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Wprowadzenie 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport oddziaływania  

na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi 

krajowej Nr 8 na odcinku od miejscowości Katrynka do miejscowości Przewalanka,  

tj. od km 654+548 do 666+405,85. 

 

Podstawa opracowania 

Obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko nałoŜony 

został na GDDKiA O/Białystok postanowieniem Burmistrza Wasilkowa z dnia  

4 czerwca 2008 r., znak: BGGN.7624-05/08, wydanym w związku z wnioskiem 

Inwestora dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizacje inwestycji. 

Podstawę dla Wykonawców niniejszego opracowania stanowią następujące 

umowy: Nr 28/U/P4/2007, zawarta w dniu 15 listopada 2007 roku w Białymstoku 

pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,  

a spółką EKOTON s.c. Grzegorz Chocian, Beata Gładkowska – Chocian oraz 

umowa Nr 167/08, zawarta 7 października 2008 r. pomiędzy GDDKiA Oddział  

w Białymstoku a EKOTON Sp. z o.o. polegająca na uzupełnieniu i aktualizacji 

niniejszego Raportu o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska 

stanowiące przedmiot ochrony obszarów Natura 2000: OSO „Puszcza Knyszyńska” 

(kod PLB 200003) i SOO „Ostoja Knyszyńska” (kod PLH 200006). 

 

Cel opracowania 

Celem opracowania była analiza i ocena zakresu oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia, którą przeprowadzono zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i przy uwzględnieniu dotychczas opracowanych 

rozwiązań technicznych rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi.  

W wyniku w/w prac opracowany został raport stanowiący podstawę  

do kontynuowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.  
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Zakres opracowania 

Zakres opracowania zgodny jest z cytowanym na wstępie postanowieniem 

Burmistrza Wasilkowa określającym potrzebę wykonania i zakres raportu oraz 

wytycznymi dotyczącymi sporządzania dokumentacji środowiskowej określonymi  

w zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

Raport niniejszy został dostosowany do przepisów wprowadzonej dnia  

15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).  

 

Efektem przedmiotowego raportu będzie: 

� określenie warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony ludzi, cennych wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków i minimalizacji uciąŜliwości 

dla terenów sąsiednich, 

� wskazanie wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska, niezbędnych do 

uwzględnienia w dalszych pracach projektowych i budowlanych. 

 

W niniejszym opracowaniu analizie poddaje się fazę budowy i eksploatacji.  

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia nie analizuje się fazy 

likwidacji (nie planuje się likwidacji drogi). 
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1. Opis planowanego przedsi ęwzięcia drogowego 

 

1.1. Charakterystyka planowanego przedsi ęwzięcia i warunki wykorzystania 

terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

 

1.1.1. Lokalizacja przedsi ęwzięcia 

 

Planowany do rozbudowy odcinek drogi krajowej nr 8 (długość 11,858 km) 

zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego i przebiega przez tereny 

czterech jednostek administracyjnych, tj. gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo 

DuŜe, Jasionówka i Wasilków. 

 

Rysunek Nr 1. Lokalizacja planowanego przedsi ęwzięcia 

 
Źródło: www.zumi.pl 
 

1.1.2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 

 

Analizowane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie związane jest z 

rozbudową drogi krajowej nr 8 [granica państwa – Wrocław – Warszawa – Białystok 

– Augustów – Budzisko – granica państwa] od km 654+548 do km 666+405,85  

(wg poprzedniej lokalizacji drogi krajowej Nr 19 od km 136+800 do km 124+942,15). 
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Planowany do rozbudowy odcinek ma długość 11,858 km i rozpoczyna się  

w km 654+548 drogi krajowej nr 8, na gruntach administrowanych przez gminę 

Wasilków, w miejscowości Katrynka, a kończy w km 666+405,85 tej drogi – w gminie 

Czarna Białostocka, w miejscowości Przewalanka. 

Aktualnie charakteryzują go następujące parametry techniczne: 

� klasa techniczna drogi: GP, 

� szerokość jezdni: 7,0 m, 

� nawierzchnia bitumiczna, 

� pobocza gruntowe o szerokości 1,5 ÷ 2,0 m. 
 

Pierwsza dokumentacja techniczno – lokalizacyjna zakładała dostosowanie 

drogi krajowej nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka do dwujezdniowej drogi 

ekspresowej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iŜ na analizowanym odcinku droga 

przebiega przez tereny cenne ze względów przyrodniczych (obszar Natura 2000  

i dwa rezerwaty przyrody: Karczmisko i Krzemianka) odstąpiono od tak szerokiej 

rozbudowy tego odcinka i postanowiono o realizacji inwestycji generalnie  

w granicach „starego” pasa drogowego (jedynie w miejscach niezbędnej korekty 

łuków zwiększono powierzchnię „starego” pasa drogowego poprzez wykupienie 

sąsiadujących działek) – szczegółowo zajęcie pasa przedstawiono w rozdziale 1.2.5. 

Uwzględniającym powyŜsze opracowano projekt rozbudowy drogi 

przewidujący:  

� poszerzenie i wzmocnienie istniejącej jezdni, w celu wprowadzenia 

dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania (zmiana przekroju drogi na 2 + 1 

pasowy), z podniesieniem niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni 

do 40 cm, 

� zmiany geometrii i parametrów technicznych skrzyŜowań z drogami bocznymi, 

wjazdu i wyjazdu z miejsca obsługi podróŜnych (tzw. MOP), 

� wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz dodatkowych pasów do 

skrętu w lewo w rejonie skrzyŜowań, 

� budowę dróg dojazdowych do pól i posesji o nawierzchni bitumicznej, 

� budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów odwadniających drogę 

na obiekty o parametrach umoŜliwiających migrację zwierząt na drugą stronę 

drogi oraz budowę dwóch przejść dla zwierząt średnich i duŜych górą. 
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W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego istniejąca 

droga na odcinku Katrynka – Przewalanka charakteryzować się będzie 

następującymi parametrami technicznymi: 

 

Droga główna: 

� klasa techniczna drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego), 

� prędkość projektowa: Vp = 80 km/h, 

� szerokość pasa ruchu: 3,5 m, 

� szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m, 

� liczba pasów ruchu: 2 lub 3 (2 + 1), 

� szerokość pasa do wyprzedzania: 3,5 m, 

� pobocza gruntowe z kruszywa łamanego o szerokości 1,80 m (wyjątkowo na 

krótkich odcinkach od 1,25 do 1,5m), 

� kategoria ruchu: KR6, 

� obciąŜenie nawierzchni: 115 kN/oś, 

� pochylenie skarp: 1 : 1,5. 

 

Drogi dojazdowe i zjazdowe: 

� klasa techniczna drogi: D (drogi dojazdowe), 

� prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 

� szerokość jezdni: drogi dojazdowe – 3,5 m, drogi powiatowe – 6,0 m, drogi 

gminne – 5,5 m, 

� liczba pasów ruchu: drogi dojazdowe – 2, drogi powiatowe i gminne – 2, 

� pobocza gruntowe o szerokości: 0,75 ÷ 1,25 m, 

� kategoria ruchu: drogi dojazdowe, gminne – KR1, powiatowe – KR2, 

� pochylenie skarp: 1 : 1,5. 

 

Na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 8 zaplanowano trzy przekroje 

normalne o następujących parametrach: 
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Tabela Nr 1. Projektowane przekroje normalne na pla nowanym do 

rozbudowy odcinku drogi krajowej Nr 8 

Parametr 

Przekrój Nr 1 
na odcinkach  

z dodatkowym pasem 
do wyprzedzania 

Przekrój Nr 2 
na odcinkach bez 

dodatkowego pasa do 
wyprzedzania 

Przekrój Nr 3 
na odcinkach przy 

zastosowaniu pasa do 
skrętu w lewo 

Szeroko ść jezdni 
10,5 m 
(3,5 m + 3,5 m – pas do 
wyprzedzania + 3,5 m) 

10,5 m 
(3,5 m + 3,5 m +  
3,5 m z wyspą środkową) 

10,5 m 
(3,5 m + 3,5 m + 3,5 m) 

Szeroko ść 
obustronnych opasek 
bitumicznych 

2 x 0,5 m 2 x 0,5 m 2 x 0,5 m 

Szeroko ść poboczy 
gruntowych 

1,80 m 
wyjątkowo  
1,25 ÷ 1,50 m 

1,80 m 
 wyjątkowo  
1,25 ÷ 1,50 m 

1,80 m 
 wyjątkowo  
1,25 ÷ 1,50 m 

Spadek poprzeczny 
jezdni 

 
2,0%  
 
od osi projektowanej w 
obu kierunkach (0,5 m od 
pasa 3,5 m w 
przeciwnym kierunku, w 
stronę pasa do 
wyprzedzania) 

 
2,0% 
 
w obu kierunkach od osi 

 
2,0% 
 
w obu kierunkach od osi 

Spadek poboczy 
gruntowych 6,0% 6,0% 6,0% 

Pochylenie skarp 1 : 1,5 1 : 1,5 1 : 1,5 
 

1.1.3. Aktualne wykorzystanie terenów s ąsiaduj ących z drog ą 

 

Odcinek planowanej do przebudowy drogi przebiega w większości przez 

obszary niezabudowane o charakterze leśnym i rolniczym. Nieliczne zabudowania 

mieszkalne, o charakterze luźnej zabudowy zagrodowej, występują  

w miejscowościach Katrynka (7 zabudowań mieszkalnych) i Rybniki (5 zabudowań 

mieszkalnych). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie w całości połoŜone jest w granicach Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska” (kod PLB200003), 

Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” (kod PLH 200006) oraz 

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.  

Tereny sąsiadujące z drogą połoŜone są w bezpośredniej zlewni rzeki 

Krzemianki i Czarnej.  

W kilku miejscach analizowany odcinek drogi przecinają cieki naturalne bez 

nazwy i rowy melioracyjne, prowadzące wody do wymienionych rzek. 
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W km 654+638 (dawny km 136+716) omawiana droga przecina rów 

odprowadzający wody do rzeki Czarnej. Kierując się wzdłuŜ drogi na północ, do km 

ok. 655+348, po lewej stronie zlokalizowane są zabudowania wsi Katrynka, 

natomiast po prawej stronie droga na tym odcinku sąsiaduje głównie z gruntami 

ornymi naleŜącymi do V klasy bonitacyjnej, przylegającymi do km 654+948 do 

obszarów leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo Dojlidy (obręb Rybniki).  

Po prawej stronie, w km 655+187 omawiana droga krzyŜuje się z drogą powiatową 

Nr 1419B, prowadzącą do miejscowości Wólka Przedmieście i drogą gminną do wsi 

Ponikła. Dalej analizowany odcinek drogi krajowej Nr 8, w km 655+778 przecina 

bezimienny ciek będący prawym dopływem rzeki Czarnej. Na wysokości km 657+403 

droga przebiega przez bezimienny ciek, będący prawym dopływem Krzemianki. 

Następnie w km 657+590,75 zlokalizowany jest po prawej stronie zjazd z omawianej 

drogi na parking leśny z punktem gastronomicznym. Około 750 m za tym parkingiem, 

po stronie prawej omawiany odcinek drogi krzyŜuje się ze zjazdem prowadzącym na 

Osiedle Mieszkaniowe „Leśników”, w miejscowości Rybniki. Na tym odcinku droga 

przebiega w całości przez kompleks leśny administrowany przez Nadleśnictwo 

Dojlidy (obręb Rybniki). Od około 658+000 km omawiany odcinek przebiega przez 

grunty wsi Rybniki, które stanowią przede wszystkim lasy i grunty leśne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione, a takŜe grunty orne (głównie V i VI klasa bonitacyjna), 

łąki trwałe oraz zabudowa mieszkaniowa miejscowości Rybniki. W km 658+971 

droga krzyŜuje się po prawej stronie z drogą powiatową Nr 1418B do miejscowości 

Rybniki i po stronie lewej z drogą gminną wewnętrzną. W km 660+348 drogę gminną 

Nr 105426B prowadzącą do m. Kolonia Rybniki podłączono poprzez drogę 

dojazdową przy drodze krajowej do drogi powiatowej Nr 1418B do m. Rybniki. 

Kierując się w stronę Augustowa, od ok. km 660+374 do km 661+028 rozciąga się 

kompleks leśny – Rezerwat Krzemianka, administrowany przez Nadleśnictwo 

Knyszyn - obręb Kopisk (Gmina Dobrzyniewo DuŜe, po lewej stronie drogi) oraz 

obręb Lacka Buda (Gmina Czarna Białostocka, po prawej stronie drogi). W km 

660+610 odcinek drogi Katrynka – Przewalanka przecina rzekę Krzemiankę, będącą 

prawym dopływem rzeki Czarnej. Kierując się na północ, w stronę Augustowa, w km 

662+072 z lewej strony droga krzyŜuje się z drogą powiatową Nr 1397B, prowadzącą 

do miejscowości Kopisk. W km 665+218 zlokalizowany jest wjazd do MOP-u,  
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z projektowanym parkingiem dla samochodów osobowych i dla jednego samochodu 

cięŜarowego z naczepą (TIR) oraz jednego autobusu. TuŜ za parkingiem, po prawej 

stronie droga przebiega przez Rezerwat Karczmisko (nadleśnictwo Knyszyn, obręb 

Lacka Buda, w gminie Czarna Białostocka). Następnie droga po prawej stronie 

krzyŜuje się z drogą powiatową Nr 1420B, prowadzącą do miejscowości Olszanka,  

w km 666+015,6, po czym ok. 200 m na północ omawiany odcinek przecina 

bezimienny ciek będący lewym dopływem Brzozówki – km 666+213. 

Planowany do rozbudowy odcinek drogi krajowej nr 8 przebiega przez grunty 

administrowane przez następujące gminy: Wasilków, Dobrzyniewo DuŜe, Czarna 

Białostocka i Jasionówka. Na potrzeby projektowanej rozbudowy drogi nr 8 

dokonano zmian Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 

gmin: Wasilków, Dobrzyniewo DuŜe i Czarna Białostocka:  

� Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wasilków (Uchwała Nr XXIV/147/2000 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia  

26 października 2000 r.), 

� Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Dobrzyniewo Kościelne (Uchwała Nr VIII-34/99 Rady Gminy w Dobrzyniewie 

Kościelnym z dnia 27 maja 1999 r.), 

� Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna 

Białostocka (Uchwała Nr XXVIII/168/2000 Rady Miejskiej w Czarnej 

Białostockiej z dnia 28 listopada 2000 r.). 

Zmiana miejscowych planów ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy w głównej mierze opierała się na poszerzeniu pasa drogowego na obszarze 

danej gminy o tereny rolno – leśne.  

Gmina Jasionówka nie posiada uchwalonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ww. miejscowe plany 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy zalecają przede wszystkim: 

� organizację monitoringu rzeczywistej uciąŜliwości dla środowiska drogi po 

przebudowie, 

� wykonanie przejść, przepustów dla płazów, gadów, dzikich zwierząt, 
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� wykonanie na obszarach leśnych ogrodzeń zabezpieczających, 

uniemoŜliwiających wtargnięcie dzikich zwierząt na jezdnię,  

a w zakresie ochrony wód między innymi: 

� zlokalizowanie przed wylotami przydroŜnych rowów odwadniających do 

cieków wodnych i obniŜeń terenowych urządzeń podczyszczania wód 

powierzchniowych typu separatory, baseny infiltracyjne, stawy retencyjno – 

sedymentacyjne o uszczelnionym podłoŜu. 

W/w plany stanowią Załącznik Nr 1  niniejszego opracowania. 

 

1.2. Obiekty budowlane, urz ądzenia i zaj ęcie terenu zwi ązane z realizacj ą 

planowanego przedsi ęwzięcia 

 

1.2.1. Skrzy Ŝowania, drogi dojazdowe, pasy do wyprzedzania 

 

Aktualna koncepcja rozwiązań projektowych rozbudowy drogi krajowej nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka zakłada zmianę przekroju drogi na 2 + 1 pasowy 

poprzez wprowadzenie na omawianym odcinku dodatkowych pasów ruchu do 

wyprzedzania. W związku z tym, w ciągu przebudowywanej drogi zaplanowano 

zmianę parametrów technicznych skrzyŜowań z drogami bocznymi, wjazdu i wyjazdu 

z MOP. Wprowadzono takŜe elementy uspokojenia ruchu z wyspami środkowymi,  

z zaprojektowaniem dodatkowych pasów do skrętu w lewo w rejonie skrzyŜowań 

oraz pasów do wyprzedzania na przemian po jednej lub drugiej stronie jezdni. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono powiązania drogi krajowej nr 8 na odcinku 

Katrynka – Przewalanka z drogami publicznymi. 

 
Tabela Nr 2. Powi ązania drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – 

Przewalanka z drogami publicznymi 

Nr Lokalizacja 
skrzy Ŝowania Uwagi 

1 666+015,6 

SkrzyŜowanie z drogą powiatową Nr 1420B do m. 
Olszanka. Zaprojektowano dodatkowy pas do skrętu w 
lewo szerokości 3,5 m poprzez rozmalowanie na 
nawierzchni bitumicznej z wyspą zamykającą. Dodatkowo 
w rejonie skrzyŜowania zaprojektowano dwie typowe 
zatoki autobusowe przy jezdni z dojściami dla pieszych. 
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2 662+072 

SkrzyŜowanie z drogą powiatową Nr 1397B do m. Kopisk. 
Dodatkowo wydzielono pas do skrętu w lewo szerokości 
3,5 m poprzez rozmalowanie na nawierzchni bitumicznej  
z wyspą zamykającą. Dodatkowo zaprojektowano w 
rejonie skrzyŜowania dwie typowe zatoki autobusowe przy 
jezdni z dojściami dla pieszych. 

3 658+971 

SkrzyŜowanie z drogą powiatową  
Nr 1418B do m. Rybniki i drogą gminną wewnętrzną,  
z wydzieleniem na drodze krajowej pasa do skrętu w lewo 
szerokości 3,5 m z wyspą zamykającą środkową oraz 
dwie typowe zatoki autobusowe z dojściami dla pieszych 
z przejściem przez drogę krajową z azylem na wyspie 
środkowej bez jej rozmalowania i oznakowania ze 
względu na mały ruch pieszych. Drogę gminną  
Nr 105426B do m. Kolonia Rybniki podłączono poprzez 
drogę dojazdową przy drodze krajowej do drogi 
powiatowej Nr 1418B do m. Rybniki. 

4 655+187 

SkrzyŜowanie skanalizowane czterowlotowe z drogą 
powiatową Nr 1419B do m. Wólka – Przedmieście  
i z drogą gminną wewnętrzną do wsi Ponikła. Wydzielono 
dodatkowy pas do skrętu w lewo na drogę gminną  
i dojazdową przy drodze krajowej obsługującą przyległe 
tereny zabudowane i działki rolnicze.  
Za skrzyŜowaniem zlokalizowano dwie zatoki autobusowe 
przy jezdni z dojściami dla pieszych poprzez ciągi pieszo 
– jezdne i azyl na drodze głównej bez jej rozmalowania  
i oznakowania ze względu na mały ruch pieszych. 

 

Dodatkowo, po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Knyszyn i Nadleśnictwem 

Dojlidy, wytypowano zjazdy i drogi leśne, które zostaną zlikwidowane lub zamknięte 

szlabanem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych pasów do wyprzedzania.  

W km ok. 658+333 po stronie prawej z kierunku Białegostoku pozostawiono 

wjazd z drogi głównej do osiedla „Leśników”, a pozostałe kierunki tj. wyjazd z osiedla 

oraz zjazd z drogi głównej z kierunku od Augustowa do osiedla będą odbywały się 

poprzez skrzyŜowanie z drogą powiatową Nr 1418B w m. Rybniki. Dodatkowo przed 

wjazdem do osiedla zastosowano pas do skrętu w prawo w celu wyłączenia z ruchu 

samochodów jadących do osiedla, co pozwoli na uniknięcie kolizji z ruchem 

samochodów jadących na wprost (zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

samochodowego). 

W km 665+218 projektuje się wjazd do MOP dla jednego kierunku od strony 

Białegostoku, a wyjazd dla relacji w prawo i w lewo za m. Rybniki. Przed wjazdem do 

MOP równieŜ projektuje się dodatkowy pas do skrętu w prawo oraz zaprojektowano 

zagospodarowanie MOP poprzez wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, 

jednego stanowiska dla samochodów cięŜarowego z naczepą (TIR) i jednego 
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stanowiska dla autobusów oraz oddzielnie przy drodze dojazdowej zatokę do kontroli 

i waŜenia pojazdów. W km 657+592 dopuszczono zjazd na parking ze względu na 

duŜą częstotliwość odwiedzin zarówno przez osoby indywidualne, jak i wycieczki 

(działalność ma być rozszerzona na dydaktyczno – poznawczą dla dzieci  

i młodzieŜy). Dodatkowo na dojeździe w kierunku m. Białystok zaprojektowano w km 

ok. 659+670 zatokę do kontroli pojazdów, a od km 655+612 do km 655+640 

wykorzystano istniejącą nawierzchnię bitumiczną na parking postojowy z zatoką do 

waŜenia i kontroli pojazdów. 

Lokalizacja pasów do wyprzedzania: 

� strona prawa od km 664+243 do km 665+521,5 - długości 1278,5 m, 

� strona lewa od km 663+213 do km 664+083 - długości 870 m, 

� strona prawa od km 662+223 do km 663+148 - długości 925 m, 

strona lewa od km 660+860,5 do km 661+778 - długości 917,5 m, 

� strona prawa od km 659+913 do km 660+795,5 - długości 882,5 m, 

� strona lewa od km 657+673 do km 658+763 - długości 1090 m, 

� strona prawa od km 656+573 do km 657+515,5 - długości 942,5 m, 

� strona lewa od km 655+268 do km 656+423 - długości 1155 m, 

� strona prawa od km 654+548 do km 654+865,5 - długości 317,5 m. 

 

1.2.2. Urządzenia odwadniaj ące 

 
Dla rozbudowywanego odcinka drogi krajowej Nr 8 generalnie przewidziano 

odwodnienie metodą powierzchniowego spływu wód opadowych rowami 

przydroŜnymi i wyjątkowo poprzez kanalizację deszczową (opis poniŜej). Na łukach 

poziomych po stronie wewnętrznej oraz na odcinkach, gdzie moŜe dojść do 

rozmywania poboczy gruntowych zaprojektowano ścieki betonowe trójkątne  

z odprowadzeniem wód do studzienek ściekowych i dalej przykanalikami na skarpę  

i do rowów przydroŜnych. 

 
Projektowana kanalizacja deszczowa 

W km od 660+348 do 661+028 w rejonie rezerwatu Krzemianka, w celu 

ochrony doliny rzeki Krzemianki (środowisko o duŜej wraŜliwości) przewidziano:  

� odwodnienie liniowe i wpusty uliczne zlokalizowane na kanale deszczowym, 
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� budowę urządzeń oczyszczających zebrane wody opadowe, 

� odprowadzanie oczyszczonych wód do zbiornika retencyjnego. 

 

Szczegółowo powyŜsze rozwiązanie przedstawia się następująco: 

Od km 660+348, na długości 430 m, zaprojektowano odwodnienie liniowe za pomocą 

korytek z betonu włóknistego. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur z Ŝywic 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Zbierane poprzez kanalizację wody 

opadowe podczyszczane będą z zawiesiny oraz z węglowodorów ropopochodnych  

w podczyszczalni ścieków złoŜonej z separatora o duŜej przepustowości, 

zintegrowanego z osadnikiem z podwójnym wkładem koalescencyjnym, 

zapewniającym redukcję zanieczyszczeń węglowodorów ropopochodnych na wyjściu 

poniŜej 2,0 mg/l. Podczyszczone w ten sposób ścieki kierowane będą do zbiornika 

retencyjno–oczyszczającego. Zbiornik zaprojektowano jako bezodpływowy,  

w kształcie trójkąta, ze skarpami 1 : 1,5 obsianymi trawą z dnem wyłoŜonym 

pospółką oraz piaskiem. Zlokalizowano go w pasie drogowym przy drodze gminnej 

Nr 105426B prowadzącej do miejscowości Kolonia Rybniki.  

 

PoniŜej Opis projektowanej kanalizacji przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

 

Tabela Nr 3. Projektowane odwodnienie drogi 

Lokalizacja Opis projektowanej kanalizacji 

666+326 ÷ 666+348 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

666+123 ÷ 666+255 
po obu stronach krawędzi przy jezdni – projektowany ściek 
betonowy trójkątny  

665+998 ÷ 666+022 
po prawej stronie drogi projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

665+603 ÷ 665+826 
po stronie lewej przy krawędzi jezdni – projektowany ściek 
betonowy trójkątny  

665+548 ÷ 665+578 ÷ 
665+608 

po prawej stronie drogi projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

665+580 ÷ 665+605 
po lewej stronie drogi projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

665+099 ÷ 656+583 
po stronie lewej przy krawędzi jezdni – projektowany ściek 
betonowy trójkątny  

664+683 ÷ 664+778 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

664+688 ÷ 664+770 
po obu stronach przy krawędzi jezdni – projektowany ściek 
betonowy trójkątny  

663+408 ÷ 663+430 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  
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662+348 ÷ 662+368 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

661+376 ÷ 661+400 
po lewej stroni drogi – projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

661+358 ÷ 661+386 
po prawej stroni drogi – projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

660+348 ÷ 661+028 
po obu stronach drogi projektowane odwodnienie liniowe 
związane z ochroną doliny rzeki Krzemianki 

660+473 ÷ 660+598 

po obu stronach drogi – projektowany kanał deszczowy z 
osadnikiem betonowym na wlocie do studni, kanał przechodzi 
pod drogą na prawą stronę, poprzez separator wody 
odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego 
po prawej stronie drogi 

660+473 ÷ 660+598 
po obu stronach drogi projektowany ściek korytkowy z wpustami 
wg opracowania  

659+498 ÷ 660+355 
po prawej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

660+223 ÷ 660+339 
po lewej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

659+228 ÷ 659+245 
po lewej stroni drogi – projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

659+096 ÷ 659+180 
po prawej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

659+054 ÷ 659+180 
po lewej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

658+748 ÷ 658+964 
po lewej stroni drogi – projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi 

658+353 ÷ 658+653 
po lewej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

658+248 ÷ 658+318 ÷ 
658+348 ÷ 658+353 

projektowany kanał deszczowy przechodzi prawą stronę drogi, 
studzienki kanalizacyjne  

656+218 ÷ 658+243 
po lewej stroni drogi – projektowany kanał deszczowy ze 
studzienką kanalizacyjną  

658+058 ÷ 658+232 
po prawej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

658+058 ÷ 658+220 
po lewej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

657+575 ÷ 657+603 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

656+748 ÷ 657+298 
po lewej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  

656+633 ÷ 656+658 
projektowany kanał deszczowy ze studzienkami kanalizacyjnymi 
(po obu stronach drogi), kanał przechodzi na prawą stronę drogi 

656+108 ÷ 656+188 
po obu stronach krawędzi przy jezdni – projektowany ściek 
betonowy trójkątny  

656+098 ÷ 656+198 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

655+873 ÷ 655+898 
po obu stronach drogi - projektowany kanał deszczowy ze 
studzienkami kanalizacyjnymi  

655+448 ÷ 655+873 
po prawej stronie drogi przy krawędzi jezdni projektowany – ściek 
betonowy trójkątny  
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W ramach rozbudowy odcinka przebudowywane zostaną równieŜ istniejące 

przepusty drogowe, które dzięki temu będą jednocześnie spełniać funkcję urządzeń 

hydrologiczno – hydraulicznych zapewniających i regulujących przepływ wód  

w obrębie zlewni przecinanych przez analizowany odcinek oraz funkcję ekologiczną - 

jako przejścia dla małych i średnich zwierząt. 

PoniŜej tabela przedstawiająca szczegółowo lokalizację i parametry tych 

urządzeń. 

 
Tabela Nr 4. Lokalizacja i parametry ( światło) przebudowy przepustów 

zlokalizowanych na drodze krajowej Nr 8 na odcinku 

Katrynka – Przewalanka w km od 654+548 do 666+405,8 5  

Nr 
przepustu 

Lokalizacja  
[km] 

Parametry ( światło), 
stan istniej ący 

Parametry 
(światło), stan 
projektowany 

(docelowy) 

Uwagi 

Nr 1 654+638 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 12,1 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy,  
2,5 x 1,5 m, 
dł. 37,0 m 

rów odprowadzający 
wody do rzeki 
Czarnej 

Nr 2 655+778 
Przepust Ŝelbetowy, 
2 ø 100 cm,  
dł. 12,2 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy,  
2,5 x 1,5 m, 
dł. 15,0 m 

bezimienny ciek, 
prawy dopływ rzeki 
Czarnej 

Nr 3 657+403 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 100 cm,  
dł. 14,2 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy,  
2,5 x 1,5 m, 
dł. 15,0 m 

bezimienny ciek, 
prawy dopływ rzeki 
Krzemianki 

Nr 4 658+148 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 125 cm,  
dł. 21,5 m 

Przepust z rur 
stalowych 
kroplisty, 
7,55 x 5,51 m,  
dł. 30,0 m 

rów odprowadzający 
wody poprzez stawy 
do Krzemianki 

Nr 5 658+893 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 50 cm,  
dł. 13,8 m 

Przepust stalowy 
łukowy  
2,0 x 0,97 m,  
dł. 21,2 m 

- 

Nr 6 659+138 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 12,2 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
1,5 x 1,5 m,  
dł. 28,0 m 

- 

Nr 7 659+926 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 14,8 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy  
1,5 x 1,5 m, 
dł. 18,0 m 

- 
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Nr 8 660+313 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 100 cm,  
dł. 12,1 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy  
1,5 x 1,5 m, 
dł. 15,0 m 

- 

Nr 9 660+610 
Przepust Ŝelbetowy, 
2 ø 100 cm,  
dł. 12,3 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
4,5 x 2,0 m,  
dł. 15,0 m 

Rzeka Krzemianka, 
prawy dopływ rzeki 
Czarnej 

Nr 10 660+799 
Przepust Ŝelbetowy, 
2 ø 100 cm,  
dł. 12,3 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
4,5 x 2,0 m,  
dł. 15,0 m 

bezimienny ciek, 
lewy dopływ 
Krzemianki 

Nr 11 663+867 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 14,6 m 

Przepust z rur 
stalowych kroplisty  
1,49 x 1,24 m,  
dł. 19,1m 

 

Nr 12 665+141 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 15,5 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
4,5 x 2,0 m,  
dł. 17,0 m 

 

Nr 13 665+784 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 80 cm,  
dł. 14,6 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
4,5 x 2,0 m,  
dł. 15,0 m 

 

Nr 14 666 + 213 
Przepust Ŝelbetowy, 
ø 150 cm,  
dł. 14,0 m 

Przepust 
Ŝelbetowy 
dwudzielny  
4,5 x 2,5 m,  
dł. 16,0 m 

bezimienny ciek, 
lewy dopływ 
Brzozówki 

przejście  
ekologiczne  662+743 - 

Przepust 
Ŝelbetowy 
skrzynkowy  
2,5 x 1,5 m, 
dł. 15,0 m 

Samodzielne 
przejście dla 
zwierząt. 

 

Lokalizację planowanych do budowy przepustów przedstawia Załącznik Nr  2 - 

Sozologia (źródło: W. Kwiatkowski, M. Stepaniuk, K, Gajko, M, Ksepko, 2006 r.). 

 
1.2.3. Przejścia dla zwierz ąt 

 

W celu zapewnienia zwierzętom (płazom, gadom i małym ssakom) moŜliwości 

migracji na drugą stronę jezdni w projekcie przebudowy przepustów przewidziano 

dostosowanie ich takŜe do funkcji ekologicznych.  

Wymienione w poprzednim rozdziale obiekty oznaczone numerami 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 zaprojektowane zostały tak, aby zapewni ć minimalne 
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parametry stawiane takim obiektom , tj. przepustom zespolonym z przejściami  

dla zwierząt małych. Przepusty zostały zlokalizowane w ten sposób, iŜ ciek wodny 

lub rów znajduje się w centralnej części przekroju, ich wysokość wynosi nie mniej niŜ 

1,5 m, a szerokość równa się potrójnej szerokości cieku. Dodatkowo przepusty będą 

posiadać tzw. suchą półkę wyniesioną ponad poziom wody w celu umoŜliwienia 

przemieszczania się zwierząt. 

Oprócz przebudowy istniejących przepustów i dostosowania ich do 

parametrów przejść dla zwierząt, w projekcie przewidziano cztery dodatkowe 

przejścia pod drogą dla płazów i małych ssaków, opisane w projekcie jako: 

� przejścia dla płazów (3 szt.) o parametrach zgodnych z wymogami 

obowiązującymi w tym zakresie (szerokość > 2m, wysokość > 1,5 m, sucha 

półka) - zlokalizowane w km 660+548, 660+698 i 660+848; 

� samodzielne przejście dla małych zwierząt (płazów i drobnych ssaków: lisa, 

gryzoni, ssaków owadoŜernych) zaprojektowane jako - tunel Ŝelbetowy 

skrzynkowy (szerokość 2,5 m, wysokości 1,5 m, długości 15,0 m, co daje 

współczynnik względnej ciasnoty równy 0,25, tj.: powyŜej wymaganej dla tego 

typu przejść wartości - 0,07) – zlokalizowane w km 662+743.  

 

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano równieŜ dwa przejścia dla 

zwierząt duŜych i średnich. Na podstawie ukształtowania terenu wybrano wariant 

przejścia górą, w lokalizacji: 

� przejście górą Nr 1 w km 656+148, 

� przejście górą Nr 2 w km 664+728. 

Oba przejścia przewidziano jako obiekty, dla których ustrój niosący 

zaprojektowano jako łuk stalowy współpracujący z gruntem. Przyjęto następujące 

parametry techniczne przejść: 

� całkowita szerokość obiektu – 76,4 m (w najwęŜszym miejscu pomiędzy 

ekranami - 50 m) 

� długość obiektu w świetle pomiędzy fundamentami – 15,48 m  

� spadek podłuŜny – 2,5 % 

� minimalna grubość nadsypki – 114 cm (w miejscu pozostawienia pasa ruchu)  

i 154 cm w miejscu dodatkowej warstwy z gruntu urodzajnego, 
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� ekrany przeciwolśnieniowe drewniane na fundamentach Ŝelbetowych, 

� geomebrana zabezpieczająca,  

� odwodnienie i drenaŜ, 

� skarpy umocnione kostką kamienną przy wlocie i wylocie drogi. 

Na obydwu przejściach przewidziano 3,5 m pasy dla umoŜliwienia ewentualnego 

przejścia słuŜb leśnych.  

Na dojściach do obiektów oraz na obiektach zaprojektowano zasadzenie 

drzew i krzewów, w celu dostosowania i wtopienia przejść w otaczające środowisko 

leśne. W celu ułatwienia zwierzętom dostania się na przejście, dojścia do obiektu 

zaprojektowano z 12% spadkiem w kaŜdym kierunku.  

 

Dodatkowo wzdłuŜ drogi pod przejściami zaprojektowano ustawienie 

barieroporęczy, a przed i za obiektem – stalowych barier ochronnych w celu 

zabezpieczenia ruchu pojazdów. 

 
1.2.4. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na omawianym odcinku drogi krajowej 

Nr 8 zaprojektowano zwiększenie promieni łuków pionowych wypukłych do 8 000 m ÷ 

12 000 m, co wpłynie na poprawę parametrów widoczności na zatrzymanie dla 

prędkości projektowej 80 km/h. Dodatkowo zaprojektowano spadki podłuŜne od 

0,2 % do 3,6 % i wyjątkowo w płaskim terenie, na krótkich odcinkach - 0,1 % oraz 

podniesiono niweletę drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni do 40 cm. Tak 

przyjęta niweleta drogi głównej zapewni normatywne warunki widoczności, zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu samochodowego, płynność i komfort jazdy i zapewni 

prawidłowe odwodnienie jezdni. 

Planowana wymiana nawierzchni, w tym poprawa szorstkości nawierzchni,  

a takŜe poprawa stanu technicznego poboczy i elementów odwodnienia 

(przebudowa przepustów na obiekty o parametrach umoŜliwiających migrację 

zwierząt) oraz budowa dwóch przejść dla zwierząt średnich i duŜych górą dodatkowo 

wpłyną na ograniczenie moŜliwości wtargnięcia zwierząt na drogę, a tym samym 

poprawę bezpieczeństwa jej funkcjonowania. 

W analizowanym przypadku skutecznym środkiem poprawy bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego jest takŜe zmiana przekroju drogi na 2 + 1 pasowy (wprowadzenie 

dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania) oraz kanalizacja ruchu realizowana 

przez tworzenie wydzielonych pasów ruchu dla relacji skrętnych i budowa 

podłuŜnych wysp kanalizujących oraz oznakowanie poziome. 

Korzystny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa będą wywierały równieŜ 

rozwiązania polegające na ograniczeniu zjazdów na drogę główną, budowie zatok 

autobusowych na obszarach niezabudowanych oraz zamontowaniu stalowych barier 

ochronnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

 

1.2.5. Zajęcie terenu i wycinka drzew 

 

W celu realizacji przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem m.in. 

poszerzenie jezdni czy korekty niektórych łuków poziomych, konieczne stało się 

wykupienie lub przejęcie dodatkowych gruntów pod projektowany, tzw. „nowy” pas 

drogowy. 

Działki te zostały wykupione od właścicieli prywatnych lub przekazane 

GDDKiA Odział w Białymstoku przez gminy oraz Generalna Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Białymstoku na podstawie stosownych porozumień. 

Obecnie łączna powierzchnia „nowego” pasa drogowego, w obrębie którego 

prowadzona będzie rozbudowa - wynosi około 38 ha (poprzednio ok. 35 ha)– bez 

uwzględnienia powierzchni terenu, koniecznego do zajęcia pod górne przejścia dla 

zwierząt. 

