wszystkich jednak przypadkach założono hipotetyczny wykop 
o największej głębokości tylko w miejscu planowanego obiektu, co oznacza, że głębokość wykopu była 
wzdłuż drogi różna, osiągając największe wartości w najbliższym otoczeniu obiektu. 
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Opracowane mapy akustyczne przedstawiono na ryc. 6.51. Jako tło każdego analizowanego przejścia 
wykorzystano wspomniane wcześniej zdjęcia satelitarne najbliższego otoczenia danego obiektu. 

W przypadku usytuowania drogi w wykopie, przy tych samych założeniach jak w przypadku lokalizacji drogi 
na poziomie otaczającego terenu, otrzymano większą kumulację hałasu w obrębie najgłębszego wykopu 
i bardzo duże zróżnicowanie rozkładu izolinii w otoczeniu drogi (ryc. 6.51). Różnice w zagospodarowaniu 
otoczenia drogi pomiędzy przypadkiem A a przypadkiem B wskazują, że każdy zagajnik z dużym 
zróżnicowaniem nasadzeń istotnie oddziałuje na rozkład poziomu hałasu. Również występowanie 
kompleksów leśnych po jednej stronie drogi (przypadki C i D) czy po obu stronach drogi (przypadek E) 
bardzo silnie wpływa na rozkład hałasu drogowego w jej otoczeniu. 

 

a) przy natężeniu ruchu 1500 P/h i uc = 11% b) przy natężeniu ruchu 2600 P/h i uc = 2% 

A – teren otwarty rolniczy; niewielkie rzadkie zagajniki pojedynczych krzewów 

  

B – teren otwarty rolniczy; wokół projektowanego przejścia rozległy zagajnik z małymi drzewami i ze zróżnicowanymi 
krzewami 

  

C – teren rolniczy o dużej deniwelacji terenu, z licznymi zagajnikami i z niewielkim kompleksem leśnym na północy 
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D – otoczenie bardzo zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny, a po północnej 
stronie otwarty teren rolniczy o niewielkiej deniwelacji 

  
E – otoczenie nieznacznie zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny z niewielkimi 
polanami, a po północnej stronie niewielki kompleks leśny otwarty, dzielący teren rolniczy o średniej deniwelacji 

  
Ryc. 6.51. Rozkład poziomu hałasu wokół autostrady usytuowanej w wykopie. Wartości hałasu na izofonach podano w dB(A) 
Źródło: tło map akustycznych stanowią zdjęcia satelitarne z Google Earth. 

 

Drugim bardzo charakterystycznym czynnikiem, mającym zasadniczy wpływ na rozkład hałasu drogowego, 
są kompleksy leśne (przypadki C, D i E). Jeśli kompleks leśny jest duży i jeśli jest  równolegle usytuowany 
do drogi, to oddziałuje on podobnie jak wysoki ekran (przypadek D). Natomiast jeśli kompleks leśny jest 
usytuowany poprzecznie w stosunku do drogi (przypadki C i E), to wpływa „przecinająco” na ukształtowanie 
się izolinii. 

 
6.9.4. Wpływ ogólnych czynników i rodzaju zagospodarowania otoczenia na klimat akustyczny  

wokół drogi usytuowanej w wykopie i na wybudowanym obiekcie z ekranami 

W odniesieniu do obiektów, analizowanych w rozdz. 6.9.1 i 6.9.2, przeprowadzono również porównanie 
klimatu akustycznego, przy tych samych hipotetycznie założonych wartościach godzinowego natężenia 
ruchu i udziału procentowego ruchu ciężkiego uc oraz przy usytuowaniu drogi w pobliżu obiektu w wykopie 
o głębokości ok. 7 m. Opracowane mapy akustyczne przedstawiono na ryc. 6.52. 

Jako tło każdego analizowanego przejścia wykorzystano zdjęcia satelitarne najbliższego otoczenia danego 
obiektu. 
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a) przy natężeniu ruchu 1500 P/h i uc = 11% b) przy natężeniu ruchu 2600 P/h i uc = 2% 

A – teren otwarty rolniczy; niewielkie rzadkie zagajniki pojedynczych krzewów 

  

B – teren otwarty rolniczy; wokół projektowanego przejścia rozległy zagajnik z małymi drzewami i ze zróżnicowanymi krzewami 

  

C – teren rolniczy o dużej deniwelacji terenu, z licznymi zagajnikami i z niewielkim kompleksem leśnym na północy 

  

D – otoczenie bardzo zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny, a po północnej 
stronie otwarty teren rolniczy o niewielkiej deniwelacji 
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E – otoczenie nieznacznie zróżnicowane po obu stronach drogi; po południowej stronie duży kompleks leśny z niewielkimi 
polanami, a po północnej stronie niewielki kompleks leśny otwarty, dzielący teren rolniczy o średniej deniwelacji 

  

Ryc. 6.52. Rozkład poziomu hałasu wokół autostrady usytuowanej w wykopie i przy założeniu hipotetycznym wybudowanego 
obiektu. Wartości hałasu na izofonach podano w dB(A) 
Źródło: tło map akustycznych stanowią zdjęcia satelitarne z Google Earth. 

Przy założeniu lokalizacji drogi w wykopie i na wybudowanym obiekcie fala dźwiękowa nie ulega 
rozproszeniu, jak w przypadkach opisanych w rozdz. 6.9.1 i 6.9.2, a jest pochłaniana w dużej części przez 
skarpy wykopu i przede wszystkim przez skarpy przyczółków z posadzonymi krzewami. W analizach 
przyjęto również w przypadku każdego obiektu właściwe dane o istniejącym ekranie, przede wszystkim 
dotyczące jego wysokości i długości oraz ewentualnych wałów ziemnych i ich wielkości. 

