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w planowaniu przestrzennym

Wprowadzenie

W ostatnim czasie coraz więkzą wagę przywiązuje się do wypracowania nowych
sposobów zwalczania hałasu - istotnego zagrożenia środowiskowego. Ważnym instru.
mentem w wa|ce z hałasem staje się p|anowanie przestrzenne (podział na strefy aku.
styczne, właściwa |oka|izacja). Prawo Unii Europejskiej wymogło konieczność sporzą-
dzania dIa miast strategicznych map akustycznych, poIegających na powiązaniu
wantw emisyjnych z warstwami wpływającymi na warunki propagacji dŹwięku w śro-
dowisku zewnętrznym, Mają one służyć do ogó|nej diagnozy hatasu z rÓznych Źńdet
na danym obszarze oraz prognozowania zmian klimatu akustycznego. lstotne okazuje
się zarządzanie środowiskiem akustycznym, uwzględniające m'in. rozktad wskaŹników
okreś|ających stopień zagrożenia hałasem, |iczbę narażonych osób, funkcje terenu.
Szczegó|nie przydatne okazaty się w tej dziedzinie techniki 615' umoŹ|iwiając powiąza.
nie kilku czynników na jednej mapie (Kompata 2005)'

Pomimo zwiękzenia dbatości o akustyczny komfort, w małym stopniu zwraca się
uwagę na jakość dŹwięku w przestrzeni pub|icznej, nie jest doceniane znaczenie dźwię-
ku d|a użytkownikÓw tej przestrzeni. Są jednak przyklady projektów zagranicznych,
w których te aspekty są uwzg|ędniane poprzez badania krajobrazÓw dŹwiękowych
(soundscape) ' stuŹ4c wie|ostronnej ocenie hałasu.

Ce|em artykutu jest wykazanie ważnej roli projektowania akustycznego (soundsca.
pe design) w planowaniu przestrzennym. Na bazie literatury oraz źrode,( internetowych
zwńcono uwagę na znaczenie dŹwięku w kztałtowaniu przestrzeni publicznych.

Projektowanie akustyczne

Projektowanie akustyczne (soundscape design) jest nową interdyscyp|iną łączącą
podejście naukowe (socjologii, antropologii, psychologii igeografii) oraz aftystyczne
w ceIu wypracowania metod dla u|epszenia jakości estetycznej środowiska dŹwiękowe.
go. odwołuje się do podejścia ekologii akustycznej kanadyjskiego muzykologa i kom-
pozytora R.M' Schafera, koncentrującej badania na krajobrazie dźwiękowym (World
Soundscape Project, WSP) we wsze|kich jego aspektach ' ze szczegÓ|nym uwzg|ędnie-
niem jego uwarunkowań odnoszących się do istoty Iudzkiej (kontekt percepcyjny
i historyczno-społeczny). Istotne jest tu badanie wzajemnych interakcji dŹwięku
i społeczeństwa. Dziedzina projektowania akustycznego stanowi zwieńczenie nauki
o kĘobrazie dźwiękowym, korzysta z je.j dokumentacji i ana|iz.
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Dźwięki' które są nieustannie Iub tak często słyszane przez daną społeczność, że
tworzą tło (tonacja w kompozycji) na którym postrzegane są pozostałe dźwięki' okre.
ś|ane są jako k|uczowe nuty dŹwiękowe (keynote sounds)' Najmniejszq' postrzeganą
przez ucho ',cząstkq'' krajobrazu dŹwiękowego, osadzoną w konteKcie czasoprzestrzen-
nym' są zdarzenia dźwiękowe (sound evenLs) ana|izowane wg rodzaju źródta (np. natu-
ralnego, Iudzkiego, stworzonego przez cztowieka, lub mechanicznego), funkcji i kontektu
społeczneBo, skojarzeń i symbo|iki, nastawienia osób indywidua|nych i społeczeństwa.
Pewne zdarzenia dźwiękowe mogą być ,'sygnałem dźwiękowym', (sound signal), czy|i
dźwiękiem na który zwraca się szczegó|ną uwagę. '.Dźwięk rozpoznawczy,, (soundmark)
to występujący W danej społeczności sygnał dŹwiękowy, który jest z jakiegoś względu
wyjątkowy Iub posiada szczegóIną wartość dla loka|nej społeczności.

