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Od Autora 
 
Przekazywana Czytelnikom niniejsza monografia powstała na podstawie badań prowadzonych na 
przejściach habitatowych wybudowanych w kraju i za granicą. Przedstawiono w niej problemy 
zrównoważonego projektowania przejść, na podstawie analizy zasad projektowych zawartych w wytycznych, 
raportach i ekspertyzach opracowanych w wielu krajach Europy Zachodniej, Ameryki i w Australii, ilustrując 
je wieloma zdjęciami satelitarnym, mając na względzie przejrzyste przedstawienie możliwości zagos-
podarowania przejść habitatowych z maksymalnym zachowaniem ciągłości środowiska naturalnego 
przeciętego drogami. 

W monografii zawarto wiele opracowań graficznych, fotografii innych autorów lub własnych zdjęć 
satelitarnych z programu Google Earth oraz zdjęć z programu Street View w celu jak najbardziej zrozumiałej 
ilustracji omawianego zagadnienia. Dzięki uprzejmości biur architektonicznych Janet Rosenberg & Studio 
Inc. Landscape Architecture and Urban Design oraz ZJA Zwarts & Jansma Architects, głównych finalistów 
konkursu architektonicznego International Wildlife Crossing Structure, było także możliwe zaprezentowanie 
najnowszych tendencji urbanistycznych i konstrukcyjnych – zarówno w odniesieniu do projektowanych 
obiektów, jak i sposobów zagospodarowywania przestrzeni migracji, zapewniających lepszą funkcjonalność 
przejść habitatowych. Monografię wzbogaciła również grafikami na tematy ekologiczne amerykańska 
graficzka Patricia Johanson. 

Autorka dziękuje współpracownikom Radosławowi Maronowi i Sebastianowi Kryszakowi za pomoc 
w wykonaniu pomiarów poziomu hałasu na przejściach dla zwierząt oraz Dominikowi Kacprzakowi za pomoc 
przy wykonywaniu map klimatu akustycznego na wybranych kilkunastu obiektach. 

Przekazując Czytelnikom niniejszą monografię, zawierającą kompendium wiedzy z zakresu zrównoważo-
nego projektowania górnych przejść przyjaznych zwierzętom dziko żyjącym wraz z zagospodarowaniem ich 
otoczenia, mam głęboką nadzieję, że spełni ona Ich oczekiwania i uzupełni dotychczasową wiedzę. 

Wszystkim osobom, które sprzyjały powstaniu niniejszej monografii, chciałabym złożyć najserdeczniejsze 
podziękowania, szczególnie Autorom (właścicielom praw autorskich) ilustracji i opracowań graficznych 
(w kolejności alfabetycznej): Michałowi Domagale, Johanowi Fehrrmannowi, Przemysławowi Gardasowi, 
Marcelowi Huijserowi, Patricii Johanson, Nico Jonkerowi, Mattiasowi Olsonowi, Radosławowi Madejowi, 
Radosławowi Maronowi, Piotrowi Pacelikowi, Janet Rosenberg, Mariuszowi Schabowi, Andreasowi Seilerowi 
i Indze-Maj Eriksson, Raymondowi Tilmansowi, a także instytucjom (w kolejności alfabetycznej): APRR/Alain 
Joveniaux-EPA, Directie Beheer & Uitvoering Provincie Noord-Holland, Fira Landscape Limited, Provincie 
Noord-Holland, State of The Netherlands Ministry of Infrastructure and Environment, Directorate-General 
Rijkswaterstaat Verbinden & Ontsnipperen, Washington State Department of Transportation WSDOT, 
Werkversie-De Vormgeving van Faunapassages – DEEL III, Zwarts & Jansma Architects ZJA, które 
udostępniły ilustracje i zezwoliły na wykorzystanie ich w niniejszej monografii. 