 

Tabela Nr 5. Aktualne u Ŝytkowanie terenów w projektowanym pasie 

drogowym 

Aktualne u Ŝytkowane tereny  
w projektowanym pasie drogowym 

Powierzchnia 
[ha] 

Teren leśne  18,74 
Łąki i pastwiska 1,67 
Uprawy, ugory, odłogi 3,21 
Drogi utwardzone 13,37 
Wody 0,01 
Parkingi i pola biwakowe 0,62 
Tereny zabudowane 0,63 
Łącznie powierzchnia pasa drogowego 38,25 
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Korekta łuków i wyjście poza „stary” pas drogowy będą miały miejsce w: 

� km 665+198 do km 665+638 (dawny km 125+710 do km 126+150) – korekta 

łuku po prawej stronie jezdni, 

� km 658+948 do km 660+348 (dawny km 131+000 do km 132+400) – korekta 

łuku po prawej stronie i droga boczna po stronie lewej, 

� km 656+828 do km 657+188 (dawny km 134+160 do km 134+520) – korekta 

łuku po stronie lewej, 

� km 655+268 do km 655+778 (dawny km 135+570 do km 136+080) – korekta 

łuku po stronie prawej, 

� km 654+548 do km 655+268 (dawny km 136+080 do km 136+800) – drogi 

boczne po obu stronach jezdni. 

PowyŜsze działania mieszczą się w „nowym” zaprojektowanym pasie drogowym 

ustalonym wydaną przez Burmistrza Wasilkowa prawomocną decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Realizacja rozwiązań technicznych i budowa urządzeń przewidzianych  

w projekcie rozbudowy wymagają wycięcia drzew i krzewów.  

Wycinka realizowana będzie: 

� na działkach włączonych do projektowanego pasa drogowego i będących 

obecnie własnością GDDKiA - gdzie wycinka konieczna jest m.in. ze względu 

na zaprojektowane dodatkowe jezdnie, korekty łuków oraz pod przebudowę 

urządzeń technicznych (np. rowów przydroŜnych, zjazdów). Dotyczyć to 

będzie działek połoŜonych w obrębie Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka, 

obrębie Rybniki i Katrynka – gm. Wasilków i obrębie Krasne – gm. 

Jasionówka. W tym zakresie Inwestor jest zobowiązany posiadać stosowne 

zezwolenie wydane przez właściwego miejscowo wójta/burmistrza gminy.  

� na działkach będących własnością Lasów Państwowych, w miejscach gdzie 

m.in. konieczna jest poprawa widoczności w obrębie łuków, przebudowa 

istniejących rowów przydroŜnych. Wycinka realizowana będzie po uzgodnieniu 

i uzyskaniu zgody Lasów Państwowych. 

� w związku z budową dwóch górnych przejść dla zwierząt, gdzie zajęcie terenu 
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i usunięcie drzew wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich 

parametrów przejścia. Wycinka realizowana będzie po uzyskaniu tytułu 

własności do działek przeznaczonych pod budowę tych przejść i stosownego 

zezwolenia wydawanego przez właściwego wójta/burmistrza gminy. 

 

1.3. Wpływ planowanego przedsi ęwzięcia na istniej ące elementy sieci 

drogowej 

 
Planowana do rozbudowy droga na odcinku Katrynka – Przewalanka leŜy  

w ciągu drogi krajowej Nr 8. Droga ta, biegnąca od granicy państwa poprzez 

Wrocław – Warszawę – Białystok – Augustów – Budzisko (granica państwa) 

generuje głównie ruch tranzytowy do przejść granicznych w północno – wschodniej 

Polsce. Szacuje się, Ŝe przeciętnie SDR pojazdów cięŜkich na przejściu granicznym 

w Budzisku wynosi ok. 3– 4 tysiące pojazdów/dobę, z czego ok. 2 700 

pojazdów/dobę (w 2005 r.) dociera drogą krajową Nr 8. Analizowana trasa oprócz 

ruchu tranzytowego od strony Warszawy i Lublina (przez Białystok) skupia ruch 

lokalny w kierunku Augustowa i Suwałk. Brak obwodnicy Białegostoku sprawia,  

iŜ cały ruch tranzytowy, przebiega obecnie przez miasto, co obecnie powoduje 

szereg uciąŜliwości zarówno dla miasta, jak i jego mieszkańców.  

Aktualnie prowadzone są przez GDDKiA Oddział Białystok prace 

przygotowawcze zmierzające do ostatecznego ustalenia przebiegu dróg 

ekspresowych S-8 i S-19 (na odcinku Choroszcz /węzeł/ – Dobrzyniewo /węzeł/ drogi 

te będą miały wspólny przebieg). Istniejącą i planowaną infrastrukturę drogową  

w rejonie aglomeracji białostockiej przedstawiono w Załączniku Nr 3  – Infrastruktura 

drogowa w rejonie aglomeracji białostockiej na tle środowiska przyrodniczego 

(źródło: W. Kwiatkowski, K. Gajko, 2006 r.). 

Realizacja powyŜszych przedsięwzięć drogowych (S-8 i S-19) na terenie 

województwa podlaskiego przyczyni się między innymi do znacznego odciąŜenia 

ruchu tranzytowego na istniejącej drodze krajowej Nr 8, a tym samym zmniejszenia 

presji na środowisko oraz tereny zabudowane zlokalizowane wzdłuŜ tej drogi. 

Szczególnie po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 na odcinku Dobrzyniewo 

DuŜe – Knyszyn – Korycin (tzw. duŜej obwodnicy Białegostoku) istniejąca droga 
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krajowa Nr 8 na odcinku od węzła Sochonie do Korycina stanie się drogą  

o charakterze lokalnym. Zmiana ta obejmie równieŜ analizowany w niniejszym 

raporcie odcinek od miejscowości Katrynka do miejscowości Przewalanka.  

PoniŜej przedstawiono prognozy ruchu dla planowanej drogi ekspresowej S-8 

na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin. Prognozy podano zgodnie  

z materiałami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opracowanymi 

dla w/w drogi ekspresowej przez ARCADIS Profil Sp. z o.o. z Warszawy. 

 

Tabela Nr 6. Prognoza ruchu na analizowanym odcinku  drogi 

ekspresowej S-8 dla roku 2015 i 2035 

Ilość pojazdów [poj./dob ę] 
rok 2015 rok 2035 Odcinek drogi 

ogółem poj. ci ęŜkich ogółem poj. ci ęŜkich 

Dobrzyniewo – Knyszyn 8 730 820 30 560 7 040 

Knyszyn - Korycin  11 040 2 110 25 400 7 170 

Źródło:  Materiały środowiskowe do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej na 
odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w ramach duŜej obwodnicy Białegostoku, opracowany przez 
ARCADIS Profil Sp. z o.o. 

 
Tabela Nr 7. Prognoza nat ęŜenia ruchu na poszczególnych odcinkach 

projektowanej trasy S-8 ze zwi ększonym udziałem poj. 

cięŜkich (wycofanie ruchu poj. ci ęŜkich z istniej ącej drogi 

krajowej nr 8) 

Ruch średniodobowy  
w 2015 r. 

Ruch średniodobowy  
w 2035 r. Odcinek drogi 

poj./dob ę  
(24 h) 

Udział poj. 
cięŜkich [%] 

poj./dob ę  
(24 h) 

Udział poj. 
cięŜkich [%] 

Dobrzyniewo - Knyszyn 12 273 35,5 34 584 32,0 

Knyszyn - Korycin 14 583 38,7 29 424 38,0 

Źródło:  Materiały środowiskowe do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej na 
odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w ramach duŜej obwodnicy Białegostoku, opracowany przez 
ARCADIS Profil Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z w/w źródłem szacuje się, iŜ udział pojazdów cięŜkich na planowanej 

drodze ekspresowej S-8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn będzie wynosił: 

9,4 % w 2015 r. i 23 % w 2035 r., a na odcinku Knyszyn – Korycin odpowiednio 

19,1 % i 28,2 %. 

Prognozy wskazują, Ŝe po wycofaniu ruchu pojazdów cięŜkich z istniejącej 
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drogi krajowej nr 8 ich udział na projektowanej drodze ekspresowej S-8, na odcinku 

Dobrzyniewo – Knyszyn wzrośnie o ok. 26,1% w 2015 r. i o ok. 9 % w 2035 r., 

natomiast na odcinku Knyszyn – Korycin odpowiednio o ok. 19,6 % i 9,8 %. r. 

1.4. Przewidywane wielko ści emisji, wynikaj ące z funkcjonowania 

planowanego przedsi ęwzięcia 

 

1.4.1. Przewidywana prognoza ruchu 

 

NatęŜenie ruchu na odcinku Katrynka – Przewalanka, w ciągu drogi krajowej 

Nr 8 obliczono przyjmując za dane wyjściowe wyniki z ostatniego Generalnego 

Pomiaru Ruchu (GPR) z 2005 r.  

Na tej podstawie obliczono odpowiednie prognoz ruchu dla analizowanego 

odcinka drogi krajowej w następujących przedziałach czasowych: 

� rok 2008 – stan aktualny (bez rozbudowy), 

� roku 2010 – planowany rok oddania do uŜytkowania drogi, 

� roku 2020 – 10 lat po oddaniu do uŜytkowania drogi - z rozbiciem na dwa 

warianty: 

o gdy nie zostanie oddana do uŜytkowania droga ekspresowa S-8 na 

odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn - Korycin (ruch pojazdów cięŜkich 

odbywa się dalej droga krajową nr 8) – wariant oznaczony (bez S8), 

o gdy zostanie oddana do uŜytkowania droga ekspresowa S-8 na odcinku 

Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn - Korycin (ruch pojazdów cięŜkich zostanie 

przejęty z analizowanego drogi krajowej nr 8) – wariant oznaczony (+ S8). 

 

Tabela Nr 8. Zestawienie danych o ruchu drogowym na  odcinku Katrynka 

– Przewalanka, w ci ągu drogi krajowej nr 8, wg GPR 2005 

Pojazdy 
Odcinek:  

Białystok - Rybniki  
km 648+500 - km 658+750 

Odcinek: 
Rybniki - Korycin 

km 658+750 - km 679+700 
Pojazdy ogółem 10 066 6 440 

Motocykle 30 19 
Samochody osobowe, 
mikrobusy 

6 603 3 246 

Samochody dostawcze 544 425 
Samochody cięŜarowe bez 
przyczep 312 219 
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Samochody cięŜarowe z 
przyczepami 

2426 2421 

Autobusy 151 84 
Ciągniki rolnicze 0 26 
Rowery 44 6 

W oparciu o wyniki jednogodzinnych pomiarów natęŜenia ruchu w przekrojach 

pomiarowych „Katrynka” i „Rybniki” oraz uwzględniając lokalizację punktów 

pomiarowych w ramach GPR 2005 i ustalone wartości SDR dla poszczególnych 

odcinków stwierdzono, Ŝe dla całego analizowanego odcinka Katrynka  

– Przewalanka miarodajnymi są wartości natęŜenia ruchu ustalone dla odcinka 

Rybniki – Korycin. 

 

Tabela Nr 9. Prognozowane nat ęŜenie ruchu 

Pojazdy 2008 r. 2010 r. 2020 r. 
 (bez S8) 

2020 r.  
 (+S8) 

Pojazdy ogółem 7 372 8 075 12 384 5 893 

Pojazdy 
cięŜarowe  
(>3,5 t i autobusy) 

3 181 3 514 5 609 636 

 

1.4.2. Wody opadowe 

 

Głównymi zanieczyszczeniami wód opadowych z dróg są zawiesiny ogólne, 

węglowodory ropopochodne, metale cięŜkie i sole. Natomiast głównymi źródłami 

zanieczyszczeń są gazy spalinowe, produkty ścierania opon i zuŜytych elementów 

pojazdów, płyny eksploatacyjne z pojazdów, środki stosowane do zimowego 

utrzymania dróg. StęŜenia zanieczyszczeń w wodach opadowych uzaleŜnione są 

przede wszystkim od intensywności i czasu trwania opadu, długości okresu bez 

opadów, natęŜenia ruchu na drodze, rodzaju drogi i jej otoczenia. 

Prognozowane stęŜenia zanieczyszczeń w wodach opadowych spływających  

z analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 8 obliczono dla przedziałów czasowych, 

wariantów i natęŜeń ruchu przedstawionych w pkt. 1.4.1.  

Przy obliczaniu tych zanieczyszczeń zastosowano dwie metody zawarte w: 

� Normie PN - S - 02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

� wewnętrznych dokumentach GDDKiA – Załącznik do Zarządzenie  

Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad „Wytyczne 
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prognozowania stęŜeń zawiesin ogólnych i węglowodorów 

ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”. 

Obie powyŜsze normy wyprowadzają wielkość stęŜeń zanieczyszczeń  

w wodach opadowych w zaleŜności od natęŜenia ruchu (SDR) oraz ilości pasów 

ruchu i rodzaju zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z Polską Normą opracowaną w roku 1997 prognozując wartości 

stęŜeń zanieczyszczeń w ściekach opadowych określa się stęŜenie zawiesiny 

ogólnej oraz stęŜenie substancji ekstrahuj ących si ę eterem  (tzw. substancji 

ropopochodnych). Natomiast zgodnie z obowiązującymi od 2006 r.  przepisami 

uwzględnionymi w „Wytycznych prognozowania stęŜeń zawiesin ogólnych  

i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”, opisując 

zanieczyszczenie wód opadowych, określa się stęŜenie zawiesiny ogólnej  

i węglowodorów ropopochodnych . Węglowodory ropopochodne analizowane przy 

pomocy chromatografii gazowej (metoda analityczna wprowadzona zgodnie  

z zaleceniami w 2006 r. ) zawierają frakcje oleju mineralnego C10-C40. Jest to inny 

zakres niŜ w przypadku substancji ropopochodnych, gdzie opierając się na starej 

metodzie, oznaczano frakcję benzyn C7-C11 oraz frakcji oleju C12-C35.  

 

Dodatkowo w PN przyjmuje się, iŜ stęŜenie substancji ekstrahujących się 

eterem wynosi zawsze 0,08 wartości stęŜeń zawiesiny. Natomiast wytyczne GDDKiA 

(oparte na 1403 pomiarach wód opadowych), ze względu na duŜy rozrzut wyników  

i zbyt duŜą liczbę wyników poniŜej granicy oznaczalności (1105 prób) - nie wskazują 

zaleŜności pomiędzy natęŜeniem ruchu i stęŜeniem węglowodorów ropochodnych. 

Dlatego teŜ zgodnie z tymi wytycznymi w prognozach dla odcinków zamiejskich dróg 

krajowych przy małej wraŜliwości terenu i odbiorników moŜna przyjmować, Ŝe 

stęŜenie węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze niŜ wartość dopuszczalna 

15 mg/l. W przypadku występowania w miejscu wykonywania prognozy wraŜliwego 

terenu lub odbiornika naleŜy przyjąć, Ŝe zagroŜenie i zanieczyszczenie 

węglowodorami ropopochodnymi moŜe nastąpić nawet przy najmniejszym ich 

stęŜeniu. Powoduje to konieczność zastosowania odpowiednio skutecznych 

urządzeń zatrzymujących i podczyszczających węglowodory ropopochodne  

Uwzględniają powyŜsze, wartości stęŜeń na analizowanym odcinku drogi będą 
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kształtować się następująco: 

 

Tabela Nr 10. Prognozowane st ęŜenia zanieczyszcze ń w wodach 

opadowych dla analizowanej drogi według przedziałów  

czasowych, wariantów i nat ęŜeń ruchu okre ślonych  

w rozdziale 1.4.1. 

 
Wariant zerowy – bez rozbudowy (2 pasy ruchu) 

Prognozowane st ęŜenie  
[mg/dm 3] Wskaźnik zanieczyszcze ń  

według Normy PN-S-02204 
2008 r. 2010 r. 2020 r. 

(bez S8) 
2020 r.  
(+S8) 

Zawiesiny ogólne w spływach z 
terenów niezabudowanych 

224,51 243,64 307,44 184,29 

Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym z terenów 
niezabudowanych 

17,96 19,49 24,59 14,74 

Zawiesiny ogólne w spływach z 
terenów zabudowanych 

272,11 293,48 367,26 227,14 

Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym z terenów zabudowanych 

21,77 23,48 29,38 18,17 

Prognozowane st ęŜenie  
[mg/dm 3] Wskaźnik zanieczyszcze ń według 

Zarządzenia 29 GDDKiA 
2008 r. 2010 r. 2020 r. 

(bez S8) 
2020 r.  
(+S8) 

Zawiesiny ogólne  79,81 83,75 105,01 70,80 
Węglowodory ropopochodne < 15* < 15* < 15* < 15* 
Źródło: Obliczenia własne  

 
Wariant inwestycyjny (3 pasy ruchu) 

Prognozowane st ęŜenie  
[mg/dm 3] Wskaźnik zanieczyszcze ń  

według Normy PN-S-02204 
2010 r. 2020 r. 

(bez S8) 
2020 r.  
(+S8) 

Zawiesiny ogólne w spływach z terenów 
niezabudowanych 

162,48 205,02 122,90 

Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym z terenów niezabudowanych 

13,00 16,40 9,83 

Zawiesiny ogólne w spływach z terenów 
zabudowanych 

195,71 244,91 151,48 

Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym z terenów zabudowanych 

15,66 19,59 12,12 

Prognozowane st ęŜenie  
[mg/dm 3] Wskaźnik zanieczyszcze ń według 

Zarządzenia 29 GDDKiA 
2010 r. 2020 r. 

(bez S8) 
2020 r.  
(+S8) 

Zawiesiny ogólne  83,75 105,01 70,80 
Węglowodory ropopochodne < 15* < 15* < 15* 
Źródło: Obliczenia własne  

*z wyłączeniem przejścia doliny Krzemianki, którą uznano za środowisko wraŜliwe 
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Jak wynika z obliczeń zamieszczonych w powyŜszej tabeli, wyliczone przy 

zastosowaniu wzorów empirycznych za Polską Normą, stęŜenia zanieczyszczeń dają 

zwykle wyniki zawyŜone w porównaniu z pomiarami rzeczywistymi, w związku  

z czym wyniki za PN naleŜy je traktować jako stęŜenia maksymalne. 

 

Za wielkości realne przyjąć moŜna stęŜenia obliczone na podstawie 

wytycznych GDDKiA, które opracowane zostały na podstawie rzeczywistych 

pomiarów wykonanych przy 68 drogach krajowych. 

 

Projekt rozbudowy drogi przewiduje odwodnienie drogi metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych rowami przydroŜnymi, a w obszarze 

uznanym za szczególnie wraŜliwy (rezerwat Krzemianka od km 660+348 do km 

661+028) - kanalizacją deszczową z odprowadzaniem do urządzeń oczyszczających 

i zbiornika retencyjnego. 

Odwodnienie powierzchniowe drogi za pomocą prawidłowo eksploatowanych 

rowów przydroŜnych stanowi podstawowe i efektywne zabezpieczenie środowiska 

przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych z dróg. Na powierzchniach 

porośniętych trawą uzyskuje się bardzo dobre efekty oczyszczania wód opadowych. 

Z badań prowadzonych m. in. przez Instytut Ochrony Środowiska („Ograniczanie 

zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg – ocen technologii i zasad 

wyboru”, H. Sawicka – Siarkiewicz, IOS, 2003 r.) wynika, Ŝe w przypowierzchniowej 

warstwie gruntu obsianego trawą, o grubości ok. 30 cm następuje redukcja zawiesin, 

metali cięŜkich, węglowodorów ropopochodnych, przy czym efekt oczyszczania 

zaleŜy od pory roku, intensywności spływu ścieków opadowych oraz 

przepuszczalności gruntu. Zastosowanie rowów trawiastych, powierzchni trawiastych 

pozwala na uzyskanie redukcji zawiesin ogólnych na poziomie 40 – 90%, natomiast 

efekt oczyszczania spływów opadowych z węglowodorów ropopochodnych wynosi 

od 20 do 90%. 

Natomiast wody opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej kierowane 

będą do podczyszczalni ścieków gdzie zostaną oczyszczone w zintegrowanym  

z osadnikiem separatorze o duŜej przepustowości zawiesiny poniŜej obowiązujących 



Raport o oddziaływaniu na środowisko  
planowanego przedsi ęwzięcia zwi ązanego z rozbudow ą drogi krajowej Nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka 
 
 

 

EKOTON Sp. z o.o. Białystok 2008 
Wszelkie prawa zastrzeŜone 

 

31

norm. Tak podczyszczone, skierowane zostaną następnie do zbiornika retencyjno-

oczyszczającego, gdzie ulegną dalszemu oczyszczaniu w procesach 

sedymentacyjnych i biologicznych. Zgodnie z cytowanym wyŜej opracowaniem, dla 

takich zbiorników przyjmuje się 80% efekt oczyszczania. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze zakłada się, iŜ w przypadku systematycznej, 

właściwej eksploatacji projektowanych urządzeń (rowów, kanalizacji deszczowej, 

zespołu podczyszczającego) jakość wód opadowych odprowadzanych  

z analizowanego odcinka do wód i do ziemi będzie spełniała wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, 

poz. 984), tzn., Ŝe zawartość zawiesin ogólnych wyniesie nie więcej niŜ 100 mg/dm3, 

a węglowodorów ropopochodnych nie więcej niŜ 15 mg/dm3. 

 

1.4.3. Wytwarzanie odpadów 

 

W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na rozbudowie drogi 

krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka, zarówno w fazie budowy, jak  

i eksploatacji powstawać będą róŜnego rodzaju odpady, których podstawowym 

źródłem będą prace związane z: 

� rozbiórką istniejących elementów drogi, 

� wycinką drzew i krzewów, 

� robotami ziemnymi, 

� budową nowych elementów drogi, 

oraz po oddaniu drogi do uŜytkowania: 

� bieŜącą eksploatacją istniejącej drogi (m.in. czyszczeniem kanalizacji 

deszczowej, rowów, separatora, zbiornika). 

PoniŜej przedstawiono rodzaje odpadów, jakie mogą powstawać w fazie 

budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 
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Tabela Nr 11. Rodzaje i ilo ści odpadów, które mog ą powstawa ć w fazie 

budowy 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Prognozowana ilo ść 
[Mg] 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  
i remontów 

20 

17 01 02 Gruz ceglany 20 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 000 
17 02 01 Drewno 1 000 
17 03 02 Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01* 2 000 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 
17 05 03* 

500 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu nie 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 500 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 
 

Tabela Nr 12. Rodzaje i ilo ści odpadów, które mog ą powstawa ć w fazie 

eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Prognozowana ilo ść 
[Mg] 

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 
separatorach 

0,2 

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 0,2 

13 05 07* 
Zaolejona woda z odwadniania olejów  
w separatorach 0,2 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników  
i z odwadniania olejów w separatorach 

0,4 

 

Podane w w/w tabelach ilości odpadów są danymi przybliŜonymi, gdyŜ 

faktyczne ilości odpadów powstających w trakcie rozbudowy analizowanego odcinka 

drogi krajowej nr 8 są trudne do oszacowania. Ilość odpadów powstających w fazie 

eksploatacji będzie niewielka i związana głównie z funkcjonowaniem urządzeń 

odwadniających 

Zgodnie z ustawą o odpadach, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, 

wytwórcą odpadów będzie podmiot świadczący usługę w zakresie rozbiórki i budowy 

oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. 

Obowiązkiem takiego podmiotu jest, przed rozpoczęciem prac, uregulowanie stanu 

formalno–prawnego w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

 

Dodatkowo w fazie eksploatacji moŜe dojść do wytworzenia odpadów 

powstałych w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, które zgodnie z katalogiem 
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odpadów klasyfikowane są jako odpady o kodzie: 16 81 01* – odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne oraz 16 81 02 – odpady inne niŜ wymienione  

w 16 81 01*. Ilość odpadów powstałych w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 

uzaleŜniona będzie przede wszystkim od skali awarii i rodzaju uwolnionej substancji, 

a takŜe od czasu podjęcia akcji ratowniczej i wyposaŜenia słuŜb ratowniczych  

w środki techniczne, w związku z czym ilość powstających odpadów, w trakcie 

trwania akcji jest trudna do oszacowania. 

 

1.4.4. Emisja zanieczyszcze ń do powietrza  

 

Wariant polegaj ący na niepodejmowaniu przedsi ęwzięcia 

W przypadku niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia wielkość emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz jej wpływ na jakość powietrza atmosferycznego  

w rejonie analizowanej inwestycji określono przy załoŜonym natęŜeniu ruchu 

pojazdów na 2008 r. 

 

Tabela Nr 13. Przyj ęte do oblicze ń natęŜenie ruchu dla wariantu zerowego 

rok 2008 rok 2010 
rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020  
(+S8) Pojazdy 

poj./dob ę 

pojazdy 
ogółem 7372 8075 12384 5893 

pojazdy 
cięŜarowe 3181 3514 5609 636 

 

Określenie wielkości emisji 

Wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych 

oszacowano stosując jako bazowe wskaźniki emisji zaczerpnięte z „Opracowania 

oprogramowania do wyznaczania charakterystyk emisji z silników spalinowych 

pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko” prof. dr hab. inŜ. Zdzisława 

Chłopka.  

W związku z faktem, iŜ obecnie produkowane samochody muszą spełniać 

bardziej restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń w spalinach (EURO IV), a od 

2009 roku EURO V - skutkuje to znacznym obniŜeniem wielkości emisji z silników 
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spalinowych w stosunku do obecnie uŜytkowanych.  

Po analizie wymagań stawianych producentom samochodów, dla potrzeb 

obliczeń, skorygowano współczynniki emisji poprzez ich odpowiednią redukcję: o 

30% w przypadku roku 2010 i o 70% w przypadku roku 2020.  

Uwzględniając powyŜsze dla poszczególnych grup samochodów wyniosą one: 

 

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji) 

rok 2008 
Grupa pojazdów Prędk. km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

samochody 
osobowe 70 2,14671 0,01805 0,31061 0,21743 0,06523 0,64318 0,01088 0,03120 

samochody 
cięŜarowe 60 1,83166 0,01905 0,97692 0,68385 0,20515 5,29894 0,32355 0,45256 

 

rok 2010 
Grupa pojazdów Prędk. km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

samochody 
osobowe 70 1,50270 0,01263 0,21743 0,15220 0,04566 0,45023 0,00762 0,02184 

samochody 
cięŜarowe 60 1,28216 0,01334 0,68385 0,47869 0,14361 3,70926 0,22649 0,31679 

 

rok 2020 

Grupa pojazdów Prędk. km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 
samochody 

osobowe 70 0,64401 0,00541 0,09318 0,06523 0,01957 0,19295 0,00327 0,00936 

samochody 
cięŜarowe 60  0,54950 0,00572 0,29308 0,20515 0,06155 1,58968 0,09707 0,13577 

 

Wielkość emisji rocznej [kg] 

Zanieczyszczenie 2008 rok 2010 rok 2020 rok 
(bez S8) 

2020 rok 
(+S8) 

tlenek węgla 64332,23 49032,57 32218,63 16171,34 
benzen 593,64 452,47 297,30 138,77 
węglowodory 19587,44 14929,10 9809,70 2884,10 
tlenki azotu 87862,60 66966,88 44003,02 8476,77 
pył 4863,85 3707,11 2435,90 322,25 
dwutlenek siarki 7085,12 5400,12 3548,33 560,67 

 

Zgodnie z metodyką źródło liniowe, jakim jest odcinek drogi, podzielono na emitory 

punktowe o jednakowej emisji zanieczyszczeń. 

Obliczeń dokonano w dwóch siatkach obliczeniowych ze względu na duŜy rozmiar 

źródła. 
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Wyniki obliczeń: 

PoniŜej przedstawiono zestawienie maksymalnych stęŜeń zanieczyszczeń 

osiąganych w powietrzu atmosferycznym: 

 

I. siatka obliczeniowa obejmująca południową część rozpatrywanego odcinka od 

654+548 km do 660+848 km. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stęŜeń zanieczyszczeń w sieci receptorów [µg/m3] 

Zanieczyszczenie 2008 rok 2010 rok 2020 rok 
(bez S8) 

2020 rok 
(+S8) 

benzen 0,0865 0,0662 0,0435 0,0203 
tlenki azotu 5,5031 4,2156 2,7700 0,5336 
dwutlenek siarki 1,0320 0,7906 0,5195 0,0821 
pył zawieszony 
PM10 

0,3542 0,2714 0,1783 0,0236 

tlenek węgla 9,3705 7,1783 4,7167 2,3675 
węglowodory 
alifatyczne 

1,9971 1,5299 1,0053 0,2956 

węglowodory 
aromatyczne 

0,5991 0,4590 0,3016 0,0887 

 

II. siatka obliczeniowa obejmująca północną część rozpatrywanego odcinka od 

660+848 km do 666+405,85 km 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stęŜeń zanieczyszczeń  w sieci receptorów [µg/m3] 

Zanieczyszczenie  2008 rok 2010 rok 2020 rok 
(bez S8) 

2020 rok 
(+ S8) 

benzen 0,0736 0,0596 0,0392 0,0183 
tlenki azotu 4,3965 3,7925 2,4920 0,4801 
dwutlenek siarki 0,8177 0,7112 0,4673 0,0738 
pył zawieszony 
PM10 

0,2790 0,2441 0,1604 0,0212 

tlenek węgla 8,0326 6,4577 4,2433 2,1298 
węglowodory 
alifatyczne 

1,6337 1,3763 0,9044 0,2659 

węglowodory 
aromatyczne 

0,4901 0,4129 0,2713 0,0798 
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Wariant polegaj ący na realizacji przedsi ęwzięcia 

 

Faza prac drogowych 

W fazie budowy nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza zarówno 

zorganizowana jak i niezorganizowana. Spowodowana ona będzie pracą maszyn 

budowlanych i środków transportu emitujących zanieczyszczenia powstające ze 

spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, 

węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do emisji pyłów podczas 

prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach nieutwardzonych  

a takŜe emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni bitumicznych. 

Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony do 

dość krótkiego okresu czasu. Dlatego teŜ nie będzie powodować znacznych 

uciąŜliwości i kumulacji w środowisku. 

 

Faza eksploatacji 

W celu analizy wpływu zanieczyszczeń emitowanych w związku  

z funkcjonowaniem rozbudowanego odcinka drogi Nr 8 Katrynka – Przewalanka na 

jakość powietrza atmosferycznego posłuŜono się programem OPERAT 2000, 

opracowanym zgodnie z metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu 

zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, 

poz. 12). 

Do obliczeń przyjęto następujące załoŜenia: 

� wielkości emisji przedstawione w dalszej części opracowania, 

� temperatura spalin na wylocie z rury wydechowej T = 303 °C, 

� wylot boczny – współczynnik wyniesienia K = 0, 

� tło zanieczyszczeń w wysokości 10% wartości odniesienia, 

� róŜa wiatrów ze stacji meteorologicznej Białystok, 

� współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 = 0,685 

(charakteryzujący występujące w otoczeniu lasy, pola uprawne oraz łąki  

i pastwiska). 
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Określenie wielkości emisji 

Wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych 

oszacowano stosując jako bazowe wskaźniki emisji zaczerpnięte z „Opracowania 

oprogramowania do wyznaczania charakterystyk emisji z silników spalinowych 

pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko” prof. dr hab. inŜ. Zdzisława 

Chłopka. W związku z faktem, iŜ obecnie produkowane samochody muszą spełniać 

bardziej restrykcyjne normy emisji zanieczyszczeń w spalinach (EURO IV), a od 

2009 roku EURO V - skutkuje to znacznym obniŜeniem wielkości emisji z silników 

spalinowych w stosunku do obecnie uŜytkowanych. Po analizie wymagań stawianych 

producentom samochodów, dla potrzeb obliczeń, skorygowano współczynniki emisji 

poprzez ich odpowiednią redukcję: o 30% w przypadku roku 2010 i o 70%  

w przypadku roku 2020. Wynoszą one dla poszczególnych grup samochodów: 

 

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)  

rok 2010 
Grupa pojazdów Prędk. km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

samochody 
osobowe 100 1,36634  0,00707 0,11967 0,08377 0,02513 0,50488 0,00976 0,02474 

samochody 
cięŜarowe 90 1,07925  0,00619 0,37805 0,26464 0,07939 3,70739 0,18517 0,33753 

 

rok 2020 
Grupa pojazdów Prędk. km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

samochody 
osobowe 100 0,58557 0,00303 0,05129 0,03590 0,01077 0,21638 0,00418 0,01060 

samochody 
cięŜarowe 90 0,46253 0,00265 0,16202 0,11342 0,03402 1,58888 0,07936 0,14466 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń oraz jej wpływ na jakość powietrza 

atmosferycznego w rejonie analizowanej drogi po zrealizowaniu inwestycji określono 

w trzech przypadkach: 

� przy załoŜonym natęŜeniu ruchu pojazdów na 2010 rok (rok oddania do 

uŜytkowania), 

� przy załoŜonym natęŜeniu ruchu pojazdów na 2020 rok (bez S8), 

� przy załoŜonym natęŜeniu ruchu pojazdów zgodnie z prognozą na 2020 rok, po 

oddaniu do uŜytku drogi ekspresowej na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn 

- Korycin w ramach duŜej obwodnicy Białegostoku (+S8). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko  
planowanego przedsi ęwzięcia zwi ązanego z rozbudow ą drogi krajowej Nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka 
 
 

 

EKOTON Sp. z o.o. Białystok 2008 
Wszelkie prawa zastrzeŜone 

 

38

Przyjęte do obliczeń natęŜenie ruchu 

rok 2010 rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020 
(+S8) Pojazdy 

poj./dobę 
pojazdy ogółem 8075 12384 5893 
pojazdy cięŜarowe 3514 5609 636 

 

Wielkość emisji rocznej [kg] 

Zanieczyszczenie  rok 2010 rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020 
(+S8) 

tlenek węgla 43222,22 28400,71 14629,22 
benzen 233,02 153,12 76,31 
węglowodory 8243,15 5416,44 1591,39 
tlenki azotu 67987,66 44673,75 9024,15 
pył 3098,80 2036,19 298,60 
dwutlenek siarki 5781,85 3799,16 612,62 

 

Zgodnie z metodyką źródło liniowe, jakim jest odcinek drogi, podzielono na emitory 

punktowe o jednakowej emisji zanieczyszczeń. 

Obliczeń dokonano w dwóch siatkach obliczeniowych ze względu na duŜy rozmiar 

źródła. 

 

Wyniki obliczeń: 

PoniŜej przedstawiono zestawienie maksymalnych stęŜeń zanieczyszczeń 

osiąganych w powietrzu atmosferycznym: 

 

I. siatka obliczeniowa obejmująca południową część rozpatrywanego odcinka od 

654+548 km do 660+848 km. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stęŜeń zanieczyszczeń w sieci receptorów 

[µg/m3] 

Zanieczyszczenie rok 2010 rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020 
(+S8) 

benzen 0,0390 0,0224 0,0112 
tlenki azotu 4,8913 2,8123 0,5681 
dwutlenek siarki 0,9674 0,5562 0,0897 
pył zawieszony PM10 0,2592 0,1490 0,0219 
tlenek węgla 7,2316 4,1578 2,1417 
węglowodory alifatyczne 0,9654 0,5551 0,1631 
węglowodory aromatyczne 0,2896 0,1665 0,0489 
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II. siatka obliczeniowa obejmująca północną część rozpatrywanego odcinka od 

660+848 km do 666+405,85 km 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stęŜeń zanieczyszczeń  w sieci receptorów 

[µg/m3] 

Zanieczyszczenie rok 2010 rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020 
(+S8) 

benzen 0,0307 0,0202 0,0101 
tlenki azotu 3,8503 2,5300 0,5111 
dwutlenek siarki 0,7615 0,5004 0,0807 
pył zawieszony PM10 0,2041 0,1341 0,0197 
tlenek węgla 5,6924 3,7404 1,9267 
węglowodory alifatyczne 0,7599 0,4993 0,1467 
węglowodory aromatyczne 0,2280 0,1498 0,0440 

 

Jak wynika z przedstawionych powyŜej zestawień, eksploatacja odcinka 

Katrynka – Przewalanka drogi Nr 8 po rozbudowie nie spowoduje nadmiernego 

obciąŜenia środowiska. StęŜenia maksymalne godzinowe oraz średnioroczne 

wszystkich emitowanych zanieczyszcze ń nie przekraczaj ą warto ści 

dopuszczalnych . 

 

Porównanie wielkości emisji z omawianego odcinka drogi dla wariantu 

polegającego na nie podejmowaniu realizacji przedsięwzięcia (oraz stanu obecnego 

z 2008 roku) oraz w przypadku dokonania rozbudowy drogi przedstawia poniŜsza 

tabela: 

2008 rok rok 2010 2020 rok 
(bez S8) 

rok 2020 
(bez S8) Zanieczyszczenie 

bez realizacji 
inwestycji 

bez realizacji 
inwestycji po rozbudowie  bez realizacji 

inwestycji po rozbudowie 

tlenek węgla 64332,23 49 032,57 43 222,22 32 218,63 28 400,71 
benzen 593,64 452,47 233,02 297,30 153,12 
węglowodory 19587,44 14 929,10 8 243,15 9 809,70 5 416,44 
tlenki azotu 87862,60 66 966,88 67 987,66 44 003,02 44 673,75 
pył 4863,85 3 707,11 3 098,80 2 435,90 2 036,19 
dwutlenek siarki 7085,12 5 400,12 5 781,85 3 548,33 3 799,16 

 

Graficzne i liczbowe przedstawienie wyników rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń emitowanych w wyniku funkcjonowania drogi przedstawiono  

w Załączniku Nr 4.  
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1.4.5. Hałas 

 

Faza eksploatacji 

W celu oszacowania wpływu odcinka drogi nr 8 Katrynka – Przewalanka na 

klimat akustyczny otoczenia, dokonano obliczeń za pomocą programu Trafiic Noise 

2006 SE słuŜącego do prognozowania hałasu drogowego. Opiera się on o tzw. 

tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską krajową metodą obliczeniową 

„NMPB-Routes-96”. Metodyka ta jest zalecana w Dyrektywie 2002/49/EU do 

stosowania w krajach członkowskich UE. 