Każdy dŹwięk' obejmowany zdefiniowanymi przed chwilą kategoriami' posiada
swój zasięg prfestrzenny, okreś|any jako ,,profi| dźwięku,' (sound profile) |ub jego
,'przestrzeń akustyczna,, (acoustic space). Jest to obszar, w obrębie którego konkretny
dźwięk jest słyszany, zanim opadnie poniżej poziomu szumu otoczenia. Azymut (azi-
muth) to kierunek przemieszczania się dźwięku w horyzontalnym p|anie' Horyzont
akustyczny (acoustic horizon) to najdalsza od|egtość w każdym kierunku, z której dźwię-
ki mogq być stysza|ne; okreś|a granice akustycznej komunikacji i pomaga zdefiniować
geograficzne związki między społecznościami.

Krajobraz dźwiękowy może posiadać jedną z dwóch jakości, okreś|onych termina.
mi ',hi.fi'' i ,,lo-fi''. Pierwsza z nich oznacza środowisko, w ktÓrym dźwięki są wyraŹnie
słyszalne bez naktadania się (crowding) |ub maskowania, natomiast druga dotyczy śro-
dowiska, w którym dźwięki naktadają się na siebie, w wyniku czego występuje masko-
wanie lub brak wyrazistości

Ponieważ następstwo dźwięków odbywa się w czasie' tworzy ono pewien ,,rytm''
i okreś|one ,,tempo'' krajobrazu dźwiękowego. Rytmy mogą układać się w periodyczne
,,wZory", ,,izorytmy". lub jeszcze szersze ,,cykle".

Podstawową metodą badania współczesnych krajobrazów dzwiękowych 5ą space-
ry dźwiękowe (soundwalk), natomiast historycznych - historia mówiona (oral history).

Zadaniem projektowania akustycznego według Schafera (1976, 1982) jest popra-
wienie stanu środowiska dźwiękowego poprzez proponowanie nowych, ekologicznie
wyważonych rozwiązań w jego zakresie. Projektant akustyczny powinien kierować się
dbatością o stuch i głos ludzki, świadomością symboliki dźwiękowej, rytmów itempa
naturalnego środowiska dźwiękowego oraz zrozumieniem mechanizmów równowagi
w środowisku. Podstawę dla decyzji projektanta powinno stanowić rozpoznanie dŹwię-
ków pięknych, Wartościowych, znaczących |ub niemitych. |stotne jest przy tym uw-
zględnianie opinii pub|icznej, co oznacza' że projektowanie akustyczne nigdy nie
powinno być projektowaniem odgómym.

Schafer poszukuje rozwiązań prob|emów projektowania akustycznego w sferach
muzycznych (Kape|ański 1999). z tego powodu w jego koncepcji jest wie|e odniesień
do muzyki, m.in.: metaforyczne utożsamianie środowiska dźwiękowego z kompozycją
muzyczną, ze wskazaniem na możliwość jego ,,komponowania'' oraz postu|at wykorzy.
stania muzyki jako mode|u do naś|adowania w projektowaniu akustycznym. Z kompo-
zyqi muzyczne1wysnuć można wnioski co do tego, w jaki sposób krajobraz dŹwiękowy
może być modyfikowany, przyspieszony, spowo|niony, rozrzedzony bądŹ zagęszczony
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przy dodaniu lub ujęciu określonych efektóW' ostatecznym celem jest nauczenie się,

w jaki sposób można uporządkowywać dźwięki by osiągnqć wszystkie moŹliwe typy
efektów _ jest to sztuka nazywana ,,orkiestracją', ' Projektowanie akustyczne okreśIane
bywa zatem jako ,,strojenie świata,''