Serdeczne podziękowania autorka kieruje na ręce twórców programu Google Earth i operatorów Street View 
za opracowanie programu wykorzystującego zdjęcia satelitarne, bez których w niniejszej monografii nie 
byłoby możliwe opisanie wielu zrealizowanych obiektów i przeanalizowanie zmian ich zagospodarowania 
w czasie. Autorka dziękuje również za opracowanie korzystnych dla autorów publikacji warunków 
korzystania ze zdjęć satelitarnych z Google Earth i możliwość wzbogacenia treści monografii dostępną 
dokumentacją fotograficzną zawartą w programie i wykonaną na przestrzeni wielu lat, co pozwoliło 
przeprowadzić wiele analiz związanych ze zmianami zagospodarowania otoczenia mostów zielonych 
i krajobrazowych. Umożliwienie Czytelnikom obejrzenia wielu szczegółów konstrukcyjnych i otoczenia 
mostów zawartych na zdjęciach Street View znacznie ułatwia analizy konstrukcji mostów, systemu 
odwodnienia, a także umożliwia wykonanie analizy zagospodarowania stref naprowadzająco-osłonowych na 
poszczególne obiekty. 
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Dziękuję serdecznie również Agacie Misztal za okazaną pomoc przy pozyskiwaniu zgody od wielu 
podmiotów na publikację Ich ilustracji zamieszczonych w niniejszej monografii, a także Dominikowi 
Kacprzakowi za okazaną pomoc w przygotowaniu ilustracji graficznych oraz za cenne uwagi w trakcie 
przygotowania poszczególnych rozdziałów. Szczególnie serdecznie dziękuję mojemu synowi Pawłowi 
Sołowczukowi za wszelkie inspiracje i pomoc informatyczną, która przyczyniła się do sprawniejszego 
opracowania niniejszej monografii. 

prof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Barbara Sołowczuk 

Szczecin, czerwiec 2018 r. 

 



“An animal's world is vision, sound, touch, smell. It's not about 
language. You have to get into the sensory world in order to 
understand them.” 

„Świat zwierząt tworzy wizja, dźwięk, dotyk, zapach. To nie jest język. 
Żeby go zrozumieć, trzeba dostać się do ich świata sensorycznego.” 

Temple Grandin, Colorado State University [23] 

 

Wprowadzenie 

Potrzeba coraz szybszego, wygodniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się ludzi i przewożenia 
towarów prowadzi do rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu. Na całym świecie powstają nowe autostrady, 
drogi szybkiego ruchu i szybkobieżne linie kolejowe. Dzielą one naturalne siedliska przyrodnicze w sposób 
trwały na coraz mniejsze wyizolowane obszary, ograniczając zwierzętom dziko żyjącym możliwości 
przemieszczania się i stają się dla nich samoistną barierą nie do przebycia. 

W tych pofragmentowanych obszarach często znajdują się siedliska okolicznej zwierzyny, a użytki zielone 
są miejscem gniazdowania ptaków związanych z danym typem siedliska. Duże gatunki zwierząt, np. sarny, 
jelenie i dziki, podejmują w ciągu roku sezonowe wędrówki związane przede wszystkim ze zdobywaniem 
pokarmu i okresem rozrodczym. W trakcie trwania sezonowych wędrówek, jak również w trakcie okresu 
polowań na te zwierzęta, przemieszczają się one na znaczne odległości wynoszące nierzadko nawet 
kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Z reguły na obszarze budowanej drogi o długości kilkuset 
kilometrów może bytować do kilku tysięcy zwierząt łownych. Dla tej właśnie zwierzyny dziko żyjącej droga 
może stanowić barierę ekologiczną i oddziaływać barierowo na ich bytowanie, prowadząc do fragmentacji 
siedlisk. 

Problemy zmniejszającej się liczby dzikich zwierząt w krajach zachodnich dostrzegli w latach 70. ub.w. 
badacze związani z ochroną środowiska, a genetycy zaczęli prowadzić szczegółowe badania nad 
poszczególnymi gatunkami zwierząt, wiążąc w konsekwencji problem zmniejszającej się liczby dzikich 
zwierząt z fragmentacją krajobrazu [42, 46]. Analizując rozbudowaną sieć dróg i linii kolejowych oraz 
pofragmentowane siedliska, zaproponowali oni kompensacje przyrodnicze, głównie związane z budową 
przejść dla zwierząt [28, 42, 47]. Pierwsze przejścia habitatowe wybudowano w latach 70. i 80. ub.w. [28]. 
Były one wąskie i słabo dostosowane do potrzebnych warunków migracji zwierząt. W rezultacie 
przeprowadzonych w latach 90. badań funkcjonalności wybudowanych obiektów sformułowano pierwsze 
zasady projektowania przejść habitatowych, zaczęto dostrzegać problemy koniecznego dostosowania 
przejść do danych gatunków zwierząt oraz wykazano braki implementacji obiektów z otaczającym 
krajobrazem [28]. W konsekwencji prowadzonych badań wprowadzono podziały obiektów na mosty zielone 
i krajobrazowe oraz na przejścia dolne (czyli estakady, wiadukty i przepusty). Pod koniec XX w. i na 
początku XXI w. w krajach zachodnich zaczęto podchodzić do problemów ochrony środowiska i kompensacji 
przyrodniczych bardziej kompleksowo [16, 17, 19, 22, 36, 37, 38, 40, 41, 42]. Również w Polsce w tym 
czasie opracowano pierwsze wytyczne budowy przejść dla zwierząt [103, 105, 111]. Największy rozwój 
nauki dotyczącej zrównoważonego sposobu integracji środowiska i sieci dróg nastąpił w ostatnich 20 latach, 
zgodnie z rekomendacjami Rady Europejskiej i konkluzjami Rady Ministrów Środowiska [127] 
sformułowanymi w latach 2010 i 2011, w których opracowano dwie strategie: 
– cel na 2020 rok – powstrzymanie degradacji środowiska na tyle, na ile to możliwe, z jednoczesnym 

