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Szybki rozwój sieci drogowej oraz
infrastruktury z nią związanej wywiera silną presję na środowisko oraz żywe
organizmy. Ważnym problemem jest oddziaływanie hałasu na zwierzęta egzystujące
w pobliżu dróg, w tym szczególnie na ptaki. Hałas generowany przez pojazdy
zakłóca komunikację dźwiękową ptaków zwłaszcza w okresie formowania się par i
wczesnej inkubacji jaj. W większości badan zaobserwowano spadek liczebności i
bogactwa gatunkowego osobników w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Jednak
niektóre gatunki ptaków, ze względu na tzw. „efekt krawędzi”, który modyfikuje
zasobność bazy pokarmowej oraz mikroklimat, występują w większych
zagęszczeniach właśnie przy drogach. Ważnym zagadnieniem jest również
modyfikujący wpływ hałasu na drapieżnictwo przy drogach.

1. Wprowadzenie
Postęp cywilizacyjny i towarzyszący mu gwałtowny rozwój różnego typu
infrastruktury coraz silniej oddziałuje na faunę i jej siedliska. Środowisko naturalne
oraz żywe zasoby przyrodnicze są w znacznym stopniu przekształcone
wielowiekową presją rozwijającego się przemysłu, rozbudowy infrastruktury i
eksploatacją zasobów naturalnych. Ważnym czynnikiem jest również proces
urbanizacji. Skutki tych działań bardzo wyraźnie odciskają swoje piętno na
środowisku naturalnym i przyrodzie. Jednym z podstawowych elementów
infrastruktury w gospodarkach wszystkich krajów są sieci dróg, które stanowią
szczególny „system krwionośny” każdego państwa niezależnie od stopnia jego
zaawansowania w rozwoju cywilizacyjnym. Na każdym etapie rozwoju, transport był
podstawą prawidłowego działania gospodarki, ale zawsze generował negatywne
oddziaływania związane ze zmianami w środowisku, krajobrazie czy bezpośrednim
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wpływem na niektóre gatunki roślin i zwierząt. Budowa dróg jest związana z
zajęciem terenu, fragmentacją siedliska przez które przebiega oraz oddziaływaniem
przemieszczających się po drodze środków transportu na jej otoczenie. Wraz z
rozwojem technicznym środków transportu oraz rozrostem sieci dróg, stopień
oddziaływania na przyrodę nasilał się i w najbliższym czasie trend ten będzie się
utrzymywał. Presja tego typu dotyczy głównie fauny i jej siedlisk, gdyż obydwa
elementy, osobnik i jego siedlisko są ze sobą nierozerwalnie związane. Spośród
zwierząt najlepiej poznaną grupą są ptaki a różnorakie negatywne oddziaływania
związane z eksploatacją i oddziaływaniem dróg na tę grupę kręgowców doczekały
się wielu publikacji [1], [2], [3],[4],[5],[6],[7],[8]. Nie oznacza to jednak, że temat
został wyczerpany, a wszystkie czynniki wpływające na biologię i zachowanie
ptaków przy drogach są już poznane i opisane. W niniejszym opracowaniu
zaprezentowano przegląd ważniejszych zagadnień dotyczących skutków budowy i
eksploatacji dróg na populacje ptaków, z szczególnym uwzględnieniem hałasu
drogowego oraz innych czynników występujących równolegle z hałasem.
2. Utrata i fragmentacja siedlisk
Wzrost natężenia transportu drogowego będący wynikiem rozwoju infrastruktury
drogowej wywołuje silną presję na przyrodę. Głównym czynnikiem degradującym
środowisko jest fragmentacja siedlisk [9]. Inwestycje drogowe polegające na
budowie nowych i rozbudowie istniejących ciągów komunikacyjnych tworzą liniowe
bariery, generujące negatywne oddziaływanie na faunę, w tym również na ptaki
[10], [11],[12],[13]. Utrata siedlisk wykorzystywanych przez awifaunę w okresie
lęgowym, ale również w trakcie migracji i zimowania, przyczynia się w oczywisty
sposób do spadku ich liczebności oraz różnorodności gatunkowej [14]. Fragmentacja
kompleksów leśnych, przecinanie dolin rzecznych, a nawet inwestycje drogowe w
przekształconym krajobrazie rolniczym zubażają różnorodność gatunkową i
liczebność wielu gatunków ptaków [2],[15],[16]. Mniejsze fragmenty dużych
kompleksów leśnych powstałe w wyniku realizacji inwestycji drogowych, tworzą
okrojone obszarowo siedliska niewystarczające dla wielu gatunków, które zwykle
wymagają dużego obszaru dla zaspokojenia potrzeb pokarmowych, odbycia lęgów i
wyprowadzenia młodych [17]. Rezultatem takich działań jest wycofywanie się
gatunków rzadkich o specyficznych wymaganiach siedliskowych z tych terenów.
Postępująca degradacja siedlisk powoduje spadek liczebności wielu gatunków
ptaków we wszystkich okresach fenologicznych [8], [18], [19]. Wiele gatunków
ptaków unika miejsc aktywności człowieka, gdyż w niektórych przypadkach już jego