W przypadku A wyjątkowo założono istniejącą lokalizację drogi na poziomie terenu i uformowanie obiektu 
wyniesionego ponad drogą, czyli nie w wykopie, przy bardzo krótkich i stromych skarpach oraz bardzo 
krótkich ekranach betonowych kończących się w linii przyczółków. Strefa migracji obsiana jest trawą, 
podobnie jak  na istniejącym obiekcie. 

W pozostałych przypadkach przyjęto istniejące warunki usytuowania drogi w wykopie, odnotowując 
w programie odpowiednie deniwelacje terenu, wały ziemne, zagajniki oraz kompleksy leśne. Analiza 
rozkładu hałasu drogowego wykazała (ryc. 6.52), że usytuowanie drogi w wykopie i wybudowany obiekt 
wpływa istotnie na charakterystyczny przebieg izolinii hałasu oraz że nastąpiło zwiększenie hałasu w okolicy 
krawędzi obiektu i skarp przyczółków ze względu na zjawisko pogłosu powstające pod płytą obiektu, co 
wpływa istotnie na otrzymanie dużej kumulacji izolinii po obu stronach obiektu. 

Istniejące ekrany, zaznaczone w programie przy tworzeniu mapy akustycznej na obiektach B, C, D i E, 
wpłynęły istotnie na zmniejszenie hałasu drogowego w strefie najścia na obiekt − zarówno od strony lasu, 
jak i pól uprawnych. Na redukcję poziomu hałasu na powierzchni najścia i przejścia miały dodatkowy wpływ 
zarówno ekrany, jak i wały ziemne. Charakterystyczny wpływ ekranów i ich przedłużenia w postaci wałów 
ziemnych jest szczególnie zauważalny w przypadku obiektu C, na którym w każdej jego części są 
zastosowane bardzo zróżnicowane pod względem długości ekrany i wały. 

W przypadku obiektu D zastosowano po zachodnio-południowej stronie drogi szerokie i wysokie wały 
ziemne, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie hałasu drogowego w najbliższym otoczeniu drogi. 
A w przypadku obiektu E zastosowano na przejściu, oprócz ekranu, również wały ziemne bogato 
zagospodarowane zielenią. Analiza porównawcza wyników rozkładu hałasu, przedstawiona na ryc. 6.52, 
potwierdza zakładane determinanty sformułowane w tab. 6.2 w rozdz. 6.4. 
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6.9.5. Podsumowanie i zalecane do zastosowania elementy zagospodarowania terenu w strefie  
najścia i dojścia 

Reasumując powyższe, można stwierdzić (tab. 6.3), że przejścia górne najlepiej jest sytuować ponad drogą 
zlokalizowaną w wykopie, tj. na wysokości otaczającego terenu, oraz że skuteczne jest stosowanie w strefie 
najść wałów ziemnych, o wysokości 2–3 m, zarówno przy najściu od strony lasu, jak i pól uprawnych. Przy 
czym wały ziemne powinny być szczelnie połączone z ekranem. 

Tab. 6.3. Zalecane do zastosowania elementy zagospodarowania terenu w strefie najścia i dojścia 

Ilustracja graficzna zaleceń Zalecenia 

 

 

usytuowanie drogi w wykopie, ze zróżnicowanymi pod 
względem rodzajów i wysokości krzewami posadzonymi na 
skarpach wykopu, w pobliżu obiektu (ryc. 3.95) 

bogato zagospodarowane skarpy przyczółków zróżnico-
wanymi pod względem rodzajów i wysokości krzewami 
(ryc. 4.8, 4.12) 

zastosowanie półki pomiędzy krawędzią obiektu a ekranem 
z uformowanymi niewysokimi wałami ziemnymi i posa-
dzonymi krzewami opornymi na suszę, mróz 
i zanieczyszczenia drogowe (ryc. 4.11, 6.45, 6.46) 

ekran, wysunięty poza przyczółek co najmniej na długości 
15 m i odgięty pod kątem 45º od osi podłużnej przejścia, 
szczelnie połączony z wałem ziemnym wysokości 2–3 m, 
uformowanym na długości min. 50 m i odgiętym pod kątem 
45º od osi podłużnej przejścia (ryc. 4.6, 4.7, 6.12) 

na terenach rolniczych oraz przy większej odległości 
kompleksu leśnego od drogi stosowanie obustronnych 
wałów ziemnych równoległych do drogi, z ziemi uzyskanej 
z wykopu (ryc. 6.6) 

w przypadku bliskiej odległości kompleksu leśnego od drogi 
doprowadzenie odgiętych od ekranu wałów ziemnych do 
krawędzi lasu (ryc. 3.25d, 3.33, 3.34, 4.84) lub uformowanie 
ich w linii falistej (ryc. 4.6, 4.7) 

Oznaczenia: A – teren leśny, B – teren rolniczy z różną topografią najbliższego otoczenia i krótkim wałem ziemnym, C – teren rolniczy 
płaski, z nielicznymi zagajnikami zieleni i możliwym uformowaniem długiego wału ziemnego, D – teren rolniczy płaski, pozbawiony zieleni 
(przestrzeń otwarta). 

We wszystkich analizowanych przypadkach otrzymano potwierdzenie, że wały ziemne, stanowiące 
przedłużenie ekranów, są istotnym elementem przyczyniającym się do znacznego wyciszenia terenu 
dojścia, jak i terenu samego przejścia, czyli do zapewnienia zwierzętom odpowiedniego mikroklimatu, 
i w konsekwencji lepszej funkcjonalności danego przejścia. 

