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Wstęp
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. jest jednym 

z największych parków krajobrazowych w Polsce, obejmu-
je fragment dwóch pogórzy Karpat Wschodnich: Pogórza 
Przemyskiego i w niewielkiej części Pogórza Dynowskiego. 
Głównym ośrodkiem turystycznym i jednocześnie najczęściej 
odwiedzaną miejscowością na terenie Parku jest Krasiczyn, 
z cennym zespołem pałacowym. Najpopularniejsze formy tury-
styki na terenie Parku to wypoczynek w ośrodkach i domkach 
letniskowych na jego obrzeżu oraz turystyka piesza i rowero-
wa. Na terenie Parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody [7].

Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad przekazał do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie materiały na temat przeprowadzo-
nego w 2005 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie – Katedrę Mechaniki i Wibroakustyki, generalnego 
pomiaru ruchu. Sporzdzone przez WIOŚ w Rzeszowie opra-
cowanie pt. „Stan środowiska w województwie Podkarpackim 
[12] zawiera między innymi dane dotyczące pomiarów hałasu 
komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych województwa 
podkarpackiego. Wskazują one na jego znaczną uciążliwość 
wzdłuż z każdej z badanych dróg. Do przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu hałasu (przyjmując arbitralnie teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z usługa-
mi i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory 
dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB) dochodziło w każdym z wy-
typowanych przekrojów pomiarowych. Jednym z wybranych 
punktów pomiarowych, istotnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska przed hałasem, był punkt położony przy drodze 
krajowej 28 w Krasiczynie. Równoważny poziom hałasu LAeqD 
wynosił tam 64,5 dB, natężenie ruchu pojazdów 195 poj. na 
godz. (w tym pojazdów ciężkich 25 poj. na godz., co stanowi 
13,0%), średnia ważona prędkość pojzdów 73,5 km∙h-1.

1. Metodyka badań
Przedmiotem badań było natężenie ruchu oraz emisja ha-

łasu, wskaźnik określający stan zanieczyszczenia środowi-
ska hałasem – równoważny poziom ciśnienia akustycznego 
(LAeqD). Obiektem badań była droga Krasiczyn – Korytniki, 

jest to droga powiatowa (2085 R), na której ruch samochodo-
wy ograniczony jest zakazem wjazdu pojazdów o wysokości 
ponad 2,5 m i masie ponad 5 t. Wykonano pomiary natężenia 
ruchu oraz pomiary hałasu wytwarzanego przez pojazdy po-
ruszające się po tej drodze. W punkcie pomiarowym mikrofon 
umieszczony był w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu, 
i na wysokości 1,5 m nad jej płaszczyzną. 

Pomiar natężenia ruchu przeprowadzono według metody 
opracowanej przez Grupę Ekspertów Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ [1]. Pojazdy samochodowe podzielono na 
grupy pojazdów lekkich (grupy: b, c, d, h) oraz ciężkich (grupy: 
e, f, g) odpowiednio je zapisując wraz z wynikami w formularzu.

Pomiary rozpoczęto w okresie zimowym i dla tego okresu 
wykonano 16 godzinne obciążenie ruchem dla dnia powsze-
dniego wraz ze strukturą rodzajową. Czas trwania jednego 
pomiaru wynosił 2 godziny. Podobnie przeprowadzono po-
miary natężenia ruchu w okresie letnim dla dnia powszednie-
go i dla dnia weekendu. Po uzyskaniu wszystkich danych 
obliczono średnie godzinowe natężenie ruchu, dla 16-godzin-
nych okresów dziennych, dla całego roku, z podziałem na 
grupy pojazdów.

Pomiary emisji hałasu wykonano miernikiem klasy 1, 
SVAN 912 AE w zestawie, którego są: kabel mikrofonowy 
(10 m), przedwzmacniacz, mikrofon pomiarowy 1/2”, osłona 
przeciwwietrzna, statyw, kalibrator (1000 Hz, 114 dB). Mier-
nik wykorzystany do badań spełnia polskie i międzynarodowe 
normy dla mierników klasy 1 (IEC 651, IEC 804) i jest zatwier-
dzony przez Główny Urząd Miar. 