sama jego obecność ma negatywny wpływ na ich zachowanie [20]. Dotyczy to
również antropogenicznych budowli-pułapek, stanowiących przeszkody w
swobodnym wykorzystaniu przestrzeni w terytoriach zwierząt, w tym również
ptaków [21]. Antropogeniczne zmiany otoczenia dróg, wywołują zmiany w składzie
szaty roślinnej pobocza, co pociąga zmiany w faunie bezkręgowej a w ostatecznej
kolejności modyfikuje skład dostępnego pokarmu dla wielu gatunków ptaków.
Zmiany te mają duże znaczenie, gdyż baza pokarmowa ma fundamentalne
znaczenie dla wyboru konkretnego siedliska przez ptaki, a wybór ten jest związany
w głównej mierze z jego zasobnością pokarmową [22]. Innymi następstwami
obecności człowieka i wytworów jego działalności w środowisku, są zmiany w
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parametrach reprodukcji i przeżywalności piskląt [23], [24], [25]. Najsilniejsze
oddziaływanie dotyczy zwykle ptaków młodych i niedoświadczonych, które wykazują
najwyższą śmiertelność podczas pierwszej migracji i zimowania [26], [27].
Wszystkie opisane powyżej procesy nasilają się, gdyż człowiek w związku ze swoją
działalnością przekształca lub niszczy kolejne obszary wykorzystywane przez ptaki
[28], [29]. Końcowy efekt negatywnego wpływu działań antropogenicznych na
przyrodę, w tym również na awifaunę jest w wielu przypadkach trudny do
przewidzenia [30]. Skutki takiego oddziaływania są skumulowanym efektem presji
kilku czynników działających jednocześnie, co potęguje ich następstwa, a
jednocześnie znacznie utrudnia oszacowanie rozmiaru ich indywidualnego wpływu
na ptaki i inne zwierzęta [25].
3. Metody badawcze stosowane w badaniach nad wpływem hałasu na ptaki
Większość badań nad wpływem hałasu drogowego na ptaki opiera się na
bezpośredniej obserwacji oraz nasłuchu pojedynczych osobników lub zgrupowań
ptaków odzywających się różnymi typami głosów, w zależności od okresu
fenologicznego ( lęgowy, migracja, zimowanie). Wśród metod terenowych dominuje
metoda nasłuchów i obserwacji w punktach położonych w odstępach 200-300
metrów od siebie, rozmieszczonych w różnym dystansie od drogi [8, 56]. Niektóre
prace oparto o liczenia ptaków na powierzchniach badawczych [15].
Inną równie często stosowaną metodą jest metoda transektów równoległych lub
prostopadłych do drogi gdzie wykonuje się liczenia ptaków [7]. Równie częstą
metodą jest wykorzystanie budek lęgowych wraz z oceną ich zajęcia oraz sukcesu
lęgowego w zależności od odległości budki od drogi [23, 31]. Oprócz badań reakcji
ptaków na hałas podstawowym zagadnieniem jest pomiar samego hałasu, który jest
głównym czynnikiem negatywnie oddziałującym na ptaki [57]. Zdecydowana
większość prac prezentuje dwa typy pomiarów. Pierwszy to wykonywany różnego
rodzaju miernikami, chwilowy pomiar hałasu maksymalnego w punktach obserwacji
i nasłuchu ptaków podczas liczeń osobników [8, 31]. Drugi to pomiar hałasu według
norm krajowych obowiązujących w poszczególnych krajach służący wykonaniu
mapy akustycznej badanego terenu. Najczęściej stosowanymi metodami pomiaru w
Polsce to francuska metoda “NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, oraz
polski standard kalkulacji rozprzestrzenienia hałasu z uwzględnieniem wpływu
roślinności „PN-ISO 9613-2:2002”. Obydwie metody są najczęściej wykorzystywane
w pracach badawczych wykonywanych w naszym kraju [7,8,31].
Prace badawcze o charakterze eksperymentalnym dotyczące wpływu hałasu na
ptaki wymagają niekiedy skomplikowanego sprzętu emitującego „sztuczny” hałas
drogowy, tak jak w rzeczywistych warunkach spotykanych w sąsiedztwie ruchliwej
drogi. Przykładem takiej metody badań jest sztuczna droga (phantom road)
skonstruowana przez amerykańskich badaczy z wykorzystaniem systemu głośników,
dla zbadania oddziaływania hałasu na ptaki w okresie migracji [57]. W
szczegółowych badaniach nad strukturą śpiewu ptaków, dialektami,
rozpoznawaniem pokrewieństwa, sąsiada lub obcego, wykorzystuje się bardzo
specjalistyczny sprzęt akustyczny (mikrofony i urządzenia rejestrujące) oraz
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programy komputerowe do analizy zarejestrowanych dźwięków [43].
4. Wpływ hałasu drogowego na liczebność i różnorodność ptaków
Badania ornitologiczne prowadzone w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu,
wskazują na silną presję czynników generowanych przez pojazdy na populacje
ptaków egzystujących w zasięgu oddziaływania drogi (Tabela 1).
Tabela 1. Przykładowe dane dotyczące natężenia ruchu pojazdów z wybranych
badań nad wpływem hałasu drogowego na ptaki.
Rok
1995