Ponadto wały ziemne tworzą naturalną osłonę od spalin i stanowią istotną przeszkodę przeciwolśnieniową. 
W danym przypadku decydującym parametrem rozkładu hałasu okazało się również godzinowe natężenie 
ruchu, usytuowanie drogi w wykopie, wybudowany ekran i istniejące wały ziemne. 

W tab. 6.3 przedstawiono graficznie zróżnicowane zagospodarowanie możliwe do zastosowania w różnych 
warunkach biotycznych i abiotycznych najbliższego otoczenia przejścia. W ćwiartce A przedstawiono wały 
ziemne doprowadzone do krawędzi lasu; w ten sposób zostanie przerwana propagacja hałasu w strefie 
najścia i dojścia. Bardzo pomocne może okazać się w tym także bogate zagospodarowanie skarp 
przyczółków. W ćwiartce B przedstawiono przypadek wałów ziemnych krótszych niż 50 m, szczelnie 
połączonych z ekranem. W tym przypadku zalecane jest zastosowanie od strony przejścia licznych 
nasadzeń. Szczególnie przydatne może okazać się posadzenie rokitnika pospolitego (Hippophae 
rhamnoides), gdyż doskonale wytłumia hałas drogowy. W ćwiartce C przedstawiono zalecany wał ziemny, 
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o długości min. 50 m, obsiany trawą, szczelnie połączony z ekranem i odgięty pod kątem 45º od osi 
podłużnej przejścia. W danym przypadku zalecane jest zadbanie o gęste nasadzenia w rejonie skarp 
przyczółków, gdyż uzyska się w ten sposób przerwanie propagacji hałasu i pogłosu. W ćwiartce D 
przedstawiono wał ziemny wybudowany równolegle do osi drogi, uformowany z gruntu uzyskanego 
z wykopu. Na podstawie analizy ostatnio zastosowanych zagospodarowań obszaru przejść w Holandii 
stwierdzono, że takie rozwiązania spotyka się coraz częściej, co szczegółowo opisano w rozdz. 3 i 4. 

 

6.10. Wpływ różnego rodzaju zagospodarowania powierzchni przejścia górnego 
na klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny ma również zasadniczy wpływ zagospodarowanie terenu przejścia zarówno w strefie 
migracji, jak i najścia. Do badań wybrano istniejące przejście charakteryzujące się bardzo zróżnicowanym 
zagospodarowaniem w każdej ćwiartce (ryc. 6.49 – przypadek C). Na wybranym do badań obiekcie w czasie 
corocznych wizyt terenowych naocznie potwierdzano jego dobrą funkcjonalność, gdyż wielokrotnie spotykano 
na nim sarny, daniele, zające i jeże, a także znajdowano tropy i ślady innych zwierząt [202, 203, 205]. 

Wybrane do analiz przejście górne ma nie tylko różnie zagospodarowane poszczególne strony obiektu, ale 
także różne warunki terenowe po obu stronach − zarówno drogi, jak i obiektu. Zagospodarowanie terenu 
przejścia zilustrowano na zdjęciu satelitarnym z Google Earth (ryc. 6.38 − stan zagospodarowania latem 
oraz ryc. 6.49 – przypadek C, stan zagospodarowania wiosną). Uwzględniając powyższe, można 
przeprowadzić  analizę i opracować mapę akustyczną obiektu, przy różnym jego zagospodarowaniu i przy 
różnej wielkości godzinowego natężenia ruchu na autostradzie. Wyniki analizy rozkładu poziomu hałasu 
mogą być przydatne do projektowania zagospodarowania powierzchni na nowych obiektach, przy różnych 
warunkach biotycznych i abiotycznych najbliższego otoczenia przejścia. 

Na powierzchni wybranego przejścia zespolonego znajduje się droga lokalna z nawierzchnią asfaltową, 
umożliwiająca przejazdy mieszkańcom pobliskich wsi. Natężenie ruchu na drodze na obiekcie jest znikome. 
W trakcie kilku dwugodzinnych wizji lokalnych w latach 2006–2014 odnotowano tylko pojedyncze przejazdy 
samochodów osobowych okolicznych mieszkańców. 

Po stronie zachodnio-północnej obiektu zlokalizowany jest, równolegle do autostrady A20, duży zbiornik 
retencyjny (ryc. 6.53). Skarpa przy zbiorniku od strony autostrady ma wysokość ok. 2 m, a skarpa od 
zbiornika do wspomnianej wyżej drogi lokalnej ma wysokość zróżnicowaną w zakresie od 2 do 6 m. Przy 
czym wyższa skarpa znajduje się blisko obiektu, a niższa jest oddalona od obiektu. Po stronie zachodnio-
-południowej teren jest pofałdowany i porośnięty nieregularnie zaroślami o zmiennej wysokości. 
Bezpośrednio przy przyczółku skarpa drogi lokalnej stanowi istotną przeszkodę w propagacji fali 
dźwiękowej, odbijając zarówno hałas drogowy, jak i pogłos powstający pod płytą obiektu. 

 

Ryc. 6.53. Zagospodarowanie terenu wokół autostrady, po stronie zachodniej przejścia górnego 
Źródło: fot. Radosław Madej [129]. 
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Po stronie wschodnio-południowej obiektu teren jest bardzo pofałdowany (ryc. 6.54), porośnięty 
nieregularnie zaroślami; znajdują się tu także pola uprawne. A po stronie wschodnio-północnej znajduje się 
niewielki obszar leśny, dochodzący do obiektu. 

 

 

Ryc. 6.54. Zagospodarowanie terenu wokół autostrady, po stronie wschodniej górnego przejścia 
Źródło: fot. Radosław Madej [129]. 