W pomiarach zastosowano następujące ustawienia 
miernika:
 – pomiary emisji hałasu: czas pomiaru sygnału elementarne-

go 1h, charakterystyka korekcyjna A, stała czasowa FAST, 
zakres pomiarowy 110 dB, czas całkowania 0,5 s;

 – pomiary tła akustycznego: czas pomiaru sygnału elemen-
tarnego 1 min, charakterystyka korekcyjna A, stała czaso-
wa FAST, zakres pomiarowy 110 dB, czas całkowania 0,5 s;
Przed każdym pomiarem dokonywano kalibracji toru po-

miarowego przez dokonanie pomiaru kalibracyjnego (współ-
czynnik kalibracji był obliczany względem poziomu odniesie-
nia, zakres pomiarowy 114 dB).
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Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zapisywano w pa-
mięci wewnętrznej miernika, następnie przenoszono do kom-
putera. Dla pomiarów emisji hałasu obliczano wartości LAeqD 
dla przedziału szesnastogodzinnego według wzoru:
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gdzie:
N – całkowita liczba próbek (16);
LAeq,T – poziom równoważny zmierzony dla jednej godziny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, ustawami 
i rozporządzeniami [3, 4, 5, 6, 8; 9, 10, 11] pomiary emisji 
hałasu należy przeprowadzać w okresie od kwietnia do wrze-
śnia, w temperaturze od -10ºC do 50ºC, pod ciśnieniem od 
900 do 1100 hPa, przy braku opadów, przy wilgotności od 
25% do 85% i dla prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, 
dla pory dziennej (16h) trwającej od 6:00 do 22:00, dla pory 
nocnej (8h) trwającej od 22 do 6. Wszystkie wyżej wymienio-
ne warunki były zachowane. Pomiary przeprowadzono przez 
8 godzin, zapisując w pamięci miernika wartości LAeqD z czę-
stością co godzinę. Przed każdą serią pomiarową kalibrowa-
no tor pomiarowy. Dla 16 godzin dnia wykonywano po trzy 
pomiary tła akustycznego, które uśredniano.

2. Wyniki badań i dyskusja
Zmiany natężenia ruchu na drodze Krasiczyn – Korytniki 

w okresie zimowym przedstawiono na rysunku 1, w okresie 
letnim w dzień powszedni na rysunku 2 i w okresie letnim 
w dzień weekendu na rysunku 3.

Natężenie ruchu na drodze Krasiczyn – Korytniki nie było 
duże i wyniosło 598 pojazdów w godzinach 6-22 dla pory zi-
mowej w dzień powszedni, 834 pojazdy w godzinach 6-22 dla 
pory letniej w dzień powszedni, oraz 929 pojazdów w godzi-
nach 6-22 dla pory letniej w dzień weekendu.

Z powyższych rysunków wynika, że nie jest to droga o du-
żym natężeniu ruchu, a znaczny udział w strukturze pojaz-
dów poruszających się po tej drodze mają rowery, zwłaszcza 
w okresie letnim. 

Wskaźnik określający stan zanieczyszczenia środowiska 
hałasem – równoważny poziom ciśnienia akustycznego (LAeqD) 
w okresie letnim, dla pory dnia wyniósł:
 – dla dnia powszedniego 57,2 dB (tło 33,7 dB);
 – dla dnia weekendu 56,8 dB (tło 35,0 dB).

Subiektywne badania hałasu skorelowane z pomiarami po-
zwoliły Państwowemu Zakładowi Higieny (PZH) przedstawić 
skalę ocen uciążliwości w odniesieniu do hałasu komunika-
cyjnego (tab. 1) [2, s. 357-362].

W procesie ocen stanu akustycznego (w aspekcie hałasu 
komunikacyjnego) powszechnie wykorzystuje się skalę po-
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Rys. 1. Przebieg zmian natężenia ruchu w okresie zimowym, w dzień powszedni przy drodze Krasiczyn – Korytniki
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Rys. 2. Przebieg zmian natężenia ruchu w okresie letnim, w dzień powszedni przy drodze Krasiczyn – Korytniki
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mocniczą, w stosunku do kryteriów wynikających z przepisów 
prawnych, mówiącą o komforcie akustycznym (tab. 2).

Hałas przy drodze Krasiczyn – Korytniki, według subiek-
tywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu, był hałasem 
o średniej uciążliwości. Natomiast według skali komfortu aku-
stycznego były to przeciętne warunki akustyczne.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym do-
puszczalne poziomy hałasu w środowisku jest rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. [10] w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak również 
– rozpatrujące szczególne przypadki przekroczeń dopusz-
czalnych poziomów hałasu - Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomów hałasu [9]. Według tych aktów prawnych dopusz-
czalne poziomy hałasu w środowisku (powodowanego przez 
drogi lub linie kolejowe), wyrażone równoważnym poziomem 
dźwięku A w dB, na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, 
terenach rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem oraz 
terenach zabudowy zagrodowej wynoszą 60 dB dla pory dnia 
i 50 dB dla pory nocy. Wartości progowe poziomu hałasu 
w środowisku (powodowanego przez drogi lub linie kolejowe) 
na terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem wy-
noszą 60 dB dla pory dnia i 50 dB, natomiast na terenach 
zabudowy mieszkaniowej odpowiednio 75 dB i 67 dB.