Obliczeń dokonano dla następujących wariantów: 

1. Wariant zerowy – bez rozbudowy: 

• natęŜenie ruchu z 2008 roku, 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2010 roku, 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2020 roku (bez S8), 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2020 roku po uruchomieniu obwodnicy 

Białegostoku (+S8), 

2. Wariant inwestycyjny – po zrealizowaniu rozbudowy: 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2010 roku - po oddaniu planowanego 

odcinka do uŜytkowania, 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2020 roku – 10 lat po oddaniu planowanego 

odcinka do uŜytkowania (bez S8), 

• natęŜenie ruchu prognozowane w 2020 roku – 10 lat po oddaniu planowanego 

odcinka do uŜytkowania (+ S8), 

 

Do obliczeń posłuŜono się zestawieniem danych o ruchu drogowym na 

odcinku drogi krajowej nr 8 według GPR 2005 r. oraz prognozy ruchu na lata 2010  

i 2020 r.  

 

NatęŜenie ruchu 

rok 2008 rok 2010 rok 2020 
(bez S8) 

rok 2020  
(+S8)) Pojazdy 

poj./dobę 
pojazdy ogółem 7372 8075 12384 5893 
pojazdy cięŜarowe 3181 3514 5609 636 
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Zgodnie z metodyką załoŜono, iŜ 87% ruchu odbywa się w porze dnia, a 13% 

przypada na godziny nocne. Udział samochodów cięŜarowych przyjęto 43% dla 2008 

roku, 43% dla 2010 roku i 45% dla roku 2020. 

Dodatkowo przeprowadzono analizę oddziaływania na klimat akustyczny 

omawianego odcinka drogi Katrynka – Przewalanka w 2020 roku dla wariantu 

uwzględniającego oddanie do uŜytku drogi ekspresowej na odcinku Dobrzyniewo 

DuŜe – Knyszyn - Korycin w ramach duŜej obwodnicy Białegostoku. W związku z tym 

udział samochodów cięŜarowych spadnie do 10% ogólnej liczby pojazdów 

poruszających się po drodze Nr 8. 

Obliczenia przeprowadzono w siatce receptorów, a takŜe w 12 punktach 

pomiarowych przy elewacji wszystkich budynków mieszkalnych występujących  

w pobliŜu drogi Nr 8.  

Lokalizację punktów pomiarowych – odpowiadająca jednocześnie lokalizacji 

wszystkich budynków mieszkalnych wyst ępujących przy omawianym odcinku 

drogi  -  przedstawiono na mapach zasięgu hałasu. 

 

Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Wariant polegaj ący na niepodejmowaniu przedsi ęwzięcia 

Poziom hałasu db(A) 

2008 rok 2010 rok 2020 rok 
(bez S8) 

2020 rok  
(+S8) 

Numer 
punktu  

pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy 
Katrynka 

1. 66,3 60,2 66,7 60,6 68,7 62,6 61,8 55,6 
2. 63,8 57,7 64,2 58,0 66,2 60,0 59,2 53,1 
3. 63,7 57,5 64,0 57,9 66,0 59,9 59,1 52,9 
4. 63,5 57,4 63,9 57,8 65,9 59,8 59,0 52,8 
5. 61,7 55,6 62,1 55,9 64,1 57,9 57,2 51,0 
6. 60,4 54,3 60,8 54,7 62,8 56,7 55,9 49,8 
7. 60,5 54,4 60,9 54,8 62,9 56,8 56,0 49,8 

Rybniki 
8. 68,5 62,4 68,9 62,8 70,9 64,8 64,0 57,8 
9. 67,1 61,0 67,5 61,4 69,5 63,4 62,6 56,4 
10. 63,5 57,3 63,9 57,7 65,9 59,7 58,9 52,8 
11. 61,6 55,5 62,0 55,9 64,0 57,9 57,1 50,9 
12. 65,9 59,8 66,3 60,1 68,3 62,1 61,3 55,1 

Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki, które przekraczają poziomy dopuszczalne 
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Wariant polegaj ący na realizacji przedsi ęwzięcia 

Poziom hałasu dB(A) 

2010 rok 2020 rok 
(bez S8) 

2020 rok  
(+S8) 

Numer 
punktu  

pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy 
Katarynka 

1. 64,8 58,6 66,8 60,6 59,8 53,7 
2. 62,2 56,1 64,2 58,1 57,3 51,2 
3. 62,1 55,9 64,1 57,9 57,2 51,0 
4. 62,0 55,8 63,9 57,8 57,1 50,9 
5. 60,2 54,0 62,1 56,0 55,3 49,1 
6. 58,9 52,7 60,9 54,7 54,1 47,9 
7. 59,0 52,8 60,9 54,8 54,2 48,0 

Rybniki 
8. 67,0 60,9 69,0 62,9 62,0 55,9 
9. 65,6 59,4 67,6 61,4 60,6 54,5 
10. 61,9 55,8 63,9 57,8 57,0 50,9 
11. 60,1 53,9 62,0 55,9 55,3 49,1 
12. 64,3 58,2 66,3 60,2 59,4 53,2 

Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki, które przekraczają poziomy dopuszczalne 

 

Jak wynika z powyŜszego dopuszczalne poziomy hałasu (60 dB dla pory dnia  

i 50 dB dla pory nocy) zostaną przekroczone. Największe przekroczenia odnotowano 

w pobliŜu budynków mieszkalnych połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

Dla analizowanych wariantów bez realizacji przedsięwzięcia przekroczenia 

występują w części punktów pomiarowych dla pory dnia i we wszystkich punktach 

pomiarowych w porze nocy. Stan taki ma miejsce przy aktualnej złej nawierzchni 

jezdni oraz ruchu pulsacyjnym zarówno przy natęŜeniu ruchu z 2008 roku jak  

i prognozowanych natęŜeniach dla 2010 i 2020 roku. Jedynie w wariancie 

uwzględniającym wybudowanie obwodnicy Białegostoku przekroczenia występują  

w 2 punktach w porze dnia i 8 punktach w porze nocy. Spowodowane jest to 

zmniejszeniem natęŜenia ruchu pojazdów oraz procentowego udziału pojazdów 

cięŜkich. 

Dla wariantu polegającego na wykonaniu planowanej rozbudowy omawianego 

odcinka drogi przy prognozowanym natęŜeniu ruchu w 2010 roku równieŜ występują 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w zadanych punktach pomiarowych. 

Natomiast przy załoŜeniu oddania do uŜytku obwodnicy Białegostoku (co według 

planów GDDKiA nastąpić ma w 2015 roku) i udziale pojazdów cięŜkich na poziomie 

10% dopuszczalne poziomy hałasu w porze dnia zostaną dotrzymane w większości 

punktów pomiarowych. Jedynie w dwóch z nich oszacowanie wykazało nieznaczne 
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przekroczenia (o 0,6 dB i o 2 dB – porównywalne z błędem metody). RównieŜ  

w porze nocy zaobserwować moŜna znaczny spadek poziomu hałasu i brak 

przekroczeń w 4 punktach pomiarowych. Jednak w pozostałych punktach 

przekroczenia te występują. 

Jak wykazano powyŜej rodzaj nawierzchni jezdni, jej szerokość a co za tym 

idzie płynność poruszania się pojazdów i głównie natęŜenie ruchu oraz udział 

pojazdów cięŜkich w ogólnej liczbie pojazdów mają wpływ na jakość klimatu 

akustycznego w badanych punktach. Dla złego stanu jezdni poziomy hałasu b ędą 

o około 2 dB wy Ŝsze ni Ŝ przy gładkim asfalcie po rozbudowie. Wynika z tego  

jednoznacznie, i Ŝ realizacja omawianego zamierzenia inwestycyjnego 

spowoduje polepszenie klimatu akustycznego w stosun ku do sytuacji gdyby 

zaniechano rozbudowy.  

Porównując wyniki poziomów hałasu w tych samych punktach pomiarowych w 

roku 2010 dla wariantu zerowego oraz stanu po oddaniu do uŜytkowania 

planowanego przedsięwzięcia otrzymamy następujące zestawienie: 

 
Poziom hałasu db(A) w 2010 roku 

Wariant zerowy Wariant 
inwestycyjny Wariant zerowy Wariant 

inwestycyjny 
Numer 
punktu  

pora dnia [60 dB] pora nocy [50 dB] 
Katarynka 

1 66,7 64,8 60,6 58,6 
2 64,2 62,2 58,0 56,1 
3 64,0 62,1 57,9 55,9 
4 63,9 62,0 57,8 55,8 
5 62,1 60,2 55,9 54,0 
6 60,8 58,9 54,7 52,7 
7 60,9 59,0 54,8 52,8 

Rybniki 
8 68,9 67,0 62,8 60,9 
9 67,5 65,6 61,4 59,4 
10 63,9 61,9 57,7 55,8 
11 62,0 60,1 55,9 53,9 
12 66,3 64,3 60,1 58,2 

Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki, które przekraczają poziomy dopuszczalne 

 
PowyŜsza tabela jednoznacznie wskazuje, iŜ rozbudowa odcinka drogi Nr 8 

Katrynka-Przewalanka, poprzez poprawę nawierzchni jezdni i płynności ruchu, 

przyczyni się do polepszenia klimatu akustycznego w otaczającym rejonie.  

We wszystkich punktach obliczeniowych następuje spadek natęŜenia hałasu  

o blisko 2 dB. 
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Graficzne przedstawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu  

w środowisku przedstawiono w Załączniku Nr 5.  

W projekcie rozbudowy analizowanego odcinka drogi krajowej nr 8, na 

aktualnym etapie nie przewiduje się budowy ekranów akustycznych, na co wpłynęły 

przede wszystkim czynniki ekonomiczne (wysokie koszty budowy urządzeń 

ochronnych), trudności techniczne (wąski pas drogowy) oraz fakt, iŜ w juŜ 2015 roku 

planowane jest oddanie do uŜytkowania drogi S8 Dobrzyniewo DuŜe – Korycin 

przejmującej ruch pojazdów cięŜkich będących głównym źródłem 

ponadnormatywnego hałasu na tej drodze.  

W celu określenia faktycznego poziomu hałasu, moŜliwości technicznych 

realizacji ekranów oraz związanych z tym kosztów ekonomicznych zaleca się w tym 

zakresie przeprowadzenie analizy porealizacyjnej po oddaniu odcinka do 

uŜytkowania. 

 

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, obj ętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia 

 

2.1. Wody podziemne i powierzchniowe 

 

Ze względu na budowę geologiczną stosunki wodne trasy inwestycji 

reprezentują typowy układ hydrograficzny peryglacjalnych wysoczyzn NiŜu 

Polskiego, zbudowanych z piaszczysto - Ŝwirowych wzniesień kemowych lub stoliw 

kemowych. Wysoczyzna jest rozcięta systemem niegłębokich dolin, często  

w układzie kratowym i drenujących okresowo nadmiar wody ze zlewni. Wysoczyzny 

peryglacjalne zazwyczaj cechują się płytkim występowaniem wód podziemnych,  

na głębokości do 10 m, współkształtnym z powierzchnią topograficzną i zasobami 

zaleŜnymi od aktualnej sytuacji synoptycznej. Ze względu na liczne gliniaste 

przewarstwienia w glacjalnym materiale skalnym oraz liczne nieciągłości w ich 

występowaniu, pierwszy poziom wodonośny jest nieciągły. Ponadto w wielu 

przypadkach istnieje moŜliwość bezpośredniego dopływu wód infiltracyjnych do 

głębszego i bardziej stabilnego w zasoby, drugiego poziomu wód podziemnych, 

leŜącego o 20 - 30m głębiej niŜ poziom przypowierzchniowy. W konsekwencji 
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wypełnienia szeregu dolin deluwiami, ich uwilgotnienie jest obecne w środkowej  

i dolnej części ich biegu, a często zasilane są lateralnym dopływem podziemnym. 

Często zasilane są teŜ licznymi stałymi młakami, wodami źródlisk, czego dowody 

mamy w rozległej i silnie zatorfionej dolinie górnej Krzemianki. WaŜną rolę w regulacji 

tempa obiegu wody odgrywają zespoły leśne, stabilizując zasoby wodne zlewni, 

poprzez zmniejszony spływ powierzchniowy, zwiększenie infiltracji wód roztopowych. 

Przejawem znacznych i stałych zasobów wód podziemnych w całym dorzeczu 

Supraśli są naturalne i stałe wypływy wód podziemnych w postaci źródlisk (Górniak, 

Jekatierynczuk - Rudczyk 1995). Ich znaczna liczba, mało zmienna wydajność 

potwierdza znaczne zasoby wód czwartorzędowych w strefie aktywnej wymiany wód. 

W regionalnym systemie hydrograficznym omawiana inwestycja jest połoŜona 

głównie w dorzeczu Czarnej, która jest prawym dopływem Supraśli i odwadnia 

zachodnią część Puszczy Knyszyńskiej w kierunku południowym. Północna część 

odcinka, od maksymalnego wzniesienia trasy do Przewalanki, leŜy w dorzeczu 

Brzozówki odwadniającej północne obrzeŜa Puszczy oraz część Wzgórz Sokólskich 

na północ, do górnego biegu Biebrzy. Całość trasy leŜy w dorzeczu Narwi, czyli takŜe 

Wisły. 

Wody powierzchniowe na trasie omawianej inwestycji drogowej to jeden stały 

ciek Krzemianka, płynący początkowo na wschód i przed miejscowością Rybniki 

skręcający na południowo - wschodni oraz 4 okresowe cieki. Trzy z nich płyną  

w kierunku wschodnim do doliny rzeki Krzemianka poniŜej Rybnik, a jeden na 

północny - wschód do górnej Brzozówki. Zasobność cieków w wody nie jest duŜa, 

przy duŜej zmienności sezonowej, wynikającej z wielkości zasilania 

atmosferycznego. Tak jak wszystkie cieki Puszczy Knyszyńskiej, maksimum ilości 

wody w rzekach przypada na marzec - kwiecień, czyli na roztopy wiosenne,  

a minimum na sierpień - wrzesień (Górniak 1999). W ciekach okresowych woda 

pojawia się przewaŜnie wiosną, w czerwcu praktycznie koryta są bezwodne, a 

jedynie opady nawalne lub opady późnojesienne stają się źródłem wody dla tych 

cieków. Uzupełnieniem systemu wód powierzchniowych są niewielkie 

powierzchniowo stawy wodne w Rybnikach. Odpływ jednostkowy z dorzecza Czarnej 

wynosi nieco ponad 5 l/s km2, czyli blisko średniej dla dorzecza Supraśli, a 

zdecydowanie więcej niŜ średnia dla zlewni nizinnych w Polsce ze względu na 
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znaczne zasilanie podziemne rzeki stanowiące ponad 60% całkowitego odpływu. 

Wody rzeki Krzemianki posiadają specyficzne właściwości fizyczne  

i chemiczne, jako wody wynikające z torfowo - leśnej zlewni i intensywnego zasilania 

wodami źródlisk. Jak wynika z własnych badań terenowych i laboratoryjnych 

temperatura wody latem jest niŜsza o 2 - 3 stopnie od wartości spotykanych w innych 

rzekach, ponadto posiada wyraźne Ŝółtawe zabarwienie od substancji humusowych 

wynoszonych z wodami torfowisk. Charakteryzuje się pełnym natlenieniem wody i 

podwyŜszoną twardością wody. Brak jest tutaj wyraźnych antropogenicznych zmian 

jakości wody, a skład chemiczny jest zbliŜony do naturalnego, z niskimi stęŜeniami 

azotanów, fosforanów czy chlorków. Osady rzeki cechuje znaczna obecność 

detrytusu roślinnego, będącego podstawą funkcjonowania bezkręgowych 

organizmów bentosowych, czyli larw owadów, mięczaków (Górniak, Jekatierynczuk - 

Rudczyk 1995, Górniak 1999, Górniak, Zieliński 1999).  

 

W ujęciu hydrograficznym omawiany teren znajduje się w zlewniach dwóch 

rzek. Niewielka, północna część terenu odwadniana jest przez bezimienny dopływ 

Brzozówki, odprowadzającej swe wody do rzeki Biebrzy. Pozostała część 

analizowanego obszaru stanowi zlewnię rzeki Supraśli. Do wód powierzchniowych 

przecinających, bądź znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Nr 8 

zalicza się rzekę Krzemiankę wpadającą do rzeki Czarnej oraz rzekę Czarną będącą 

prawobrzeŜnym dopływem rzeki Supraśl oraz rowy i kanały płynące w wykopach, 

ponadto podmokłości występujące na łąkach i w lasach, ujawniające się szczególnie 

w okresie wiosennym. Wody te nie posiadają obecnie zabezpieczeń przed 

niekorzystnymi wpływami pochodzącymi z projektowanej drogi. Rzeka Supraśl jest 

bardzo istotna z punktu widzenia gospodarczego, poniewaŜ z jej zasobów czerpią 

wodę (bezpośrednio lub pośrednio) oba ujęcia zaopatrujące w wodę aglomerację 

białostocką. Rzeka Czarna ma swoje źródła w Puszczy Knyszyńskiej. 

Stan jakości wód rzeki Czarnej w przekroju Wasilków przed ujściem do 

Supraśli odpowiada załoŜonej II klasie czystości. W przekroju tym nie odnotowano 

występowania w wodzie metali cięŜkich w ilościach, które nie spełniałyby wymagań 

dla I klasy czystości. Na rzece Czarnej nie prowadzi się badań wodowskazowych. 

Wyznaczony metodą analogii średni niski przepływ SNQ wynosi 0,58 m3/s. 
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Na południe od wsi Rybniki, u ujścia płaskodennej dolinki do Krzemianki, 

zlokalizowane są stawy. Na rzece Krzemiance (wody naleŜą do I klasy czystości) 

zbudowane są urządzenia hydrotechniczne (3 zastawki, 2 przepusty). Wieś Rybniki 

posiada oczyszczalnię ścieków, własne ujęcie wodne, wodociąg i jest częściowo 

skanalizowana. Droga przebiega miejscami równolegle do rzeki Krzemianki i rzeki 

Czarnej w odległości 300 - 400 m i nie przecina rzeki Czarnej, ale jej pośrednie  

lub bezpośrednie, prawobrzeŜne dopływy przecinane są przez drogę w 5 miejscach.  

Do istotnych przecięć naleŜy zaliczyć przejście przez dolinę Krzemianki  

w rezerwacie Krzemianka oraz przejście przez ciek na północ od Katrynki. W rejonie 

Katrynki ciek jest w kilku miejscach podpiętrzony przez tamy bobrowe, w rejonie 

opracowania znajdują się dwie takie tamy. 

Występujące w obszarze opracowania piaszczysto - Ŝwirowe osady wzgórz 

pokrytych lasami charakteryzuje wysoka zdolność do gromadzenia wód opadowych. 

Zretencjonowane wody są odprowadzane przez wymienione cieki, a takŜe wydajne 

zespoły źródlisk. WzdłuŜ północnej krawędzi niecki wytopiskowej w rejonie Rybnik, 

znajduje się zespół źródlisk, który był podstawą do utworzenia w tym miejscu 

rezerwatu przyrody Krzemianka. 

 

2.2. Warunki gruntowo – wodne 

 

Projektowana inwestycja przebiega południkowo przez kemowe wzniesienia  

i stoliwa kemowe urozmaicone dolinami denudacyjnymi o przebiegu przewaŜnie 

równoleŜnikowym. W konsekwencji układ zespołów gleb na przebiegu trasy jest 

powtarzający się. 

Na wzniesieniach z utworami piaszczysto - Ŝwirowymi o dobrej 

przepuszczalności wodnej przewaŜają gleby brunatne właściwe lub brunatne kwaśne 

w zaleŜności od udziału Ŝwiru węglanowego w skale macierzystej. 

Są to gleby średniej głębokości 50 - 100 cm, w wielu miejscach noszą ślady 

wcześniejszej uprawy płuŜnej, czyli są to w części gleby porolne. Taka sytuacja 

często pojawia się w wielu profilach gleb obecnie leśnych w centralnej części 

Puszczy Knyszyńskiej. Jako Ŝe od Sochoni po Katrynkę dominującymi są sztuczne 

zbiorowiska nasadzeń sosny warstwa ektopróchnicy jest typu moder / moor w formie 
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zdegradowanej. Zasobność gleb w próchnicę jest mała, jedynie  

w mikrozagłębieniach terenu większa. Tam, gdzie w stropie utworów pojawiają się 

płaty powierzchniowych warstw piasków fluwioglacjalnych, moŜna spotkać gleby 

rdzawe o zdecydowanie większej kwasowości czynnej niŜ w glebach brunatnych. 

Obszary z piaskami pokrywowymi na utworach piaszczysto - Ŝwirowych często noszą 

ślady wtórnej eolizacji, zapewne po okresowych wylesieniach lub poŜarach lasu  

w holocenie. 

Na odcinku od Katrynki do Rybnik mineralne utwory glebowe stają się nieco 

zasobniejsze w pierwiastki alkaliczne toteŜ, rzadziej spotyka się gleby rdzawe,  

a zaczynają dominować gleby brunatne. Jeszcze większa zasobność gleb w Ca i Mg 

dotyczy profili na północ od Rybnik do Przewalanki. Dowodem na to jest większa 

gęstość runa leśnego oraz większe bogactwo krzewów, bardziej typowych dla 

grądów niŜ borów. Wraz ze wzrostem alkalizacji skały macierzystej gleb brunatnych 

właściwych wzrasta udział części spławianych i koloidalnych, zmniejszających nieco 

tylko przepuszczalność wodną gleb, ale zwiększającą ilość ruchomego Ŝelaza  

z wietrzejących glinokrzemianów. Zmniejsza to przy tym ruchliwość innych metali,  

w tym cięŜkich. 

Innym elementem pokrywy glebowej są zespoły gleb powstałych  

i funkcjonujących dzięki obecności wody w profilu glebowym, bądź to jako wynik 

słabej przepuszczalności wodnej lub dzięki płytkiemu występowaniu wód 

gruntowych. W wąskich trzech dolinach cieków okresowych na omawianym odcinku 

trasy, spotyka się gleby gruntowo - glejowe, bogate w ektopróchnicę typu 

hydromoder, a ich uwodnienie zaleŜy od aktualnego bilansu wodnego.  

W latach i okresach suchych poziom wód znajduje się na głębokości 0,5 m lub 

głębiej, wówczas procesy mineralizacji materii organicznej są bardzo aktywne,  

a potencjalne zanieczyszczenia metaliczne lub organiczne są neutralizowane dzięki 

aktywności tlenowych mikroorganizmów glebowych. 

W latach wilgotnych, co ma miejsce w ostatnich dwóch latach, doliny są silnie 

zawodnione, w półroczu chłodnym wręcz pod wodą, ma miejsce proces torfotwórczy, 

typowy dla torfowisk niskich. W takich sytuacjach potencjał oksydoredukcyjny 

wyraźnie obniŜa się, a potencjalne zanieczyszczenie metalami cięŜkimi moŜe 

powodować znaczną migrację w postaci form zredukowanych, na znaczne odległości 
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od miejsca depozycji, głównie za sprawą wód powierzchniowych. 

Innego potraktowania wymagają gleby organiczne południowej części 

Rezerwatu Krzemianka. Mamy tam do czynienia z płytkimi glebami torfowymi lub 

torfiastymi, torfowisk niskich z okresowymi procesami murszenia w okresach 

suchych. Powstałe zbiorowisko świerczyny na torfie podlegające degradacji w latach 

suchych poprzez powstawanie wykrotów prowadzi do powstania mikrorzeźby, 

sprzyjającej wtórnym i lokalnym zjawiskom torfotwórczym. Jest to szczególnie waŜne 

w lokalnych spłaszczeniach rzeźby, sprzyjającym zasilaniu płytkimi wodami młak  

i źródlisk. Ponadto występowanie aktywnego procesu torfotwórczego w glebach 

torfowisk niskich sprzyja wzbogacaniu wód powierzchniowych w znaczne ilości 

związków węgla organicznego (substancje humusowe), azotu organicznego oraz 

jonów amonowych. Zbyt silne ich odwodnienie moŜe naruszyć równowagę 

hydrochemiczną i stać się źródłem biogenów dla wód, dlatego wszelkie działania 

techniczne na obszarach torfowiskowych winny być mało inwazyjne i prowadzone  

z duŜym aspektem. 

Dokładne informacje dotyczące budowy podłoŜa i warunków geologiczno 

- inŜynierskich w podłoŜu zwierają opracowania tekstowe, tabelaryczne i graficzne 

zamieszczone w dokumentacjach geotechnicznych. NajwaŜniejsze dane, wraz  

z poszerzonym opracowaniem kartograficznym utworów powierzchniowych w buforze 

projektowanej drogi, zaprezentowano w formie syntetycznej na planszy „Geologia", 

opracowanej przez W. Kwiatkowskiego, M. Stepaniuka, K. Gajko, M. Ksepko, 

stanowiącej Załącznik Nr 6 niniejszego raportu. Trasa drogi Nr 8 przebiega przez 

charakterystyczne krajobrazy Puszczy Knyszyńskiej: obszary pagórkowatej moreny 

ablacyjnej z licznymi pagórkami i wzgórzami form szczelinowych, i morenowych, które 

dzielą płaskie obniŜenia o charakterze wytopiskowym, obniŜenia rynnowe oraz doliny 

rzeczne. 

Najistotniejszy wpływ na tworzenie wymiennych jednostek miały procesy 

związane z obecnością na tym terenie lądolodu Warty. Po ustąpieniu lodowca 

nastąpiły procesy denudacji i erozji związane z okresem zimnym (peryglacjalnym), 

które przyczyniły się do pewnego złagodzenia rzeźby i częściowego zasypania 

obniŜeń wytopiskowych. Erozja holoceńska, a następnie nagromadzenie pokryw 

organicznych wpłynęły głównie na obecny kształt dolin rzecznych i rozwój torfowisk.  
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W efekcie ww. procesów morfogenetycznych obszar objęty opracowaniem 

zróŜnicowany jest na odrębne jednostki morfolitogeniczne, przesuwając się z kierunku 

północnego - Przewalanka, w kierunku południowym - Katrynka. 

Rzeźbę analizowanego terenu przedstawiono na mapie hipsometrycznej (źródło: 

Kwiatkowski, Stepaniuk, Gajko, Ksepko), stanowiącej Załącznik Nr 7 niniejszego 

opracowania. 

 
Od km 664+998 do km 666+406 (dawny km 124+942 do km  126+350) 

stwierdzono płaską powierzchnię (140-152 m n.p.m.), której część stanowi równina 

moreny dennej, utworzona z glin zwałowych z pokrywą piasków zwałowych  

o miąŜszości do 2 m. W kierunku północnej granicy opracowania teren obniŜa się  

i przechodzi w dolinę rzeczną zapełnioną torfami i piaskami humusowymi.  

W kierunku południowym, poprzez wyniesienie analizowany teren przechodzi  

w obniŜenie o charakterze wytopiskowym. Pod utworami powstałymi z wytapiania brył 

martwego lodu występują gliny zwałowe, które miejscami przykryte są osadami 

deluwiów, a w najniŜszej części terenu przykrywają je utwory organiczne. 

Od km 664+048 do km 664+998 (dawny km 126+350 do km  127+300) do 

opisanego obniŜenia dotyka od południa wysoki wał o przebiegu NNW - SSE, 

wznoszący się 10 - 15 m ponad sąsiadujące z nim obniŜenia o charakterze 

wytopiskowym. W najwyŜszych punktach terenu wysokość wzgórza przekracza  

162 m n.p.m. DuŜe zróŜnicowanie osadów w obrębie tej formy: piaski drobne grube, 

Ŝwiry oraz kilkumetrowe, miejscami nieprzewiercone pokłady gliny zwałowej, mogą 

wskazywać, Ŝe jest to akumulacyjna morena czołowa. 

Od km 661+148 do km 664+048 (dawny km 127+300 do km  130+200). Wzgórze 

morenowe i obszar na południe, na odcinku prawie 3 km, przedstawiają najbardziej 

wyniesioną część drogi biegnącą po falistej równinie moreny ablacyjnej, zbudowanej 

w przewadze z gruboziarnistych piasków, Ŝwirów, nielicznych płatów glin 

pochodzenia spływowego i leŜących na powierzchni głazów. Teren róŜnicują 

niewielkie obniŜenia genezy wytopiskowej i dolinki denudacyjno - erozyjne. 

Południową granicę wysoczyzny moreny ablacyjnej oznaczają pagórki i wzgórza 

kemowe, poniŜej których teren gwałtownie się obniŜa ku dolinie rzeki Krzemianki. 

Od km 659+748 do km 661+148 (dawny km 130+200 do km  131+600). Szeroka na 
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ponad kilometr dolina Krzemianki ma w tej części drogi załoŜenia wytopiskowe. 

Jednak krótki, południkowy odcinek doliny utworzony został jako dolina wód 

roztopowych, wskazuje na to wąskie i głębokie wycięcie doliny oraz jej rynnowy 

charakter (133 m n.p.m.). PrzewaŜająca część obniŜenia wypełniają torfy, tylko 

miejscami pojawiają się płaskie wyniesienia mineralne, zbudowane z drobnych 

piasków i mułków, które moŜna rozpatrywać jako utwory wytopiskowe, a drobne  

i koliste pagórki w dnie obniŜenia, takie jak Stroma Góra w rezerwacie Krzemianka  

i podobne formy z pojedynczymi gospodarstwami w obrębie Polany Rybnickiej,  

to moreny martwego lodu. ObniŜenie terenu okalają wieńce wysokich wzgórz  

i pagórków kemowych, których stoki od strony niecek wytopiskowych są bardzo strome 

i porozcinane niewielkimi dolinkami denudacyjno-erozyjnymi. ZróŜnicowanie wysokości 

na niewielkiej przestrzeni są znaczne i sięgają 25 - 30 m. 

Od km 657+648 do km 659+748 (dawny km 131+600 do km  133+700). 

RównoleŜnikowy wał kemowy w środkowej części Polany Rybnickiej oddziela 

obniŜenie od wysoczyzny morenowej (135 - 145 m n.p.m.), która w części północnej 

utworzona jest z glin zwałowych przykrytych cienkim płaszczem piasków 

lodowcowych. W kierunku południowym miąŜszość serii piaszczysto-Ŝwirowej 

wzrasta i w płytkich wierceniach do 2-4 m glina nie została stwierdzona.  

Na południowym skraju Polany Rybnickiej wysoczyznę przecina lokalna płaskodenna 

dolinka wypełniona torfami. 

Od km 654+548 do km 657+648 (dawny km 133+700 do km  136+800). Od południa 

wysoczyznę morenową zamyka zatorfione obniŜenie z ciekiem wpadającym 

bezpośrednio do rzeki Krzemianki. Jest to początek obniŜonej strefy powstałej 

 w efekcie stagnacji i rozpadu arealnego lądolodu. W obrębie tego obniŜenia, 

wypełnionego w znacznej części przez torfy, a na obrzeŜach przez mineralne utwory 

wytopiskowe, znajdują się dwa obszary wyniesień. Pierwszy obszar wyniesiony 

przebiega za opisanym ciekiem, cechuje go występowanie licznych wyodrębniających 

się pagórków i wzgórz, o wysokościach 140-145 m n.p.m. Cały ten teren tworzą 

glacjofluwialne utwory piaszczyste, lokalnie ze Ŝwirów na szczytach pagórków. 

Drugi wyniesiony obszar tworzy wysoczyznę moreny ablacyjnej, ograniczającą strefę 

wytopiskową od zachodu, z którą związana jest zabudowa wsi Katrynka. 

Na północ od Katrynki droga przecina szeroką zatorfioną dolinę, nieco mniejszą niŜ  
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w rejonie Rybnik, ale o analogicznej genezie. Osią doliny, która rozszerza się  

w kierunku wschodnim płynie strumień wpływający do rzeki Czarnej. 

 

2.3. Warunki klimatyczne 

 

Omawiana inwestycja znajduje się w obrębie podlaskiego regionu 

klimatycznego wg podziału regionalnego klimatu woj. podlaskiego (A. Górniak 2000), 

który ma charakter przejściowy między najchłodniejszym regionem suwalskim,  

a cieplejszym regionem mazowieckim. Dane ze stacji IMGW w Białymstoku, odległej 

o blisko 10 - 25 km od planowanej inwestycji podkreślają typowe cechy klimatu 

umiarkowanego przejściowego wg schematu Okołowicza o zaznaczających się 

wpływach kontynentalizmu. Wg światowej klasyfikacji Köppena jest to klimat typu 

microthermal Dfb, klimat chłodny z najchłodniejszym miesiącem styczniem  

z temperaturą powietrza poniŜej -3o C i najcieplejszym miesiącem lipcem 17,4oC. 

Zakres wartości temperatury powietrza odnotowany w ostatnim 30 - leciu przekraczał 

70oC. Praktycznie okres bez występowania ujemnej temperatury na wysokości 2 m 

ponad powierzchnie gruntu (standardowy pomiar) dotyczy tylko dwóch miesięcy lipca 

i sierpnia. Średnia wartość opadów atmosferycznych z wielolecia wynosi blisko  

590 mm, przy czym naleŜy dodać, Ŝe dla terenów leśnych Podlasia jest o 10 - 15% 

większa niŜ w terenach rolniczych (Górniak 2000). 

Minimum opadów przypada na miesiąc luty a maksimum na lipiec. Liczba dni  

z opadem w roku wynosi 175, przy czym największa dni z opadami dotyczy okresu 

listopad - luty (średnio w miesiącu 16 - 19 dni). 

 

Tabela Nr 14. Średnie miesi ęczne warto ści wybranych parametrów 

klimatycznych dla stacji IMGW Białystok lat 1976 - 2005, 

obliczenia własne 

temperatura [st. C] 
m-ce 

średnia min. max 

wilg. wzg. 

% 

Opad 

mm 

prędk. 
wiatru 

m/s 

widzialno ść 
pozioma 

[km] 

I -3,3 -35,4 11,3 87,3 36 6,2 7,9 

II -3,0 -25,8 16,4 84,6 26 5,8 8,4 

III 0,9 -24,0 23,2 79,5 37 5,7 9,9 

IV 7,0 -8,3 27,8 72,6 35 5,2 11,4 
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V 12,8 -4,5 31,1 70,8 52 4,5 14,1 

VI 15,7 -0,2 32,6 74,2 69 4,2 14,5 

VII 17,4 4,2 35,5 76,0 80 3,9 14,0 

VIII 16,6 3,1 35,2 76,9 66 3,5 12,8 

IX 11,9 -5,1 30,0 82,4 53 4,0 11,1 

X 7,3 -10,1 23,4 84,7 47 5,0 9,8 

XI 2,0 -19,2 16,9 88,3 44 5,8 7,8 

XII -1,6 -29,0 11,2 89,5 42 5,8 7,4 

rok 7,0 -35,4 35,5 80,6 586 5,0 10,8 

 

Opady śniegu nie stanowią więcej niŜ 15% sumy rocznej. W kompleksach 

leśnych Puszczy Knyszyńskiej okres z pokrywą śnieŜną trwa do tygodnia dłuŜej niŜ 

na terenach otwartych. Maksymalna suma opadu w ciągu doby zanotowana na stacji 

Białystok wynosiła 90,6 mm, a istnieje duŜe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu 

dobowego rzędu 100 - 120 mm (Kupczyk, Suligowski 1997). 

Przeciętna wilgotność względna powietrza w okolicach Białegostoku wynosi 

około 80% z maksimum w listopadzie i grudniu oraz minimum w kwietniu i maju. 

Na obszarze zajmowanym przez analizowany obiekt najczęściej występują 

wiatry z kierunków: W - 14,3%; SW - 13,2%; S - 13,3%; SE - 14,3%. Najrzadziej 

natomiast występują wiatry z kierunków: NE - 7,6%; E - 8,5%. 

Wiatry zachodnie charakteryzują się średnimi prędkościami 3,6 m/s; 

południowo - wschodnie: 3,2 m/s; zaś południowe: 3,4 m/s. W obszarach leśnych 

wartości te są zdecydowanie mniejsze. Maksymalne wartości prędkości wiatru  

w Białymstoku ponad 40 m/s odnotowano w okresie od kwietnia do lipca, lecz ich 

częstość jest niewielka, mniejsza niŜ 0,1%. 

Wysokie prędkości wiatrów będą powodowały rozpraszanie zanieczyszczeń  

w duŜej objętości powietrza, natomiast rozkład kierunków dominujących w róŜy 

wiatrów decyduje o kierunku koncentracji zanieczyszczeń od źródeł emisji. 

Udział poszczególnych stanów równowagi przedstawia się następująco: 

� 4 - obojętny - 49,06% przypadków w roku; 

� 3 - lekko chwiejny - 21,62%; 

� 6 - stały - 15,37%; 

� 2 - chwiejny - 9,07%; 

� 5, 1 - lekko stały, silnie chwiejny - 4,88%. 
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Na rozpatrywanym obszarze dominują stany 4, 3 i 6, które hamują 

rozpraszanie się zanieczyszczeń w kierunku pionowym.  

 

Rysunek Nr 2. Ró Ŝa wiatru dla stacji IMGW Białystok 

<= 1 m/s 
<= 2 m/s 
<= 3 m/s 
<= 4 m/s 
<= 5 m/s 
<= 6 m/s 
<= 7 m/s 
<= 8 m/s 
<= 9 m/s 
<= 10 m/s 
razem

RóŜa w iatrów  roczna
Stacja meteorologiczna Bialystok

 

5 % 5 %
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Pozioma widzialność odnotowana na stacji IMGW w Białymstoku w latach 

1976 - 2005 wynosiła 10,8 km, z minimum w grudniu a maksimum od maja do lipca 

ponad 14 km, czyli dwa razy większą niŜ w grudniu. W tym przypadku naleŜy 

wspomnieć, iŜ tereny leśne cechuje mniejsza przeźroczystość powietrza, ze względu 

na częstsze występowanie zamglenia lub mgieł, szczególnie mgieł z wyparowania. 