Na analizowanym obiekcie na przedłużeniu ekranu betonowego, wzdłuż najścia na obiekt, wybudowane są 
wały ziemne o wysokości 3 m (ryc. 6.55). Ekrany betonowe są wysokości ok. 3 m. Wały ziemne uformowane 
są na przedłużeniu ekranów i obsiane są trawą, z tą tylko różnicą, że wał po stronie zachodnio-północnej, ze 
względu na łuk lokalnej drogi asfaltowej, jest znacznie krótszy i niższy. Na półce za ekranem od strony 
jezdni są uformowane niewielkie pofałdowane wały ziemne, o wysokości ok. 0,5 m, nieregularnie porośnięte 
niewysokimi krzewami. Po stronie zachodniej obiektu, za ekranem, roślinność jest niska, słabo rozwinięta 
i przeważnie uschnięta (ryc. 6.55). Natomiast po stronie wschodniej obiektu niewysoki wał ziemny, 
uformowany za ekranem od strony jezdni, jest częściowo gęsto porośnięty nieregularnymi krzewami, 
miejscami o wysokości do 3 m (ryc. 6.56). 

  

Ryc. 6.55. Zagospodarowanie wałów ziemnych na półce za 
ekranem betonowym (strona zachodnia) 

Ryc. 6.56. Zagospodarowanie wałów ziemnych na półce za 
ekranem betonowym (strona wschodnia) 

 

Przy przyczółkach obiektu znajdują się wały porośnięte trawą, stanowiące najścia na obiekt. Po stronie 
północno-zachodniej wał kończy się przed zakrętem drogi asfaltowej (ryc. 6.55) i w sumie jego długość 
wynosi ok. 7 m, a po stronie południowo-zachodniej wał ziemny ma długość ok. 50 m; wzdłuż niego, od 
strony obiektu, znajduje się droga gruntowa odchodząca od lokalnej drogi asfaltowej. Wał ziemny po stronie 
północno-wschodniej ma wysokość 3 m, a długość ok. 30 m (ryc. 6.56); po stronie południowo-wschodniej 
wysokość wału jest równa 3 m, a jego długość wynosi ok. 45 m. Wały ziemne i skarpy przyczółków są 
porośnięte jedynie trawą. 
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Wał ziemny na terenie przejścia, po stronie zachodniej, ma wysokość ok. 0,5−0,7 m, a na nim posadzone są 
różne rodzaje niewysokich drzew i krzewów (ryc. 6.57). Wśród posadzonych krzewów wyróżnić można m.in.: 
śliwę tarninę (Prunus spinosa), głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), kalinę koralową (Viburnum opulus) 
i leszczynę (Corylus avellana). Dodatkowo obszary pomiędzy nimi uzupełniono  małymi krzewami porzeczki 
alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). 

 

Ryc. 6.57. Zagospodarowanie powierzchni analizowanego przejścia górnego 
Źródło: fot. Radosław Maron [134]. 

Wał ziemny na terenie przejścia przy ekranie, po stronie wschodniej obiektu, jest niższy i ma słabo 
rozwinięte krzewy na prawie całej długości ekranu. Jedynie przy obu przyczółkach znajdują się gęste 
zagajniki. Po stronie północnej zróżnicowane pod względem wysokości i gatunków krzewy gęsto porastają 
częściowo nawet wał ziemny, a po stronie południowej bardzo gęste zagajniki z rokitnika pospolitego 
(Hippophae rhamnoides), o wysokości do 2 m, znajdują się na terenie najścia przed wałem ziemnym 
(ryc. 6.57). 

Uwzględniając znaczne zróżnicowanie zagospodarowania powierzchni przejścia górnego, przeprowadzono 
na nim pomiary poziomu hałasu, przy dwóch różnych natężeniach ruchu na autostradzie. Jest dostępnych 
wiele programów do opracowywania map akustycznych. We wszystkich programach można podawać różne 
parametry brzegowe, choć głównym parametrem pozostaje godzinowe natężenie ruchu. Do analiz rozkładu 
hałasu wokół autostrady i wybranego przejścia jako tło wykorzystano zdjęcie satelitarne obiektu z programu 
Google Earth. W rozdz. 6.9 porównano rozkłady wartości hałasu wokół autostrady przy danych wartościach 
natężenia ruchu i hipotetycznym założeniu, że autostrada jest wybudowana na poziomie terenu, w wykopie, 
i wkomponowana w istniejący teren z wybudowanym obiektem (ryc. 6.50, 6.51, 6.52 – przypadek C). 
W danym przypadku rozkład poziomu hałasu wokół autostrady zależał głównie od godzinowego natężenia 
ruchu. Analiza otrzymanych map akustycznych wykazała, że przy płaskim terenie o poziomie hałasu na 
obiekcie głównie przesądza godzinowe natężenie ruchu, a mniejszy w danym przypadku wpływ ma udział 

procentowy ruchu ciężkiego uc. 

Kolejna analiza dotyczyła rozkładu wartości hałasu, z uwzględnieniem bardzo dużego zróżnicowania 
w zagospodarowaniu powierzchni obiektu. Przy opisanych powyżej parametrach brzegowych uwzględniono 
również zastosowane w rzeczywistości inne wysokości i długości wałów ziemnych oraz zagajniki. Ponieważ 
każda część przejścia górnego ma inne zagospodarowanie, zaproponowano w analizie podział obiektu na 
cztery ćwiartki, ponumerowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ryc. 6.58). 