zwiększeniem działań zapobiegających utracie różnych gatunków zwierząt; 
– wizja na rok 2050 – ochrona środowiska i jego odbudowa ze względu na istotną wartość, a także w celu 

uniknięcia katastrofalnych zmian spowodowanych utratą cennych wartości biologicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podczas obrad Conference of European Directors of Roads CEDR 
w Kopenhadze w 2011 r. ustanowiono [127], że publikacja COST 341 [42] jest europejskim podstawowym 
podręcznikiem służącym do identyfikacji konfliktów i opracowania rozwiązań proekologicznych dotyczących 
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szeroko pojętej zrównoważonej integracji sieci drogowej i środowiska. A wiedzę w nim zawartą należy 
regularnie aktualizować, uzupełniać i rozszerzać o nowe tematy ekologiczne. 

Obecnie wiedza o oddziaływaniu dróg na środowisko przyrodnicze jest znacznie większa niż kilkanaście lat 
temu. Ale jest ona rozproszona w znacznej części publikacji i rozmaitych wytycznych. Krajowi 
projektanci−planiści mają duże utrudnienia w dotarciu do wielu publikacji w celu znalezienia praktycznej 
wiedzy umożliwiającej w sposób możliwie mało szkodliwy dla środowiska zrównoważone projektowanie 
górnych przejść dla zwierząt. W Polsce jesteśmy dopiero na początku budowania autostrad i dróg 
ekspresowych, więc dodatkowo dochodzą jeszcze problemy planistyczne. Przy trasowaniu nowych ciągów 
komunikacyjnych problemy związane z ochroną środowiska mogą ponadto dotyczyć omijania siedlisk lub ich 
przenoszenia. Z analizy zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu i wniosków płynących z ww. konferencji 
CEDR wynika [127], że w planowaniu sieci drogowej administracja drogowa powinna wspólnie angażować 
planistów, drogowców, mostowców, ekologów, architektów krajobrazu i ekonomistów. 

Na krajowym rynku jednak brakuje opracowań, które wskazywałyby planistom, drogowcom i mostowcom 
zrównoważone aspekty nie tylko projektowania pojedynczych obiektów, ale także zagospodarowywania 
planowanych przejść ekologicznych bardziej przyjaznych zwierzętom, z uwzględnieniem zagadnień klimatu 
akustycznego, zachowania ciągłości krajobrazu i siedlisk przyrodniczych. Liczba publikacji naukowych 
i podręczników w Polsce z zakresu projektowania zagospodarowania obiektów habitatowych nie jest duża. 
A dostępne książki i opracowania ograniczają się jedynie do tematyki ekologicznej, pomijając wiele 
aspektów budowlanych, konstrukcyjnych, ekonomicznych i klimatu akustycznego. 