Od początku lat 90 - tych XX wieku zaznacza się tendencja zwiększania 

przeźroczystości powietrza, jako wynik efektywnych działań ochrony powietrza  

w NE Polsce. W ciągu roku mgła była notowana w 51 dniach a burza przeciętnie  

w 25 dniach. 

W ocenie jakości powietrza istotnym elementem są warunki meteorologiczne, 

które bezpośrednio wpływają na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu 

oraz na klimat akustyczny. NaleŜą do nich: temperatura, wiatry, a takŜe stany 

równowagi atmosfery. Wykorzystano dane stacji meteorologicznej Białystok. 

Na rozpatrywanym obszarze średnia roczna temperatura wynosi +7,0°C. 

Niskie temperatury w zimie i jesienią sprzyjają wyniesieniu termodynamicznemu 
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zanieczyszczeń oraz ich większemu rozproszeniu, odwrotnie niŜ w czasie wiosny  

i lata, kiedy występują małe róŜnice temperatur między gazami odlotowymi z emitora 

a powietrzem zewnętrznym. 

 

2.4. Powietrze atmosferyczne 

 

W rejonie planowanej przebudowy na stan jakości powietrza atmosferycznego 

w głównej mierze ma wpływ funkcjonowanie omawianej drogi. Ruch komunikacyjny 

jest źródłem emisji do powietrza następujących zanieczyszczeń: tlenków azotu, 

benzenu, pyłu, tlenku węgla oraz węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. 

Powstają one podczas spalania paliw w silnikach pojazdów. Dodatkowo następuje 

emisja wtórna pyłu osadzonego na powierzchni jezdni powodowana ruchem 

pojazdów. 

Z uwagi na brak występowania zakładów przemysłowych na omawianym 

terenie, powietrze atmosferyczne w mniejszym stopniu jest zanieczyszczane jedynie 

przez lokalne paleniska słuŜące ogrzewaniu domów. Produktami spalania paliw są 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył. 

Z przeprowadzanej corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Białymstoku oceny jakości powietrza wynika, iŜ teren lokalizacji 

planowanej rozbudowy drogi został sklasyfikowany jako klasa A, co oznacza, Ŝe 

zanotowane stęŜenia substancji zanieczyszczających nie przekraczają 

dopuszczalnych wielkości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 

41, poz. 281).  
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Tabela Nr 15. Klasyfikacja terenu lokalizacji plano wanej rozbudowy drogi 

ze wzgl ędu na ochron ę zdrowia ludzi i ochron ę roślin 

Symbol klasy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa ogólna strefy 

A A A A A A A A 

Źródło : „Ocena poziomów substancji i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2007 roku” WIOŚ 
Białystok 208 

 

2.5. Klimat akustyczny 

 
Klimat akustyczny na omawianym terenie kształtowany jest głównie przez 

komunikacyjne źródła hałasu związane z funkcjonowaniem drogi Nr 8. Poziom tego 

hałasu zaleŜny jest od szeregu czynników, z których najwaŜniejszymi są: natęŜenie 

ruchu, prędkość pojazdów, udział poszczególnych kategorii pojazdów w ogólnej 

liczbie, rodzaj nawierzchni oraz jej stan. 

Badania klimatu akustycznego przeprowadzane w pobliŜu dróg krajowych na 

terenie województwa podlaskiego wykazują przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

W dniach 22 i 25 września 2006 r. w ramach badań prowadzonych przez dr 

inŜ. Władysława Gardziejczyka na potrzeby opracowania „Oceny wpływu rozbudowy 

drogi krajowej Nr 8 (odcinek Katrynka - Przewalanka) na poziom hałasu od ruchu 

samochodowego w jej otoczeniu” dokonano pomiarów poziomów hałasu m.in.  

w przekroju pomiarowym w m. Katrynka. Otrzymane wyniki równowaŜnego poziomu 

dźwięku wynosiły odpowiednio: 

� 76,4 dB w odległości 7,5 m od osi jezdni, 

� 54,6 dB w odległości 75 m od osi jezdni.  

Wynika z tego jednoznacznie, iŜ w stanie obecnym funkcjonowanie drogi 

krajowej Nr 8 jest przyczyną występowania podwyŜszonych poziomów hałasu w jej 

otoczeniu.  

WzdłuŜ omawianego odcinka drogi Nr 8 zlokalizowane są zabudowania wsi 

Katrynka i Rybniki, z czego kilkanaście zamieszkanych gospodarstw naraŜonych jest 
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na największe oddziaływanie akustyczne, gdyŜ połoŜone są w bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni. Zgodnie bowiem z obowiązującym stanem prawnym 

(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826) 

dla terenów zabudowy zagrodowej ustalono następujące dopuszczalne poziomy 

hałasu powodowanego przez drogi: 

� dla pory dnia LAeq D – 60 dB – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom, 

� dla pory nocy LAeq N – 50 dB – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom. 

 

2.6. Środowisko przyrodnicze 

 

2.6.1. PołoŜenie na tle systemu regionalizacji przyrodniczej 

 

Regionalizacja fizycznogeograficzna według J. Kondrackiego (1998).  

W nawiązaniu do podziału dziesiętnego Polski teren objęty opracowaniem 

zlokalizowany jest w obrębie Regionu Niziny Północnopodlaskiej (843.3)  

w Mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej (843.33). 

Regionalizacja przyrodniczo - leśna T. Tramplera: 

Lokalizuje przedmiotowy obszar w II Krainie Mazursko – Podlaskiej, w Dzielnicy 

Wysoczyzny Białostockiej. 

Regiony geobotaniczne według J. M. Matuszkiewicza (2001).  

Zgodnie z tym podziałem obszar analizy naleŜy do Działu Północnego 

Mazursko - Białoruskiego, Krainy Białostocko - Wołkowyskiej. Dział Północny 

Mazursko - Białoruski obejmuje północno - wschodnią część Prowincji 

Środkowoeuropejskiej i posiada cechy dwóch sąsiadujących prowincji: Obszaru 

Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych: Środkowoeuropejskiej  

i Kontynentalnej Lasów Mieszanych, przy czym jego podobieństwo do centralnych 

części Europy uznano za większe, niŜ podobieństwo do obszarów wschodnich 

kontynentu. Rozmiar tego działu to obszar, na którym nakładają się zasięgi 

środkowoeuropejskiego grabu, jak i borealnego świerka, przy równoczesnym braku 

suboceanicznego buka. Dział Północno Mazursko - Białoruski charakteryzuje się 

występowaniem niŜowych zbiorowisk borów świerkowych: zespołów Sphagno 
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girgensohnii - Piceetum (świerczyna na torfie) i Querco - Piceetum (wilgotny bór 

mieszany świerkowo-dębowy). Dodatkowo niemal wszystkie naturalne zbiorowiska 

roślinne na terenie tego działu wykształcają się w specyficznych odmianach, którym 

nadawana jest nazwa „odmiana subborealna". Jest to charakterystyczne dla grądów 

(Tilio - Carpinetum), borów sosnowych, borów mieszanych i olsów (Carici elongatae - 

Alnetum). 

 

2.6.2. Poło Ŝenie na tle obszarów wł ączonych do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 

 

Analizowany odcinek drogi krajowej nr 8 od  Katrynka – Przewalanka na całej 

swej długości, tj. od km od 654+548 do 666+405,85 przebiega przez pokrywające się 

terytorialnie obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: 

� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Knyszyńska” - kod PLB200003 – 

ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.  

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2007 r.  

Nr 179, poz. 1275 ze zm.) - Dyrektywa Ptasia, 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” – kod PLH200006 – 

zgłoszony do Komisji Europejskiej w sierpniu 2007 r. – Dyrektywa Siedliskowa 

Dla wymienionych wyŜej obszarów naturowych opracowano Standardowe 

Formularze Danych zawierające opis tych obszarów oraz wymieniające gatunki  

i siedliska, dla których dany obszar został wyznaczony z określeniem znaczenia 

obszaru dla danego gatunku lub siedliska.  

Dane zawarte w SDF odnoszą się do całego obszaru naturowego, który  

w przypadku OSO „Puszcza Knyszyńska” wynosi 136 144,94 ha, a SOO „Ostoja 

Knyszyńska” – 136 084,44 (według danych z SDF z roku 2006-2007).  

Odnosząc się do powierzchni tych obszarów naleŜy stwierdzić, iŜ analizowany 

odcinek drogi, zajmujący 38 hektarowy pas drogowy - stanowi niespełna 0,03 %  

powierzchni obszaru chronionego  (zarówno w odniesieniu do OSO, jak i SOO). 

  

PoniŜej podano opis Puszczy Knyszyńskiej opracowany na podstawie Standartowych 

Formularzy Danych OSO i SOO. 
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Opis obszaru 

Ostoja Knyszyńska obejmuje rozległy kompleks leśny Puszczy Knyszyńskiej, którego 

wiele fragmentów zachowało naturalny charakter, rozcięty przez uŜytkowane rolniczo 

doliny niewielkich rzek i polany, otoczony przez obszary o ekstensywnej gospodarce 

rolnej, o mozaikowatym krajobrazie, z licznymi torfowiskami. Przez ostoję przebiega 

wododział zlewni Wisły i Niemna - do tej drugiej naleŜą dorzecza Świsłoczy  

i uchodzącej do niej Nietupy. Główną rzeką Ostoi jest Supraśl, dopływ Narwi. Rzeźba 

terenu jest bardzo zróŜnicowana, występuje tu duŜe zagęszczenie róŜnorodnych 

form geomorfologicznych, takich jak kemy, ozy, doliny i baseny wytopiskowe. 

Względne wysokości wzgórz dochodzą do kilkudziesięciu metrów, a nachylenia 

stoków do 30 stopni. NajwyŜsze wzniesienia występują na Wzgórzach 

Świętojańskich, najniŜej połoŜone miejsca znajdują się w dolinie Supraśli. 

Osobliwością Puszczy Knyszyńskiej są liczne źródliska. Istnieje tu ponad 450 

wypływów wód podziemnych w postaci źródeł, młak i wysięków. Około 1/5 obszaru 

ostoi zajmują róŜnego typu tereny hydrogeniczne - podmokliska i torfowiska. Około 

50% obszarów hydrogenicznych jest zatorfiona, a wskaźnik zatorfienia oscylujący  

w granicach 10% wskazuje, Ŝe jest to jeden z najbardziej zabagnionych regionów  

w Polsce.  

Struktura powierzchniowa leśnych ekosystemów mokradłowych Puszczy 

Knyszyńskiej przedstawia się następująco: 

� łęgi na murszach (Circaeo-Alnetum, Fraxinio-Ulmetum, Piceo-Alnetum)  

- 1 418 ha 

� olsy na torfach niskich - (Carici elongatae-Alnetum) - 1 948 ha 

� brzeziny szuwarowe na torfach przejściowych (Thelypteri-Betuletum) - 408 ha 

� bory mechowiskowe na torfach przejściowych i wysokich (Carici 

chordorrhizae-Pinetum) – 307 ha 

� bór świerkowy na torfach niskich i przejściowych (Sphagno-Piceetum) - 910 ha 

� bór bagienny na torfach wysokich (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Ledo-

Sphagnetum) - 475 ha.  

W Puszczy dominują drzewostany iglaste. Największe powierzchnie porastają bory 

brusznicowe, sosnowo-świerkowe bory mieszane świeŜe i trzcinnikowo-sosnowe 

bory mieszane świeŜe. Lasy liściaste Puszczy to przede wszystkim grądy, olsy, 
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sosnowo-brzozowe lasy bagienne, a w dolinach rzecznych łęgi jesionowo-olszowe  

i olszowo-świerkowe. PrzewaŜają drzewostany w wieku 40-70 lat. Cechą 

charakterystyczną Puszczy Knyszyńskiej jest współistnienie zbiorowisk 

subborealnych (grąd Tilio-Carpinetum, grud świerkowy Tilio-Piceetum, las mieszany 

wysoczyznowy Melitti-Carpinetum, świerczyna na torfie Sphagno-Piceetum, bór 

mechowiskowy Carici chordorrhizae-Pinetum) oraz zbiorowisk o charakterze 

podgórskim (grąd szczyrowy Aceri-Tilietum). Interesujące są takŜe śródleśne 

zbiorowiska turzycowe o wysokim stopniu naturalności. Na obszarze Puszczy jednym 

z najwaŜniejszych gatunków lasotwórczych jest świerk, obecny przynajmniej jako 

domieszka na prawie wszystkich siedliskach leśnych. Południowo-wschodnią część 

ostoi stanowi Niecka Gródecko - Michałowska o genezie wytopiskowej, w obrębie 

której dominują róŜnego typu mokradła. Tu zachowały się jedyne na terenach 

staroglacjalnych północno-wschodniej Polski jeziora – oligotroficzne zbiorniki 

Gorbacz i Wiejki z wykształconymi przy brzegach płami mszarnymi. Tu znajduje się 

takŜe zniszczone eksploatacją torfu, ale wciąŜ cenne, torfowisko wysokie Gorbacz. 

 

Wartości przyrodnicze i znaczenie 

Dzięki jedynie nieznacznie zmienionym warunkom naturalnym, Puszcza Knyszyńska 

jest jednym z najcenniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Jej lasy mają charakter 

subborealny, a krajobraz przypomina południowo-zachodnią tajgę. Utrzymuje się tu 

bogata flora z istotnym udziałem gatunków borealnych i górskich - ok. 800 gatunków 

roślin naczyniowych, w tym 43 gatunki objęte ochroną gatunkową a 6 z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wśród tych ostatnich jest m.in. rzepik szczeciniasty 

Agrimonia pilosa, dla którego Ostoja Knyszyńska jest jednym z najwaŜniejszych 

obszarów występowania w Polsce. W uroczyskach Gorbacz i Machnacz występują 

dwie spośród zaledwie kilku znanych w Polsce populacji Chamaedaphne calyculata, 

rośliny uwaŜanej za relikt glacjalny. Faunę o charakterze puszczańskim reprezentują 

m. in. duŜe drapieŜniki - wilk Canis lupus i ryś Lynx lynx, a spośród ptaków np. orlik 

krzykliwy Aquila pomarina i puchacz Bubo bubo. Występuje tu jedno z pięciu 

wolnoŜyjących stad Ŝubra Bison bonasus w Polsce. W sumie Puszcza jest ostoją  

8 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  

(5 kolejnych ma ocenę D). Występowanie Oxyporos mannerheimii wymaga 
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potwierdzenia. Na jedynym znanym polskim stanowisku występuje modraszek 

eloides Polyommatus eroides - gatunek rzadko spotykany, związany ze 

środowiskami leśno-stepowymi, w Polsce silnie zagroŜony wyginięciem i prawnie 

chroniony. 

O walorach sozologicznych awifauny lęgowej zamieszkującej ten obszar, obok 

jej bogactwa gatunkowego i ogólnego zagęszczenia, w stopniu największym 

decyduje występowanie i liczebność gatunków zagroŜonych. 

Występuje tu 39 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

(zgodnie z SDF Puszcza Knyszyńska – 37 gatunków) i 14 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Księgi.  

Obszar Puszczy Knyszyńskiej obejmuje dwie ostoje ptasie o randze 

europejskiej: E 28 – Puszcza Knyszyńska i E 29 – Niecka Gródecko-Michałowska. 

Ponadto wysokie zagęszczenie i liczebność 9 gatunków (bociana czarnego, 

trzmielojada, orlika krzykliwego, jarząbka, cietrzewia, muchołówki małej oraz 

dzięciołów czarnego, białogrzbietego i trójpalczastego), zgodnie z kryteriami BirdLife 

International, kwalifikują Puszczę Knyszyńską do miana ostoi międzynarodowych. 

Jednocześnie obszar Puszczy, pod względem liczebności jest, jedną  

z kluczowych w Polsce ostoi: włochatki, jarząbka i dzięcioła trójpalczastego, których 

populacje są tu bardzo duŜe, a takŜe orlika krzykliwego, dzięcioła białogrzbietego, 

muchołówki białoszyjej, muchołówki małej i trzmielojada. 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono wyniki pra c inwentaryzacyjnych 

przeprowadzonych wzdłu Ŝ przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 8  

na potrzeby niniejszego raportu oo ś oraz innych przedsi ęwzięć planowanych do 

realizacji przez GDDKiA O/Białystok. 

 
2.6.3. Zinwentaryzowane zbiorowiska ro ślinne 

 
Opis zbiorowisk roślinnych (biogeocenoz) przedstawiono w odniesieniu do 

prawidłowości w ich rozmieszczeniu, które są pochodną genezy terenu, zróŜnicowania 

litologii, gleb oraz stosunków wodnych. Stosowany tu termin „biogeocenoza” 

wskazuje na ekologiczno - przestrzenny charakter wyróŜnionych jednostek,  

w granicach których warunki edaficzne i roślinność mają względnie jednorodny 

charakter. 
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2.6.3.1. Krajobrazy lasów bagiennych na równinach akumulacji biogenicznej 

 
W tej jednostce krajobrazowej ujęto biogeocenozy przyporządkowane do 

siedlisk hydrogenicznych. Znajdują się one najczęściej wzdłuŜ cieków i rzek, ponadto 

zajmują bezodpływowe zagłębienia terenu genezy wytopiskowej. Krajobraz taki cechuje 

występowanie utworów organicznych, głównie torfów oraz pokryw murszowych.  

Stałe jest występowanie płytko zalegającego poziomu wód gruntowych  

z periodycznym zalewem powierzchniowym. W krajobrazach tych występuje 

nagromadzenie substancji (w tym skaŜeń) transportowanych za pośrednictwem 

powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych, odpływu wód 

gruntowych, a takŜe tranzytu za pośrednictwem wód rzecznych. 

Krajobrazy te zlokalizowane są na wschód i północ od miejscowości Katrynka, 

naturalne fragmenty tego krajobrazu stwierdza się na terenie rezerwatu Krzemianka. 

W mniejszych ciekach i obniŜeniach terenu są one zazwyczaj silnie zmienione  

w wyniku przeprowadzonych regulacji cieków i odwodnień. 

 

BIOGEOCENOZA  BORU BAGIENNEGO  - Bb (Vaccino uliginosi - Pinetum),  

kod  91D0 - 2*. Jest to najwaŜniejsze priorytetowe zbiorowisko w typie siedliskowym 

boru bagiennego. Występuje na terenie całej Polski na niŜu jako naturalne, 

klimaksowe zbiorowisko na torfowiskach wysokich (Matuszkiewicz 2001, 

Matuszkiewicz 2007, Puchniarski 2004).  

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak.  

Charakterystyka zbiorowiska: 

Sosnowy bór bagienny cechuje się charakterystycznym pokrojem niewysokiej sosny, 

oraz kępkową strukturą dna lasu, w którym przewaŜają mchy sfagnowe oraz krzewinki 

siedlisk borowych i torfowisk wysokich. 

Drzewostany bardzo jednolite i rozrzedzone, stanowi sosna (Pinus sylvestris) o niŜszej 

bonitacji, niŜ w innych borach sosnowych. W stałej domieszce występuje brzoza 

omszona i świerk. 

Runo utworzone jest z gatunków klasy Vaccinio - Piccetea, wśród których istotny udział 

mają krzewinki borów: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica 

(Vaccinium vitis – idea), wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris), borówka bagienna 
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(Vaccinium uliginosum), bagno zwyczajne (Ledum palustre). Dwa ostatnie gatunki wraz 

z całą klasą Oxycocco - Sphagnetea – zbiorowisko mokrych wrzosowisk i torfowisk 

wysokich moŜna uznać za typowe dla borów bagiennych. Bardzo bogata jest warstwa 

mszysta: torfowiec ząbkowany (Sphagnum apiculatum), torfowiec magellański (S. 

magellanicum), torfowiec ostrolistny (S. nemoreum), torfowiec błotny (S. palustre). 

Siedlisko Bory bagienne występują najczęściej w obniŜeniach wytopiskowych z torfami 

wysokimi. Siedliska boru bagiennego znajdują się na glebach torfowych torfowisk 

wysokich podścielonych piaskami i mułkami wytopiskowymi. 

Biogeocenoza ta występuje na analizowanym terenie nierównomiernie, przybliŜona jej 

lokalizacja w stosunku do trasy drogi przedstawia się następująco: km od ok. 655+410 ÷ 

655+487 L (dawny km 135+938 ÷ 135+861 P), 662+742 ÷ 662+818 L (dawny km 

128+530 ÷ 128+606 P), 663+818 ÷ 663+956 L (dawny km 127+530 ÷ 127+392 P), 

664+725 ÷ 664+941 P (dawny km 126+407 ÷ 126+623 L). 

 

BIOGEOCENOZA ŚWIERCZYNY BAGIENNEJ  - BMb, LMb  (Sphagno girgensohnii - 

Piceetum), kod  91D0 - 5*. Zbiorowisko priorytetowe w typie siedliskowym boru 

bagiennego mieszanego, występujące w północno - wschodniej części kraju (w 

Puszczy Białowieskiej Knyszyńskiej, Augustowskiej i Rominckiej, na Pojezierzu 

Mazurskim oraz na Wysoczyźnie Elbląskiej), (Matuszkiewicz 2001, Matuszkiewicz 

2007, Puchniarski 2004). 

WyróŜniamy tu podzespoły:  

� świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii – Piceetum dropteridetosum) – 

91D0 – 5 

� czernicowa świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii – Piceetum typicum) 

– 91D0 – 5 

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Świerczyna bagienna jest borealnym borem świerkowym, znajdującym się na 

zmurszałych torfach. W runie duŜy udział mają torfowce; o swoistości świerczyny 

stanowi liczna grupa mszaków, wątrobowców i innych roślin typowych dla flory obszarów 

borealnych.  

Drzewostan jest zdominowany przez świerk, który czasami przewaŜa we wszystkich 
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warstwach lasu i moŜe tworzyć lite drzewostany; lokalnie większy udział olszy lub sosny 

uzaleŜniony od charakteru sąsiadujących zbiorowisk i kierunku sukcesji.  

Runo Rozpoznawalną cechą świerczyn bagiennych jest bogata warstwa mszysta,  

w której dominują mchy torfowe: torfowiec błotny (Sphagnum palustne), torfowiec 

ząbkowany (S. apiculatum), torfowiec Girgensohna (S. girgensohnii); ponadto biczyka 

trójwrębna (Bazzania trilobata), listera sercowata (Listera cordata) i gwiazdnica 

długolistna (Stellaria longifolia). 

W Ŝyźniejszych odmianach świerczyn torfowych stały udział mają gatunki zbiorowisk 

zaroślowych rzędu Alnetalia, zwłaszcza narecznica błotna (Dryopteris thelypteris),  

a w uboŜszych formach - gatunki klasy Oxycocco – Sphagnetea – zbiorowiska mokrych 

wrzosowisk i torfowisk wysokich.  

Siedliska Świerczyna bagienna w Ŝyźniejszej odmianie, tzw. świerczyna paprociowa 

(Sphagno girgensohnii - Piceetum dryopteridetosum), została stwierdzona w 

zabagnionych dolinach cieków uchodzących do rzeki Krzemianki i Czarnej na północ 

od Katarynki. Świerczyny występują na glebach torfowo-murszowych, wytworzonych  

z torfów niskich, zalegających na piaskach rzecznych, z płytkim poziomem wody 

gruntowej i próchnicą nadkładową w formie murszu. Są to postacie świerczyn silnie 

przeobraŜone w wyniku melioracji, wytworzone w wyniku osuszenia dawnych olsów. 

Biogeocenoza ta jest rozproszona, orientacyjna lokalizacja w stosunku do analizowanej 

drogi przedstawia się następująco: km od ok. 655+125 ÷ 655+895 (dawny km 135+453 

÷ 136+223), 657+056 ÷ 657+348 L (dawny km 134+000 ÷ 134+292 P), 657+348 ÷ 

657+625 P (133+723 ÷ 134+000 L). 

 

BIOGEOCENOZA  BRZEZINY BAGIENNEJ  - LMb (Dryopterdi thelypteridis - Betuletum 

pubescentis), kod  91D0 – 1*. 

Jest to priorytetowe siedlisko osiągające w Polsce wschodnią granicę swego zasięgu.  

W skali kraju ma niewielki udział przestrzenny, tylko lokalnie występuje częściej, głównie 

w pasie PobrzeŜy i Pojezierzy Południowobałtyckich. Brzezina bagienna jest naturalnym 

typem siedliska przyrodniczego (Matuszkiewicz 2001, Matuszkiewicz 2007, Puchniarski 

2004). 

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak. 
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Charakterystyka zbiorowiska: 

Brzezina bagienna jest borealnym, bagiennym lasem sosnowo - brzozowym, 

stwierdzanym na torfowiskach przejściowych, w którym runo stanowi zestawienie 

gatunków bagiennych, olsowych, torfowisk przejściowych i wysokich. 

Drzewostany dojrzałych form utworzone są z brzozy omszonej (Betula pubescens), 

sosny (Pinus sylvestris) z domieszką świerka lub olszy. Na terenie objętym badaniem 

występują stadia młodociane i zniekształcone formy lasów, zdominowane przez 

drzewostany z brzozą omszoną z domieszką olszy. 

Runo brzeziny bagiennej jest urozmaicone i stosunkowo bogate, obok licznych 

gatunków zbiorowisk zaroślowych z rzędów Alnetalia, Phragmitetalia - zbiorowisko 

roślinne hygrofitów tworzących szuwary przybrzeŜne i wilgotnych łąk kosnych 

(Molinietalia), walor wyróŜniający mają gatunki torfowisk wysokich przejściowych: 

bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), siedmiopalecznik błotny (Potentilla palustris), 

próchniczek błotny (Aulacomium palustre), Ŝurawina błotna (Vaccinium oxycoccus). 

Siedliska brzezin występują fragmentarycznie w rejonie rezerwatu Krzemianka  

i w innych obniŜeniach typu dolinnego. Siedliska te powstały na glebach torfowo - 

murszowych wytworzonych z niskich i przejściowych torfów. 

Brzezina bagienna w stosunku do trasy drogi występuje w km ok.: 659+948 ÷ 

660+148 L (dawny km 131+200 ÷ 131+400 P), 660+633 ÷ 660+710 P (dawny km 

130+638 ÷ 130+715 L), 658+118 ÷ 658+210 L (dawny km 133+138 ÷ 133+230 P), 

659+964 ÷ 660+079 L (dawny km 131+269 ÷ 131+384 P). 

 

BIOGEOCENOZA  OLSZYNY  BAGIENNEJ  - OI (Carici elongatae - Alnetum)  

nie jest to siedlisko chronione w ramach Dyrektywy Siedliskowej. 

Jest bagiennym lasem olchowym o kępiastej i mozaikowej strukturze dna lasu. Olsy 

zajmują siedliska bagienne na glebach torfowych i torfowo-murszowych oraz z silnym 

wpływem wody gruntowej i opadowej na siedlisko (powierzchnia gruntu zalana 

wodą przez większą część roku). 

Drzewostan tworzy olsza czarna, stale jest obecny świerk i brzoza omszona, drzewa  

te wraz z gatunkami podszytu zajmują i budują powierzchnie kęp. 

Runo Na kępach występują gatunki charakterystyczne dla mezotroficznych  

i oligotroficznych siedlisk. W Ŝyźniejszych olsach charakterystyczna jest obecność  
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porzeczki czarnej (Ribes nigrum), jaskra rozłogowego (Ranunculus regens). Miejsca 

silnie podtapiane zajmuje roślinność błotna z duŜym udziałem wysokich bylin,  

a w lokalnych przegłębieniach terenu mogą występować rośliny typowo wodnych 

środowisk, np. Lemna minor. Rząd Alnetalia reprezentują następujące gatunki: turzyca 

długolistna (Carex elongata), narecznica błotna (Dryopteris thelypteris), psianka 

słodkogórz (Solanum dulcamara).  

Siedliska olsów stwierdza się na glebach torfowo-murszowych, z bardzo płytkim 

poziomem wody gruntowej wzdłuŜ cieku w południowej części Polany Rybnickiej. 

Orientacyjna lokalizacja tej biogeocenozy w stosunku do przebiegu drogi jest 

następująca: 655+757 ÷ 655+787 P (dawny km 135+561 ÷ 135+591 L), 658+119 ÷ 

658+195 (dawny km 133+153 ÷ 133+229). 

 

BIOGEOCENOZA  ŁĘGU JESIONOWO-OLSZOWEGO  - OIJ (Circaeo - Alnetum), 

kod  91E0 – 3*. NaleŜy do zbiorowisk priorytetowych występujących dość pospolicie 

w całym kraju w dolinach mniejszych rzek i strumieni. W skali kraju nie jest 

zagroŜone pod względem areału występowania (Matuszkiewicz 2001, Matuszkiewicz 

2007, Puchniarski 2004).   

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak. 

MoŜemy wyróŜnić: 

� Łęg świerkowy (Piceo – Alnetum) 91E0-3*. Jest jednym z zespołów łęgu 

olszowo – jesionowego w północno – wschodniej Polsce odznaczającym się 

duŜym udziałem świerka w drzewostanie. 

� Łęg gwiazdnicowy (Stellario – Alnetum) 91E0-3*. Jest wilgotnym lasem 

przewaŜnie olszowym o bujnym runie ziołoroślowym. W Polsce zbiorowisko to 

podawane jest ze stanowisk niŜowych, przewaŜnie z terenów 

młodoglacjalnych. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Jest zabagnionym lasem olchowym z występowaniem jesionu, bujnie rozwiniętym runem 

o kępiastej i mozaikowej budowie. Ols jesionowy (OIJ) zajmuje eutroficzne osuszające 

się siedliska bagienne, czasami w mozaice z siedliskami lasu wilgotnego. Występuje 

na glebach organicznych i organiczno-mineralnych z płytkim poziomem wody 

gruntowej. 
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Drzewostan jest zazwyczaj zdominowany przez olszę, w domieszce występuje jesion, 

będący stałym i charakterystycznym elementem drzewostanów łęgowych. Jako stała 

domieszka jest takŜe w łęgu olszowo-jesionowym świerk, a w niŜszych piętrach 

drzewostanu, w nieco Ŝyźniejszych postaciach łęgu, takŜe lipa, dąb. Podszyt lasu jest 

słabo rozwinięty i poza wspomnianymi juŜ gatunkami drzew, zbudowany jest z krzewów 

leszczyny, trzmieliny brodawkowatej i czeremchy. 

Runo cechuje duŜy udział gatunków typowych związku Alno – Padion – lasy łęgowe, 

rzędu Fagetalia – Ŝyzne lasy liściaste oraz klasy Quenco – Fagetea – mezo – eutroficzne 

lasy liściaste. Z typowych gatunków łęgowych większą frekwencję mają: meŜyk 

fałdowany (Mnium undulatum), turzyca rzadkokłosa (Carex ramota), czartawa 

pospolita (Circaea lutetiana), jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), ziarnopłon 

wiosenny (Ficaria verna). Dodatkowo występuje stale liczna grupa gatunków 

charakterystyczna dla siedlisk bagiennych: psianka słodkogórz (Solarium dulcamara), 

karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), turzyca długokłosa (Carex 

elongata),przytulia błotna (Galium palustre),tarczyca pospolita (Scutellaria 

galericulata). Z innych gatunków duŜą stałość stwierdzono dla następujących ziół: 

pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), jaskier rozłogowy (Ranunculus regens), rzeŜucha 

gorzka (Cardamine amara), knieć błotna (Caltha palustris), niezapominajka błotna 

(Myosotis palustris). 

Siedliska najczęściej spotykane stwierdza się na glebach mineralno - murszowych 

wytworzonych z piasków rzecznych i Ŝwirów, piasków wytopiskowych pokrytych 

murszem oraz na glebach torfowo-murszowych wytworzonych torfów niskich, z dość 

płytkim poziomem wody gruntowej i z próchnicą typu mursz. Największe obszary łęgu 

olszowo - jesionowego występują w rezerwacie Krzemianka oraz w północnej części 

terenu, w pobliŜu Przewalanki. 

W rezerwacie Krzemianka wzdłuŜ strumieni stwierdzono ponadto niewielkimi 

płatami łęg gwiazdnicowy (Stellario - Alnetum). W miejscach wypływu wód 

podziemnych obserwuje się oryginalne zbiorowiska roślinne o charakterze 

źródliskowym Montio-Cardaminetea – zbiorowiska źródlisk i wyleŜysk. 

Łęg ten w stosunku do analizowanej trasy zlokalizowany jest w km ok.: 660+087 ÷ 

660+441 (dawny km 130+907 ÷ 131+261), 660+510 ÷ 661+048 (dawny km 130+300 

÷ 130+838), 666+048 ÷ 666+405,85 (dawny km 124+942,15 ÷ 125+300). 
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BIOGEOCENOZA  ŁĘGU ŚWIERKOWEGO  – OIJ (Piceo - Alnetum), kod   

91E0 – 3*. Jest to priorytetowe zbiorowisko z zespołu łęgu olszowo –  jesionowego 

notowane w obszarze północno - wschodniej Polski. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Fragment tego zbiorowiska odnotowano na wschód od Katrynki na tarasie rzeki 

Czarnej. Zbiorowisko to ma charakter łęgu olszowo - jesionowego, pojawiającego się 

w podobnych siedliskach, ale w drzewostanie przewaŜa świerk. Wobec powyŜszego w 

runie pojawiają się gatunki typowe dla wilgotnych i bagiennych postaci borów. Rozwój 

tego łęgu przy przewadze świerka prowadzi do jego przekształcenia w świerczynę 

bagienną. 

Łęg świerkowy w odniesieniu do DK8 na odcinku Katrynka – Przewalanka występuje  

w km ok. 655+840 ÷ 656+048 P (dawny km 135+300 ÷ 135+500). 

 
2.6.3.2. Krajobrazy borów mieszanych i ciepłolubnych lasów mieszanych na 

wysoczyznach moren ablacyjnych ze wzgórzami kemów, i moren 

czołowych 

 
W krajobrazach wysoczyzn moreny ablacyjnej przewaŜają mezotroficzne 

biogeocenozy borów mieszanych i lasów mieszanych z elementami roślinności 

kserotermicznej. Pomimo duŜego urozmaicenia rzeźby terenu rozmieszczenie 

biogeocenoz w tym typie krajobrazu, wskazuje na daleko postępujące ujednolicenie 

warunków edaficznych, co jest konsekwencją małego zróŜnicowania utworów 

powierzchniowych i głębokiego występowania wód gruntowych. Jednorodność siedlisk 

jest efektem zbliŜonych właściwości fizykochemicznych i hydrogeologicznych serii 

osadów ablacyjnych, czemu towarzyszy permanentna dominacja na tym obszarze 

siedlisk świeŜych, przy całkowitym braku siedlisk hydrogenicznych. 

Przewaga gruboziarnistego materiału zwałowego w podłoŜu wspomaga drenaŜ  

i sprzyja szybkiej infiltracji wód opadowych do głębokich poziomów wodonośnych.  

W kategoriach geochemicznych są to krajobrazy cechujące się silnymi związkami  

z równinami akumulacji biogenicznej za pośrednictwem wód podziemnych, 

zretencjonowanych w głębokich poziomach wodonośnych. Są to typowe krajobrazy 

w tej części Puszczy Knyszyńskiej, w postaci względnie naturalnej są one zachowane 

w rezerwacie przyrody Karczmisko. 
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BIOGEOCENOZA BORU MIESZANEGO SOSNOWO-ŚWIERKOWEGO – BMśw 

(Calamagrostio arundinaceae - Piceetum). 

Nie jest to zbiorowisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Jest borealnym borem mieszanym, charakterystycznym dla falistych równin moren 

ablacyjnych oraz wzgórz kemowych i morenowych. 

Drzewostany buduje świerk i sosna, w domieszce występuje brzoza, dąb i grab. 

Runo leśne obok dominujących gatunków roślin z klasy Vaccinio – Piceetea – 

zbiorowiska z przewagą szpilkowych gatunków drzewiastych, krzewinek i mezofilnych 

mszaków, zawiera równieŜ liczne gatunki charakterystyczne dla siedlisk leśnych, jak: 

leszczyna pospolita (Corylus avellana), perłówka zwisła (Melica nutans), moŜylinek 

trójnerwowy (Moehringia trinervia), lilia złotogłów (Lilium martagon), zawilec gajowy 

(Anemone nemorosa). Cechują one bór mieszany sosnowo-świerkowy, wskazując 

jednocześnie na jego stosunkowo eutroficzny charakter. Trwałą obecność w borze 

wykazują teŜ niektóre rośliny ciepłolubne, np: dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula 

persicifolia), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), czyścica storzyczek 

(Calamintha vulgaris). 

Siedliska stanowią gleby brunatno-rdzawe i brunatne bielicowanie, i brunatne 

wyługowane, powstałe z piasków luźnych do gliniastych, czasem Ŝwirowatych oraz 

piasków na Ŝwirach, z głębokim poziomem wody gruntowej, z próchnicą typu 

drosomoder. Część borów mieszanych tworzy prawdopodobnie zniekształcone formy 

dawnych lasów mieszanych Melitti – Carpinetum – grąd miodownikowy. 

Lokalizacja boru mieszanego sosnowo – świerkowego odznacza się 

nierównomiernością, główne skupiska tej biogeocenozy występują w km ok.: 661+498 ÷ 

661+695 P (dawny km 129+653 ÷ 129+850 L), 661+910 ÷ 662+410 P (dawny km 

128+938 ÷ 129+438 L), 662+441 ÷ 664+561 (dawny km 126+784 ÷ 128+907), 

664+998 ÷ 665+195 P (dawny km 126+153 ÷ 126+350 L), 655+287 ÷ 656+048 L 

(dawny km 135+300 ÷ 136+061 P), 655+956 ÷ 657+195 (dawny km 134+153 ÷ 

135+392), 657,341 ÷ 658+102 (dawny km 133+246 ÷ 134+007), 658+241 ÷ 658+925 

(dawny km 132+423 ÷ 133+107), 659+456 ÷ 660+048 (dawny km 131+300 ÷ 

131+892). 
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GRĄD SUBKONTYNENTANY ( Tilio – Carpinetum) i jego odmiany, kod  9170-2 

niepriorytetowe, naturowe siedliska z I Zał ącznika. 