Rozpatrując kolejno rozkłady wartości hałasu w poszczególnych ćwiartkach obiektu, stwierdzono, że 
w ćwiartce A największy hałas dotyczy przestrzeni wykopu, z kumulacją przy skarpach przyczółku. Górna 
krawędź wykopu jest praktycznie granicą poziomu hałasu poniżej 70–75 dB(A). Przy najściu na obiekt, 
dzięki zastosowanemu wałowi ziemnemu i różnorodnych nieregularnych zagajników, uzyskano największe 
wyciszenie, przy różnych wielkościach godzinowego natężenia ruchu na autostradzie. Zwierzęta, wychodząc 
po ścieżce migracyjnej z dużego kompleksu leśnego, mają zapewnione na dojściu do obiektu prawie takie 
same warunki akustyczne jak w pobliskim lesie. Również klimat akustyczny najścia nie różni się zbytnio od 
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warunków na polanach leśnych. Zdecydowanie do mniejszego hałasu na terenie najścia przyczyniły się 
również różnego rodzaju rozłożyste krzewy. 

a) przy natężeniu ruchu 1500 P/h i uc = 11% b) przy natężeniu ruchu 1500 P/h i uc = 2% 

  

Ryc. 6.58. Rozkład wartości hałasu na powierzchni obiektu, z uwzględnieniem różnego jej zagospodarowania. Wartości 
hałasu na izofonach podano w dB(A) 
Źródło: tło map akustycznych stanowią zdjęcia satelitarne z Google Earth [163]. 

W ćwiartce B, z uwagi na bardzo pofałdowany teren i nieliczne małe zagajniki, inna jest propagacja fali 
dźwiękowej. Jedyną przeszkodą w rozkładzie wartości hałasu są kolejne zróżnicowania wysokości terenu. 
W strefie dojścia zwierzęta docierają do przejścia, pokonując kolejne pofałdowania terenu. Na skarpie 
przyczółku, od strony autostrady, posadzone są nieliczne krzewy porzeczki alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu 
jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). Dzięki zastosowanemu wałowi ziemnemu i gęstym rozległym 
nasadzeniom rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides) największe wyciszenie uzyskano w okolicy 
najścia (<55 dB(A)). W trakcie prowadzonych badań najczęściej w tym miejscu odnotowywano sarny 
i daniele, czekające lub obserwujące teren. Tutaj też odnotowano najwięcej śladów i tropów zwierząt. 
Prawdopodobnie bardzo gęste i rozległe nasadzenia rokitnika pospolitego przed wałem ziemnym, od strony 
najścia, przyczyniły się do tak dużego wyciszenia strefy najścia. 

W ćwiartce C jedyną przeszkodą w rozkładzie hałasu w okolicy najścia na obiekt są nieliczne krzewy 
porzeczki alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna), posadzone na skarpie 
przyczółku, od strony autostrady, oraz obsiany jedynie trawą wysoki wał ziemny na przedłużeniu ekranu. 
W strefie dojścia zwierzęta docierają na przejście, pokonując nieliczne pofałdowania terenu i rzadkie 
nieregularne zagajniki, składające się z kilku drzew i krzewów. Głównie dzięki zastosowanemu wałowi 
ziemnemu uzyskano duże wyciszenie w strefie najścia (<55 dB(A)), jednak nie tak duże jak w ćwiartce B. 

W ćwiartce D charakterystyczne są zbiornik retencyjny i łuk poziomy drogi asfaltowej bardzo ograniczający 
długość wału ziemnego wybudowanego na przedłużeniu ekranu. Na skarpie przyczółku, od strony 
autostrady, posadzono rzadkie nieliczne krzewy porzeczki alpejskiej (Ribes alpinum) i głogu 
jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). Wał ziemny jest bardzo krótki. W strefie dojścia zwierzęta 
docierają do przejścia, pokonując otwartą przestrzeń z widoczną autostradą. Krótki wał ziemny i słabo 
zagospodarowana zielenią skarpa wykopu i przyczółku przyczynia się do zwiększonego hałasu − 
w granicach 65–70 dB(A) lub 70–80 dB(A) w bezpośrednim sąsiedztwie najścia, w zależności od 

godzinowego natężenia ruchu i udziału procentowego pojazdów ciężkich uc. Mniejszy hałas notowano 

dopiero za lokalną drogą asfaltową zlokalizowaną na obiekcie. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby 
zaplanowanie oddalenia łuku poziomego drogi lokalnej od ekranu i wału, tj. w głąb dojścia do obiektu, co 
umożliwiłoby wydłużenie wału ziemnego i posadzenie kilkunastu krzewów. W tej części strefy dojścia, 
najścia oraz powierzchni obiektu nie stwierdzono żadnych śladów ani tropów zwierząt. 
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Istotne znaczenie ma również zagospodarowanie powierzchni obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie ekranu. 
Zdecydowanie mniejszy hałas notowano za ekranem od wschodniej strony autostrady, nad pasem 
dzielącym, gdzie na niewielkich wałach ziemnych, uformowanych na okalającej półce, posadzono 
zróżnicowane pod względem gatunków i wysokości krzewy (ryc. 6.56). W drugim przypadku, gdy od strony 
zachodniej na niewysokim wale ziemnym, uformowanym na półce za ekranem, od strony autostrady 
posadzono bardzo rzadko krzewy (ryc. 6.55), hałas, szczególnie nad pasem dzielącym, był większy. 

Natomiast w strefie migracji, gdzie bezpośrednio przy zachodnim ekranie na niewysokim wale ziemnym 

znajdują się, zróżnicowane pod względem wysokości i gatunków, krzewy, redukcja hałasu ΔLeq jest 

znacznie większa, bowiem wynosi ponad 12 dB(A). Natomiast w przypadku rzadko posadzonych niewielkich 
krzewów przed wschodnim ekranem, na terenie obiektu bezpośrednio nad pasem dzielącym autostrady 
(ryc. 6.57), redukcja hałasu wynosi do 8,5 dB(A). 