2011

2011

2012

Autorzy

Tytuł

Natężenie ruchu Efekt hałasu
drogowego
Reijnen R.,
The effect of car 40-52 tys
Spadek
Foppen R
traffic on
pojazdów
zagęszczenia
breeding Bird
dziennie
ptaków przy
population In
drodze
woodland.
Journal of
Applied Ecology
32:481-491.
Goodvin S.,
Effects of traffic 41-59 tys
Spadek
Shriver G.
noise on
pojazdów
zagęszczenia
occupancy
dziennie
ptaków i
patterns of
maskowanie
forest birds.
sygnałow
Conservation
ważnych
Biology 25(2):
biologicznie,
406-411.
silny wpływ na
gatunki
wydające głosy
na niskich częst
otliwościach
Halfwerk i inni Negative impact 20 pociągów na Spadek sukcesu
of traffic noise godzinę,
lęgowego sikor
on avian
sąsiedztwo 4
bogatek
reproductive
pasmowej
gnieżdżących
success. Journal autostrady
się w budkach
of Applied
lęgowych.
Ecology
48:210-219.
Owens J. Stec C., The effects of
1200 pojazdów Zmiany w
O’Hatnick A.
extended
na godzinę (4
zachowaniu
exposure to
pasmowa
ptaków (reakcje
traffic noise on autostrada)
antydrapieżnicz
parid social and
e, dystans
risk-taking
najbliższego
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2013

Polak i inni

behaviour.
Behavioural
Processes 91:
61-69.
The effect of
8700 pojazdów
Road traffic on a dziennie (droga
breeding
krajowa DK 19)
community of
woodland birds.
Eur. Journal of
Forest Research
132: 931-941

sąsiada w
stadzie,
liczebność stad)
Spadek
liczebności i
bogactwa
gatunkowego
ptaków przy
drodze