Grąd subkontynentalny reprezentuje grupę lasów dębowo – grabowych we 

wschodniej części Europy Środkowej oraz w Europie Wschodniej. W Polsce 

występuje na obszarach znajdujących się pod wpływem klimatu umiarkowanie 

kontynentalnego i osiąga zachodnią granicę zasięgu geograficznego. Jest 

zbiorowiskiem o złoŜonej, wielopoziomowej strukturze. Grąd subkontynentalny jest 

zespołem bardzo zmiennym, zarówno pod względem geograficznym, jak i glebowo - 

siedliskowym (Matuszkiewicz 2001, Matuszkiewicz 2007, Puchniarski 2004).  

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak. 

W Polsce występuje odmiana grądu, którą wyróŜnia udział świerka pospolitego  

w drzewostanie: 

� wilgotny las mieszany dębowo – świerkowy (Querco – Piceetum 

stellarietosum). 

� zróŜnicowanie lokalno - siedliskowe grądu subkontynentalnego znalazło wyraz 

w podziale zespołu Tilio - Carpinetum na następujące podzespoły: 

� świeŜy grąd miodownikowy (Melitti – Cerpinetum) – występuje w Polsce 

północno – wschodniej, stanowi ciepłolubną postać grądu. 

� wilgotny grąd trzcinnikowy (Tilio – Carpinetum calamagrostietosum) – 

najuboŜsza postać grądu subkontynentalnego charakteryzującego się 

udziałem gatunków przechodzących z boru mieszanego. 

� świeŜy grąd typowy (Tilio – Carpinetum typicum) – typowa postać grądu. 

� wilgotny grąd czyśćcowy (Tilio – Carpinetum stachyetosum) jest to grąd niski 

wyróŜniający się udziałem gatunków przechodzących z lasów łęgowych. 

 

BIOGEOCENOZA ŚWIEśEGO GRĄDU MIODOWNIKOWEGO – LM św (Melittii - Carpinetum), 

kod  9170 – 2. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Dominuje na obszarach o zróŜnicowanej rzeźbie zajmując często Ŝwirowe 

wierzchowiny wzgórz kemowych i morenowych. 

Drzewostan W drzewostanie przewaŜają: sosna, świerk z domieszką dębu i brzozy. 

Runo leśne zawiera większość charakterystycznych składników lasów grądowych: 
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zawilec gajowy (Anemone nemorosa), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), 

groszek wiosenny (Lathyrus vernus), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), 

moŜylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia). Z grupy gatunków ciepłolubnych 

stwierdzane są następujące zioła: czyścica storzyczek (Calamintha vulgaris), 

kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum). 

Siedlisko W płatach uboŜszych grądu stwierdza się gleby brunatne bielicowane, 

brunatne wyługowane, utworzone z utworów piaszczystych. W Ŝyźniejszych odmianach 

grądu nierzadkie są gleby płowe, powstałe z piasków gliniastych ablacyjnych 

piaszczystych glin ablacyjnych. 

Orientacyjna lokalizacja grądu w stosunku do trasy drogi przedstawia się następująco: km 

ok. 655+010 ÷ 655+148 L (dawny km 136+200 ÷ 136+338 P), 655+787 ÷ 655+910 L 

(dawny km 135+438 ÷ 135+561 P), 656+557 ÷ 656+710 L (dawny km 134+638 ÷ 

134+791 P), 657+118 ÷ 657+364 P (dawny km 133+984 ÷ 134+230 L), 661+034 ÷ 

662+787 (dawny km 128+561 ÷ 130+314), 662+934 ÷ 663+287 (dawny km 128+061 

÷ 128+414), 663+410 ÷ 665+848 (dawny km 125+500 ÷ 127+938). 

 

2.6.3.3. Krajobrazy wilgotnych borów sosnowych, wilgotnych borów i lasów 

mieszanych oraz grądów wilgotnych i świeŜych w obniŜeniach 

wytopiskowych oraz na równinach moreny dennej 

 
Zbiorowiska roślinne w tych krajobrazach występują peryferyjnie w stosunku 

do zbiorowisk bagiennych i łęgowych na siedliskach hydrogenicznych. Dotyczy to 

przede wszystkim wilgotnych form lasów i borów. Lasy grądowe w postaci naturalnej 

występują głównie w rezerwacie Krzemianka. 

 
BIOGEOCENOZA BORU SOSNOWEGO WILGOTNEGO – BMw, Bw  (Molinio 

Pinetum) nie jest to siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

występuje na ubogich piaskach wytopiskowych. W runie leśnym przewaŜają typowe 

gatunki siedlisk borowych, dobrze jest rozwinięta warstwa mszysta, a doskonałe warunki 

rozwoju znajduje borówka czernica. 

Drzewostany borów wilgotnych buduje sosna (Pinus sylvestris) ze znaczącym udziałem 

świerka, w niewielkiej ilości obecne są brzozy: brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
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brzoza omszona (B. pubscens). 

Runo o charakterze krzewinkowo - mszystym zawiera charakterystyczne gatunki borów 

sosnowych: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica (V.vitis – idea), 

rokietnik pospolity (Entodon schreberi), gajnik lśniący (Hylocomium splendens), 

piórosz pierzasty (Ptilium crista castrensis), widłoząb falisty (Dicranum undulatum). 

Bór wilgotny cechuje obecność gatunków typowych dla siedlisk wilgotnych i gatunków 

przenikających z borów bagiennych, np. trzęślica modra (Molinia caerulea), borówka 

bagienna (Vaccinium uliginosum), płonnik strojny (Polytrichum attenuatum), torfowiec 

ostrolistny (Sphagnum nemoreum). 

Siedliska borów wilgotnych są związane z obszarami towarzyszącymi obniŜeniom  

o charakterze wytopiskowym, utworzonymi z ubogich piasków i Ŝwirów. Bory w postaci 

okrajków wokół torfowisk wysokich i przejściowych, mogą występować takŜe na piaskach 

deluwialnych. Gleby naleŜą do silnie kwaśnych i ubogich podtypów; są to gleby bielicowe 

o róŜnym stopniu zbielicowania: glejobielice i gleby rdzawe bielicowane z dobrze 

rozwiniętymi poziomami ektopróchnicy o charakterze higromoru. Woda gruntowa prawie 

zawsze jest stwierdzana w zasięgu profilu glebowego. 

PrzybliŜona lokalizacja tego zbiorowiska w odniesieniu do analizowanego odcinka drogi 

krajowej Nr 8 to km ok.: 662+648 ÷ 662+848 L (dawny km 128+500 ÷ 128+700 P), 

663+256 ÷ 663+610 L (127+738 ÷ 128+092 P), 664+210 ÷ 664+348 L (dawny km 

127+000 ÷ 127+138 P), 663+787 ÷ 664+048 (dawny km 127+300 ÷ 127+561), 

664+548 ÷ 665+002 P (dawny km 126+346 ÷ 126+800 L). 

 

BIOGEOCENOZA BORU DĘBOWO-ŚWERKOWEGO WILGOTNEGO BMw, LMw 

(Querco Piceetum)¸ kod  9170 – 2  

W południowej i północno - wschodniej Polsce występuje odmiana subborealna grądu 

subkonynentalnego z dominującym świerkiem pospolitym (Matuszkiewicz 2001, 

Matuszkiewicz 2007, Puchniarski 2004). 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Jest borem mieszanym, w którym najdogodniejsze warunki rozwoju znajduje świerk, 

osika, a takŜe dąb i liczne gatunki o charakterze borealnym, zasiedlające silnie 

zbielicowane i kwaśne siedliska. 

Drzewostan buduje świerk i sosna z domieszką brzozy, dębu, osiki. 
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Runo leśne ma zdecydowanie borowy charakter. Największy udział w tworzeniu 

zbiorowiska mają gatunki; borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica (V. 

vitis-idaea), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), widłak jałowcowaty 

(Lyoopodium annotinum). Liczne są mszaki i torfowce przenikającymi ze świerczyn 

bagiennych, jak: skosatka zanokcicowata (Plagiochila asplenioides), biczyka trójwrębna 

(Bazzania trilobata), torfowiec ostrolistny (Sphagnum nemoreum), torfowiec błotny (S. 

palustre), moŜna uwaŜać za wyróŜniające wilgotny bór dębowo-świerkowy. Stały element 

stanowią mezotroficzne gatunki lasu łęgowego z klasy Querco - Fagetea, szczególnie  

w podzespole Querco - Piceetum stellarietosum – zbiorowisko lasu mieszanego dębowo 

- świerkowego, w którym zaznacza się takŜe większy udział liściastych gatunków drzew. 

Siedliska boru dębowo - świerkowego odnotowano w strefach okrajkowych torfowisk 

oraz w rynnowych obniŜeniach terenu. Środowisko glebowe jest zazwyczaj bardzo 

kwaśne, gleby są silnie oddolnie oglejone, poniewaŜ woda gruntowa jest stale obecna w 

zasięgu profilu glebowego. 

Na analizowanym terenie zbiorowisko to zlokalizowane jest nierównomiernie, którego 

orientacyjna lokalizacja przedstawia się następująco: 654+995 ÷ 655+148 P (dawny km 

136+200 ÷ 136+353 L), 655+241 ÷ 655+725 (dawny km 135+623 ÷ 136+107), 

655+833 ÷ 656+156 (dawny km 135+192 ÷ 135+515), 656+356 ÷ 656+695 P (dawny 

km 134+653 ÷ 134+992 L), 658+102 ÷ 658+148 P (dawny km 133+200 ÷ 133+246), 

660+256 ÷ 660+456 L (dawny km 130+892 ÷ 131+092 P), 660+533 ÷  660+610 L 

(dawny km 130+738 ÷ 130+815 P), 660+772 ÷ 660+879 L (dawny km 130+469 ÷ 

130+576 P), 661+425 ÷ 661+472 L (dawny km 129+876 ÷ 129+923 P), 665+110 ÷ 

665+256 (dawny km 126+092 ÷ 126+238). 

 
BIOGEOCENOZA WILGOTNEGO GRĄDU TRZCINNIKOWEGO – LMw (Tilio 

Carpinetum calamagrostietosum), kod  9170 - 2  

NajuboŜsza postać grądu subkonynentalnego charakteryzującego się udziałem 

gatunków przechodzących z boru mieszanego. 

Charakterystyka zbiorowiska: 

Biogeocenoza ta zaliczana jest do najuboŜszych lasów liściastych. 

Drzewostan przewaŜają świerk, brzoza, dąb, osika i olcha z domieszką sosny. 

Runo w porównaniu z innymi grądami cechuje znaczne zuboŜenie w gatunki 



Raport o oddziaływaniu na środowisko  
planowanego przedsi ęwzięcia zwi ązanego z rozbudow ą drogi krajowej Nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka 
 
 

 

EKOTON Sp. z o.o. Białystok 2008 
Wszelkie prawa zastrzeŜone 

 

74

charakterystyczne rzędu Fagetalia – mezo i eutroficzne lasy liściaste z jednoczesnym 

udziałem mezotroficznych gatunków borowych. 

Siedlisko Grąd trzcinnikowy występuje w wytopiskowych obniŜeniach terenu,  

w strefie kontaktowej z siedliskami hydrogenicznymi, na glejobielicach lub 

bielicowanych glebach opadowo-glejowych, glebach murszastych, czarnych ziemiach. 

Są to siedliska mezotroficzne, z umiarkowanym wpływem wody gruntowej i opadowej 

na glebę i siedlisko. Z próchnic występują higromoder i higromodermull. 

Grąd ten występuje na następujących odcinkach analizowanej drogi, tj. w km ok.: 

654+948 ÷ 655+148 P (dawny km 136+200 ÷ 136+400 L), 659+802 ÷ 660+087 L 

(dawny km 131+261 ÷ 131+546 P), 663+572 ÷ 663+695 (dawny km 127+653 ÷ 

127+776), 664+103 ÷ 664+395 L (dawny km 126+953 ÷ 127+245 P), 665+726 ÷ 

665+818 P (dawny km 125+530 ÷ 125+622 L), 666+126 ÷ 666+187 L (dawny km 

125+161 ÷ 125+222 P). 

 
BIOGEOCENOZA WILGOTNEGO GRĄDU CZYŚĆCOWEGO – Lw (T - C 

stachyetosum silvaticae), kod  170 - 2 Grąd niski wyróŜniający się udziałem 

gatunków przechodzących z lasów łęgowych. 

Stanowi wilgotną i najbogatszą florystycznie postać grądu, stwierdzaną w nieco 

niŜszych połoŜeniach od grądów typowych. 

Drzewostan tworzą dąb, olcha, jesion i świerk z domieszką drzew liściastych. 

Runo charakteryzuje się bogactwem florystycznym, zwłaszcza obfitością wiosennych 

geofitów, walor wyróŜniający grąd czyśćcowy od pozostałych grądów mają: 

niecierpek pospolity (Impatiens nolitangere), wiązówka błotna (Filipendula 

almaria), pępawa błotna (Crepis paludosa), płoŜymerzyk kędzierzawy (Plagiomnium 

undulatum), czyściec leśny (Stachys sylvatica), zdrojówka rutewkowa (Isopyrum 

thalictroides), kokorycz pusta (Corydalis cava), kokorycz pełna (Corydalis solida). 

Siedliska tworzą gleby gruntowo-glejowe czarne ziemie, płowe oglejone, opadowo - 

glejowe. Z próchnic najczęściej stwierdza się higromull i higromodermull. 

Zbiorowisko to występuje w km ok. 654+710 ÷ 654+925 P (dawny km 136+423 ÷ 

136+638 L) i w km ok. 665+603 ÷ 665+741 P (dawny km 125+607 ÷ 125+745 L). 
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BIOGEOCENOZA WILGOTNEGO GRĄDU MURSZOWEGO – Lw  

(T - C circaeaetosum Alpinie), kod  9170 – 2. 

Jest to najbardziej wilgotna oraz eutroficzna i bogata w zioła postać grądu. 

Drzewostan cechuje się duŜym udziałem olszy czarnej, świerka, jesionu i graba. 

Runo leśne buduje liczna grupa gatunków przenikających z łęgów i siedlisk 

zabagnianych: czartawa drobna (Circaea alpina), merzyk falisty (Mnium undulatum), 

ostroŜeń warzywny (Cirsium oleraceum). 

Siedlisko Grąd murszowy posiada charakter zbiorowiska okrajkowego na obrzeŜu 

łęgów i olsów, często występuje teŜ w formie mineralnych kęp i wysepek w obrębie 

podtopionych łęgów olszowo-jesionowych. Gleby są reprezentowane przez czarne 

ziemie, gleby murszowo-mineralne, murszowo-glejowe. 

W stosunku do analizowanego odcinka DK8 biogeocenoza ta zlokalizowana jest w km 

od ok. 660+948 do ok. 661+148 P (dawny km 130+200 ÷  130+430) oraz w km od ok. 

665+772 do ok. km 665+848 (tj. dawny km 125+500 ÷ 125+576 L). 

 
BIOGEOCENOZA  ŚWIEśEGO GRĄDU TYPOWEGO – Lśw  (Tilio - Carpinetum 

typicum), kod  9170 – 2. 

Tworzą ją lasy liściaste o wielowarstwowych drzewostanach, z runem leśnym 

bogatym w gatunki siedlisk Ŝyznych, występujące w obszarze gliniastej moreny 

dennej na siedliskach świeŜych, z wodą gruntową poza profilem glebowym. 

Drzewostan grądu typowego w naturalnych płatach jest zbudowany w przewadze  

z graba, klonu, lipy, dębu oraz świerka; w lasach gospodarczych dominują 

drzewostany złoŜone z graba i świerka z pojedynczym udziałem pozostałych gatunków 

liściastych. 

Runo Grąd typowy, poza obszernym zestawem gatunków właściwych grądom,  

tj. rzędu Fagetalia- mezo i eutroficzne lasy liściaste i klasy Querco - Fagetea - 

mezotroficzne gatunki lasu łęgowego nie posiada własnych gatunków typowych. 

W stosunku do świeŜego grądu miodownikowego wyróŜnia go występowanie 

gatunków: gajowiec Ŝółty (Galeobdolon luteum), podagrycznik pospolity (Aegopodium 

podagraria), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), prosownica rozpierzchła 

(Milium effusum), trędownik bulwiasty (Scrophulana nodosa), wiechlina gajowa (Poa 

nemoralis), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), kopytnik pospolity (Asarum 
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europaeum), czerniec gronkowy (Actaea spicata). W stosunku do lasów grądowych na 

siedliskach wilgotnych odróŜnia go uboŜszy zestaw wiosennych geofitów oraz brak 

gatunków typowych dla siedlisk wilgotnych. 

Siedliska grądu stwierdza się na niewielkich wyniesieniach z glinami w podłoŜu oraz 

na podłoŜach piaszczystych i Ŝwirowatych Próchnica nadkładowa występuje w formie 

drosomodermull i drosomull. Gleby: brunatne właściwe i wyługowane oraz płowe. 

Lokalizacja tej biogeocenozy do trasy drogi jest następująca km ok.: 660+995 ÷ 

661+302 (dawny km 130+046 ÷ 130+353), 665+348 ÷ 665+848 (dawny km 125+500 

÷ 126+000), 665+972 ÷ 666+142 P (dawny km 125+206 ÷ 125+376 L), 655+149 ÷ 

655+195 L (dawny km 136+153 ÷ 136+199 P), 657+025 ÷ 657+348 (dawny km 

134+000 ÷ 134+323), 657+572 ÷ 657,679 P (dawny km 133+669 ÷ 133+776 L), 

658+041 ÷ 654+148 P (dawny km 133+200 ÷ 133+307 L). 

 
2.6.3.4. Zbiorowiska niele śne 

 
Zbiorowiska nieleśne tworzą dwie grupy zbiorowisk roślinnych: roślinność łąk  

i pastwisk w dolinach rzecznych i podmokłych obniŜeniach terenu oraz roślinność 

terenów rolniczych aktualnie uŜytkowanych i porzuconych (ugorów, odłogów), na 

które przypada największa powierzchnia. 

Zbiorowiska nieleśne w postaci łąk wilgotnych, łąk kośnych i pastwisk stwierdza 

się głównie w dolinach rzecznych i podmokłych obniŜeniach terenu w pobliŜu terenów 

osadniczych, tj. w rejonie Katarynki, Rybnik i Przewalanki. Udział łąk kośnych i pastwisk 

jest nieznaczny: w miejscach, gdzie od wielu lat zaprzestano koszenia i wypasu bydła 

dochodzi do regeneracji lasu w postaci zarośli olszynowych lub wierzbowych, sytuacja 

ta występuje na wszystkich wymienionych polanach. 

Największa powierzchnia terenów rolniczych występuje na obszarze Polany 

Rybnickiej. Siedliska grądów po wylesieniu zostały przekwalifikowane na grunty orne, 

jednak powierzchnie z uboŜszymi i suchszymi glebami na wyniesieniach terenu są 

obecnie porzucane, co wywołuje procesy spontanicznej regeneracji lasu. Analogiczna 

sytuacja występuje w rejonie Przewalanki. W rejonie Katrynki dawne tereny rolnicze są 

w większym stopniu uŜytkowane jako tereny zabudowy rekreacyjno - letniskowej. 

Łąki wilgotne (Molinion). Łąki wilgotne i silnie wilgotne znajdują się na torfowiskach 

niskich i na ich obrzeŜach, zajmując gleby murszowe. Charakter fizjonomiczny łąk oraz 
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ich skład florystyczny wskazują na ich uŜytkowanie gospodarcze jako terenów kośnych  

i wypasu bydła. Największa powierzchnia przypada na łąki ziołoroślowe Filipendulo - 

Geranietum.  

W odniesieniu do analizowanej trasy drogi łąki te występują w km ok.: 659+556 ÷ 

660+518 (dawny km 130+830 ÷ 131+792), 659+179 ÷ 659+379 L (dawny km 

131+969 ÷ 132+169 P), 658+772 ÷ 658+941 P (dawny km 132+407 ÷ 132+576 L), 

655+257 ÷ 655+318 P (dawny km 136+030 ÷ 136+091 L), 654+619 ÷ 654+895 

(dawny km 136+453 ÷ 136+729). 

Łąki świeŜe i słabo wilgotne (Anhenatherion) zajmują nieduŜe fragmenty terenów 

otwartych na gruntach mineralnych. Są to w przewadze pastwiska Lolio-Cynosuretum 

i łąki kośne Poa pratensis - Festuca rubra – 6510-2. 

Łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną. To antropogeniczne, niŜowe, bogate 

florystycznie łąki świeŜe, uŜytkowane i koszone zwykle dwa razy w roku oraz 

umiarkowanie nawoŜone. Najczęściej występują poza dolinami rzecznymi 

(Matuszkiewicz 2007). 

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: brak. 

W stosunku do przebiegu analizowanej trasy łąki te zlokalizowane są w km ok.: 

655+195 ÷ 655+348 (dawny km 136+000 ÷ 136+153), 665+449 ÷ 665+602 P (dawny 

km 125+746 ÷ 125+899 L), 665+895 ÷ 665+972 P (dawny km 125+376 ÷ 125+453 

L), 666+049 ÷ 666+141 L (dawny km 125+207 ÷ 125+299 P). 

Roślinność upraw, odłogów, ugorów, roślinność ruderalna (Stellarietea mediae). 

Środowisko przyrodnicze tego obszaru jest mało urozmaicone i prezentuje typ 

krajobrazu rolniczego z duŜą powierzchnią terenów porzuconych - ugorów oraz 

terenów z samosiewami sosny i brzozy. Roślinność jest całkowicie przekształcona  

i zmieniona w wyniku rolniczego uŜytkowania całego terenu w przeszłości. Wobec 

powyŜszego nie występują tu naturalne zbiorowiska roślinne, a granice wtórnych 

zbiorowisk roślinnych są takie same jak granice uŜytkowania terenu i struktura 

własności działek. Na porzuconych w róŜnym czasie terenach rolnych i ugorach,  

w wyniku spontanicznej sukcesji, tworzą się tzw. samosiewny sosny i zapusty 

brzozowo-osikowe. Utrzymujące się jeszcze licznie zbiorowiska ugorowe są 

pozostałością po zbiorowiskach chwastów segetalnych towarzyszących dawnym 

uprawom. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko  
planowanego przedsi ęwzięcia zwi ązanego z rozbudow ą drogi krajowej Nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka 
 
 

 

EKOTON Sp. z o.o. Białystok 2008 
Wszelkie prawa zastrzeŜone 

 

78

Zbiorowiska nieleśne, reprezentowane przez roślinność upraw, odłogów, ugorów  

i roślinność ruderalną zlokalizowane są głównie w km: 654+548 ÷ 654+624 (dawny km 

136+724 ÷ 136+800), 654+563 ÷ 654+941 (dawny km 136+407 ÷ 136+785), 

658+210 ÷ 658+348 P (dawny km 133+000 ÷ 133+138 L), 658+310 ÷ 660+148 

(dawny km 131+200 ÷ 133+038), 665+572 ÷ 665+633 P (dawny km 125+715 ÷ 

125+776 L), 665+818 ÷ 666+141 (dawny km 125+207 ÷ 125+530). 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ do analizowanego odcinka drogi 

krajowej nr 8 przylegają następujące siedliska przyrodnicze z Załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej (siedliska priorytetowe oznaczone są symbolem „*”): 

� *91D0-1 - brzezina bagienna (Dryopteridi – Betuletum), 

� *91D0-2 - sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi – Pinetum), 

� *91D0-5 - borealna świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii – Piceetum),, 

w tym wyróŜniono podzespoły: 

o świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii – Piceetum 

dropteridetosum) - *91D0-5, 

o czernicowa świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii – Piceetum 

typicum) - *91D0-5, 

� *91E0-3 - podzespoły niŜowego łęgu jesionowo – olszowego (Fraxinio – 

Alnetum): 

o łęg olszowo – jesionowy (Circaeo – Alnetum) - *91E0-3, 

o łęg świerkowy (Piceo – Alnetum) - *91E0-3, 

o łęg gwiazdnicowy (Stellario – Alnetum) - *91E0-3, 

� 9170-2 – podzespoły grądu subkontynentalnego (Tilio – Carpinetum): 

o wilgotny bór mieszany dębowo – świerkowy (Querco – Piceetum 

typicum) - 9170-2, 

o świeŜy grąd miodownikowy (Melitti – Carpinetum) - 9170-2, 

o wilgotny grąd trzcinnikowy (Tilio – Carpinetum calamagrostietosum) - 

9170-2, 

o świeŜy grąd typowy (Tilio – Carpinetum typicum) - 9170-2, 

o wilgotny grąd czyśćcowy (Tilio – Carpinetum stachyetosum) - 9170-2, 

o grąd murszowy (Tilio – Carpinetum circaeaetosum alpinae) - 9170-2, 

� 6510-2 łąki świeŜe i słabowilgotne (Anhenatherion). 
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Powierzchnia siedlisk lasów o znaczeniu wspólnotowym połoŜnych  

w projektowanym pasie drogowym rozbudowywanej drogi wynosi łącznie 6,1 ha,  

w tym powierzchnia: 

� borów i lasów bagiennych (*91D0) - 0,77 ha, 

� grądów (9170-2) - 4,38 ha, 

� łęgów (*91EO - 3)  - 0,95 ha. 

 
Mapy roślinności i krajobrazów roślinnych występujących na analizowanym 

terenie (źródło: W. Kwiatkowski, M. Stepaniuk, K. Gajko, M. Ksepko, 2006), stanowią 

Załącznik Nr 8  niniejszego opracowania. 

 

2.6.3.5. Drzewostany 

 
Drzewostany na terenach leśnych buduje głównie sosna średnich i starszych 

klas wieku. Starodrzewy sosnowe (wieku powyŜej 100 lat) graniczą wprost  

z drogą w rezerwacie przyrody Karczmisko oraz w oddziałach leśnych 37, 50, 94, 

111, 125. Starodrzewy świerkowe w sąsiedztwie drogi występują przede wszystkim 

na terenie rezerwatu Krzemianka i oddziale 125. RównieŜ stare drzewostany olchowe 

stwierdza się na terenie wymienionego rezerwatu oraz w dolinie w sąsiedztwie 

Przewalanki. 

Zgodnie z opracowaniem kartograficznym łączna powierzchnia drzewostanów  

w pasie drogowym wynosi ok. 16 ha, przy czym łączna powierzchnia pasa 

drogowego wynosi ok. 38 ha. 

Załącznik Nr 9 przedstawia drzewostany i uŜytkowanie terenu 

występujące w otoczeniu analizowanego odcinka Katrynka – Przewalanka,  

w ciągu drogi krajowej Nr 8 (źródło: W. Kwiatkowski, M. Stepaniuk, K. Gajko,  

M. Ksepko, 2006 r. ). 

 
2.6.4. Inwentaryzacja flory 

 
Zgodnie z inwentaryzacją wykonaną na potrzeby raportu ooś z 2006 r.  

(W. Kwiatkowski, M. Stepaniuk, K. Gajko, M. Ksepko, Białystok 2006 r.) w czasie 

kartowania roślinności analizowanego terenu nie odnotowano obecności rzadkich 
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gatunków roślin oraz gatunków umieszczonych w Załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej  i wymienionych w SDF „Ostoja Knyszyńska”, a więc takich, dla 

których ochrony został utworzony ten obszar naturowy. Na ich występowanie na 

tym terenie nie wskazują równieŜ źródła archiwalne i materiały publikowane.  

Natomiast z planów ochrony rezerwatów wynika, iŜ jedyne zinwentaryzowane 

gatunki rzadkie i chronione prawem polskim i konwencjami międzynarodowymi 

występują w znacznej odległości od analizowanego odcinka drogi: tj.  

� w rezerwacie Krzemianka:  

o turzyca Ŝycicowa (Carex loliacea) – 50 m od drogi, 

o lilia złotogłów (Lilium martagon), kukułka plamista (Dactylorhiza 

maculata), kukułka krwista (Dactylorhiza inkarnat)a, kruszczyk 

szerokolistny (Epipactis helleborine) - 200 – 300 m od drogi, 

� w rezerwacie Karczmisko: 

o stanowiska: arniki górskiej (Arnica montana), tajęŜy jednostronnej 

(Goodyera regens), widłaka jałowcowatego (Lycopodium 

annotinum) – 70 - 100 m od drogi, 

o stanowiska: orlika pospolitego (Aguilegia vulgaris), wawrzynka 

wilczełyko (Daphne mezereum), lilii złotogłów (Lilium martagon), 

widłaka goździstego (Lycopodium clavatum) - w odległości do 

300 m od drogi. 

 

Spośród wymienionych tu gatunków chronionych, 7 roślin tj.: lilia złotogłów 

(Lilium martagon), kukułka plamista (Dactylorhiza maculata), kukułka krwista 

(Dactylorhiza incarnata),arnika górska (Arnica montana), tajęŜa jednostronna 

(Goodyera regens), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) i widłak goździsty 

(L. clavatum) – umieszczonych zostało w SDF obszaru „Ostoja Knyszyńska” jako 

„Inne waŜne gatunki roślin”, nie stanowiące jednak gatunków, dla których ochrony 

został ten obszar utworzony. 

Wszystkie ww. gatunki i ich zbiorowiska stwierdzono w warunkach aktualnego 

funkcjonowania drogi nr 8. Ich stanowiska nie będą zagroŜone, ani podczas 

prowadzenia prac budowlanych, ani podczas eksploatacji rozbudowanej drogi.. 
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2.6.5. Inwentaryzacja ornitologiczna 

 

Obszar Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (kod PLB200003) słuŜy 

ochronie dziko Ŝyjących gatunków ptaków oraz utrzymaniu ich siedlisk  

w nieuszkodzonym stanie.  

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000, wg Standardowego Formularza 

Danych z 2007 r., gniazduje 37 gatunków. Zdecydowana większość z nich to ptaki 

krajobrazu leśnego - 22 gatunki. Mniejszą grupę - 11 gatunków - stanowią ptaki 

wodno - błotne związane ze środowiskami dolin rzecznych, stawów i torfowisk. 

Zdecydowanie najmniej jest ptaków krajobrazu rolniczego, są to zaledwie  

4 gatunki. 

Pod względem znaczenia dla ochrony poszczególnych gatunków ptaków 

wartość obszaru „Puszcza Knyszyńska” oceniono w SDF z 2007 r. jako: 

� dobrą (kat. B) dla 6 gatunków: trzmielojad (Pernis apivorus), orlik krzykliwy 

(Aquila pomarina), dubelt (Gallinago media), dzięcioł białogrzbiety 

(Dendrocopos leucotos), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), 

cietrzew (Tetrao tetrix tetrix), 

� znaczącą (kat. C) dla 11 gatunków: bocian czarny (Ciciona nigra), bielik 

(Haliaeetus albicilla), błotniak zboŜowy (Circus cyaneus), błotniak łąkowy 

(Circus pygargus), kropiatka (Porzanna porzanna), Ŝuraw (Grus grus), 

puchacz (Bubo bubo), sowa błotna (Asio flammeus), włochatka (Aegolius 

funereus), zimorodek (Alcedo atthis), kraska (Coracias garrulus), 

� nieistotną (kat. D) dla 20 gatunków: bocian biały (Ciciona ciciona), kania 

ruda (Milvus milvus), gadoŜer (Circaetus gallicus), błotniak stawowy (Circus 

aeruginosus), jarząbek (Bonasa bonasia), derkacz (Crex crex), rybitwa 

rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa czarna (Chlidonias niger), sóweczka 

(Glaucidium passerinum), lelek (Caprimulgus europaeus), dzięcioł 

zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł 

średni (Dendrocopus medius), lerka (Lullula arborea), świergotek polny 

(Anthus campestris), jarzębatka (Sylvia nisoria), muchołówka mała 

(Ficedula parva), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), gąsiorek 

(Lanius collurio), ortolan (Emberiza hortulana). 
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PoniewaŜ w/w przedsięwzięcie jest połoŜone w granicach OSO Natura 2000 

Puszcza Knyszyńska, zgodnie wymogami prawa - art. 33 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - zaistniała konieczność określenia 

bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na awifaunę, a takŜe moŜliwości  

i sposobów zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu. 

Inwentaryzacja został przeprowadzona po zapoznaniu się ze skróconą 

charakterystyką przedsięwzięcia, projektem budowlanym, wynikami Generalnego 

Pomiaru Ruchu 2005 r., prognozami natęŜenia ruchu do roku 2020 oraz 

opracowaniem dr inŜ. Władysława Gardziejczyka „Ocena wpływu rozbudowy drogi 

krajowej Nr 8 na poziom hałasu od ruchu samochodowego w jej otoczeniu". 

Podstawą do określenia listy gatunków ptaków w zasięgu oddziaływania drogi 

były dane zebrane przy zastosowaniu uproszczonej wersji Metody Kartograficznej 

(siedem wizyt terenowych - pięć dziennych i dwie nocne w okresie III - VII 2006 r.). 

Pracami objęto gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej wymienione w SDF 

opracowanym dla OSO „Puszcza Knyszyńska”, dla ochrony których obszar ten został 

utworzony. 

PoniewaŜ, większość ptaków wróblowatych (Passeriformes) jak i pozostałe gatunki 

ptaków (Non - Passeriformes) średniej wielkości, zdobywają pokarm w odległości nie 

większej niŜ 200 - 400 metrów od swojego gniazda; strefę, jaką spenetrowano  

i poddano analizie zawęŜono do 750 metrów w kaŜdym kierunku od granic obszaru, 

na którym przewidziane jest wykonanie prac przy budowie drogi. Mając na uwadze 

powyŜsze, moŜna przyjąć, iŜ odcinek 750 m to średnia odległość pomiędzy dwoma 

stanowiskami/rewirami większości ptaków. Przyjmując taki zakres przy inwentaryzacji 

terenu mamy pewność, iŜ wykryjemy większość stanowisk małych i średniej wielkości 

gatunków ptaków. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia tj. inwestycja liniowa, 

częściowo wykraczająca poza granicę OSO Natura 2000, a takŜe w celu wykrycia 

ptaków, których rewiry lęgowe tylko częściowo znajdują się na terenie Ostoi 

inwentaryzację przeprowadzono równieŜ na terenach połoŜonych poza Ostoją  

w oddaleniu do 750 metrów od jej granic. Pierwszym etapem inwentaryzacji był 

rekonesans terenowy w czasie, którego wyróŜniono i sklasyfikowano siedliska 

przyrodnicze pod kątem występowania poszczególnych gatunków ptaków. Kolejnym 

krokiem była dokładna penetracja wyróŜnionych siedlisk celem stwierdzenia 
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występowania lub gniazdowania konkretnych gatunków ptaków. Gniazdowanie 

danego gatunku stwierdzono na podstawie obecności śpiewających samców, 

osobników wykazujących zachowania tokowe lub po wykryciu gniazda bądź dziupli. 

Potwierdzeniem gniazdowania była, co najmniej dwukrotna obecność osobnika 

danego gatunku wykazującego zachowania lęgowe, w tym samym rejonie w okresie 

dłuŜszym niŜ dwa tygodnie. Na podstawie tych stwierdzeń wyznaczono rewiry 

lęgowe poszczególnych gatunków ptaków. Ponadto w przypadku niektórych 

gatunków w celu zwiększenia wykrywalności zastosowano stymulację głosową. 

PosłuŜono się głosami następujących gatunków ptaków: derkacz (Crex crex), 

jarząbek (Bonasa bonasia) i lelek (Caprimulgus europaeus) oraz włochatka (Aegolius 

funereus). 

 

Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej 

W wyniku przeprowadzonych badań, wzdłuŜ analizowanego odcinka drogi 

krajowej nr 8 stwierdzono występowanie 15 gatunków z załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej. PoniŜej omówiono rozmieszczenie tych gatunków, liczebność i zasiedlane 

biotopy oraz potencjalne konsekwencje związane z realizacją inwestycji.  

Rozmieszczenie i zasięg rewirów ptaków przedstawia załączona do 

niniejszego opracowania mapa stanowiąca Załącznik Nr 10.  

 

A031 BOCIAN BIAŁY ( Ciconia ciconia) – kategoria populacji dla danego 

obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: Na badanym terenie zlokalizowano dwa 

stanowiska bocianów białych. Jedna para gniazdowała we wsi Katrynka, a druga para 

we wsi Rybniki. W obu przypadkach w pobliŜu gniazda znajdują się odpowiednie 

tereny Ŝerowiskowe, to jest wilgotne łąki i otwarte tereny rolnicze w dolinie rzeki 

Czarnej i Krzemianki. 

 
A072. TRZMIELOJAD (Pernis apivorus)  – kategoria populacji dla danego 

obszaru: B . 

Status w obr ębie badanego terenu: W obrębie badanego terenu stwierdzono 

gniazdowanie dwóch par trzmielojadów. Jedna z tych par gniazduje w rezerwacie 
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przyrody „Krzemianka", w 120-letnim drzewostanie świerkowym. Ptaki te często 

przelatują nad drogą, w granicach terytorium tej pary znajduje się pas drogowy. 

Druga para trzmielojada została stwierdzona w pobliŜu rezerwatu „Karczmisko". 

Terytorium tej pary przylega do kilku hektarowego zrębu i ponad 180-letniego 

drzewostanu sosnowego z domieszką świerka w rezerwacie. 

 

A089. ORLIK KRZYKLIWY (Aquila pomarina)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: B . 

Status w obr ębie badanego terenu: W obrębie badanego terenu 

stwierdzono gniazdowanie 2 par orlików krzykliwych, kolejne 2 pary gniazdowały  

w oddaleniu ok. 1 km od drogi Nr 8. 

NajbliŜej skraju jezdni bo w odległości tylko 250 metrów, gniazdowała para  

w pobliŜu wsi Katrynka. Gniazdo było zlokalizowane w około 90-letnim drzewostanie 

olszowo - świerkowym z domieszką brzozy. Jest to rewir zajmowany od ponad 6 lat. 