Wedtug Schafera (.l 976) '''.'bez przerwy rozbrzmiewa wokót nas fascynująca, ma.
krokosmiczna symfonia. .jest to symfonia krajobrazu dźwiękowego śWiata. Jesteśmy
jednocześnie jej stuchaczami, wykonawcami i kompozytorami. Jakie dŹwięki chcemy
zachować, propagować i mnożyć? Gdy odpowiemy na to pytanie, dźwięki męczące
i niebezpieczne staną się na ty|e wyraźne' byśmy wiedzieli czemu musimy je wye|imi-
nować' Jedynie catkowita wrażliwość na środowisko akustyczne przyniesie możIiwość
iumiejętność poprawienia orkiestracji krajobrazu dźwiękowego. Projektowanie akusty-
czne nie dotyczy wyłącznie inżynierów akustycznych. ]est zadaniem wymagającym
pracy wie|u |udzi, bowiem ''koncert świata'' wci4ż trwa, a miejsca na audytorium są
darmowe. Szczegó|na ro|a przypada jednak muzykom, którzy powinni aktywnie
dziatać na rzecz spoteczeństwa jako projektanci ,' przekom ponowujący,' środowisko
dŹwiękowe na wzór estetycznego piękna i równowagi znajdywanej w kompozycjach
muzycznych, jak również jako pedagodzy kaatcący spoteczeństwo poprzez ćwiczenia
dźwiękowe (m.in' ',czyszaenie uszu,,). osiągnięta w ten sposób ',ku|tura odbiorczo.
.stuchowa'' (aural culture), postrzegająca środowisko muzyczne jako misterną kompozy.
cję, nie ty|ko przestanie tolerować przejawy hałasu' |ecz stwarzać będzie środowiska
sprzyjające interesującym dIa ucha przeżyciom dŹwiękowym'' (Kape|ański l999).

Praktyczne działania z zakresu projektowania akustycznego proponowane przez
Schafera podzielić można na trzy grupy: konserwację, ,,naprawę'' i projektowanie
właściwe. Konserwacja polega na identyfikacji i ochronie wartościowych dŹwiękÓw
charakterystycznych (soundmarks) występujących w obrębie danej społeczności akusty-
cznej, świadczących o jej odrębności i tożsamości dźwiękowej. Według Schafera,
wyjątkowemu dźwiękowi charakterystycznemu na|ei się miejsce w historii tak samo,
jak np. symfonii Beethovena.

,'Naprawy'' projektanckie dotyczą niewtaściwych dźwięków wprowadzonych
w krajobraz dŹwiękowy przez poprzednie poko|enia ininierów akustycznych. Do takich
dźwięków zalicza Schafer m.in. nieprzyjemne na ogÓł sygnały na pasach d|a pieszych
i niewyszukane dŹwięki k|a|sonów samochodowych. ,, U muzycznienie,' (Iub co naj-
mniej estetyzacja) środowiska dŹwiękowego na drodze ,,napraw'' odbywałaby się
w procesie zastępowania wyŹej wymienionych dŹwięków sygna|izacyjnych i odgłosów
tech nologicznych łagodniejszymi dźwiękami o określonej wysokości dŹwiękowej, bądź
sygnałami me|odycznymi. Schafer jest za wzbogaceniem harmonicznym i melodycz-
nym k|akonów samochodowych i ich różnicowaniem geograficznym.

Projektowanie ',wlaściwe'' ma tworzyć nowe środowiska akustyczne. Przykładem
może być tu propo4lcja stworzen|a ''ogrodu bzmieniowego'' (soniferous garden) - miejsca
przyjemności akustycznych.

Szczegó|nie istotne w koncepcji Schafera jest wskazanie, że komponowaniem
kĘobrazu dŹwiękowego zajmuje się cale spoteczeństwo na co dzień poprzez wybory,
które są podejmowane w jego zakresie.
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Projektowanie akustyczne w przestrzeni publicznej miast

W ostatnich czasach wzrasta zainteresowanie projektowaniem akustycznym w ur-
banistyce, kztałtowaniu przestrzeni pub|icznych w miastach. Przestrzeń publiczna za-
częła bowiem nabierać coraz więkzego znaczenia w świetle powrotu do tożsamości'
specyfiki i niepoMarzaIności miejsc. Atrakcyjne miasta oferują wysoki komfort za-
mieszkania jego rezydentów' Następuje powrót do wielofun kcyjności, złożoności i roz.
wiązań interaktywnych, ważną rolę przypisuje się czynnikom spotecznym, historycz-
nym i ku|turowym, rewita|izacji centróW miejskich, wzmocnieniu konkurencyjności
przestrzeni. Dostrzega się' że system przestrzeni publicznych tworzy percepcję miasta.
Stąd przestrzeń publiczna w świetle Ustawy o p|anowaniu i zagospodarowan iu prze-
strzennym to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktóW społecznych ze wzg|ę-
du na jego położenie oraz cechy fun kcjona|no-przestrzen ne'