Porównując mikroklimat akustyczny w strefie najścia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółku, stwierdzono, 
że w trzech analizowanych ćwiartkach obiektu (ryc. 6.58) do największego „wyciszenia” w strefie najścia 
przyczyniły się wały ziemne obsiane trawą, wybudowane na przedłużeniu ekranu, i przede wszystkim bardzo 
gęste i rozległe nasadzenia rokitnika pospolitego oraz pofałdowany teren na dojściu do obiektu (ćwiartka B), 
a w drugiej kolejności wysoki wał ziemny, obsiany jedynie trawą, i pofałdowany teren na dojściu do przejścia 
(ćwiartka C). W przypadku bliskości dużego kompleksu leśnego (ćwiartka A) przerwa pomiędzy wałem 
ziemnym i zagajnikami a kompleksem leśnym spowodowała, że poziom hałasu w strefie najścia, przy 
większym udziale pojazdów ciężkich, wynosi do 65 dB(A). 

Gdy w pobliżu obiektu zlokalizowany jest zbiornik retencyjny, sugeruje się wydłużenie wału ziemnego poza 
granice skarp zbiornika i obsadzenie terenu od strony najścia nieregularnymi zagajnikami zróżnicowanych 
pod względem wysokości i gatunków krzewów. Pozostawienie terenu wokół zbiornika bez wałów ziemnych 
i zagajników prowadzi do nadmiernego wzrostu hałasu drogowego w strefie dojścia, co może mieć 
negatywny wpływ na funkcjonalność przejścia górnego (ryc. 6.58a). 

Z analizy przeprowadzonych badań rozkładu wartości hałasu wzdłuż wybudowanych ekranów wynika, że 
najlepszym sposobem redukcji hałasu jest zastosowanie na półce za ekranem, od strony autostrady, 
niewielkich wałów ziemnych z gęstymi nasadzeniami zróżnicowanych pod względem wysokości i gatunków 
krzewów, szczególnie zagęszczonych bezpośrednio nad pasem dzielącym (ryc. 6.58). W strefie migracji 
zaleca się uformowanie wału ziemnego i posadzenie na nim dwurzędowo gęstych, zróżnicowanych pod 
względem gatunków i wysokości krzewów, co w konsekwencji ma przyczynić się do zwiększenia redukcji 
hałasu bezpośrednio na terenie przejścia i do znacznej poprawy jego funkcjonalności. 

W celach porównawczych wpływu zagospodarowania terenu przejścia na klimat akustyczny wykonano 
pomiary poziomu hałasu drogowego na czterech pozostałych przejściach (ryc. 6.59 – obiekty A, B, D i E), 
przy nieznacznie zróżnicowanym godzinowym natężeniu ruchu i tym samym udziale procentowym ruchu 

ciężkiego uc. Na ryc. 6.59 przedstawiono otrzymane rezultaty dotyczące klimatu akustycznego. 

Analiza otrzymanych rozkładów wartości hałasu na mapach akustycznych wskazuje na niekorzystne warunki 
na przejściu górnym na terenie rolniczym i na otwartej przestrzeni z nielicznymi zagajnikami zlokalizowanym 
powyżej poziomu otaczającego przejście, przy usytuowaniu drogi na poziomie terenu (ryc. 6.59 – przejście 
A). W najściu i w strefie migracji odnotowano znacznie większy hałas drogowy, przy relatywnie tych samych 

wartościach godzinowego natężenia ruchu i udziału procentowego pojazdów ciężkich uc. 

W przypadku B na przejściu zlokalizowanym na terenie rolniczym i otwartej przestrzeni (ryc. 6.49 – przejście 
B), przy usytuowaniu drogi w wykopie, w otoczeniu przejścia połączono rozporoszone zagajniki, 
wzbogacając je licznymi nasadzeniami (ryc. 4.12) i uzyskując tym samym spory obszar zagospodarowany 
zielenią. Zastosowanie zieleni i licznych krzewów zdecydowanie wpłynęło na zmniejszenie hałasu 
i przyjazny zwierzętom mikroklimat na przejściu (ryc. 6.59 – przejście B). Na przejściu zastosowane są 
ekrany drewniane z logią (ryc. 4.9), przy których uformowano nieregularne wały ziemne (w formie kopców) 
na przemian z niewielkimi zagajnikami. Badania pomiaru hałasu wykonano w godzinach rannych (od 9 do 
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11), co może wskazywać, że w czasie migracji zwierząt w nocy i rano osiągnięte warunki na przejściu są 
przyjazne zwierzętom i że sposób zagospodarowania terenu odpowiada zrównoważonemu projektowaniu 
przejść górnych. 

Przejście A – natężenie ruchu 1500 P/h i uc = 11% Przejście B – natężenie ruchu 900 P/h i uc = 11% 

  

Przejście D – natężenie ruchu 900 P/h i uc = 11% Przejście E – natężenie ruchu 1500 P/h i uc = 11% 

  

Ryc. 6.59. Rozkład wartości hałasu na powierzchni obiektów różniących się zagospodarowaniem, przy zbliżonych 

godzinowych natężeniach ruchu i tym samym udziale procentowym pojazdów ciężkich uc. Wartości hałasu na izofonach 

podano w dB(A) 
Źródło: tło map akustycznych stanowią zdjęcia satelitarne z Google Earth [163]. 

Podobne warunki mikroklimatu osiągnięto na przejściu D (ryc. 6.59). Przejście wybudowano w terenie 
rolniczym; od strony północnej znajdują się pola uprawne i otwarta przestrzeń, a od strony południowej 
znajduje się kompleks leśny. W tym przypadku badania hałasu wykonano w późnych godzinach 
popołudniowych (od 17 do 19). Otrzymana mapa akustyczna również potwierdza skuteczność zastosowania 
ekranu drewnianego z logią i wałów ziemnych w formie kopców, zastosowanych na przemian z niewielkimi 
zagajnikami przed ekranem, od strony przejścia. Zasadniczy wpływ na rozkład hałasu mają kompleks leśny 
oraz szerokie i wysokie wały ziemne, uformowane równolegle do drogi, w strefie dojścia od strony lasu, co 
potwierdzają wartości hałasu przy dojściu do strony lasu ≤55 dB(A), a od strony pól uprawnych ≤60 dB(A). 