Ptaki te Ŝerują na okolicznych łąkach kośnych nad rzeką Czarną, w pobliŜu wsi 

Katrynka oraz na terenach otwartych wokół wsi Katrynka. Druga para lęgowa będąca 

w analizowanym pasie 750 metrów od drogi, gniazdowała w rezerwacie przyrody 

„Krzemianka", w około 70-letnim drzewostanie olszowym z domieszką świerka, na 

północ od wsi Rybniki, na siedlisku łęgu olszowo - świerkowego. Jest to rewir 

równieŜ znany od ponad 6 lat, a ptaki te Ŝerują na łąkach kośnych przyległych do 

rezerwatu przyrody od południa. 

Kolejne dwie pary lęgowe orlika znajdują się na północnej części Puszczy 

Knyszyńskiej, to jest przy wsi Przewalanka i Krasne Folwarczne. Jedna z tych par 

gniazduje na wschód od drogi Nr 8, około 800 metrów od jej skraju, w około 60-

letnim drzewostanie olszowym z domieszką świerka. śerowisko tej pary znajduje się 

na północnym skraju kompleksu puszczańskiego, są to łąki kośne w okolicach wsi 

Krasne. Drugi rewir zlokalizowany jest na zachód od drogi, w odległości 1200 - 1300 

metrów od pasa drogowego. Orliki gniazdują w 110-letnim drzewostanie sosnowo - 

świerkowym, w borze mieszanym świeŜym. śerujące ptaki widywano na łąkach 

kośnych na północ od kompleksu leśnego, w okolicach wsi Krasne Folwarczne. 
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A104. JARZĄBEK (Bonasa bonasia)  – kategoria populacji dla danego 

obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: W obrębie badanego obszaru wykryto  

23 rewiry lęgowe jarząbka. Gatunek ten zasiedlał drzewostany w młodszej klasie 

wieku, to jest od 30 - 40 do 80 lat. Występował on na prawie całym odcinku 

poddanym inwentaryzacji na zbiorowiskach borowych z sosną i świerkiem 

budującym drzewostan w podszycie z leszczyną oraz samosiewami osiki i brzozy, 

poza większymi płatami starodrzewi i mocno wilgotnych siedlisk oraz miejsc o duŜej 

penetracji ludzkiej. 

 
A122. DERKACZ (Crex crex)  – kategoria populacji dla danego obszaru:  

D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: Na badanym terenie zlokalizowano tylko 

jedno stanowisko tego gatunku. Parę lęgową stwierdzono w okolicach wsi Katrynka, 

na wilgotnych łąkach kośnych nad rzeką Czarną. 

 

A223. WŁOCHATKA (Aegolius funereus)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: C . 

Status w obr ębie badanego terenu: W 2006 roku w obrębie badanego 

terytorium wykryto 2 stanowiska lęgowe włochatki. Pierwsza para została 

stwierdzona w pobliŜu rezerwatu „Karczmisko", w 160-letnim drzewostanie 

sosnowym. Jest to siedlisko borowe, a w drzewostanie dość licznie występują 

dziuplaste sosny. Terytorium drugiej pary włochatek znajduje się po zachodniej 

stronie drogi Nr 8. W drzewostanie występuje płatami ponad 180-letnia sosna  

z licznymi dziuplami, a pomiędzy zwartym wiekowym borem znajdują się uprawy  

i młodniki leśne z odnowieniami sosny, dęba i świerka.  

 
A224. LELEK (Caprimulgus europaeus)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: Stwierdzono jedną parę tego gatunku  

w okolicach wsi Przewalanka, na północnym krańcu planowanego do modernizacji 

odcinka drogi Nr 8, po stronie wschodniej od pasa drogowego. Biotop lęgowy tej 

pary to granica kompleksu puszczańskiego, gdzie drzewostan boru mieszanego  

z przewagą sosny graniczy z terenem rolniczym tj. łąkami i pastwiskami. 
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A236. DZIĘCIOŁ CZARNY (Dryocopus martius)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: W rejonie badanego obszaru 

zlokalizowano 9 rewirów lęgowych dzięcioła czarnego. Ten gatunek dzięcioła okazał 

się być najliczniejszy. W większości przypadków biotop lęgowy zlokalizowany był  

w starodrzewach sosnowych na siedliskach borowych - boru świeŜego  

i mieszanego, ze współpanującym świerkiem w drzewostanie. W dwóch przypadkach 

zasiedlał on wilgotne łęgowe lasy, z przewagą olszy czarnej w drzewostanie. 

 
A238. DZIĘCIOŁ ŚREDNI (Dendrocopos medius)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu: W rejonie badanego obszaru zlokalizowano  

4 rewiry lęgowe tego gatunku dzięcioła. Wszystkie pary zostały stwierdzone  

w drzewostanach, gdzie dominował dąb w składzie gatunkowym. Biotopy te to 

drzewostany, które tworzą gatunki liściaste, na Ŝyznych siedliskach grądowych  

i lasowych. Gatunek zdecydowanie preferował dąbrowy. 

 

A239. DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY (Dendrocopos leucotos)  – kategoria 

populacji dla danego obszaru: B . 

Status w obr ębie badanego terenu: Dzięcioł ten został stwierdzony  

w rezerwacie przyrody „Krzemianka", w 80-letnim drzewostanie olszowym. Jest to 

typowy dla tego gatunku biotop - nadrzeczny łęgu w dolinie Krzemianki. Istotnym 

czynnikiem jest tu znaczna obfitość posuszu olszowego i innych gatunków 

liściastych, na których ten dzięcioł znajduje poŜywienie oraz wykuwa dziuple. 

Podobnie jak po przeciwnej stronie drogi Nr 19, bobry zbudowały tu liczne tamy  

i podtopiły wiele drzew, które obumarły stwarzając odpowiednie warunki do 

gniazdowania tego gatunku. 

 
A241. DZIĘCIOŁ TRÓJPALCZASTY (Picoides tridactylus)  – kategoria 

populacji dla danego obszaru: B . 

Status w obr ębie badanego terenu: Para tych dzięciołów stwierdzona została 

w rezerwacie „Krzemianka", gdzie dominuje 100-letni drzewostan olszowo - 

świerkowy. Liczne są tu wykroty i powalone pnie wiekowych drzew, a obfitość 
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posuszu świerkowego zapewniają liczne tamy bobrowe, które podnosząc poziom 

wody na większości powierzchni rezerwatu podtapiają las. Korzystnie wpływa to na 

biotop lęgowy dla tego dzięcioła. 

 
A246. LERKA (Lullula arborea)  – kategoria populacji dla danego obszaru: 

D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu:  W 2006 r. stwierdzono na badanym 

terenie stwierdzono 2 pary lerki. Jedna para gniazdowała przy polanie leśnej 

znajdującej się przy parkingu leśnym. Jest to teren po byłej składnicy drewna,  

z mozaiką samosiewów sosnowych i otwartym terenem z murawą trawiastą. Druga 

parę stwierdzono przy wsi Rybniki, w pobliŜu wieŜy przekaźnikowej. Otwarty teren  

z ekotonem tworzonym przez sosnę stwarza tu równieŜ odpowiedni biotop dla tego 

gatunku. 

 
A320. MUCHOŁÓWKA MAŁA (Ficedula parva)  – kategoria populacji dla 

danego obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu:  W 2006 r. stwierdzono na badanym 

terenie stwierdzono 4 pary muchołówki małej. Wszystkie stwierdzone ptaki 

gniazdowały w drzewostanach liściastych. Dwie pary zasiedlały siedliska grądowe  

z przewagą graba i lipy w drzewostanie, na świeŜych siedliskach. 

Dwie kolejne pary stwierdzono w łęgach, z dominującą olszą oraz świerkiem i osiką 

w domieszce. Były to bardziej wilgotne siedliska, z gęstym podszytem. 

 
A321. MUCHOŁÓWKA BIAŁOSZYJA (Ficedula albicollis)  – kategoria 

populacji dla danego obszaru: D (populacja nieistot na). 

Status w obr ębie badanego terenu:  Na badanym terenie stwierdzono 

gniazdowanie jednej pary muchołówki białoszyjej. Ptaki gniazdowały w północnej 

części badanego obszaru, w pobliŜu szkółki leśnej. Biotop lęgowy to 70 - 80-letni 

grąd, który tworzą liściaste gatunki, takie jak; grab, klon i lipa. Rewir znajdował się  

w odległości około 90 m od skraju jezdni. 
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A338. GĄSIOREK (Lamus collurio)  – kategoria populacji dla danego 

obszaru: D (populacja nieistotna) . 

Status w obr ębie badanego terenu:  Na badanym terenie stwierdzono 

gniazdowanie ośmiu par gąsiorka. Największe skupisko tego gatunku było 

zlokalizowane w dolinie rzeki Czarnej, gniazdowało tam aŜ sześć par. Kolejne dwie 

pary gniazdowały w okolicach wsi Rybniki (na północ i południe od wsi). Biotop 

lęgowy stanowiły tereny otwarte z mozaika łąk i pól uprawnych, porośnięte kępami 

gęstych krzewów wierzb i dzikich bzów czarnych. 

 

2.6.6. Fauna innych grup systematycznych 

 

Dane o występowaniu wzdłuŜ analizowanego odcinka fauny innych grup 

systematycznych niŜ ptaki zaczerpnięte zostały ze Standardowego Formularza 

Danych (SDF z 2006 r.) opracowanego dla SOO „Ostoja Knyszyńska” (kod PLH 

200006) oraz następujących opracowań przygotowanych na zlecenie GDDKiA 

O/Białystok: 

� „Lokalizacja i typy przejść dla zwierząt na drodze krajowej Nr 8 (odcinki: Białystok 

– Katrynka i Katrynka – Przewalanka) oraz drodze krajowej Nr 19 (odcinek: Św. 

Woda – Sochonie, tzw. obwodnica Wasilkowa)”, Zakład Badania Ssaków PAN  

w BiałowieŜy, 2005 r. 

�  „Inwentaryzacja przyrodnicza. budowa drogi ekspresowej na podcinku 

Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w ciągu drogi krajowej S8”, FPP 

Consulting Sp. z o. o. w BiałowieŜy, 2008 r. 

Zakład Badania Ssaków PAN w BiałowieŜy opracowując dokumentację 

dotyczącą potrzeb w zakresie przejść dla zwierząt na rozbudowywanym odcinku drogi 

krajowej nr 8 od Białegostoku do Przewalanki, przygotował wykaz gatunków, które 

zostały uwzględnione przy wyznaczaniu lokalizacji tych obiektów. Lista ta, zamieszczona 

w poniŜszej tabeli, powstała z uwzględnieniem potrzeb migracyjnych poszczególnych 

gatunków oraz ich istniejących i potencjalnych korytarzy ekologicznych. Przy jej 

tworzeniu, naukowcy z Zakładu Badania Ssaków, przyjęli równieŜ załoŜenie dotyczące 

umoŜliwienia zwierzętom (głównie duŜym ssakom - Ŝubrowi, rysiowi, wilkowi) 

stopniowego zasiedlania całej puszczy i jej obrzeŜy, a takŜe prób migracji w kierunku 
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północnym i zachodnim. Trzeba jednak zaznaczyć, iŜ moŜliwość pojawienia się w tej 

części Puszczy Knyszyńskiej tych ssaków jest nadal bardzo mało prawdopodobna. 

Szczególnie dotyczy to Ŝubra, który obecnie zasiedla wyłącznie obszar połoŜony we 

wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej na terenie nadleśnictwa Waliły i Krynki 

(kilkadziesiat kilometrów ma wschód od analizowanego odcinka drogi). 

 

Tabela Nr 16. Lista gatunków zwierz ąt wyst ępujących na terenie Puszczy 

Knyszy ńskiej, które zostały uwzgl ędnione przy projektowaniu 

przejść na drodze Nr 8 (ZBS PAN 2005) oraz wymienionych  

w SDF „Ostoja Knyszy ńska” 

Lp. Gatunek 
Gatunki 
prawnie 

chronione 

Gatunki z 
Załącznika II 
Dyrektywy 

Siedliskowej 

Gatunki z  
„PCKZ” 

Gatunki z 
SDF 

„Ostoja 
Knyszy ńska” 

SSAKI 

1. śubr (Bison bonasus) X X X X 

2. Wilk (Canis lupus) X X X X 

3. Ryś (Felis lynx) X X X X 

4. Łoś (Alces alces)     

5. Jeleń (Cervus elaphus)     

6. Dzik (Sus strofa)     

7. Sarna (Capreolus capreohis)     

8. Lis (Vulpes vulpes)     

9. Borsuk (Meles meles)     

10. Wydra (Lutra Lutra) X X  X 

11. Kuna (Martes sp.)     

12. Łasica (Mustela nivalis) X    

13. Gronostaj (Mustela erminea) X    

14. Bóbr (Castor fiber) X X  X 

15. Zając szarak (Lepus europaeus)     

16. Zając bielak (Lepus timidus) X  X  

17. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) X    

18. JeŜ (Erinaceus europaeus) X    

19. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) X    

20. Ryjówka malutka (Sorex mimitus) X    

21. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) X    

22. Nornica ruda (Clethrionomys glareous)     

23. Badylarka (Micromys minutus)     

24. SmuŜka (Sicista betulina) X    

25. Darniówka (Pitvmvs subterraneus)     

26. Nornik bury (Microtus agrestis)     
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27. Nornik zwyczajny (polny) (M. arvalis)     

28. Nornik północny (M. oeconomus)     

29. Mysz polna (Apodemus agrarius)     

30. Mysz leśna wielkooka (A. flavicollis)     

31. Mysz zaroślowa (Apodemus silvalicus)     

32. Karczownik (Arvicola terrestris)     

33. Koszatka (Dryomys nitedula) X    

34. Orzesznica (Muscardinus avellananus) X    

PŁAZY 

35. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) X    

36. Jaszczurka Ŝyworodna (L. vivipara) X    

37. Padalec (Anguis fragilis) X    

38. Zaskroniec (Natrix natrix) X    

39. śmija zygzakowata (Vipera berus) X    

40. Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) X    

GADY 

41. Kumak nizinny (Bombina bombina) X X  X 

42. Rzekotka drzewna (Hylla arborea) X    

43. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) X    

44. Ropucha szara (Bufo bufo) X    

45. Ropucha zielona (Bufo viridis) X    

46. Paskówka (Bufo calamita) X    

47. śaba moczarowa (Rana arvalis) X    

48. śaba jeziorkowa (R. lessonae) X    

 

W powyŜszej tabeli odznaczone zostały zwierzęta, dla których ochrony został 

utworzony obszar naturowy „Ostoja Knyszyńska”. Do tych gatunków, zgodnie ze 

Standardowym Formularzem Danych zaliczono ponadto: 

� ssaki:  mopka (Barbastella barbastellus) i nocka łydkowłosego (Myotis 

dasycneme) 

� bezkr ęgowce:  poczwarówkę zwęŜoną (Vertigo angustior), czerwończyka 

nieparka (Lycaena dispar), pogrzybnicę (Oxyporus mannerheimi), szlaczkonia 

szafrańca (Colias myrmidone), czerwończyka fioleteka (Lycaena Helle)  

i modraszka eroides (Polyommatus eroides). 

 

W roku 2008 firma FPP Consulting Sp. z o. o. z BiałowieŜy przeprowadzała 

inwentaryzację przyrodniczą obejmująca m.in. przedmiotowy odcinek drogi krajowej 

nr 8. Inwentaryzacja ta zlecona została przez GDDKiA o/Białystok w związku  

z planowaną budową drogi S8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin. 
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Istniejąca droga krajowa nr 8 na odcinku Białystok – Korycin stanowi dla tego 

przedsięwzięci tzw. wariant zerowy i jako taka, zgodnie z przepisami prawnymi, 

podlega ocenie przyrodniczej w takim samym stopniu jak warianty realizacyjne  

(w tym inwentaryzacji).  

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosną i latem w pasie po 250 m od 

osi drogi, na odcinku od Katrynki do Przewalanki, stwierdzono występowanie 

następujących gatunków fauny stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 „Ostoja Knyszyńska” oraz innych gatunków chronionych:  

� czerwo ńczyk nieparek (Lycaena dispar) – gatunek z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej, wymieniony w SDF „Ostoja Knyszyńska” – obecność tego 

motyla stwierdzono w okolicy miejscowości Wólka Przedmieście, juŜ poza 

pasem inwentaryzacyjnym, tj. w odległości większej niŜ 250 m od osi jezdni.  

W Polsce objęty on jest ochroną ścisłą i znajduje się równieŜ na Polskiej 

Czerwonej Liście (wśród gatunków niŜszego ryzyka). Miejscem występowania 

tego motyla dziennego z rodziny modraszkowatych są wilgotne łąki  

i torfowiska oraz środowiska okrajkowe w dolinach rzek. Gatunek ten preferuje 

równieŜ tereny nadwodne oraz obrzeŜa rowów melioracyjnych. W ostatnich 

latach gatunek ten coraz częściej obserwowany jest w środowiskach 

suchszych, w tym takŜe ruderalnych. Stan tej populacji w Polsce uznaje się za 

bardzo dobry.  

� zalotka wi ększa  (Leucorrhinia pectoralis) – gatunek z Załącznika II i IV 

Dyrektywy Siedliskowej, ale nie wymieniony w SDF „Ostoja Knyszyńska” - na 

omawianym odcinku, zinwentaryzowano dwa stanowiska tej waŜki  

(w okolicach miejscowości Przewalanka i Wólka Przedmieście) oba połoŜone 

w odległości ok. 250 m od osi drogi krajowej nr 8. Jest to gatunek chroniony  

w Polsce, nieznajdujący się jednak na krajowej Czerwonej Liście Zwierząt 

zagroŜonych i ginących. Ta ciemno ubarwiona waŜka, występuje najczęściej  

w okolicach małych oczek wodnych lub bagien śródleśnych. Stan krajowej 

populacji zalotki określa się jako dobry do bardzo dobrego. W Polsce gatunek 

ten nie wymaga specjalnych działań ochronnych na duŜą skalę. Zalotka 

odznacza się znikomą wraŜliwością na niepokojenie i niewielką płochliwością. 
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� ropucha szara (Bufo bufo) – gatunek chronionych prawem krajowym  

i wymieniony w SDF, ale nie stanowiący przedmiotu ochrony obszaru 

naturowego (wymieniony w części „Inne waŜne gatunki”) - w okolicach 

miejscowości Przewalanka natrafiono na dwa stanowiska tego gatunku liczące 

odpowiednio od 1 do 10 osobników i od 10 do 100. Największa z Ŝyjących  

w Polsce ropuch. Gatunek bardzo plastyczny ekologicznie. MoŜna ją spotkać 

w lasach, szczególnie chętnie w grądach, na polach uprawnych, w ogrodach  

i sadach, a takŜe w sąsiedztwie zagród wiejskich i w duŜych miastach.  

W okresie rozrodczym ropucha szara unika terenów suchych i piaszczystych, 

jak równieŜ terenów bardzo podmokłych.  

� Ŝaba trawna (Rana temporaria) – gatunek chronionych prawem krajowym  

i nie wymieniony w SDF „Ostoja Knyszyńska” - zinwentaryzowano jedno 

stanowisko o liczebności od 1 do 10 osobników zlokalizowane na północ za 

miejscowością Przewalanka, na skraju analizowanego odcinka. Najpospolitszy 

przedstawiciela występujących u nas Ŝab brunatnych. Gatunek bardzo 

plastyczny ekologicznie i odporny na niskie temperatury. Zamieszkuje bardzo 

róŜne środowiska, o ile są wystarczająco wilgotne. Występuje głównie  

w lasach liściastych, świerkowo – jodłowych i mieszanych (z brzozą, osiką, 

dębem). MoŜna ją równieŜ spotkać na bagnistych łąkach, na terenach 

uprawnych, w ogrodach, parkach, sadach, w zaroślach nad brzegami wód 

stojących i płynących, często takŜe z daleka od wody. RozmnaŜa się  

w jeziorach (w ich płytkich, przybrzeŜnych strefach), w stawach bogato 

porośniętych szuwarem, w wiosennych rozlewiskach rzecznych  

i w okresowych kałuŜach.  

Występowanie opisanych gatunków bezkręgowców i płazów przedstawiono  

w załącznikach do niniejszego opracowania - odpowiednio w Załączniku Nr 11.  

(źródło: Siedliska bezkręgowców z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej  

w obszarach Natura 2000 i w bezpośrednim obszarze oddziaływania projektowanej 

trasy S-8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w wariantach 0, 1, 2, k, 

zachodni. Arkusze 07 i 08, FPP Consulting, wrzesień 2008 r.) oraz w Załączniku  

Nr 12. (Źródło: Siedliska płazów i gadów z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej 

w obszarach Natura 2000 i w bezpośrednim obszarze oddziaływania projektowanej 
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trasy S-8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w wariantach 0, 1, 2, k, 

zachodni. Arkusz 10, FPP Consulting, wrzesień 2008 r.). 

 
� bóbr europejski (Castor fiber) – gatunek z Załącznika II Dyrektyw 

Siedliskowej, wymieniony w SDF „Ostoja Knyszyńska”, w Polsce pod ochroną 

częściową - w roku 2007 i 2008 w rejonie od km 665+600 do km 665+800, za 

miejscowością Katrynka, stwierdzono występowanie rodziny bobrowej, która 

na przepływającym w tym miejscu cieku budowała swoje tamy i Ŝeremia. Jest 

to największy europejski gryzoń ściśle roślinoŜerny. Środowiskiem bobra są 

zarówno jego nory i Ŝeremia, jak i tworzone przez niego stawy i rozlewiska. 

Obecnie w Polsce obserwuje się stały wzrost populacji bobra, zjawisko to jest 

równieŜ charakterystyczne dla całego obszaru Puszczy Knyszyńskiej. 

ZauwaŜalny jest równieŜ fakt, iŜ bobry coraz częściej zasiedlają miejsca 

zurbanizowane - spotkać je moŜna obecnie w rowach melioracyjnych  

i w małych ciekach w pobliŜu osiedli ludzkich.  

W 2007 r., w wyniku intensywnej działalności przedmiotowej rodziny bobrów 

(budowa tam) znacznie zmniejszony został przepływ wody na ww. cieku. 

Skutkowało to silnym spiętrzeniem wody i utworzeniem się rozlewisk 

przelewających się przez koronę jezdni. Ze względu na fakt, iŜ utrzymywanie 

takiego stanu mogło doprowadzić do uszkodzenia korpusu drogi i wystąpienie 

powaŜnego zagroŜenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – po uzyskaniu 

stosownego zezwolenia – odłowiono i przesiedlono tę rodzinę bobrową.  

JuŜ wiosna roku 2008, w tym samym rejonie tamy załoŜyła kolejna grupa 

bobrów. W celu zapobieŜenia nadmiernemu spiętrzeniu wód, na zlecenie 

GDDKiA o/Białystok i po uzyskaniu stosownych zezwoleń Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody, zamontowano w tamie bobrowej specjalną rurą 

umoŜliwiającą przepływ wody na cieku i odwodnienie drogi. Działania te 

umoŜliwiły zapewnienie bezpieczeństwo konstrukcji drogi oraz dalsze 

funkcjonowanie tych zwierząt w tym miejscu. 

 
Dodatkowo w pasie inwentaryzacyjnym, ok 250 m od osi jezdni (w okolicach wsi 

Przewalanka i Wólka Przedmieście) stwierdzono występowanie nieobjętych ochroną 

gatunkową i niewymienionych w Załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej: 
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� waŜek:  Ŝagnicy wielkiej (Aeshna grandis), Ŝagnicy błękitnej (Aeshna cyanea), 

miedziopiersi Ŝółtoplamej (Somatochlora flavomaculata), waŜki czarnoplamej 

(Libellula quadrimaculata), szablaka krwistego (Sympetrum sanguineum), 

pałątki podobnej (Lestes dryas), 

� chrz ąszczy wodnych:  (Acilius canaliculatus), (Agabus sp), (Sympetrum sp), 

(Colymbetes fuscus), pływaka ŜółtobrzeŜka (Dytiscus marginalia), (Hydaticus 

seminiger). 

 

W czasie, kiedy była przeprowadzana przedmiotowa in wentaryzacja nie 

stwierdzono  wyst ępowanie pozostałych gatunków zwierz ąt, stanowi ących 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Knysz yńska” oraz zwierz ąt 

objętych ochron ą gatunkow ą. 

 
2.6.7. Obszary chronione okre ślone na podstawie odr ębnych przepisów 

 
Teren planowanej przebudowy drogi zlokalizowany jest w obszarze Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszy ńskiej im. Profesora Witolda 

Sławińskiego. Park ten, utworzony na mocy uchwały WRN w Białymstoku z dn. 

25.V.1988 r. zajmuje powierzchnię 74447 ha, a wraz z otuliną obejmuje większość 

kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej, tworząc największy park krajobrazowy  

w Polsce (126 tys. ha). Celem Parku jest ochrona i zachowanie zasobów 

przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej oraz 

umoŜliwienie prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, i rozwijanie 

turystyki kwalifikowanej oraz wypoczynku. Grunty orne, leśne i inne nieruchomości 

znajdujące się w granicach parku krajobrazowego mogą być wykorzystywane 

gospodarczo, pod pewnymi warunkami. 

Zasady zagospodarowania i wykorzystania Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej określa rozporządzenie Wojewody Podlaskiego (Dz. Urz. Nr 31 poz. 548 

z dn. 20 sierpnia 2001 r.), którego główne postanowienia to:  

� zakaz lokalizacji inwestycji uciąŜliwych dla środowiska, 

� uzgadnianie z Dyrektorem Parku projektów działań gospodarczych mogących 

wywrzeć istotny wpływ na walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku, 

� prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej, rybackiej i łowieckiej, 
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� zakaz zmiany stosunków wodnych w sposób mogący pogorszyć bilans wodny, 

� zakaz naruszania powierzchni ziemi oraz tworzenia nowych miejsc eksploatacji 

powierzchniowej surowców mineralnych i organicznych, z wyjątkiem potrzeb 

lokalnych, 

� otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, zabytków przyrodniczych  

i kulturowych oraz rzemiosła artystycznego i twórczości ludowej. 

W sąsiedztwie drogi znajduje się rezerwat cz ęściowy „Krzemianka" 

utworzony w 1987 r. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 229,47 ha, utworzony  

w szczególności dla ochrony: 

� fragmentu Puszczy Knyszyńskiej o bardzo bogatej szacie roślinnej; 

� krajobrazu urozmaiconego kemowymi i morenowymi wzniesieniami; 

� obszaru źródliskowego strumienia Krzemianka; 

� ochrony stanowiska archeologicznego, jakim jest prehistoryczna kopalnia 

krzemienia. 

Bogactwo siedliskowe i krajobrazowe tego rezerwatu podnosi znaczna liczba 

gatunków roślin chronionych i rzadkich (ponad 30 gatunków), z których warto wymienić 

storczyki: podkolan biały (Platanthera biforia), listera jajowata (Listera opata), 

kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), kukułka plamista (Dactylorhiza 

maculata), a z pozostałych roślin miodunkę - Pulmonaria molissima i paproć – 

Ophioglossum vulgatum. 

Rezerwat „Karczmisko" o powierzchni 16,57 ha został powołany w 1971 roku 

w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych typu boru mieszanego 

sosnowo – świerkowego charakterystycznego dla Puszczy Knyszyńskiej. Większość 

rezerwatu tworzy bór mieszany Calamagrostio - Piceetum z prawie 200 letnimi 

starodrzewami sosny. Występują tu gatunki podlegające ochronie prawnej m.in. arnika 

górska (Amica montana), tajęŜa (Goodyera repens), lilia złotogłów (Lilium martagon) 

oraz kilka gatunków widłaków. 

 
2.7. Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

 
Odcinek planowanej do rozbudowy drogi krajowej nr 8 przebiega przez 

charakterystyczne krajobrazy Puszczy Knyszyńskiej: obszary pagórkowatej moreny 

ablacyjnej z licznymi pagórkami i wzgórzami form szczelinowych, i morenowych, 
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dzielącymi płaskie obniŜenia o charakterze wytopiskowym, obniŜenia rynnowe oraz 

doliny rzeczne. W większości droga przebiega przez obszary niezabudowane  

o charakterze leśnym i rolniczym, a takŜe przez rozproszoną zabudowę wsi Katrynka, 

Rybniki i Przewalanka. 

Do głównych atrakcji rekreacyjnych moŜna zaliczyć przede wszystkim Rezerwat 

Krzemianka obejmujący rozległą zabagnioną dolinę otoczoną od północy i południa 

wyniesieniami morenowymi wznoszącymi się do 38 m n.p.m. RóŜnice wysokości na 

terenie rezerwatu wynoszą 38 m - od 132 m n.p.m. w części południowo - 

wschodniej do 170 m n.p.m. w części północno - zachodniej. Środkiem doliny płynie 

w kierunku wschodnim strumień Krzemianka z trzema dopływami prowadzącymi 

wody z obfitych źródeł bijących z podnóŜy wyniesień morenowych. Rezerwat 

posiada ścieŜkę dydaktyczną ukazującą ślady dawnych szybów górniczych, ślady 

eksploatacji powierzchniowej, hałdy urobku, tarasy i inne fragmenty rzeźby 

pokopalnianej. 

 

2.8. Opis istniej ących w s ąsiedztwie lub w bezpo średnim zasi ęgu 

oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami 

 

W najbliŜszym sąsiedztwie drogi, jak teŜ w jej bezpośrednim zasięgu brak jest 

zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

NajbliŜsze znane stanowiska archeologiczne znajdują się poza zasięgiem 

oddziaływania projektowanej inwestycji - na Polanie Rybnickiej.  

 
Tabela Nr 17. Charakterystyka wybranych stanowisk w  obr ębie Polany 

Rybnickiej 
 

Nr stanowiska  Funkcja 
obiektu 

Bli Ŝsza 
chronologia 

Materiał 
masowy 

Znaleziska 
wyodr ębnione  Zagro Ŝenia Ocena 

warto ści  

10/10 obozowisko 
epoka 

kamienia 
4 odłupki 
krzem. 

 nie istnieją średnia 

10/10 
ślad 

osadnictwa 
epoka brązu 

1 fragm. 
ceramiki 

 nie istnieją średnia 
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11/11 obozowisko mezolit 3 odłupki 1 fragm. wióra nie istnieją średnia 

12/12 
ślad 

osadnictwa 
epoka 

kamienia 
1 odłupek  nie istnieją mała 

12/12 obozowisko 
okres 

nowoŜytny 
1 fragm. 
ceramiki 

2 wylewy,  
2 dna 

nie istnieją mała 

 

3. Opis analizowanych wariantów 

 

Planowana do rozbudowy droga krajowa Nr 8 na odcinku Katrynka - 

Przewalanka o długości 11,858 km w całości przebiega przez teren Puszczy 

Knyszyńskiej zaliczony do obszarów Natura 2000 (SOO i OSO), a takŜe objęty 

ochroną jako Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Ponadto do omawianego 

odcinka drogi przylegają dwa rezerwaty przyrody Krzemianka i Karczmisko.  

Na poniŜszym rysunku przedstawiono zaś schematycznie połoŜenie odcinka 

analizowanej drogi krajowej nr 8 oraz dróg nr 19 i 65 na tle OSO „Puszcza 

Knyszyńska”. 

 
Rysunek Nr 3. Przebieg dróg w obszarze Puszczy Knys zyńskiej wł ączonej 

do Sieci Natura 2000  

 
Źródło: www.przyroda.polska.pl/regiony/wysoczyzny_pb/puszcza_knyszynska/index.htm 
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Jak widać na załączonej mapie droga krajowa nr 8 na odcinku od 

miejscowości Katrynka do miejscowości Przewalanka połoŜona jest w zachodniej 

części obszaru naturowego (SOO i OSO). MoŜliwość przeprowadzenia omawianego 

odcinka drogi krajowej Nr 8 poza terenami chronionymi, tak aby spełniał on swoja 

funkcję ruchową, jest praktycznie niemoŜliwa.  

Omini ęcie obszaru Puszczy Knyszy ńskiej  (w tym dwóch obszarów 

naturowych) realizowane b ędzie jako oddzielne przedsi ęwzięcie polegaj ące na 

budowie nowej drogi ekspresowej S-8 na odcinku Dobr zyniewo Du Ŝe – 

Knyszyn – Korycin. 

W związku z powyŜszym oraz faktem, iŜ zakres przedsięwzięcia związany jest 

z rozbudową drogi w istniejących liniach rozgraniczających, a nie z trasowaniem jej 

nowego przebiegu, w niniejszym opracowaniu wariantowaniu lokalizacyjnemu moŜna 

było poddać wariant podlegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (wariant 

zerowy) oraz wariant inwestycyjny związany z rozbudową drogi. 

 

3.1. Wariant polegaj ący na niepodejmowaniu przedsi ęwzięcia 

 

W stanie istniejącym jezdnia na omawianym odcinku drogi krajowej nr 8 ma 

szerokość ok. 7,0 m z poboczami gruntowymi o szerokości 1,5 ÷ 2,0 m.  

W opracowaniu wykonanym przez Laboratorium Drogowe w Białymstoku pt. 

„Określenie metodą mechanistyczną wymaganego wzmocnienia strukturalnego 

nawierzchni drogi krajowej Nr 8 odc. Katrynka – Przewalanka od km 654+548 do km 

666+405”, stwierdzono, iŜ „jezdnia na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię 

bitumiczną średniej grubości ok. 22 cm. Na większości odcinka warstwa podbudowy 

składa się z kruszywa stabilizowanego cementem (chudy beton) średniej grubości  

16 cm leŜącej przewaŜnie bezpośrednio na podłoŜu gruntowym w postaci  

w większości niewysadzinowych piasków i pospółek a sporadycznie wątpliwych  

i wysadzinowych piasków pylastych”. Dodatkowo „na prawie całym odcinku drogi  

w podłoŜu nie stwierdzono wody gruntowej, jedynie w okolicy km 130+820 P (nowy 

km 660+500 L) poziom zwierciadła wody występuje na głębokości ok. 2 m pod 

warstwą torfu o miąŜszości ok. 0,80 m”. 
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Zgodnie z w/w źródłem nawierzchnia projektowanego odcinka wykazuje 

oznaki bardzo duŜej degradacji, szczególnie w śladzie prawych kół oraz na 

poszerzeniach. Dominującymi uszkodzeniami są zmęczeniowe spękania siatkowe 

(wzajemnie przecinające się, nieregularnie rozmieszczone, poprzeczne, podłuŜne  

i ukośne pęknięcia warstwy bitumicznej, dzielące jej powierzchnie na wieloboki  

o wymiarach do lub powyŜej 40 cm) oraz pęknięcia poprzeczne (proste lub 

krzywoliniowe pojedyncze pęknięcia, przebiegające w kierunku prostopadłym do osi 

drogi). Na obszarze jezdni wielokrotnie wykonywano remonty cząstkowe. Pomiary 

nośności (ugięć) nawierzchni, przeprowadzone w marcu 2007 r., za pomocą 

ugięciomierza dynamicznego FWD wykazały, iŜ najsłabsze podłoŜe występuje na 

odcinku pomiędzy km 660 i 661 (wpływ obecności gruntów wysadzinowych  

i organicznych, nawiercony poziom wody gruntowej) oraz lokalnie w km 655+550. 

Ocena wizualna uszkodze ń nawierzchni poboczy utwardzonych wykazała, i Ŝ 

zakres sp ękań zmęczeniowych przekracza 20 %, w zwi ązku z czym przyj ęto, Ŝe 

nawierzchnia na całym projektowanym odcinku nie pos iada Ŝadnej pozostałej 

trwało ści zmęczeniowej ze wzgl ędu na sp ękania.  Na znacznie posunięty proces 

degradacji warstw jezdnych konstrukcji wskazują równieŜ wyniki statystycznej oceny 

modułów warstwy jezdnej (łącznie warstwy bitumicznej i stabilizowanej cementem)  

w porównaniu ze średnimi wartościami dla nowych materiałów. Na konieczność 

wzmocnienia istniejącej nawierzchni wskazują równieŜ rezultaty obliczeń trwałości 

nawierzchni, które ze względu na deformacje strukturalne są duŜo mniejsze od 

projektowanego ruchu całkowitego w 20-letnim okresie eksploatacji Nproj. = 20,29 mln 

osi 115 kN. 

 

Przyjęcie „wariantu zerowego” – polegającego na niepodejmowaniu 

rozbudowy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka będzie 

skutkowało dalszym, coraz szybszym pogarszaniem się stanu technicznego drogi,  

co z kolei manifestować się będzie: 

� wzrostem poziomu emitowanego hałasu i zanieczyszczeń powietrza,  

� wzrostem zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu, 

� dewastacją przylegających do drogi siedlisk roślinnych,  

� zagroŜeniem skaŜenia wód rzecznych i gruntowych,  
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� postępującym ograniczaniem moŜliwości migracji zwierząt, 

� wyczerpaniem się przepustowości drogi. 

Ponadto niskie parametry techniczne drogi, jej zły stan techniczny  

i jednocześnie wzrastające natęŜenie ruchu niosą za sobą ryzyko wzrostu ilości 

wypadków i zdarzeń drogowych, w tym z udziałem pojazdów przewoŜących 

substancje i materiały niebezpieczne. 

 

Stan techniczny nawierzchni na omawianym odcinku wykazuje oznaki bardzo 

duŜej degradacji, szczególnie w śladzie prawych kół oraz na poszerzeniach. Wśród 

uszkodzeń dominują zmęczeniowe spękania siatkowe oraz pęknięcia poprzeczne, 

wyboje, koleiny, zniszczone krawędzie jezdni. Na obszarze jezdni wielokrotnie 

wykonywano remonty cząstkowe. Zły stan nawierzchni drogi zagraŜa przede 

wszystkim bezpieczeństwu ruchu i stwarza moŜliwość wzrostu wypadków 

drogowych. Zdegradowana górna warstwa nawierzchni przyczynia się równieŜ do 

wyŜszego poziomu emitowanych dźwięków od ruchu samochodowego w otoczeniu 

drogi. Zakłada się, iŜ proporcjonalnie do przyrostu liczby pojazdów cięŜkich opisana 

sytuacja będzie ulegała dalszemu pogorszeniu. Planowana zmiana przekroju 

poprzecznego drogi i wykonanie nowej nawierzchni poprawi bezpieczeństwo ruchu 

oraz przyczyni się do obniŜenia poziomu hałasu. 