Zadaniem projektowania akustycznego jest odpowiedŹ na pytanie: ,,jak powinny
brzmieć przestrzenie pubIiczne?'', a ściś|ej ''jaki typ krajobrazu dŹwiękowego mógłby
być zgodny z planowanym użytkowaniem |ub mógtby wzmacniać to użytkowanie?',
(Urban and Natura/ Soundscape; Barret 2005). odpowiedŹ zależna jest od wie|u czynni-
kÓw, m.in.: historycznego i przyszłego użytkowania, źrÓdet dŹwięków oraz rozmiarów
miejsca. Projektowanie akustyczne powinno być poprzedzone wsłuchaniem się
w dźwięki i uświadomieniem kontektu: Bdzie jestem' co się dzieje, co jeszcze styszę?,
a następnie wskazaniem jakie cechy można dodać, by wzbogacić krajobraz dźwiękowy.
W ramach projektowania akustycznego dokonywana jest ocena nowych dźwięków
przed ich wprowadzeniem, ocena zgodności funkcji z istniejącym |ub oczekiwanym
krajobrazem dźwiękowym, ochrona pewnych dźwięków charakterystycznych (sound.
mark) oraz tworfenie atrakcyjnego, bodŹcowego środowiska akustycznego poprzez
użycie różnorodności dŹwięków. PĄektowanie akustyczne następuje w fazie p|anowa-
nia projektu, w przeciwieństwie do kontroli hatasu, ktÓra podąża za procesem plano.
wania. Projektowanie akustyczne wprowadza trzeci wymiar w procesie planowania,
uwzględnia interaktywne funkcje, zwraca uwagę na subiektywne i estetyczne aspekty,
doceniane jest |udzkie doświadczenie, znaczenie dŹwięków d|a mieszkańców.

W projektowaniu akustycznym istotne 5ą relacje między dŹwiękiem i obrazem'
Spójne kombinacje między dźwiękiem i obrazem 5q szacowane wyiĄ niŻ kazdy
z bodż:cow osobno (Carles i in. 1999). Najwyższą ocenę uzyskują te przedstawiające
życie (wegetację) |ub obfitość wody, w szczegÓlności dźwięk iobraz strumienia.

W uIepszaniu jakości środowiska w świetle studium Raimbau|t i Dubois (2005) do-
tyczącego k|imatu akustycznego (sound ambient environments) istotną rolę odgrywa
znaczeniowa zawartość dŹwięku (podejście semantyczne)' Ponadto konieczny jest kom.
promis między wiedzą i doświadczeniem, wspótpraca między p|anistą' badaczem
i mieszkańcem. W projektowaniu akustycznym ważna jest dbatość o różnorodność
krajobrazu dźwiękowego i dźwiękową tożsamość. lstotna jest identyfikacja źródła
hałasu, rozpoznanie jego charakteru, interakcji, przebiegu w czasie oraz dokonanie po-
miarów. Konieczne jest wyjaśnienie funkcji i aktywności, w których dźwięk się objawia.

Zadania d|a projektowania i zarządzania krajobrazem dźwiękowym d|a konkret.
nych miejsc wskazuje Brown (2003), charakteryzując propozycje środowisk akustycz-
nych (Proposed Acoustic Environments). Jest to przede wszystkim stosowne strefowanie
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związane z rodzajem aktywności, poprzedzone pomiarami, prognozami i ocenami su.
biektywnymi' Dźwięki przyjemne (chciane) powinny być wzmacniane i utrzymywane,
zaś nieprzyjemne (niechciane) _ eIiminowane' kontro|owane. Chciane dźwięki nie
mogą być maskowane przez niechciane. WaŹnym instrumentem jest strefowanie - od-
dzie|enie dŹwięków przyjemnych od nieprzyjemnych, by te pierwsze nie byty masko-

wane' Podstawą kztałtowania akustycznej atmosfery powinno być postawienie pytania

użytkownikom przestrzeni pub|icznej .'Jakie 
dźwięki chcie|iby słyszeć w danym miejscu?