Badania prowadzone w krajobrazie rolniczym Holandii wykazały spadek zagęszczeń
lęgowych ptaków w sąsiedztwie dróg [2]. Analogiczne obserwacje wykonane w
siedliskach leśnych potwierdziły tę zależność [15], [16]. Wyniki obserwacji wykazały
że poziom hałasu powyżej 47 dB wywoływał zakłócenia w lęgach ptaków. Pilotażowe
wyniki badań przeprowadzonych w Polsce dały podobne rezultaty. Prace terenowe
wykazały, że w lasach Pomorza Zachodniego i Lubelszczyzny różnorodność
gatunkowa oraz liczebność ptaków przy drogach zależała od natężenia ruchu
pojazdów [7]. Ptaki zasiedlające lasy iglaste jak i liściaste wyraźnie unikały
sąsiedztwa ruchliwej drogi. Im większe natężenie ruchu pojazdów i związanego z
tym hałasu tym mniej ptaków stwierdzano na badanych transektach. Szczegółowe
badania nad tym samym zagadnieniem wykonano także w trakcie sezonu lęgowego
w Lasach Janowskich w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19 pomiędzy Janowem
Lubelskim i Rzeszowem [8]. Liczebność oraz różnorodność gatunkowa ptaków
wykrywanych w punktach nasłuchowych rosła wraz z oddalaniem się od drogi.
Poziom hałasu poniżej 53 dB nie miał większego wpływu na zagęszczenie i
bogactwo gatunkowe ptaków w okresie lęgowym. Zasięg oddziaływania hałasu
drogowego na awifaunę leśną w warunkach siedliskowych panujących wzdłuż drogi
numer 19 w Lasach Janowskich (dominujący bór sosnowy) wyniósł około 300
metrów od krawędzi szosy. Najbardziej wrażliwą na to oddziaływanie grupą ptaków
były gatunki gniazdujące w strefie przy ziemi oraz charakteryzujące się komunikacją
głosową o niskim spektrum częstotliwości. W tych samych lasach wykonano również
eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych (192 budki) dla ptaków
wróblowych [31]. Na podstawie zajęcia budek przez ptaki w różnych odległościach
od drogi oceniano wpływ eksploatacji drogi na lęgi różnych gatunków ptaków. W
pierwszym sezonie badań, ptaki wyraźnie preferowały sąsiedztwo drogi. Zajmowały
budki położone bliżej krawędzi lasu. W drugim sezonie zasiedlenie budek było
bardziej równomierne. Jednak niektóre gatunki takie jak muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca, modraszka Cyanistes caeruleus czy bogatka Parus major
wyraźnie preferowały sąsiedztwo drogi. Otrzymane wyniki są zgodne z danymi
podawanymi przez innych obserwatorów [32], [33]. Zjawisko to tłumaczy się tzw.
efektem krawędzi, dość szeroko opisanym w literaturze ornitologicznej [4], [6], [32],
[65]. Analogiczne obserwacje zostały poczynione dla gatunków takich jak: kos
Turdus merula, świergotek drzewny Anthus trivialis lub zięba Fringilla coelebs, które
osiągały znacząco wyższe zagęszczenia lęgowe przy krawędzi lasu, niż w głębi.
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Powodem takiej sytuacji jest większa dostępność pokarmu, głównie bezkręgowców,
na które polują gatunki owadożerne [34], [35]. W przypadku gatunków takich jak
np. muchołówka żałobna prowadzi to do osiedlania się w odległości poniżej 100
metrów od drogi [36]. Ważnym czynnikiem może być również pokarm pochodzenia
antropogenicznego, możliwy do znalezienia przy drodze, który wabi niektóre gatunki
ptaków. Obfitsza baza pokarmowa przy drodze może być jednak pułapką
ekologiczną, gdyż zwiększa ryzyko kolizji z pojazdami [12], a wiele gatunków
ptaków wykorzystuje roślinność wzdłuż dróg jako atrakcyjne miejsce żerowania,
miejsce rozrodu lub odpoczynku w trakcie migracji [37], [38], [39].
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