Obecnie na wyŜszy od dopuszczalnego poziom dźwięku najbardziej naraŜone 

są połoŜone najbliŜej drogi zabudowania w miejscowości Katrynka i Rybniki.  

W otoczeniu zabudowań zły wpływ na klimat akustyczny, zwłaszcza w porze nocnej 

wywiera zbyt duŜa liczba pojazdów cięŜarowych TIR-ów, poruszających się często 

ze zbyt wysoką prędkością, przez co zwiększa się poziom hałasu. 

Odcinek planowanej do przebudowy drogi przebiega przez obszary leśne 

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i Natury 2000, zamieszkiwane przez 

liczne gatunki ssaków, ptaków, płazów i gadów. Pomimo częściowego dostosowania 

się zwierząt do istniejącej drogi, ze względu na brak dostosowanych do ich potrzeb 

przejść – zakłócone są naturalne szlaki wędrówek i utrudniona ich migracja. To 

natomiast przyczynia się do zwiększonej ilości zdarzeń drogowych, głównie ze 

zwierzyną płową. Rozbudowa drogi, w tym budowa przejść dla zwierząt średnich i 

duŜych górą oraz przebudowa istniejących przepustów odwadniających drogę na 
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obiekty o parametrach umoŜliwiających migrację zwierząt na drugą stronę drogi 

niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia uciąŜliwości istniejącej trasy 

komunikacyjnej, i poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

3.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant związany  

z rozbudową istniejącego odcinka w celu poprawy jego parametrów technicznych,  

a tym samym ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.  

Zmiana przekroju poprzecznego drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni 

korzystnie wpłyną na klimat akustyczny w otoczeniu drogi, a poprawa płynności 

ruchu poprzez zastosowanie nowych rozwiązań organizacji ruchu – na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza powodowanych przez poruszające się droga 

pojazdy. Wprowadzenie nowych rozwiązań odwodnienia drogi i oczyszczania 

ścieków opadowych pozwolą na ograniczenie wpływu drogi równieŜ w zakresie 

oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe. 

Z uwagi na fakt, iŜ odcinek planowanej do przebudowy drogi przebiega przez 

obszary leśne Puszczy Knyszyńskiej zamieszkiwane przez liczne gatunki ssaków, 

ptaków, płazów i gadów, zakłada się, Ŝe realizacja przedsięwzięcia powiązana  

z budową dwóch górnych przejść dla zwierząt średnich i duŜych oraz przebudową 

istniejących przepustów do parametrów umoŜliwiających migrację płazów, gadów  

i drobnych ssaków - niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności 

zwierząt, umoŜliwi łączność pomiędzy populacjami poszczególnych gatunków 

połoŜonymi po obu stronach drogi, a tym samy wpłynie na integralność i spójność 

obszaru Natura 2000, przez który przebiega droga. 

RównieŜ zaproponowane działania kompensacyjne i minimalizujące 

opracowane dla niektórych gatunków ptaków, przyczynią się do zmniejszenia 

oddziaływania drogi w tym zakresie poprzez poprawę stanu ich populacji na terenie 

OSO „Puszcza Knyszyńska”. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze uznaje się, iŜ wariant polegający na realizacji 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na 

odcinku Katrynka – Przewalanka jest wariantem najkorzystniejszym dla 
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środowiska , a jego realizacja jest zasadna i konieczna.  

Ponadto, uwzględniając statystyki wypadków naleŜy stwierdzić, iŜ za 

modernizacją tego odcinka drogi krajowej nr 8 przemawiają wzgl ędy społeczne  

i bezpiecze ństwo u Ŝytkowników drogi . 

 

4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w tym równie Ŝ w wypadku wyst ąpienia powa Ŝnej awarii 

spowodowanej wypadkiem drogowym. 

 

Analizie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska poddano: 

� wariant zerowy  – polegający na niepodejmowaniu rozbudowy  

i pozostawieniu drogi odcinka drogi krajowej w obecnym stanie technicznym  

oraz  

� wariant inwestycyjny  – polegający na rozbudowie drogi w zakresie 

podanym w poprzednich rozdziałach – został szczegółowo opisany  

w kolejnym rozdziale. 

 

4.1. Oddziaływanie na wody podziemne 

 

Wariant inwestycyjny 

Faza realizacji 

Bezpośrednie oddziaływanie na wody podziemne, w przypadku braku 

głębokich wykopów i braku ich więzi hydraulicznej z wodami powierzchniowymi, 

jest mało realne. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych w rejonie przebudowy, moŜe mieć przełoŜenie na jakość wód 

podziemnych. MoŜe teŜ dojść do tworzenia się pionowych dróg migracji 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu do środowiska wód podziemnych, w wyniku 

niewłaściwie prowadzonych prac i robót budowlanych. Z tego teŜ względu lokalizacja 

i urządzenie placów budowy powinny odpowiadać szczególnym wymogom ochrony 

wód gruntowych.  
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Faza eksploatacji 

Oddziaływanie na wody podziemne na etapie eksploatacji jest mało 

prawdopodobnego i będzie miało charakter oddziaływania wtórnego i trudnego do 

przewidzenia. Oddziaływanie to moŜe nastąpić pośrednio na skutek 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych mających kontakt z wodami podziemnymi 

lub na skutek silnego zanieczyszczenia gruntu, z którego zanieczyszczenia będą 

przedostawać się do płytko połoŜonych wód gruntowych i dalej podziemnych. Do 

zanieczyszczenia takiego dojść moŜe na skutek długotrwałej niewłaściwej 

eksploatacji urządzeń odwadniających i oczyszczających ścieki opadowe (rowów, 

kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, zbiornika retencyjnego) lub w 

wyniku zdarzenia drogowego skutkującego przedostaniem się do środowiska 

gruntowo-wodnego substancji niebezpiecznych przewoŜonych środkami 

transportu (paliwa, chemikalia).  

 

Wariant zerowy 

ZagroŜenie wód podziemnych wiąŜe się bezpośrednio z moŜliwością 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych mających kontakt z wodami 

podziemnymi, przesączaniem się zanieczyszczeń przez warstwy ziemi połoŜone 

bezpośrednio nad płytko zalegającymi wodami podziemnymi. Jakość wód 

powierzchniowych i gleb zaleŜy zaś bezpośrednio od jakości i sposobu 

odprowadzania z drogi ścieków opadowych oraz moŜliwości skaŜenia ich 

substancjami niebezpiecznymi mogącymi uwolnić się do środowiska podczas 

wypadku drogowego.  

W obecnym stanie technicznym ścieki opadowe odprowadzane są 

bezpośrednio do gruntu lub wód poprzez bezpośredni spływ z korony drogi i przez 

rowy przydroŜne. W ten sam sposób z korony drogi oprowadzone będą uwolnione 

podczas zdarzenia drogowego substancje niebezpieczne (paliwa, chemikalia).  

Na analizowanym odcinku nie funkcjonują obecnie Ŝadne systemy 

umoŜliwiające zebranie (rowy z zastawkami, kanalizacja deszczowa) i ewentualne 

oczyszczenie ścieków (separator, zbiornik retencyjny) niosących duŜy ładunek 

zanieczyszczeń. Tak więc poprzez wody powierzchniowe oraz zanieczyszczony grunt 

substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód podziemnych. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko  
planowanego przedsi ęwzięcia zwi ązanego z rozbudow ą drogi krajowej Nr 8  

na odcinku Katrynka – Przewalanka 
 
 

 

EKOTON Sp. z o.o. Białystok 2008 
Wszelkie prawa zastrzeŜone 

 

104

W tym zakresie dalsze funkcjonowanie analizowanego odcinka drogi w 

wariancie zerowym – czyli w obecnym stanie technicznym – niesie za sobą moŜliwość 

negatywnego oddziaływania na wody podziemne. 

 

4.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe 

 
Wariant inwestycyjny 
Faza realizacji 

Faza budowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania 

na jakość i zasoby tych wód powierzchniowych.  

Trasa przebudowywanej drogi przecina kilka cieków naturalnych, 

uregulowanych i rowów zasilających dwa istotne systemy rzeczne, Brzozówki 

odprowadzającej swoje wody do Biebrzy oraz Czarnej uchodzącej do rzeki Supraśl 

powyŜej ujęcia wody dla Białegostoku. Stąd w bezpośrednim oddziaływaniu prac 

drogowych znajdą się następujące cieki wodne: 

� rów odprowadzający wody do Czarnej w km 654+638, 

� bezimienny ciek będący prawym dopływem Czarnej w km 655+778, 

� bezimienny ciek będący prawym dopływem Krzemianki w km 657+403, 

� rów odprowadzający wody poprzez stawy do Krzemianki w km 658+148, 

� rzeka Krzemianka będąca prawym dopływem Czarnej w km 660+610, 

� bezimienny ciek będący lewym dopływem Krzemianki w km 660+799, 

� bezimienny ciek będący lewym dopływem Brzozówki w km 666+213. 

 

Główne oddziaływanie związane będzie z prowadzonymi na tym etapie 

pracami ziemnymi oraz pracami związanymi z przebudową przepustów, w wyniku 

których bezpośrednio lub pośrednio poprzez spływające z powierzchni placu 

budowy wody opadowe, dochodzić będzie do zanieczyszczania tych cieków 

głównie ponadnormatywną zawiesiną mineralną. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter okresowy, ograniczony do czasu trwania budowy i odwracalny. Po 

zakończeniu budowy cieki te zostaną oczyszczone w wyniku naturalnych 

procesów.  

Ponadto na tym etapie moŜe dojść do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych substancjami niebezpiecznymi. Oddziaływanie to o charakterze 
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istotnie negatywnym moŜe być skutkiem niewłaściwie prowadzonych prac 

budowlanych (np. przedostawania się płynów eksploatacyjnych z maszyn 

wykorzystywanych na placu budowy, niewłaściwego gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych) lub zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów przewoŜących 

substancje niebezpieczne. Szczególnie negatywny charakter oddziaływanie to 

moŜe mieć w przypadku zaistnienia w obrębie doliny i rezerwatu przyrody 

Krzemianka, a więc w miejscu charakteryzującym się duŜą wraŜliwości środowiska. 

Oddziaływania te mają charakter losowy, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest 

niskie. 

 

Faza eksploatacji 

Negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe związane będzie z 

moŜliwością przedostania się do tych wód niedostatecznie oczyszczonych 

ścieków opadowych, zrzutu substancji niebezpiecznych lub zatamowania ich 

naturalnego przepływu.  

Do zanieczyszczenia cieków w pobliŜu drogi dojść moŜe na skutek 

długotrwałej niewłaściwej eksploatacji urządzeń odwadniających i oczyszczających 

ścieki opadowe (rowów, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, 

zbiornika retencyjnego) lub w wyniku zdarzenia drogowego skutkującego 

przedostaniem się do środowiska substancji niebezpiecznych przewoŜonych 

środkami transportu (paliwa, chemikalia). Szczególnie w przypadku katastrofy 

drogowej z udziałem substancji niebezpiecznych oddziaływanie będzie mogło mieć 

skutek istotnie negatywny. Związane to jest z faktem, iŜ na analizowany odcinku 

moŜna wyróŜnić aŜ 7 szczególnie newralgicznych miejsc, którymi są  przejścia przez 

drogę cieków zasilających dwa istotne systemy rzeczne, Brzozówki - 

odprowadzającej swoje wody do Biebrzy oraz Czarnej - uchodzącej do rzeki Supraśl 

powyŜej ujęcia wody dla Białegostoku. Oddziaływania takie jednak mają charakter 

incydentalny, trudny do przewidzenia, ale przy wysokim stanie technicznym drogi, 

właściwej organizacji ruchu i zapewnieniu moŜliwie najlepszych warunków 

przejezdności (np. właściwe utrzymanie zimowe) - mało prawdopodobny.  

Projekt techniczny przewiduje wyprowadzenie i oczyszczenie ścieków 

deszczowych z obszaru doliny Krzemianki, poprzez wybudowanie kanalizacji  
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oraz separatora. Na pozostałych odcinkach zaprojektowano odprowadzenie wód 

opadowych poprzez rowy trawiaste o poszerzonym dnie, z wylotem do cieków 

zabezpieczonym przed awariami drogowymi zastawkami, które zatrzymają 

ewentualne zanieczyszczenia wód. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania rozbudowywanego odcinka 

drogi na reŜim hydrologiczny sąsiadujących z nim terenów i na zakłócenia 

naturalnych warunków spływu powierzchniowego, ani teŜ zakłócenia procesu 

naturalnego obiegu wody. Zmodernizowane przepusty zapewniają bowiem 

swobodny przepływ wód z przeciętych nasypem drogi zlewni.  

Modernizacji przepustów oraz budowa właściwego systemu odwadniania  

i oczyszczania wód opadowych moŜe natomiast pozytywnie wpłynąć (w porównaniu 

do stanu obecnego) na zwiększenie zdolności wód powierzchniowych do 

samooczyszczania w naturalnych procesach. Warunkiem wzmocnienia 

pozytywnego oddziaływania rozbudowy będą w tym przypadku regularne przeglądy, 

konserwacja i oczyszczanie urządzeń oczyszczających oraz przepustów. 

 

Wariant zerowy 

Największym zagroŜeniem dla jakości wód powierzchniowych są spływy 

"pierwszej fali" wypłukujące zanieczyszczenia zgromadzone na nawierzchni drogi, 

zwłaszcza po okresach bezdeszczowych i z topniejącego śniegu oraz substancje 

niebezpieczne mogące przedostać się do wód podziemnych w wyniku ich 

uwolnienia podczas wypadku drogowego. Na analizowanym odcinku drogi spływ 

ścieków odbywa się poprzez rowy przydroŜne nieposiadające obecnie Ŝadnych 

dodatkowych zabezpieczeń technicznych ani dodatkowych urządzeń 

oczyszczających.  

W tym stanie ewentualne zanieczyszczenia będą mogły dotrzeć do rzeki 

Czarnej, która posiada charakter drenujący, tzn. iŜ ścieki opadowowo - roztopowe 

infiltrujące w obszarze jej zlewni będą do niej dopływały. W przypadku 2 dopływów 

mogących mieć bezpośredni kontakt z tymi zanieczyszczeniami, jest to odległość 

rzędu 350 – 550 m. Spadek hydrauliczny zwierciadła wód gruntowych w rejonie 

projektowanej inwestycji wynosi około 1,5 - 2,5‰. Jest to niekorzystny układ 

hydrodynamiczny, bowiem stwarza potencjalne zagroŜenie zanieczyszczenia wód 
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powierzchniowych i wód gruntowych w aluwiach rzeki Czarnej, a następnie wód 

powierzchniowych i gruntowych w aluwiach rzeki Supraśli.  

PowyŜsze oznacza moŜliwość potencjalnego, pośredniego negatywnego 

oddziaływania na jakość wód w rzece Czarnej i w dalszej kolejności w rzece 

Supraśli. 

Ze względu na zły stan techniczny oddziaływanie to będzie 

nieporównywalnie większe, niŜ w przypadku wariantu inwestycyjnego (faza 

eksploatacji), gdzie funkcjonować będą sprawne systemy odprowadzania  

i oczyszczania wód opadowych. 

 

4.3. Oddziaływanie na gleb ę i powierzchni ę ziemi 

 

Wariant inwestycyjny 

Faza realizacji 

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi związane będzie z jednej strony  

z zajęciem dodatkowych gruntów (działki włączone do projektu pasa drogowego 

w związku z realizacją projektu rozbudowy) oraz moŜliwym do wystąpienia 

zanieczyszczaniem gleb w obrębie pasa drogowego i na terenach bezpośrednio 

do niego przylegających.  

Zajęcie powierzchni ziemi związane jest z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniej klasy technicznej drogi, w tym w szczególności korekty łuków  

i budowy urządzeń technicznych związanych z jej funkcjonowaniem (w tym 

m.in. nowych rowów przydroŜnych, zbiornika retencyjnego, zjazdów, zatok 

autobusowych, górnych przejść dla zwierząt). Natomiast na odcinkach drogi 

biegnącej po trasie istniejącej nie będzie dochodzić do większych przekształceń 

powierzchni ziemi, gdyŜ przebudowa obejmuje jedynie utwardzenie poboczy, oraz 

połoŜenie nowej nawierzchni bitumicznej.  

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w miejscach największych 

interwencji czyli zajęcia nowych gruntów, pokrytych do tej pory roślinnością 

naturalną, polegać głównie na zniekształceniu struktury gleby. Zmiana struktury 

gleby następuje wskutek pracy sprzętu cięŜkiego uŜywanego w czasie realizacji 

inwestycji. W trakcie tych praz powierzchnia ziemi ulega zagęszczeniu, a jej 
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porowatość znacznie się zmniejsza. Prowadzi to do znacznego pogorszenia 

warunków Ŝycia roślin i fauny glebowej, przede wszystkim poprzez zmniejszenie 

zawartości powietrza glebowego oraz jej zdolności do zatrzymywania wody.  

Dodatkowo w okresie budowy dochodzić będzie do mieszania gleby  

z niŜej połoŜonymi warstwami, co powoduje zniszczenia wykształconego profilu 

glebowego, zmniejszenie zawartości próchnicy w warstwach wierzchnich tego 

profilu i w efekcie pogorszenia warunków Ŝycia dla roślin i zwierząt (fauny 

glebowej).  

Oddziaływania powyŜsze będą miały w większości charakter 

nieodwracalny (zniekształcenie struktury ziemi), ale o małym stopniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko lokalne.  

Ponadto w fazie realizacji robót, podobnie jak w przypadku oddziaływania na 

wody podziemne i powierzchniowe, moŜe dojść do zanieczyszczenia środowiska 

glebowego substancjami niebezpiecznymi. Oddziaływanie to o charakterze istotnie 

negatywnym moŜe być skutkiem niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych 

(np. przedostawania się płynów eksploatacyjnych z maszyn wykorzystywanych na 

placu budowy, niewłaściwego gromadzenia odpadów niebezpiecznych) lub 

zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów przewoŜących substancje 

niebezpieczne, do którego dojść moŜe na etapie budowy i związanej z tym 

reorganizacji ruchu. W przypadku uwolnienia w trakcie zdarzenia drogowego 

znacznych ilości substancji niebezpiecznych oddziaływanie to moŜe wykroczyć 

poza pas drogowy i dotyczyć równieŜ terenów bezpośrednio do niego 

przylegających. Wypadki powyŜsze są zdarzeniami bardzo rzadkimi, 

występującymi losowo i trudnymi do przewidzenia – zarówno w zakresie częstości 

występowania, jak i zakresu oraz nasilenia potencjalnego, negatywnego 

oddziaływania.  

 

Faza eksploatacji 

Powierzchnia ziemi (gleba), oprócz wód powierzchniowych, jest głównym 

„odbiorcą" emitowanych do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

Oddziaływanie rozbudowanej drogi na powierzchnię ziemi związane będzie 

głównie z: 
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� zanieczyszczaniem jej związkami metali cięŜkich (ołowiu, kadmu, cynku, 

miedzi, niklu)i substancji ropopochodnych oraz WWA 

� zakwaszaniem związkami siarki i azotu, 

� zasaleniem środkami zimowego utrzymania dróg. 

Zanieczyszczenia powyŜsze przedostają się do gleb poprzez: 

� spływy powierzchniowe z dróg, 

� osadzanie zanieczyszczeń i pyłów rozprzestrzeniających się w powietrzu.  

 

Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez pojazdy 

poruszające się po drodze będą trafiać do gleby w postaci opadu mokrego (głównie  

w czasie opadów) lub tzw. depozycji suchej (pyły). Będące głównym składnikiem 

gazów spalinowych związki azotu (Nox), siarki (SOx) oraz dwutlenek węgla (CO2) 

łącząc się z wodą w atmosferze lub na powierzchni ziemi tworzą kwasy i przyczyniają 

się do obniŜenia naturalnego pH gleby - zakwaszenia. W ogólnym procesie 

zakwaszania gleb, oddziaływanie dróg moŜna uznać za nieznaczące. 

Wśród substancji emitowanych do atmosfery znajdują się równieŜ produkty 

ścierne opon oraz klocków i tarcz hamulcowych zawierające związki metali cięŜkich. 

Metale cięŜkie (zwłaszcza ołów i kadm) są koncentrowane w glebie i są z niej trudno 

usuwalne. Z transportem drogowym związane są równieŜ emisje WWA 

(wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych). Oprócz spalin WWA emisje 

WWA generowane są ze ścierających się opon i nawierzchni bitumicznych oraz 

wycieków paliw i smarów. WWA mają własności mutagenne i kancerogenne i dlatego 

naleŜą do priorytetowych zanieczyszczeń środowiskowych.  

Koncentracja metali cięŜkich i WWA  w glebie wpływają na stopniową 

degradację gleby oraz pogarszanie warunków Ŝycia roślin. 

Wielkości powyŜszych oddziaływań są trudne do oszacowania – zaleŜeć one 

jednak będą głównie od natęŜenia ruchu na drodze oraz jej parametrów 

technicznych. Przy czym zwiększające się natęŜenie ruchu skutkować będzie 

wzrostem emisji, z kolei dobry stan techniczny drogi i dobra organizacja ruchu 

wpływać będą na jej obniŜenie. Przyjmuje się, iŜ zasięg tych oddziaływań 

ograniczony jest głównie do gleb połoŜonych najbliŜej drogi.  
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RównieŜ, stosowanie chemicznych środków do zimowego utrzymania dróg, 

tzw. topików w postaci chlorków sodu, wapnia i magnezu, roztworów glikolowych 

czy mocznika, będzie skutkować gromadzeniem się w glebie pasa ruchu 

drogowego soli. Spływające i rozpryskiwane wraz z wodami pochodzącymi  

z nawierzchni dróg związki chemiczne będą powodowały zasolenie gleb 

przydroŜnych. Rzeczywisty zasięg ponadnormatywnego oddziaływania na glebę  

w tym zakresie, jest trudny do określenie, naleŜy jednak uznać. iŜ będzie miał on 

charakter stały (tak długi jak tego typu środki będą stosowane) i kumulujący się. 

 

Wariant zerowy 

Podobnie jak to opisano w powyŜej w części dotyczącej wariantu 

inwestycyjnego – fazy eksploatacji: powierzchnia ziemi (gleba), oprócz wód 

powierzchniowych, będzie głównym „odbiorcą" emitowanych do środowiska 

zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

Jednak ze względu na zły stan techniczny drogi, skutkujący wyŜszą niŜ przy dobrej 

nawierzchni i dobrej organizacji ruchu – emisją spalin i zawartych w nich 

zanieczyszczeń, oddziaływanie to będzie bardziej nasilone.  

 

4.4. Powietrze atmosferyczne 

 

Wariant inwestycyjny 

Faza realizacji 

W fazie budowy miejsce będzie miała emisja zanieczyszczeń do powietrza –

będzie to tzw. emisja zorganizowana, jak i niezorganizowana. Źródłem emisje będą 

zarówno pojazdy korzystające z drogi, jak i maszyny budowlanych i środki transportu 

wykorzystywane, na trwającej w tym czasie budowie. Dodatkowo, na tym etapie, 

dojdzie do intensywnej emisji pyłów w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi,  

a takŜe emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni bitumicznych. 

W otoczeniu drogi dojdzie do wzrostu stęŜenia zanieczyszczeń powietrza  

w zakresie gazów spalinowych (szczególnie NOx, SOx, CO2), produktów ścierania 

opon oraz klocków i tarcz hamulcowych (zawierających związki metali cięŜkich oraz 

WWA). Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego na etapie realizacji 
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inwestycji będzie miało charakter oddziaływania lokalnego, krótkotrwałego  

i przemijającego. Wielkości tych emisji zostały oszacowane we wcześniejszy 

częściach niniejszego raportu w rozdziale określającym wielkość emisji. 

Faza eksploatacji 

Komunikacja samochodowa (obok energetyki) zaliczana jest do największych 

źródeł zanieczyszczeń powietrza. W wyniku spalania paliw w silnikach 

samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki 

azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły 

zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Szacuje się, Ŝe transport 

samochodowy odpowiada dziś za 1/3 emisji wszystkich gazów cieplarnianych do atmosfery.  

Jako pośrednie konsekwencje zanieczyszczenia powietrza wymienia się 

� skaŜenia wód i gleb, 

� choroby i schorzenia układu oddechowego oraz innych części organizmu u 

ludzi i zwierząt (alergia, zaburzenia reprodukcji organizmów Ŝywych), 

� zaburzenia w naturalnych procesach i przemianach występujących u roślin, 

� zmiany klimatyczne. 

Jak wykazują to wyliczenia wielkości emisji przedstawione we wcześniejszych 

rozdziałach niniejszego raportu, po rozbudowie analizowanego odcinka nie wystąpią 

wprawdzie przekroczenia w zakresie poziomów emisji dopuszczalnych, wskazane 

jednak wyŜej oddziaływania będą miały miejsce i będą miały charakter ciągły 

(występować będą przez cały czas uŜytkowania drogi). 
 

Wariant zerowy 

Funkcjonowanie drogi stanowi przyczynę emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Jej wielkość zaleŜna jest między innymi od płynności ruchu pojazdów. Obecny stan 

nawierzchni oraz zbyt mała przepustowość powodują utrudnienia w ruchu 

samochodowym, tworzenie się zatorów i korków. Skutkuje to zwiększoną emisją 

spowodowaną częstym hamowaniem i przyspieszaniem oraz pracą silników na biegu 

jałowym. Zaniechanie rozbudowy drogi krajowej nr 8, w kontekście zwiększającego 

się systematycznie natęŜenia ruchu, prowadzić będzie do jeszcze większej kumulacji 

substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym w rejonie drogi. 

Oddziaływanie drogi będzie rosło w stopniu nieporównywalnie większym, niŜ  

w przypadku realizacji planowanej inwestycji. 
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4.5. Klimat akustyczny 

 

Wariant inwestycyjny 

Faza prac drogowych 

 Hałas emitowany podczas prac budowlanych będzie miał charakter 

okresowy występujący jedynie do czasu zakończenia rozbudowy drogi. Związany 

będzie wyłącznie z pracą wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz ruchem 

pojazdów cięŜarowych.  

Zasięg tego oddziaływania, biorąc pod uwagę moce akustyczne urządzeń 

pracujących na budowie, moŜe wynosić ponad 200 m w terenie zabudowanym  

i ponad 500 m w terenie otwartym. 

Oddziaływania te ograniczone jednak będą do pory dziennej i trwać będą 

jedynie przez czas rozbudowy analizowanego odcinka.  

 

Faza eksploatacji 

Jak wynika z obliczeń przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach wzdłuŜ 

analizowanego odcinka po jego rozbudowie, w miejscach zabudowy zagrodowej, 

wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. wartości 60 dB dla 

pory dnia i 50 dB dla pory nocy). Największe przekroczenia odnotowano w pobliŜu 

budynków mieszkalnych połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

Na poziom hałasu główny wpływ ma natęŜenie ruchu oraz jakość 

zastosowanej nawierzchni, stan techniczny drogi, organizacja ruchu.  

Dla wariantu polegającego na wykonaniu planowanej rozbudowy omawianego 

odcinka drogi przy prognozowanym natęŜeniu ruchu w 2010 roku nadal występują 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w zadanych punktach pomiarowych, 

lecz jak to zobrazowano na załączonych mapach rozprzestrzeniania się hałasu,  

w niektórych miejscach będą one jednak mniejsze niŜ wartości określone dla roku 

2008 bez rozbudowy, co oznacza, iŜ pomimo wzrostu natęŜenia ruchu hałas  

w momencie oddania drogi do uŜytkowania będzie mniejszy niŜ obecnie. Ponadto 

porównując oddziaływanie hałasu w tych samych przedziałach czasowych, poziom 

hałasu po rozbudowie drogi, w zadanych punktach pomiarowych, będzie zawsze  

o ok. 2 dB mniejszy niŜ w przypadku niepodejmowania rozbudowy. Wynika to z faktu 
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poprawy jakości nawierzchni jezdni i organizacji ruchu. Natomiast przy załoŜeniu 

oddania do uŜytku obwodnicy Białegostoku (co ma nastąpić w roku 2015) i spadku 

udziału pojazdów cięŜkich do poziomu 10% - dopuszczalne poziomy hałasu w porze 

dnia zostaną dotrzymane. RównieŜ w porze nocy spadek ten nastąpi w 8 z 12 

punktów pomiarowych.  

Oddziaływanie drogi na klimat akustyczny jest oddziaływaniem ciągłym  

i w całościowym aspekcie negatywnym. Jednak biorąc pod uwagą zauwaŜalny 

spadek poziomów hałasu po przeprowadzeniu rozbudowy, moŜna stwierdzić, iŜ 

rozbudowa przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego, w porównaniu do stanu 

aktualnego. 
 

Wariant zerowy 

Obecnie eksploatowany odcinek drogi Katrynka-Przewalanka charakteryzuje 

się złym stanem nawierzchni. Spowodowane jest to dość duŜym natęŜeniem ruchu  

i znacznym udziałem procentowym pojazdów cięŜkich w ogólnej masie pojazdów.  

W przypadku zaniechania rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 8 nastąpi dalsza 

jej degradacja, co prowadzić będzie do wzrostu emisji hałasu do środowiska. Jedyną 

moŜliwością obniŜenia poziomu hałasu jest ograniczenie natęŜenia ruchu,  

co w obecnej tendencji wzrostu ilości uŜytkowanych pojazdów jest właściwie 

niemoŜliwe.  

Efektem powyŜszego będzie dalszy wzrost poziomu natęŜenia hałasu na 

terenach chronionych pod względem akustycznym, jak równieŜ na terenach cennych 

przyrodniczo, co wykazano na załączonych mapach akustycznych. Przedstawione 

obliczenia poziomów hałasu przy istniejącej drodze wskazują, iŜ wzdłuŜ 

analizowanego odcinka, w miejscach zabudowy zagrodowej występują obecnie 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (60 dB dla pory dnia i 50 dB dla 

pory nocy). Obliczenia wykonane dla kolejnych lat wykazują stały wzrost poziomu 

hałasu i pogarszanie się warunków klimatycznych wzdłuŜ analizowanego odcinka 

drogi. W porównaniu z obliczeniami wykonanymi dla wariantu inwestycyjnego moŜna 

zauwaŜyć, iŜ oddziaływanie wariantu zerowego będzie większe niŜ dla wariantu po 

rozbudowie.  

Dla złego stanu jezdni i obecnej organizacji ruchu - poziomy hałasu będą  

o około 2 dB wyŜsze niŜ przy gładkim asfalcie po rozbudowie. 
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4.6. Oddziaływanie na ro śliny i zbiorowiska ro ślinne 

 
Wariant inwestycyjny 
 
Faza realizacji 

Oddziaływanie na rośliny i zbiorowiska roślinne w fazie realizacji związane 

będzie przede wszystkim z wycinką i zniszczeniem pojedynczych roślin, jak teŜ 

całych zbiorowisk.  

Realizacja rozwiązań technicznych i budowa urządzeń przewidzianych  

w projekcie rozbudowy wymagają wycięcia drzew i krzewów.  Wycinka ta konieczna 

jest m.in. ze względu na zaprojektowane poszerzenia jezdni, korekty łuków, budowę 

nowych urządzeń technicznych (np. rowów przydroŜnych, zjazdów) oraz poprawę 

widoczności w obrębie łuków i przebudowa istniejących rowów przydroŜnych, jak teŜ 

w związku z budową dwóch górnych przejść dla zwierząt, gdzie zajęcie terenu  

i usunięcie drzew wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich parametrów 

przejścia.  

W miejscach gdzie prowadzona będzie wycinka drzew oraz karczowanie pni 

zniszczeniu ulegają równieŜ inne rośliny występujące na danym terenie (krzewy, 

rośliny zielne, trawy, porosty, mchy oraz grzyby). Zniszczeniu ulegnie równieŜ 

roślinność poza obszarami leśnymi, tam gdzie pod rozbudowę drogi zajęte zostaną 

działki o charakterze łąk oraz wykorzystywane rolniczo. W tym wypadku zniszczeniu 

ulegnie cała pokrywa roślinna występująca dotychczas na tych powierzchniach.  

Łączna powierzchnia zniszczonych zbiorowisk leśnych wyniesie około 

16 ha, łąk - 1,4 ha oraz ok. 3 ha terenów rolniczych. Największy ubytek powierzchni 

leśnej będzie dotyczył najbardziej pospolitych zbiorowisk leśnych Puszczy 

Knyszyńskiej, tj. borów mieszanych Calamagrostio - Piceetum i lasów mieszanych 

Melitti - Carpinetum. 

Jedynie w związku z korektą jednego z łuków za miejscowością Katrynka po 

prawej stronie istniejącej drogi, w obszarze od km 665+648 do km 665+778  konieczne 

będzie zajęcie terenu, na którym stwierdzono występowanie silnie zdegradowanej, 

kadłubowej formy zespołu siedliska priorytetowego, tj. świerczyny bagiennej – 

(Sphagno girgensohnii – Piceetum), o kodzie 91D0-5*. Zajęcie to dotyczyć będzie 

jednak bardzo wąskiego pasa o powierzchni około 975 m2 (trójkąt o podstawie ok. 15  
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długości do 130 m). Zajęciu podlegać będzie jedynie część siedliska sąsiadująca 

bezpośrednio z istniejąca drogą, a więc taka, której stopień degradacji w stosunku do 

pozostałej jego części jest jeszcze bardziej posunięty. W związku z powyŜszym naleŜy 

stwierdzić, iŜ ze względu na silną degradację zajmowanego fragmentu siedliska oraz 

jego niewielką powierzchnię w stosunku do całkowitej powierzchni siedliska - utrata tej 

części siedliska nie wpłynie istotnie na stopień zachowania, strukturę i funkcje całego 

siedliska. Całkowita powierzchnia siedlisk określonych jako bory i lasy bagienne – 

kod 91D0  na terenie „Ostoi Knyszyńskiej”, zgodnie z danymi zawartymi w SDF - 

wynosi 4 939 ha (3,63 % pokrycia obszaru). Zatem zniszczony fragment siedliska 

stanowić będzie zaledwie 0,0018 % powierzchni siedlisk tego typu  występujących  

w tym obszarze naturowy. W związku z powyŜszym oddziaływanie to nie będzie miało 

charakteru oddziaływania znacząco negatywnego na obszar Natura 2000.  

Poza bezpośrednim zniszczeniem roślin w pobliŜu analizowanego odcinka 

wszystkie rośliny występujące w pobliŜu analizowanego pasa drogowego będą 

naraŜone na skaŜenia komunikacyjne wywołane emisją zanieczyszczeń z silników 

spalinowych, wśród których znajdują się metale cięŜkie (w tym: Pb, Zn, Cr, Cd, Pt) 

oraz pyły. 

W trakcie prac związanych z przebudową naleŜy się spodziewać okresowego 

nasilenia stęŜenia zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności pyłów.  

Pyły i substancje zawarte w gazach spalinowych osiadając na powierzchni liści 

i innych części zielonych roślin, mogą wpływać na upośledzenie zachodzącego tam 

procesu fotosyntezy, a tym samy przyczynić się do pogorszenia moŜliwości 

prawidłowego wzrostu roślin.  

Intensywne oddziaływanie, szczególnie związane z nadmiernym pyleniem, 

ograniczone będzie do etapu realizacji inwestycji i zostanie ograniczone po 

zakończeniu prac budowlanych. Ponadto oddziaływanie to będzie ograniczane 

kaŜdorazowo po opadach deszczu spłukujących zanieczyszczenia z roślin. 
 

Faza eksploatacji 

Podobnie jak w fazie realizacji wszystkie roślinny występujące w pobliŜu 

analizowanego pasa drogowego będą naraŜone na skaŜenia komunikacyjne 

wywołane emisją zanieczyszczeń z silników spalinowych, wśród których znajdują 

się m.in. metale cięŜkie (w tym: Pb, Zn, Cr, Cd, Pt) oraz pyły. 
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W fazie eksploatacji, poziom tych emisji, w szczególności pyłów będzie jednak 

mniejszy.  

Pyły i substancje zawarte w gazach spalinowych osiadając na powierzchni liści 

i innych części zielonych roślin, mogą wpływać na upośledzenie zachodzącego tam 

procesu fotosyntezy, a tym samy przyczynić się do pogorszenia moŜliwości 

prawidłowego wzrostu roślin. Oddziaływanie to będzie ograniczane kaŜdorazowo po 

opadach deszczu spłukujących zanieczyszczenia z roślin. 

 

Wariant zerowy  

Pozostawienie analizowanego odcinka drogi w stanie aktualnym – bez wymaganej 

korekcji łuków - nie będzie rodziło za sobą konieczności zajęcia dodatkowych terenów 

i  wycinki krzewów i drzew, a co za tym idzie niszczenia pozostałej roślinności 

związanej z karczowanymi terenami.  

Pewne ilości drzew i krzewów będą musiały być wycinane ze względu np. na 

konieczną konserwację rowów przydroŜnych, czy zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, 

jednak ilości przeznaczonych do wycinki drzew będą nieporównywalnie mniejsze niŜ  

w przypadku przystąpienia do rozbudowy. 

 

Ponadto oddziaływanie wariantu zerowego na rośliny będzie miało taki sam charakter, 

jak w przypadku oddziaływania wariantu inwestycyjnego w fazie eksploatacji. Jednak 

równieŜ w tym przypadku, podobnie jak to opisywano wcześniej, ze względu na 

postępującą degradację techniczną drogi oraz związany z tym wzrost emisji – 

oddziaływanie to będzie silniejsze niŜ w przypadku realizacji inwestycji (biorąc pod 

uwagę te same natęŜenie ruchu). 