Wpływ odziaływania kompleksu leśnego na rozkład wartości hałasu na mapie akustycznej potwierdzają 
również wyniki otrzymane na przejściu E, zlokalizowanym pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi 
(ryc. 6.59). W kompleksach leśnych na dojściu do obiektu notowano wartości hałasu w granicach 50–

55 dB(A), a czasami poniżej 50 dB(A). Natomiast w strefie najścia odnotowane wartości hałasu znajdują się 
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w przedziale 55–60 dB(A). Jednak w strefie migracji, dzięki uformowanym obustronnym wałom ziemnym 
bogato zagospodarowanym zielenią (ryc. 3.94), odnotowano wartości hałasu znacznie mniejsze, czyli 
mniejsze niż niż 55 dB(A). Ponadto w danym przypadku bardzo bogato również zagospodarowano skarpy 
wykopu i przyczółków (ryc. 3.95). Można przypuszczać, że gdyby na analizowanym przejściu E wały ziemne 
uformowano również na przedłużeniu ekranów betonowych i gdyby doprowadzono je do granicy lasu, 
wartości hałasu na przejściu wynosiłyby do 50 dB(A). Istniejąca przerwa w nasadzeniach, pomiędzy linią 
przyczółków a krawędzią lasu, obsiana tylko trawą, niestety nie stanowi istotnej przeszkody dla propagacji 
fali dźwiękowej i dlatego w strefie najścia notowano wartości hałasu w granicach 55−60 dB(A). 

 

6.11. Podsumowanie i zalecane do zastosowania elementy zagospodarowania 
terenu w strefie najścia i migracji na górnych przejściach dla zwierząt 

Reasumując powyższe analizy rozkładów wartości hałasu na mapach akustycznych, charakteryzujących 
klimat akustyczny na przejściu górnym, w tab. 6.4 sformułowano zalecenia dotyczące zagospodarowania 
powierzchni w strefie najścia i migracji, przy zróżnicowanym otoczeniu przejścia i drodze usytuowanej 
w wykopie. 

 
Tab. 6.4. Zalecane do stosowania elementy zagospodarowania terenu w strefie najścia i migracji 

Charakterystyka 
otoczenia 

Zalecenia 

Teren otwarty 
rolniczy 

W ramach zrównoważonego projektowania przejść górnych bardziej przyjaznych zwierzętom zaleca 
się zagospodarowanie zróżnicowanymi pod względem rodzajów i wysokości krzewami skarp 
wykopu w pobliżu obiektu i bardzo bogato nasadzenia, szczególnie na skarpach przyczółków 
(ryc. 4.8) 

W zależności od typu zastosowanego ekranu zaleca się formowanie wałów ziemnych, o wysokości 
2–3 m, szczelnie połączonych z ekranem, o długości min. 50 m, odchylonych pod kątem 45º od osi 
podłużnej przejścia (ryc. 4.7, 6.18 i 6.22) 

Przy projektowaniu konstrukcji obiektu zaleca się zastosowanie półki pomiędzy krawędzią obiektu 
a ekranem betonowym, na której powinny być uformowane niewysokie wały ziemne i posadzone 
krzewy odporne na suszę, mróz i zanieczyszczenia drogowe (ryc. 6.55 i 6.56) 

Na istniejących przejściach z ekranem betonowym zaleca się w strefie migracji formowanie 
niewysokich wałów ziemnych, z dwurzędowymi gęstymi nasadzeniami krzewów odpornych na 
suszę, mróz i zanieczyszczenia drogowe 

Przy planowanym ekranie drewnianym zaleca się zastosowanie loggii, w której będą posadzone 
krzewy odporne na suszę, mróz i zanieczyszczenia drogowe (ryc. 4.9, 6.23 i 6.24) 

Przy ekranie drewnianym zaleca się, w strefie najścia i migracji, formowanie nieregularnych wałów 
ziemnych w formie kopców, o wysokości do 1,5 m, na przemian z niewielkimi zagajnikami 

Teren 
z kompleksem 
leśnym 

W przypadku bliskiej odległości krawędzi lasu od drogi zaleca się doprowadzenie odgiętych wałów 
ziemnych do krawędzi lasu, szczelnie połączonych z ekranem (ryc. 3.33, 3.34 i 4.84). W przypadku 
niewielkiej odległości krawędzi lasu sugeruje się, wzorem istniejących rozwiązań o dobrej 
potwierdzonej skuteczności, formowanie wałów ziemnych w linii falistej (ryc. 4.6 i 4.7) lub 
parabolicznej (ryc. 4.3) 

W przypadku zastosowania ekranów drewnianych, co jest popularnym rozwiązaniem stosowanym 
często w Polsce, można je przedłużyć do krawędzi lasu, ale można również zastosować 
nieregularne wały ziemne zagospodarowanie zielenią. Zastosowane wówczas nasadzenia znacznie 
jednak zwiększą koszty inwestycyjne 

 

 



 
 

 

 

Podsumowanie 

W niniejszej monografii przedstawiono problemy zrównoważonego projektowania górnych przejść 
przyjaznych zwierzętom na podstawie kwerendy publikacji naukowych, wniosków z badań i wytycznych 
z Australii, Danii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, 
z Wielkiej Brytanii i Polski. Analizy przeprowadzone przez autorkę, dotyczące kształtu obiektu, parametrów 
i szczegółów budowlanych oraz zagospodarowania terenu przejść habitatowych wraz z ich otoczeniem, 
przedstawiono na fotografiach w sumie 140 zrealizowanych obiektów. Przedstawione w monografii wyniki 
obserwacji trwałości nasadzeń (zob. rozdz. 5) i rezultaty badań klimatu akustycznego (zob. rozdz. 6) dotyczą 
kilkunastu już zrealizowanych przejść górnych. W monografii wykorzystano łącznie 152 zagranicznych i 90 
krajowych publikacji naukowych, opracowań przeprowadzonych badań naukowych, raportów, artykułów 
przeglądowych, referatów konferencyjnych, opracowań graficznych, wytycznych i innych publikacji, w tym 
222 pozycje opublikowane po roku 2000. 