Niniejsza monografia powstała na podstawie analizy publikacji naukowych i rezultatów badań prowadzonych 
przez wielu naukowców na istniejących przejściach górnych w kraju i za granicą, a także na podstawie 
własnych analiz autorki dotyczących zastosowanego zagospodarowania  kilkudziesięciu przejść górnych 
wybudowanych w kraju i za granicą. W monografii w rozdz. 2, 3 i 4 przedstawiono poszczególne aspekty 
zrównoważonego projektowania górnych przejść, wynikające z analizy zasad projektowych zawartych w 
naukowych publikacjach, opracowaniach, raportach, ekspertyzach i wytycznych, opracowanych w wielu 
krajach Europy Zachodniej, Ameryki i w Australii. Na podstawie rezultatów kilkuletnich obserwacji stanu 
nasadzeń na istniejących przejściach dla zwierząt i przeglądu najnowszych publikacji naukowych w rozdz. 5 
autorka zawarła zalecenia dotyczące nasadzeń w otoczeniu i na terenie przejścia, z uwzględnieniem 
gatunków roślin typowych w naszym klimacie, o potwierdzonej ich wieloletniej żywotności (tj. odporności na 
zanieczyszczenia drogowe, mróz i suszę w trudnych warunkach, jakimi są warunki glebowe typowe na 
przejściach górnych). Zalecane gatunki nasadzeń autorka zweryfikowała w badaniach własnych 
dotyczących klimatu akustycznego. W rozdziale 6 przedstawiono unikatowe autorskie wyniki badań klimatu 
akustycznego, wykonanych na różnie zagospodarowanych przejściach górnych. Badania rozkładu hałasu 
były przez autorkę prowadzone na obiektach ekologicznych o ich różnej funkcjonalności. Wyniki badań 
naukowych potwierdzają potrzebę zrównoważonego projektowania tych obiektów, z uwzględnieniem klimatu 
akustycznego, który przede wszystkim może zadecydować o funkcjonalności przejścia górnego j jego 
akceptacji bądź odrzuceniu przez zwierzęta. 

Przejścia habitatowe służą przede wszystkim poprawieniu przeciętego drogą środowiska i jako takie 
powinny podlegać zasadom zrównoważonego projektowania. Tytułowe zrównoważone projektowanie 
górnych przejść przyjaznych zwierzętom uwzględnia czynniki ekologiczne, budowlane, krajobrazowe 
i klimat akustyczny. Zgodnie z założeniem „zrównoważonego projektowania”, tj. systemu, który czasami 
przybiera bardziej komunikatywną i atrakcyjną nazwę „Green Architecture”, w procesie projektowym 
uwzględnia się kilka zasad [229, 240]: energooszczędność, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, 
kanon 3r, szacunek dla użytkownika i szacunek do terenu. Analiza publikacji naukowych zagranicznych 
wskazuje, że coraz częściej przy omawianiu zagadnień projektowania przejść habitatowych wspomina się 
o zrównoważonej konieczności ich projektowania. Autorka w niniejszej monografii odniosła ww. zasady 
zrównoważonego projektowania po raz pierwszy do przejść habitatowych. Z ich definicji, podanej 
w publikacjach [229, 240], wynika, że powinno się projektować obiekty ekologiczne, uwzględniając zasady 
efektywnej izolacji, czyli wyjątkowo uważnie i właściwie dobierać lokalizację przejść na rzeczywistych 
trasach migracyjnych zwierząt dziko żyjących i dbać o izolację ich przestrzeni od siedzib ludzkich. W związ-
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ku z tym w publikacjach holenderskich wprowadzono pojęcie stref buforowych opisanych w rozdz. 3.5. 
Zasada zrównoważonego projektowania, odnosząca się do wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 
wykorzystywana jest głównie w architekturze i budownictwie ogólnym. W przypadku przejść habitatowych 
chodzi przede wszystkim o zasady dbałości o środowisko, czyli o sposób zagospodarowania, stosowania 
rodzimej zieleni rosnącej w otoczeniu przejścia i naturalnych elementów zagospodarowania, tj. drewnianych 
osłon, głazów, karpin1. Szczególne zalecenia w zrównoważonym projektowaniu przejścia dotyczą 
istniejących w pobliżu oczek wodnych stanowiących dla zwierząt naturalne miejsce wodopoju. Podobne 
zalecenia zrównoważonego projektowania mogą odnosić się do kanonu 3r, czyli połączenia angielskich 
słów: reduce, reuse, recycle. Zasada ta obejmuje dużą grupę zalecanych działań, których efektem powinna 
być oszczędność terenu, kubatury obiektu i materiałów, a także stosowanie zunifikowanych systemów 
konstrukcyjnych uwzględniających krótszy czas zamknięcia istniejących szlaków migracyjnych podczas 
budowy przejścia. Ostatnia zasada zrównoważonego projektowania odnosi się do szacunku wobec 
użytkownika i terenu, tj. do oszczędnego wykorzystania terenu i maksymalnej integracji przejścia z 
krajobrazem. W zagranicznych publikacjach wiele uwagi poświęca się również zrównoważonemu 
projektowaniu zagospodarowania przejścia z myślą o zwierzętach, podkreślając, że budowla ma integrować  
przecięte drogą siedliska i że nie może być „sztucznym” łącznikiem zniechęcającym zwierzęta do przejścia. 
Wyżej wymienione zasady omówiono bardziej szczegółowo w rozdz. 2, 3 i 4 niniejszej monografii, a w rozdz. 
6 przedstawiono zrównoważone projektowanie zagospodarowania terenu przejść, z uwzględnieniem klimatu 
akustycznego, co stanowi element nowości naukowej. 