Dźwięki powinny odznaczaĆ się wysoką jakością brzmienia, W stosownym czasie i do-
pasowanym czasie trwania, łączyć się z otoczeniem i być akceptowane przez mieszkań-

ców; konieczne jest uwzg|ędnianie informacyjnej zawartości dźwięku oraz ważnej roli
ciszy. Krajobrazy dźwiękowe powinny wzmacniać geograficzn4 i ku|turową tożsamość
miejsc. W za|eżności od funkcji miejsc, konieczne jest róźnicowanie ce|ów projektowa.
nia akustycznego, np. w obszarach kontemp|acji nie powinny występować dźwięki
ludzkie (głosy, kroki), bądź powinny być maskowane przez inne akceptowane.

Podejście ekologii akustycznej (soundscape approaches) zyskuje coraz więkze uzna-
nie w badaniach z zakresu ksztattowania komfortu akustycznego w miastach. Schulte-
-Fortkamp i Lechrer (2003), analizując rozdrażnienie spowodowane hatasem (noise an.
noyance), wskazują na potrzebę rozpoznania źrÓdta hałasu' charakteru, częstości
w ciągu doby, wpływu topografii' wptywu dŹwięku na preferencje krajobrazowe oraz
dokonanie subiektywnej oceny jakości akustycznej uwzg|ędniającej kontekt i doświad-
czenie. Kang (2006) przeprowadził studia przypadku w przestrzeni pub|icznej miast
Europy oparte na wywiadach dotyczących środowiska dŹwiękowego. Bogatym źródłem
informacji dotyczącym zastosowań podejścia ekologii akustycznej w projektowaniu
akustycznym jest specjalny numer czasopisma Soundscape (Acoustic Design).

W polskiej literaturze podejście eko|ogii akustycznej jeszcze nie jest powszechne.
Szo|ginia (l9B1) ana|izując estetykę miasta, zwraca uwagę, że miasto d|a przeby-

wających w nim ludzi stanowi ciqgłość wraźeń zmysłowych, w ktÓrej występujące w śro-

dowisku miejskim widoki' dzwięki, zapachy zlewają się w ztożoną i ustawicznie zmie.
niającą się catość o dodatnich i ujemnych cechach estetycznych. Architekci krajobrazu
i urbaniści podkreślają, że konieczne jest wzbogacenie przestrzeni o przyjemne dźwięki
i e|iminację Źródeł hałasu. Ważnq rolę odgrywa sygnał akustyczny (szumiąca woda,
dzwonki wietrzne), umoż|iwiający oznaczenie aktua|nej pozycji i ułatwiający odna|ezie-
nie wtaściwego kierunku. SzczegÓlnie istotna jest obecność wody, najIepiej tak zaproje.
ktowanej by dawata szum zagłuszający odgłosy miasta. Przyjazne dŹwięki są ważnym
czynnikiem składajqcym się na swojskość miejsca, jak rownież tlvorzącym jego magię
(Pawłowska 2001). .Kod 

dzwiękot,tly'' często pozwa|a jednoznacznie zidentyfikować miasto,

któremu ono pra7na|eży, jak np. hejnat mariacki - Kraków (cut l994), Spośńd prac z za-
kresu akustyki na uwagę zasługuje m.in' projekt realizowany pnez Cłówny |nsVtut Gómic-
twa w Katowicach, dotyczący zagrożenia hatasem na terenach pr4lgranicznych, uwzg|ęd-
niająry subiektywną ocenę uci4żIiwości hałasu (Lipowczan i in. 2004).