W rozważaniach zawartych w niniejszej monografii za podstawę przyjęto COST 341 [42], który − zgodnie ze 
strategią Conference of European Directors of Roads CEDR w Kopenhadze w 2011 r. [127] − jest 
europejskim podręcznikiem służącym do identyfikacji konfliktów i opracowywania rozwiązań 
proekologicznych dotyczących szeroko pojętej zrównoważonej integracji sieci drogowej i środowiska. 
W publikacji [127], odnosząc się do propagowania i uzupełniania wiedzy zawartej w podręczniku COST 341 
[42], zawarto m.in. konkluzje ustaleń: 

– Rady Europejskiej z 26 marca 2010 r. [127] w zakresie zrównoważonej ochrony różnorodności 
biologicznej i pilnej potrzeby odwrócenia utrzymujących się trendów jej utraty w krajach Unii Europejskiej, 

– Europejskiej Rady Ministrów Środowiska z 21 czerwca 2011 r. [127] w zakresie strategii ochrony 
przyrody, która powinna być podstawą budowania zrównoważonej Europy. 

W związku z powyższym autorka ma nadzieję, że treści zawarte w niniejszej monografii mogą stanowić 
uzupełnienie tej wiedzy w zakresie: zrównoważonego projektowania przejść habitatowych, 
z uwzględnieniem rozkładu hałasu i uzyskanego na nich mikroklimatu, a także doboru nasadzeń 
uwzględniających rodzime gatunki roślinności, przyczyniając się do lepszego ich funkcjonowania. 

W rozdziałach 2, 3 i 4 przedstawiono główne czynniki ekologiczne, budowlane i środowiskowe związane ze 
zrównoważonym projektowaniem nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu w strefie dojścia, najścia 
i migracji na już istniejących obiektach. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w publikacji [127], 
sformułowanymi na ww. konferencji, dotyczącymi promowania treści zawartych w COST 341 [42], 
w niniejszej monografii omówiono wiele problemów poruszanych w ww. podręczniku, niejednokrotnie 
wzbogacając je o: aktualne rozwiązania, przykłady istniejących obiektów, realizacje techniczne systemów 
odwodnieniowych lub poszczególnych elementów zagospodarowania przejść habitatowych. Monografię 
wzbogacono wieloma  fotografiami i ilustracjami  w celu jak najlepszego przekazania Czytelnikowi zawartych 
w niej treści. 

W rozdziale 5 przedstawiono problem zagospodarowania zielenią terenu przejść górnych, z uwzględnieniem 
różnych gatunków zwierząt migrujących na przejściach. Zalecania dotyczące nasadzeń sformułowano na 
podstawie kwerendy najnowszych publikacji naukowych dotyczących tematyki ekologicznej, wyników 
przeprowadzonych badań, a także wytycznych z wielu krajów i analizy rezultatów kilkuletnich badań 
własnych, prowadzonych na obiektach habitatowych z potwierdzoną dobrą ich funkcjonalnością. Wybrane 
gatunki nasadzeń potwierdzono na zrealizowanych obiektach w Niemczech w trakcie kilkunastoletnich 
obserwacji ich żywotności i odporności na trudne warunki związane z zanieczyszczeniami drogowymi, 
odpornością na suszę i mróz. 
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Uwzględniając założenia rozwojowe sformułowane na wspomnianej konferencji CEDR [127], dotyczące 
propagowania, aktualizowania i uzupełniania problemów środowiskowych zawartych w COST 341 [42], 
w niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań naukowych autorki związanych z hałasem i klimatem 
akustycznym, które w efekcie właściwego zagospodarowania terenu przejścia habitatowego i jego otoczenia 
mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko 
przyrodnicze. W tym celu w rozdz. 6 przedstawiono problemy kształtowania się klimatu akustycznego na 
przejściach górnych, zwracając szczególną uwagę na usytuowanie drogi na dolnym poziomie i planowanie 
przejścia górnego na poziomie otaczającego terenu. Na podstawie wyników autorskich badań naukowych 
sformułowano wiele zaleceń dotyczących zrównoważonego zagospodarowania terenu przejść w aspekcie 
środowiskowym w celu uzyskania na nich mikroklimatu bardziej przyjaznego zwierzętom. Jest to 
zagadnienie, które po raz pierwszy pojawia się w specjalistycznej literaturze. 

Biorąc pod uwagę główny sens motta niniejszej monografii, można stwierdzić, że zalecenia z aktualnych 
wytycznych krajowych i zagranicznych oraz proponowane współczesne rozwiązania nie są rozwiązaniami 
już definitywnie zakończonymi. Inżynieria ekologiczna jest młodą dziedziną budownictwa, bardzo prężnie 
rozwijającą się w ostatnim czasie, która potrzebuje jeszcze wielu przemyślanych rozwiązań związanych 
z zachowaniem równowagi w środowisku, popartych badaniami środowiskowymi i pozytywnymi wynikami 
monitoringu. 

 