Biorąc pod uwagę zasadnicze różnice w podawanych szerokościach przejścia górnego w opracowaniach 
krajowych [103, 111, 121] i zagranicznych [42, 52, 243], w niniejszej monografii przytoczono w tab. 2.1 tylko 
ich wartości minimalne i zalecane − w celu zobrazowania skomplikowanego podejścia do tego problemu. 
W niniejszej monografii, uwzględniając podstawowe ekologiczne pojęcia opisane w literaturze przedmiotu 
[28, 29, 42, 52, 77, 103, 121, 142, 193, 234, 239], przyjęto dwa charakterystyczne terminy szerokości: 
– szerokość obiektu, mierzoną w najwęższym miejscu nad przekraczaną drogą; 
– faktyczną szerokość przejścia, oznaczającą najmniejszą przestrzeń pomiędzy ekranami, nasadzeniami 

lub wałami, jaką widzą zwierzęta migrujące na danym przejściu. 

Podobnie, na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury dotyczącej przejść górnych, w niniejszej 
monografii w rozdz. 1.3 przyjęto dwa typy obiektów − mosty krajobrazowe (landscape bridge) i mosty 
zielone (wildlife overcrossings), powszechnie wymieniane w większości publikacji naukowych [28, 29, 42, 
52, 77, 103, 142, 187, 193, 222, 223, 234, 239]. Nie zastosowano natomiast nazewnictwa, 
zaproponowanego w 2002 r. tylko w jednej pozycji krajowej [111], dzielącego przejścia górne na duże 
i średnie dla dużych i średnich zwierząt. 

W niniejszej monografii, wzorem nazewnictwa stosowanego w zagranicznych publikacjach naukowych, 
przyjęto podział powierzchni przejścia na trzy strefy: dojścia, najścia i migracji. Strefę dojścia w niektórych 
pozycjach zagranicznych nazywa się otoczeniem przejścia, a Edgar A. van der Grift [81] wprowadził 
dodatkowo nazwę strefy buforowej, którą szczegółowo opisano w rozdz. 3.5. Natomiast w polskich 
wytycznych [244], dotyczących zakładania i utrzymywania zieleni przydrożnej, zastosowano w odniesieniu 
do strefy dojścia i strefy najścia jeden termin: strefa przywabiania i dodatkowo wprowadzono strefę 
naprowadzająco-osłonową. W niniejszej monografii w rozdz. 5 (dotyczącym zagospodarowania terenu 
zielenią i doboru gatunku roślinności) zastosowano wszystkie ww. terminy, natomiast w pozostałych 
rozdziałach − nazwy stref dojścia, najścia i migracji używane w zagranicznej i krajowej literaturze [28, 29, 42, 
52, 77, 103, 121, 142, 187, 207, 222, 223, 234, 239]. 

Obecnie w Polsce buduje się wiele przejść dla zwierząt nad autostradami i drogami ekspresowymi, ważna 
jest więc też analiza ich kosztów budowy, celowości, rozmiarów i lokalizacji. Wszystkie te czynniki omówiono 
w rozdz. 2, 3 i 4, dotyczących zagadnienia zrównoważonego projektowania. Zagadnienia budowy przejść dla 
zwierząt dziko żyjących są przez ekologów opisywane od końca ubiegłego wieku, przy czym ich podstawy 
przedstawiono w pozycji [42]. Analiza różnych typów konstrukcji obiektu wskazuje, że „[…] jej wybór zależy 

                                                           
1 Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 