Projektowanie akustyczne staje się waźnym elementem projektowania przestrzeni
pub|icznych. W ramach międzynarodowego projektu RURoS (Rediscovering the Urban

Realm open Spaces) ważne miejsce zajmuje dbałość o środowisko dŹwiękowe i akustyczny
komfort; ana|izowane 5ą parametry akustyczne, jak również badana jest percepcja
dŹwięku oraz wzajemne interakcje dźwięku i spoleczeństwa.
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Strategia walki z hatasem dla Londynu (Sounder city - mayor of London,...2004)
wskazuje na waŹną ro|ę instrumentów p|anowania przestrzennego' Wśród nich są
dziatania z zakresu projektowania akustycrnego. jak m.in.: promocja stref ciszy, wy-
dzieIanie spokojnych przestrzeni oraz zagospodarowan ie pIaców i ulic dla Iudzi'

W projektowanie akustyczne przestrzeni pub|icznych cenne okazuje się wtączenie
sztuki. Ańystyczne instalacje, rzeźby dźwiękowe wzbogacające krajobraz, przyczyniąą
się do wzmocnienia tożsamości miejsca, wzrostu jakości życia. Niekiedy rzeźby dŹwię-
kowe pozwalają uświadomić wymiar globa|ny świata dŹwięków. W ramach projektu
Worldtune dźwięki z catego świata emitowane są z banków próbek dźwiękowych
w He|sinkach, Berlinie, Pekinie, Hongkongu, Lizbonie, San Francisco do rzeŹb.obelis.
ków z|okalizowanych W czterech miejscach świata (Finlandii, Portugalii, Szwajcarii,
Niemczech) (Siwak 2005).

Współcześnie obserwujemy zainteresowanie u|epszaniem przestrzeni pub|icznej
w polskich miastach' Powstają deptaki z wkomponowanymi elementami małej archite.
ktury (fontanny, ławeczki, drzewka). W konsekwencji poprawia się jakość krajobrazu
dźwiękowego' Z reprezentacyjnych budynków roz|egają się hejnaty (sygnały rozpozna.
wcze), na p|acach, deptakach coraz częściej można ustyszeć muzykę. Przestrzeń pub.
Iiczna miast zaczyna brzmieć wie|ogłosowo. Jednak nie wszystko jest harmonijnie wpi-
sane w przestrzeń. Często jest przypadkiem' ubocznym produktem innych działań.
Wprowadzenie projektowania akustycznego w p|anowaniu przestrzennym przyczyniło
by się do uporządkowania przestrzeni, przy uwzg|ędnieniu uwarunkowań natura|nych'
jak: zróżnicowanie rzeźby, pokrycie, warunki meteoro|ogiczne oraz właściwego d|a
miejsca kontektu kulturowego.

Wnioski i uwagi końcowe

Projektowanie akustyczne (soundscape design) jest nową interdyscyp|iną łączącą
podejście naukowe (socjo|ogii, antropologii. psycho|ogii i geografii) i artystyczne w celu
wypracowania metod dla u|epszenia jakości estetycznej środowiska dźwiękowego.
odwołuje się do podejścia eko|ogii akustycznej kanadyjskiego muzyko|oga ikompozy-
tora R. M.Schafera, koncentrującej badania na krajobrazie dźwiękowym we wszelkich
jego aspektach, ze szczegÓ|nym uwzględnieniem jego uwarunkowań odnosz4cych się
do istoty ludzkiej (kontekt percepcyjny i historyczno-społeczny).

Projektowanie akustyczne wprowadza trzeci (lub nawet czwarty) wymiar w procesie
planowania, ana|izuje interaktywne funkcje, zwraca uwagę na |udzkie doświadczenie
i estetyczne aspekty. 5ubiektywne podejście uwzg|ędniające wartość znaczeniową
krajobrazów dŹwiękowych jest koniecznym uzupełnieniem podejścia obiektywnego,
po|egającego na pomiarach poziomu dŹwięku W określonym miejscu i czasie.

Projektowanie akustyczne jest istotnym wyzwaniem dla planowania przestrzenne-
go. Zakończone sukcesem p|anowanie powinno uwzględniać dźwiękowe e|ementy, tak
jak uwzg|ędnia fizyczne i wizua|ne. Nie wystarczy jednak wykonywanie pomiarÓw
ana|iza parametrÓw, konieczne jest uwzg|ędnienie czynnika |udzkiej percepcji, seman-
tycznej zawartości dŹwięku. Nie zawsze bowiem dŹwięk o parametrach odpowia-
dających przekroczonym poziomom jest zbędny. W pewnych sytuacjach hałas staje się
niezbędnym czynnikiem o charakterze ochronnym, czego przyktadem mogą być róz-
norodne sygnały ostrzegawcze.