Tak więc zanieczyszczenie środowiska hałasem komuni-
kacyjnym, przy drodze Krasiczyn - Korytniki nie przekroczyło 
progowych wartości poziomu hałasu jak również dopuszczal-
nego poziomu hałasu w środowisku (dla pory dnia) zarówno 
w dzień powszedni, jak i w dzień weekendu.

Podsumowanie i wnioski
Ocenia się, iż głównym czynnikiem pogarszania się jakości 

klimatu akustycznego środowiska, tj. wzrostu hałasu do po-
ziomów dużej i bardzo dużej uciążliwości, jest komunikacja 
drogowa. Powodem ekspansji hałasu drogowego w środowi-
sku jest przede wszystkim wzrastająca sukcesywnie liczba 
pojazdów na drogach przy nie wystarczającej reorganizacji 
i modernizacji sieci dróg i szlaków komunikacyjnych. W sy-
tuacji tak kształtujących się tendencji zmian jakości środowi-
ska w większości miejscowości województwa podkarpackie-
go, niezbędne staje się podjęcie adekwatnych, optymalnych 
i skutecznych działań naprawczych – w ramach realizowania, 
dyktowanej jednakże możliwościami ekonomicznymi i struk-
turalnymi, długookresowej polityki w zakresie ochrony śro-
dowiska przed hałasem [12]. Teren Parku Krajobrazowego 
Pogórza Przemyskiego jest obszarem rekreacyjnym, wypo-
czynkowym o dużych walorach krajobrazowych, dlatego też 
zwłaszcza w takich miejscach należy monitorować stan śro-
dowiska akustycznego i dbać aby zanieczyszczenie środowi-
ska hałasem komunikacyjnym nie przekraczało dopuszczal-
nych norm.

Z przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdza się, że:
  Droga Krasiczyn – Korytniki nie jest drogą o dużym natę-
żeniu ruchu. Podczas okresu zimowego w godzinach 6-22 
natężeniu ruchu wyniosło poniżej 600 pojazdów. Nato-
miast w tym samym przedziale czasowym w okresie letnim 
natężenie ruchu wyniosło poniżej 1000 pojazdów na ww. 
obiekcie badań.

  Zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym 
nieprzekraczające progowych wartości poziomu hałasu, 
jak również dopuszczalnego poziomu hałasu w środowi-
sku (dla pory dnia) zarówno w dzień powszedni, jak i w 
dzień weekendu, wyniosło odpowiednio 57,2 dB i 56,8 dB.

  Pomierzone wartości hałasu komunikacyjnego były na 
średnim poziomie w odniesieniu do oceny subiektywnego 
odczucia uciążliwości hałasu, jednocześnie były to prze-
ciętne warunki akustyczne.

Tab. 1. Skala ocen subiektywnego odczucia uciążliwości ha-
łasu (wg PZH) [2, s. 357-362]

Uciążliwość hałasu Poziom hałasu [dB]
Mała LAeq ≤ 52
Średnia 52 < LAeq ≤ 62
Duża 62 < LAeq ≤ 70
Bardzo duża LAeq > 70
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Rys. 3. Przebieg zmian natężenia ruchu w okresie letnim, w dzień weekendu przy drodze Krasiczyn – Korytniki

Tab. 2. Komfort akustyczny a zagrożenie hałasem [13]

Opis warunków Poziom hałasu LAeq [dB]
pora dzienna pora nocna

Pełny komfort akustyczny <50 <40
Przeciętne warunki akustyczne 50-60 40-50
Przeciętne zagrożenie hałasem 60-70 50-60
Wysokie zagrożenie hałasem >70 >60
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Traffi c noise pollution of the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
This paper presents the results of traffi c and noise imission, an indicator describing the state of noise pollution – equivalent 

sound pressure level (LAeqD) on the road Krasiczyn – Korytniki located in the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Traffi c 
measurement results indicate that there is a road with heavy traffi c and a signifi cant share in the vehicles on the road have bikes, 
especially in the summer. Traffi c noise measured by a subjective rating scale feelings noise, medium noise was a nuisance. How-
ever, according to the scale of acoustic comfort were the average acoustic conditions.

Key words: traffi c noise, motoring pollution of environment.
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