Projektowanie akustyczne w planowaniu przestrzennym

Podejście ekologii dŹwiękowej znajduje coraz więkze zastosowanie' zwtaszcza
w zakresie kztałtowania przestrzeni pub|icznych miast' a|e także w projektowaniu rze-
czywistości wirtua|nej i zarządzaniu kĘobrazem dŹwiękowym (m.in. na lotniskach)'
odrębnym zagadnieniem jest ochrona krajobrazów dŹwiękowych i wprowadzanie
zakazów zakłócania ciszy w obszarach prawnie chronionych oraf instytucja obszarów
cichych i stref ciszy.

|stotne jest wykorzystanie ważnej ro|i dŹwięku w projektowaniu prfestrzeni pub|i-
cznych w miastach, ale równieź zwrócenie uwagi na wartość natura|nych krajobrazów
dźwiękowych. Uwzg|ędnianie projektowania akustycznego w p|anowaniu prfestrzen.
nym jest potrzebą współczesnych czasów zdominowanych przez hatas. Konieczne jest
jednak usystematyzowan ie typologii krajobrazów dŹwiękowych' Wypracowanie metod
ich waloryzacji i wizualizacji.

Miejmy nadzieję' że potrzeba projektowania akustycznego zostanie dostrzeżona na
gruncie po|skim, istotne okaŹą się nie ty|ko określone parametry dźwięku, ale rÓwnieŹ
jakość dźwięku w krajobrazie i jej wptyw na jakość życia. Konieczne jest podjęcie
współpracy róźnych środowisk: artystów, naukowców dziennikarzy w walce o zdrowe
środowisko akustyczne.
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Soundscape design in physical planning

Summary

ln the last decades new methods of control of noise. which is serious environmental oollu-
tion, were considered. Spatial planning (division of the acoustic zones. convenient localization)
became main method of the noise control. European Union legislation has required necessity of
preparing acoustic maps for the main cities. Acoustic maps show combined layers of sound emis-
sion and layers that influence over conditions of the sound propagation in the external environ-
ment. They are used for the general diagnosis of the state of the multi-sources noise in the area,
and forecasting the acoustic climate changes. Acoustic environment management, concerning
distribution of the indices of the grade of the noise endanger. number endangered of people,
functions of the area, became very impońant. G|S techniques are especia|ly useful: several fac.
tors could be shown on the one map.

In spite of care of the acoustic comfort. the quality of the public space and importance of
the sound for users of this space are still not popular. However, there are some examples of the
foreign projects, in which new methods of the noise evaluation, as examination of the sound-
scapes, are prepared. The main aim of the paper is presenting the important role of the sound-
scape design in spatial planning.

Soundscape design is a new interdisciplinary method. connecting scientific (sociology, anthro-
pology. psychology, and geography) and artistic approaches in the aim of creating methods for
better aesthetic quality of the soundscape. lt refe6 to the approach of the acoustic ecology of the
Canadian musicologist and composer R. M. Schafer: In his method soundscape is examined in all

aspects with a special treat of the human being in the perceptive, social and historical contexts.

Soundscape design offers integrated approach as the answer for the question: how should
public spaces be heard? In the acoustic design evaluation of the new sounds before their imple-
mentation, evaluation of the coincidence function with existed or expected soundscapes, protec-

tion of the some soundmark, using divenity of sounds and balancing of sounds for creation of
attractive and stimulated sound environment is prepared. Soundscape design takes place in the
phase of the project planning, in contradistinction to the noise control, which follows the plan-

ning process. Human experience and impońance of noise for inhabitants are a|so very va|uab|e.
Soundscape planning brings in the third dimension in the planning process, considers interactive
functions and subjective and aesthetic aspects.

Succeeded planning should include sound elements, as well physical ones. Subjective ap-
proach conceming values of the soundscapes is a necessary fulfillment of the objective approach.
which consists in sound levels measures in the olace and in the time.