 

4.7. Oddziaływanie na zwierz ęta (poza awifaun ą) 

 
Wariant inwestycyjny 

 
Faza realizacji 

W fazie budowy głównymi zagroŜeniami dla zwierząt będą takie działania jak:  

� zajęcie terenu pod inwestycję,  

� niewłaściwe składowanie materiałów i maszyn – ewentualne awarie sprzętu 
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mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wód – głównych miejsc rozrodu  

i Ŝerowania niektórych gatunków zwierząt, 

� drgania podłoŜa i hałas powodowany pracą maszyn i sprzętu, które mogą 

utrudniać Ŝerowanie i rozmnaŜanie się niektórych gatunków środowisk 

lądowych i latających, nie mniej jednak wpływ ten nie powinien być istotny, 

� przypadkowe zabijanie zwierząt przez sprzęt budowlany (wpływ jest 

proporcjonalny do natęŜenia i czasu trwania prac budowlanych oraz 

stosowanych zabezpieczeń), 

� okresowa zmiana stosunków wodnych spowodowana pracami prowadzonymi 

na ciekach (przebudowa przepustów).  

 

WyŜej wymienione zagroŜenia mogą potencjalnie przyczynić się do utraty 

siedlisk rozrodczych oraz miejsc Ŝerowania gatunków niektórych pospolitych 

bezkręgowców, płazów i drobnych ssaków zasiedlających tereny połoŜne  

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Ze względu jednak na fakt, iŜ prace budowlane 

(włącznie z lokalizacją zaplecza budowy) będą prowadzone w istniejącym 

projektowanym pasie drogowym oddziaływanie to powinno być ograniczone do tego 

pasa.  

Ze względu na liczne cieki oraz podmokły teren, jak teŜ planowaną 

przebudowę przepustów, negatywne oddziaływanie w największym stopniu będzie 

mogło dotyczyć zasiedlających te środowiska pospolitych gatunków płazów. 

MoŜe się równieŜ okazać, iŜ realizacja prac budowlanych wymagać będzie 

rozebrania tam i/lub Ŝeremi bobrów zasiedlających ciek w pobliŜu miejscowości 

Katrynka. Konieczne moŜe być równieŜ podjęcie działań zmierzających do 

przesiedlenia tych zwierząt (działania takie podejmowane były ze względów na 

zagroŜenie w ruchu spowodowane zatapianie drogi – w roku 2007). 

Oddziaływanie na zwierzęta na etapie realizacji inwestycji będzie miało 

charakter przemijający – ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Przy 

zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń (np. grodzenie terenu, zakrywanie 

studzienek) i wprowadzeniu nadzoru przyrodniczego – oddziaływanie to będzie 

moŜna skutecznie wyeliminować.  
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Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji głównymi zagroŜeniami są: 

� droga jako trudno przekraczalna bariera dla zwierząt lądowych i częściowo 

wodnych, 

� moŜliwość kolizji podczas przekraczania drogi, 

� drgania podłoŜa i hałas, które utrudniać mogą Ŝerowanie i rozmnaŜanie się 

gatunkom lądowym i latającym - oddziaływanie to nie powinno być istotne. 

Pewne ryzyko jest równieŜ związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub 

wypadkami, w trakcie których uwolnione zanieczyszczenia mogą przedostać się do 

cieków, skąd przenoszone mogą być na większe odległości. Źródłem 

zanieczyszczenia cieków i innych siedlisk w fazie funkcjonowania drogi mogą być 

takŜe spływy wód opadowych i zasolonych wód roztopowych z powierzchni jezdni. 

 

W tym wypadku najistotniejszym zagroŜeniem jest jednak barierowy charakter 

drogi. Obecność drogi w środowisku powoduje przerwanie naturalnych szlaków 

wędrówek, migracji zwierząt na Ŝerowiska, do wodopoju, miejsc rozrodu i zimowania. 

Ruch pojazdów wywołuje „efekt bariery”, przez co migrujące zwierzęta zmuszone są 

do zmiany szlaków migracji, które najczęściej uwarunkowane są przebiegiem cieków 

usytuowanych poprzecznie do jezdni. 

Zakłada się, iŜ w wyniku realizacji przedsięwzięcia oprócz wymiany nawierzchni  

i poprawy stanu technicznego istniejącej drogi, przebudowie poddane zostaną 

istniejące przepusty. Dostosowane zostaną one do parametrów umoŜliwiających 

migrację zwierząt (płazów, gadów i drobnych ssaków) na drugą stronę drogi. 

Ponadto planuje się budowę dwóch przejść dla zwierząt średnich i duŜych górą, co 

dodatkowo przyczyni się do bezpiecznego funkcjonowania drogi i zapewnienia 

moŜliwości migracji średnich i duŜych ssaków na druga stronę (lis, sarna, jeleń, wilk). 

Lokalizacja tych przejść wybrana została z uwzględnieniem istniejących warunków 

siedliskowych (w miejscach przecięcia zwartych kompleksów leśnych) i lokalnych 

korytarzy migracyjnych, a parametry - dostosowane do wymogów zwierząt, którym 

przejścia te mają słuŜyć.  

 Realizacja inwestycji połączona z budową systemu przejść dolnych i górnych 

pozwoli na ograniczenie barierowego efekty i negatywnego oddziaływania drogi  
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w tym zakresie. Budowa przejść wraz z systemem barier ochronnych  

i naprowadzających przyczyni się do zmniejszenia ilości zwierząt zabitych na drodze 

oraz zapewnienia lepszej łączności pomiędzy populacjami rozdzielanymi przez drogę 

oraz integralności obszaru naturowego w tym zakresie.  

 

Wariant zerowy 

W tym wariancie podobnie jak wyŜej zwierzęta są naraŜone na kolizje z pojazdami,  

w trakcie migracji na siedliska połoŜone po przeciwnej stronie pasa drogowego  

(w okresie godowym, przy poszukiwaniu poŜywienia itp.). Ze względu na wzrost 

intensywności ruchu na trasie problem ten będzie się nasilać. Analizowany odcinek 

drogi krajowej nr 8 w dwóch miejscach przecina obszary leśne stanowiące ostoje 

zwierzyny oraz przecina liczne cieki i dolinki stanowiące miejsce Ŝycia róŜnych 

gatunków zwierząt. W przypadku braku efektywnych przejść (dolnych i górnych) oraz 

barier grodzących zwierzęta chcą przedostać się na drogą stronę drogi zmuszone są 

do przechodzenia po jej koronie. Taki stan rzeczy powoduje, iŜ zwierzęta te giną 

potrącone lub rozjechane przez poruszające się po drodze pojazdy.  

W wariancie zerowym, przy ciągle narastającym natęŜeniu ruchu, oddziaływanie 

drogi na zwierzęta będzie zdecydowanie negatywne. Manifestować się to będzie 

zwiększoną śmiertelnością na drodze, zmniejszoną moŜliwością dotarcia do miejsc 

rozrodu i Ŝerowania, i w efekcie spadkiem populacji niektórych gatunków zwierząt. 

Ponadto ze względu na zły stan techniczny drogi, brak skutecznego systemu 

odwadniania i oczyszczania ścieków opadowych – dochodzić będzie do 

przedostawania się do środowiska (szczególnie wodnego) substancji 

zanieczyszczających (zawiesina, węglowodory ropopochodne, metale cięŜkie) oraz 

substancji niebezpiecznych uwalnianych np. w trakcie zdarzeń drogowych. 

Kumulacja tych zanieczyszczeń powodować będzie stopniową degradację 

naturalnych siedlisk i ograniczanie moŜliwości ich zasiedlenia i wykorzystania przez 

szczególnie wraŜliwe gatunki zwierząt.  
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4.8. Wpływ na awifaun ę 

 
Wariant realizacyjny 
 
Falez realizacji 

Realizacja rozbudowy drogi poprzez zajęcie terenu i rozwój infrastruktury 

towarzyszącej, a w konsekwencji przekształcenie siedlisk powodować moŜe 

opuszczenie przez ptaki terenów połoŜonych najbliŜej drogi. Ten niekorzystny efekt 

jest dobrze widoczny. 

Oddziaływanie to jest konsekwencją niszczenia siedlisk zajmowanych 

dotychczas przez ptaki, wzrostu natęŜenia ruch (dodatkowe maszyny budowlane), 

penetracji terenów sąsiadujących przez ludzi prowadzących prace budowlane oraz 

przede wszystkim wzrosty natęŜenia emitowanego hałasu. 

W celu częściowego ograniczenia negatywnego oddziaływania na tym etapie 

na awifaunę zakłada się, iŜ prace związane z wycinka drzew prowadzone będą poza 

sezonem lęgowym ptaków to jest w terminie od 1 września do 28/29 lutego.  

Oddziaływanie hałasu na awifaunę w tym etapie będzie toŜsame  

z oddziaływaniem na etapie eksploatacji, co szczegółowo opisano poniŜej. 

 

Faza eksploatacji  

Niekorzystny wpływ dróg i ruchu drogowego na populacje zwierząt w tym 

takŜe na ptaki jest dość dobrze poznany. W przypadku budowy nowej drogi 

stosunkowa łatwo daje się określić zakres i skutki oddziaływania, z kolei przy 

modernizacji drogi jest to juŜ trudniejsze. 

Głównym czynnikiem oddziałującym na ptaki jest ruch pojazdów, który objawia 

się opuszczeniem stanowisk bądź spadkiem zagęszczenia populacji w strefie 

oddziaływania drogi. Ten niekorzystny efekt jest obserwowany u większości 

gatunków europejskich. Badania przeprowadzone w Holandii na drogach z duŜym 

natęŜeniem ruchu pojazdów (Reijnen, 1995,1996; Reijnen i Foppen 1995) wykazały, 

iŜ spadek zagęszczenia populacji jest obserwowany u 33 spośród 45 badanych 

leśnych gatunków ptaków i 7 spośród 12 gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. 

Odległość, na jaką oddziałują drogi, jak i sam stopień spadku zagęszczenia 

populacji są róŜne u poszczególnych gatunków i silnie zaleŜą równieŜ od natęŜenia 
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ruchu pojazdów. U dwóch gatunków z rodziny siewek w krajobrazie otwartym spadek 

zagęszczenia był obserwowany w strefie 625 m w przypadku drogi drugiej kategorii  

i 2000 m w przypadku drogi ekspresowej. Z kolei u kuraków leśnych strefa 

oddziaływania wynosiła 500 m w przypadku relatywnie mało uczęszczanej drogi.  

W obu w/w przykładach spadek zagęszczenia populacji sięgał 50% i więcej. 

ZaleŜność pomiędzy stopniem spadku zagęszczenia populacji (zasięgiem 

oddziaływania), a odległością od drogi lub natęŜenia hałasu moŜna wyrazić w postaci 

równania regresji. Im większe natęŜenie hałasu, a tym samym im bliŜej drogi tym 

spadek zagęszczenia populacji jest większy. Zasięg niekorzystnego oddziaływania 

zaleŜy równieŜ od środowiska, w jakim gniazdują poszczególne grupy ptaków.  

Z badań przeprowadzonych w Holandii wiemy, iŜ spadek zagęszczenia populacji 

poszczególnych gatunków ptaków lęgowych wyliczony za pomocą równania regresji 

ma miejsce w odległości od 30 do 2180 m w przypadku drogi o natęŜeniu ruchu  

10 tys. pojazdów na dobę oraz od 75 m do 3530 m przy natęŜeniu 50 tys. pojazdów 

na dobę dla ptaków krajobrazu otwartego. Z kolei u ptaków leśnych niekorzystne 

oddziaływanie było obserwowane od 30 do 1500 m przy natęŜeniu 10 tys. pojazdów 

oraz od 60 do 2800 m przy 50 tys. pojazdów na dobę (Reijnen i inni, 1996).  

W miejscu tym trzeba dodać, iŜ tak skrajne wartości są mało realne gdyŜ  

w równaniu regresji brak jest wartości progowej lub trudno ją wyznaczyć (natęŜenie 

hałasu równe zero lub największa odległość od drogi). W celu wyliczenia 

rzeczywistego zasięgu oddziaływania trzeba pominąć równanie regresji.  

Wtedy maksymalny zasięg oddziaływania dla ptaków leśnych wyniesie 305 m,  

a w przypadku ptaków krajobrazu otwartego wyniesie 365 m przy drodze  

o natęŜeniu ruchu 10 tys. pojazdów na dobę. W przypadku drogi o natęŜeniu ruch  

50 tys. pojazdów na dobę zasięg oddziaływania wyniesie odpowiednio 810 m i 930 m 

(R. Reijnen, R. Foppen i G. Veenbaas 1997). Stopień spadku zagęszczenia populacji 

jest róŜny u poszczególnych gatunków ptaków, nigdy jednak nie jest on mniejszy 

niŜ 30%. W przypadku niektórych gatunków wynosi nawet 100%, co prowadzi 

do znacz ących strat w awifaunie.  Generalnie moŜna przyjąć, iŜ najwraŜliwsze są 

ptaki z rodziny siewek oraz ptaki szponiaste i nocne, a najmniej ptaki wróblowate. 

Wielkość strat w populacji zaleŜy równieŜ od ogólnej kondycji i trendu gatunku 

(Reijnen, 1997). Straty są najmniejsze u pręŜnych i silnych populacji, gdzie 
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pojedyncze osobniki są zmuszone do gniazdowania w skrajnie niekorzystnych 

warunkach. Największe straty są obserwowane u gatunków o trendzie spadkowym i 

zagroŜonych wyginięciem. 

Prawdopodobnie główną przyczyną spadku zagęszczenia ptaków lęgowych 

wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych jest hałas, który utrudnia komunikację głosową 

(przywabienie samicy), a w konsekwencji prowadzi do emigracji osobników ze 

strefy oddziaływania i spadku reprodukcji. Potwierdza to brak negatywnego 

oddziaływania na zgęszczenie ptaków, dróg stosunkowo mało uŜytkowanych, przez 

co cichych (Reijnen i inni 2006). Śmiertelność w wyniku kolizji z pojazdami 

prawdopodobnie ma mały wpływ na zagęszczenie, chociaŜ w przypadku niektórych 

gatunków ilość kolizji moŜe być wysoka. W przypadku większości gatunków ptaków 

nie stwierdzono róŜnicy w przeŜywalności pomiędzy dorosłymi osobnikami 

gniazdującymi w pobliŜu jak i z dala od drogi (np. piecuszek, Reijnen i inni, 1996). 

Wyjątkiem są tu sowy, szczególnie płomykówka, gdzie kolizje z pojazdami mogą 

znacząco wpływać na stan populacji. WyŜszą śmiertelność odnotowuje się równieŜ 

wśród młodych niedoświadczonych osobników. Kolejnym znaczącym czynnikiem 

zniechęcającym ptaki do gniazdowania w pobliŜu drogi jest emisja zanieczyszczeń, 

która prowadzi do zmian w siedliskach oraz bodziec wizualny (ruch pojazdów). 

ChociaŜ w badaniach, w których wyeliminowano bodziec wizualny poprzez 

obsadzenie skraju drogi krzewami i drzewami lub poprzez budowę ekranów, spadek 

zagęszczenia nadal był obserwowany (Kuropatwa; Illner 1992). Świadczy to o tym, 

iŜ jednym z głównych czynników limitującego moŜliwość gniazdowania, chociaŜ 

nie jedynym jest hałas. Jest to szczególnie widoczne u gatunków o nocnej 

aktywności głosowej np. bąk, lelek. Ponadto równowaŜny poziom hałasu w otoczeniu 

jest bardzo dobrze opisywalny i moŜliwy do pomiaru, zdecydowanie bardziej niŜ 

wcześniej opisywane czynniki. 
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PoniŜej zamieszczono schemat oddziaływania poszczególnych czynników 

oraz ich wpływ na populacje ptaków w strefie oddziaływania szlaków komunikacji. 

 

Ruch pojazdów → 
Kolizje  

z pojazdami → 
Wzrost 

śmiertelności 

Hałas → 
Stres (trudności w 

komunikacji) → 
Wzrost emigracji. 

Spadek 
reprodukcji 

→ 
Niskie zag ęszczenie 

populacji 

 

W świetle przytoczonych badań oraz na podstawie prognozy ruchu na 

analizowanym odcinku; uznaje się, iŜ strefa niekorzystnego oddziaływania 

rozbudowanej drogi wyniesie 400 m, w przypadku gatu nków krajobrazu 

otwartego i 305 m w przypadku gatunków le śnych . Odległość ta odpowiada mniej 

więcej granicy całodobowego równowaŜnego natęŜaniu poziomu hałasu o wartości 

około 50 dB w terenie otwartym i około 40 dB w terenie zalesionym.  

 

W związku z brakiem danych na temat wra Ŝliwo ści i skutków 

oddziaływania hałasu na poszczególne gatunki ptaków  w warunkach 

krajowych, zgodnie z zasad ą ostro Ŝności przyj ęto, i Ŝ w wyznaczonej strefie 

oddziaływania nast ąpi 100 % obni Ŝenie zagęszczenia populacji, a wi ęc 

całkowite opuszczenie stanowiska l ęgowego. Uznaje si ę, iŜ opuszczenie 

stanowiska l ęgowego nast ąpi, gdy strefa niekorzystnego oddziaływania 

obejmie połow ę lub wi ęcej rewiru l ęgowego. 

Oddziaływanie takie uznaje się jako oddziaływanie o charakterze znacz ąco 

negatywnym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), w przypadku stwierdzenia 

znacząco negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 

konieczne jest zaproponowanie działań kompensujących. W przypadku awifauny 

działania te powinny zmierzać do utworzenie nowych siedlisk zagroŜonych gatunków 

ptaków w innym miejscu na terenie tego samego obszaru naturowego.  

 

Rozbudowany odcinek drogi oddziaływać będzie w sposób następujący na 

zinwentaryzowane gatunki ptaków: 
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Zinwentaryzowany 
gatunek 

Ocena znaczenia 
OSO Puszcza 
Knyszy ńska 

(zgodnie z SDF) 
[populacja] 

Oddziaływanie 

Bocian biały  
(Ciconia ciconia) D 

W przypadku tego synantropijnego gatunku nie 
nastąpią Ŝadne znaczne negatywne oddziaływania 

Trzmielojad  
(Pernis apivorus) B 

W przypadku tego gatunku wobec jego biologii oraz 
dostępności dogodnych siedlisk gniazdowych nie stwierdza 
się bezpośredniego zagroŜenia ze strony inwestycji.  
Natomiast, w przypadku pary gniazdującej w rezerwacie 
przyrody „Krzemianka" na zachód od wsi Rybniki, dojdzie 
do ograniczenia aktualnie dostępnej powierzchni Ŝerowisk. 
W granicach terytorium tej pary znajduje się pas 
drogowy. Ptaki te często przelatują nad drogą. 
W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów, hałasu a 
takŜe z powodu bodźca wzrokowego ptaki zaprzestaną 
Ŝerować na terenie niewielkich polanek śródleśnych w 
sąsiedztwie drogi, zwłaszcza po jej przeciwnej stronie od 
gniazda. W konsekwencji moŜe dojść do opuszczenie 
stanowiska przez tę parę, gdyŜ baza pokarmowa okaŜe się 
niewystarczająca. W tym rejonie lasu brakuje otwartych 
polan śródleśnych i obecnie wykorzystywane Ŝerowiska są 
jedynymi tego rodzaju miejscami w rewirze tej pary. 

Orlik krzykliwy 
(Aquila pomarina) B 

Wzrost natęŜenia ruchu i hałasu nie zagrozi bezpośrednio 
gniazdującym tu orlikom. Niebezpieczny moŜe być wzrost 
penetracji ludzkiej drzewostanów w najbliŜszym otoczeniu 
drogi przez zatrzymujących się podróŜnych. Niekorzystnie 
na sukces lęgowy gniazdujących tu ptaków moŜe wpłynąć 
ograniczenie areału Ŝerowiskowego.  
Para zinwentaryzowanych orlików ma swoje Ŝerowiska w 
dolinie rzeki Czarnej po wschodniej stronie drogi nr 8. 
Powierzchnia Ŝerowiska, dostępna tej parze, jest 
ograniczona z uwagi na jej połoŜenie na zanikających 
polanach śródleśnych. W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu 
pojazdów, hałasu a takŜe z powodu bodźca wzrokowego 
ptaki zaprzestaną Ŝerować na terenie otwartym w 
najbliŜszym otoczeniu drogi tj. w odległości 350 m od skraju 
jezdni. W tej strefie znajduje się około 16,7 ha powierzchni 
Ŝerowiska. Uszczuplenie Ŝerowiska o taką powierzchnię 
moŜe doprowadzić do opuszczenia rewiru przez jedną 
parę, gdyŜ baza pokarmowa okaŜe się niewystarczająca. 
Obecnie wykorzystywane polany są bowiem jedynymi 
dostępnymi dla tej pary Ŝerowiskami połoŜonymi w rejonie 
jej zasięgu..  

Jarząbek  
(Bonasa bonasia) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów, a tym 
samym wzrostu natęŜenia hałasu zagroŜone zostaną 
rewiry zlokalizowane w odległości do 350 metrów od 
krawędzi drogi tj. 13 rewirów lęgowych. 
W następnej kolejności ze względu na specyficzną biologię 
gatunku (gatunek dzienny, osiadły, dyspersję podejmują 
tylko młodociane samce, niechętnie lata) moŜe dojść do 
izolacji populacji rozdzielonych ruchem pojazdów na 
modernizowanej drodze.  

Derkacz 
 (Crex crex) D Brak konsekwencji 
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Włochatka 
 (Aegolius funereus) C 

W wyniku negatywnego oddziaływania drogi (głównie 
wzrostu natęŜenia hałasu) opuszczone zostanie jedno 
stanowisko. 

Lelek  
(Caprimulgus 
europaeus 

D 
W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu i hałasu, stanowisko 
zajmowane przez ten gatunek o nocnej aktywności 
zostanie opuszczone.  

Dzięcioł czarny  
(Dryocopus martius) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu drogowego dwa 
rewiry zostaną opuszczone. 

Dzięcioł średni  
(Dendrocopos medius) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu drogowego 
niekorzystne oddziaływanie obejmie ponad połowę 
dwóch rewirów dzięcioła średniego. 

Dzięcioł białogrzbiety 
(Dendrocopos leucotos) B 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu drogowego 
niekorzystne oddziaływanie obejmie ponad połowę 
rewiru dzięcioła białogrzbietego, przez co opuści on 
dotychczas zajmowane terytorium. 

Dzięcioł trójpalczasty 
 (Picoides tridactylus) B 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu drogowego 
niekorzystne oddziaływanie obejmie ponad połowę 
rewiru dzięcioła trójpalczastego, przez co opuści on 
dotychczas zajmowane terytorium. 

Lerka  
(Lullula arborea) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów i hałasu 
oba rewiry mogą zostać opuszczone.  

Muchołówka mała  
(Ficedula parva) D 

Brak. Wszystkie stwierdzone stanowiska znajdowały 
się poza strefą oddziaływania drogi. 

Muchołówka bviałoszyja  
(Ficedula albicollis) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów i hałasu 
rewir zajmowany przez tą parę moŜe zostać 
opuszczony. 

Gąsiorek  
(Lamus collurio) D 

W wyniku wzrostu natęŜenia ruchu pojazdów i hałasu 
moŜe dojść do opuszczenia trzech rewirów. 

 
D – populacja nieistotna, gatunek ten nie ma istotnego znaczenia dla OSO „Puszcza 
Knyszyńska”.  
Kolorem wyróŜniono gatunki, dla których, w przypadku stwierdzenia znaczącego 
negatywnego oddziaływania inwestycji naleŜy opracować działania kompensacyjne.  
 

 

W świetle powyŜszych wytycznych oraz obowiązujących przepisów, ze znaczącym 

negatywnym oddziaływaniem planowanej inwestycji mamy do czynienia w przypadku 

stanowisk następujących ptaków: trzmielojada i orlika krzykliwego oraz dzięcioła 

białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego oraz włochatki (po 1 stanowisku). 

 

PoniŜej przedstawiono szczegółowa waloryzację sozologiczną zinwentaryzowanych 

gatunków stanowiącą obok przytoczonych powyŜej wytycznych podstawę do 

uzasadnienia potrzeby przeprowadzenia działań kompensacyjnych.  

 

Waloryzacja sozologiczna awifauny  

Poszczególne gatunki rzadkich ptaków róŜnią się stopniem zagroŜenia. W związku z 
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tym róŜna jest ich wartość z punktu widzenia ochrony przyrody. PoniŜej przedstawiono 

wartość sozologiczną zagroŜonych gatunków ptaków określoną w sposób 

zobiektywizowany, tj. jako sumę punktów przydzielonych im w trzech kategoriach 

(metodę przyjęto za E. Pugacewicz): 

� z uwagi na zagroŜenie w skali globalnej i europejskiej, 

� z uwagi na zagroŜenie w skali krajowej, 

� z uwagi na stopień rzadkości gniazdowania w Polsce. 

Wartość punktową gatunków zagroŜonych w skali globalnej i europejskiej określono na 

podstawie opracowania Tucker et al. (1994) i tzw. "Dyrektywy Ptasiej".  

WyróŜnionym grupom gatunków przyznano następującą ilość punktów: 

� zagroŜone w skali globalnej (SPEC 1) - 4 pkt. 

� zagroŜone w skali kontynentu, skoncentrowane w Europie (SPEC 2) - 5 pkt.  

� zagroŜone w skali kontynentu, nie skoncentrowane w Europie (SPEC 5)  

- 2 pkt.  

� pozostałe gatunki wymienione w "Dyrektywie Ptasiej" - 1 pkt, 

Wartość punktową gatunków zagroŜonych w skali krajowej określono na podstawie 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (Głowaciński, 2001).  

WyróŜnionym tam grupom gatunków przydzielono następującą ilość punktów: 

� skrajnie zagroŜone (CR)   - 4 pkt. 

� bardzo wysokiego ryzyka (EN)  - 5 pkt.  

� wysokiego ryzyka (VU)   - 2 pkt.  

� niskiego ryzyka (NT + LC)  - 1 pkt. 

Stopień rzadkości występowania zagroŜonych gatunków ptaków w Polsce ustalono 

na podstawie opracowań Hagemeijer i Blair (1997), Głowaciński (2001) oraz 

Tomiałojć i Stawarczyk (2003).  

WyróŜnionym grupom gatunków przydzielono następującą ilość punktów: 

� skrajnie nieliczny  - 5 pkt. 

� bardzo nieliczny  - 4 pkt. 

� nieliczny   - 3 pkt. 

� średnio liczny  - 2 pkt. 

� liczny    - 1 pkt.  

� bardzo liczny  - 0 pkt. 
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Wyniki punktacji we wszystkich kategoriach zestawiono w poniŜszej tabeli. 

 

Gatunek SPEC PCKZ 
Stopie ń 

rzadko ści w 
Polsce 

Suma 

bocian biały 3 - 2 5 

trzmielojad - - 4 4 

orlik krzykliwy 2 1 4 7 

jarząbek - - 3 3 

derkacz 4 - 3 7 

włochatka 1 1 4 6 

lelek 3 - 3 6 

dzięcioł czarny - - 3 3 

dzięcioł średni - - 3 3 

dzięcioł białogrzbiety - 1 4 5 

dzięcioł trójpalczasty 2 2 4 8 

lerka 3 - 2 5 

muchołówka mała - - 3 3 

muchołówka białoszyja - - 2 2 

gąsiorek 2 - 2 4 

 

Spośród występujących na omawianym terenie zagroŜonych gatunków ptaków  

na plan pierwszy wysuwają się gatunki umieszczone na liście Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt (Głowaciński, 2001). Na tym terenie występują aŜ 4 powaŜnie 

zagroŜone w skali krajowej gatunki, mianowicie: orlik krzykliwy, włochatka, dzięcioł 

białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty. Ptaki te moŜna uznać za prawdziwe „znaki 

jakości" miejscowej awifauny lęgowej. Ich występowanie dowodzi dobrego stanu 

zachowania środowiska naturalnego na tym obszarze. Większość (47 %) 

gniazdujących tutaj zagroŜonych ptaków naleŜy do gatunków średnio punktowanych 

(5-7 pkt. na 15 moŜliwych) według zobiektywizowanej skali wartości sozologicznej. 

Najcenniejszym gatunkiem w miejscowej awifaunie jes t dzięcioł trópalczasty , 

któremu według tej skali przyznano aŜ 8 pkt. Dalsze w kolejno ści s ą orlik 

krzykliwy i derkacz , którym przyznano 7 pkt oraz włochatka i lelek , którym 

przyznano 6 pkt. Pozostałe gatunki mają nie więcej niŜ 5 pkt. Są to w duŜej części 

ptaki jeszcze dość rozpowszechnione w Polsce, chociaŜ wszystkie z nich nie są juŜ 
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zbyt liczne. 

Odnosząc się do OSOP Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska” konieczne jest 

ustosunkowanie się do kryteriów kwalifikujących ten obszar do międzynarodowych 

ostoi ptaków wskazanych w publikacji OTOP „Ostoje ptaków o randze europejskiej w 

Polsce” (Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) 2004, Warszawa). Spośród 

15 gatunków wymienionych w niniejszym opracowaniu 7 naleŜy do gatunków 

kwalifikujących. Są to: trzmielojad, orlik krzykliwy, jarząbek, dzięcioł czarny, dzięcioł 

białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty i muchołówka mała. Ponadto dla 5 gatunków  

w ocenie znaczenia obszaru kategoria – populacja, uznano rangę B lub C 

(trzmielojad, orlik krzykliwy, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty – B, 

włochatka – C). PoniŜsza tabela podsumowuje wyniki przeprowadzonej 

inwentaryzacji z danymi zawartymi w publikacji: 

 

Gatunek 
(Ocena znaczenia obszaru 

– populacji) 

Liczebno ść  
w ostoi 1. 

Liczebno ść 
kwalifikuj ąca 

ostoj ę  
do sieci 
N20002. 

Liczba 
zagro Ŝonych 

rewirów 
lęgowych 

Ubytek 
populacji  
w ostoi,  

w wyniku 
realizacji 

inwestycji 3.  
w % 

trzmielojad (B) 60-75 p 20 p 1 p 1,67 % 

orlik krzykliwy (B) 58-59 p 17 p 1 p 1,72 % 

jarząbek (D) 3500-4500 p 700 p 13 p 0,37 % 

dzięcioł czarny (D) 400-600 p 130 p 2 p 0,50 % 

dzięcioł białogrzbiety (B) 20-30 p 5 p 1 p 5,00 % 

dzięcioł trójpalczasty (B) 15-25 p 2 p 1 p 6,67 % 

muchołówka mała (D) 500-1500 p 50 p brak 0,00 % 
1. Do wyliczeń statystycznych przyjęto wartością minimalną szacowanej wielkości populacji w ostoi. 
2. Wielkość krajowej populacji przyjęto na podstawie opracowania (wielkość populacji minimum): Gromadzki 
m. (red) 2004. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny. Ministerstwo 
środowiska. 
3. Do wyliczeń statystycznych przyjęto wartością minimalną szacowanej wielkości populacji w ostoi. 
 

 

W przypadku Ŝadnego spośród gatunków nie zostanie zagroŜona liczebność 

kwalifikująca. JednakŜe, w przypadku aŜ 4 gatunków, ubytek populacji moŜe 

przekroczyć 1 % jej liczebności w ostoi. Dotyczy to w szczególności dzięcioła 

białogrzbietego oraz dzięcioła trójpalczastego, gdzie ubytek populacji moŜe 

przekroczyć nawet 5 %.  
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Kolejna tabela podsumowuje wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji z danymi 

zawartymi w SDF, gdyŜ dane OTOP róŜnią się od danych z SDF: 

 

Gatunek 
(Ocena znaczenia obszaru – 

populacji) 

Liczebno ść w 
ostoi 

Liczba potencjalnie 
opuszczonych 

rewirów 

Ubytek populacji  
w ostoi, w wyniku 

realizacji inwestycji 
w % 

bocian biały (D) 15-25 p brak 0,00 % 

trzmielojad (B) 60-70 p 1 p 1,67 % 

orlik krzykliwy (B) 51-53 p 1 p 1,96 % 

jarząbek (D) b.d. 13 p b.d. 

derkacz (D) 8-40 m brak 0,00 % 

włochatka (C) 10-20 p 1 p 10,00 % 

lelek (D) 2 p 1 p 50,00 % 

dzięcioł czarny (D) b.d. 2 p b.d. 

dzięcioł średni (D) b.d. 2 p b.d. 

dzięcioł białogrzbiety (B) 15-20 p 1 p 6,67 % 

Dzięcioł trójpalczasty (B) 20-30 p 1 p 5,00 % 

Lerka (D) b.d. 2 p b.d. 

Muchołówka mała (D) b.d. brak b.d. 

Muchołówka białoszyja (D) b.d. 1 p b.d. 

Gąsiorek (D) 10 p 3 p 30,00 % 

b.d. = brak danych 

 

Analizując powyŜszą tabelę naleŜy wyróŜnić 4 kategorie otrzymanych wyników: 

Kategoria 1. W przypadku 6 gatunków (jarząbek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, 

lerka, muchołówka mała, muchołówka białoszyja) ze względu na brak danych w SDF 

nie sposób określić rzeczywistych konsekwencji realizacji inwestycji, a w więc 

zuboŜenia populacji wyŜej wymienionych gatunków ptaków. PoniewaŜ dane 

dotyczące jarząbka, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego i muchołówki małej 

podaje w swoim opracowaniu OTOP, naleŜy przyjąć je za miarodajne dla obu analiz 

tabelarycznych, tj. OTOP i SDF. Według danych OTOP ubytek populacji dzięcioła 

średniego będzie wynosił 2,50 %. 
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Kategoria 2. W przypadku 5 kolejnych gatunków (trzmielojad , orlik krzykliwy , 

włochatka , dzięcioł białogrzbiety i dzi ęcioł trójpalczasty ) dane są porównywalne  

i przedstawiają rzeczywisty obraz skali potencjalnych konsekwencji realizacji 

inwestycji. Jedynie w przypadku obu gatunków dzięciołów prawdopodobnie w danych 

z SDF omyłkowo przypisano liczebności białogrzbietego do trójpalczastego i na 

odwrót. Poprawne dane są w opracowaniu OTOP. Na szczególną uwagę zasługuje 

fakt, Ŝe potencjalnie a Ŝ 10% populacji włochatki  moŜe być zagroŜona realizacją 

inwestycji(!). Przy czym OTOP w ogóle nie podaje wielkości populacji tego gatunku. 

 

Kategoria 3. W przypadku bociana białego i derkacza dane SDF o wielkości populacji 

są znacząco zaniŜone. Wiarygodne dane zawarte są w opracowaniu OTOP. Jednak 

ze wzglądu na fakt, Ŝe nie stwierdza się negatywnego wpływu inwestycji na oba 

gatunki jest to dla potrzeb niniejszego opracowania bez znaczenia. 

 

Kategoria 4. W przypadku 2 gatunków (lelek i gąsiorek) dane podane  

w SDF są absolutnie niewiarygodne i nie mogą być podstawą do jakiejkolwiek 

analizy i oceny. Dane te są znacząco zaniŜone. Przykładowo tylko na obszarze 

oddziaływania inwestycji związanej z budową obwodnicy Wasilkowa w trakcie 

inwentaryzacji stwierdzono maksymalnie 28 par lęgowych gąsiorka, przy formalnych 

danych w SDF 10 par. RównieŜ i lelek jest gatunkiem rozpowszechniony na całym 

obszarze OSOP „Puszcza Knyszyńska” i znacząco liczniejszym niŜ 2 pary.  

 

Reasumując spośród 12 gatunków znajdujących się w obszarze negatywnego 

oddziaływania inwestycji - w przypadku 9 gatunków oceniono wpływ, a dla pozostały 

3 gatunków brak jest danych porównawczych. 

 

PoniŜsza tabela przedstawia ostateczne zestawienie, uwzględniając dane z 

opracowania OTOP oraz SDF: 

 

Lp. 
Gatunek 

(ocena znaczenia obszaru – populacji) 
Ubytek populacji w ostoi, w wyniku 

realizacji inwestycji w %% 

1.  włochatka (C) 10,00 % 
2.  dzięcioł trójpalczasty (B) 6,67 % 
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3.  dzięcioł białogrzbiety (B) 5,00 % 

4.  dzięcioł średni (D) 2,50 % 

5.  orlik krzykliwy (B) 1,96 % 

6.  trzmielojad (B) 1,67 % 

7.  lerka (D) 1,00 % 

8.  dzięcioł czarny (D) 0,50 % 

9.  jarząbek (D) 0,37 % 

10.  lelek (D) nieznany 

11.  muchołówka białoszyja (D) nieznany 

12.  gąsiorek (D) nieznany 

 

W świetle wyników przedstawionych w powyŜszej tabeli uznać naleŜy,  

iŜ konieczność kompensacji wynikająca ze stwierdzonej bezpośredniej utraty miejsc 

lęgowych (dot. włochatki, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego) oraz pośredniej  

utraty stanowiska w wyniku ograniczenia areału jedynych dostępnych w tym rejonie 

miejsc Ŝerowych (dot. trzmielojada, orlika krzykliwego). Potrzeba kompensacji 

znajduje równieŜ swoje uzasadnienie ze względu na prawdopodobny, znaczący 

ubytek w liczebności całej populacji stwierdzonej na terenie obszaru naturowego, 

przez który przebiega planowana inwestycja (odpowiednio: włochatka – 10 %, dzięcioł 

trójpalczasty i białogrzbiety - ponad 5 % oraz trzmielojad i orlik krzykliwy – blisko 

2 %).  

Przedstawione działania kompensacyjne słuŜyć więc będą utrzymaniu 

wielkości populacji tych gatunków w niezmienionym stanie na terenie OSO „Puszcza 

Knyszyńska”. 

 
 

Wariant zero 

Oddziaływanie na awifaunę, której obecność w pobliŜu analizowanego 

odcinka drogi potwierdzono podczas prowadzonej inwentaryzacji, w momencie 

niepodejmowania inwestycji będzie skutkiem narastającego natęŜenia pojazdów  

i wzrastającej emisji hałasu.  

Zakres i charakter tego oddziaływania będą takie same jak w opisanym wyŜej 

przypadku oddziaływania rozbudowanej drogi w fazie eksploatacji.  

Jak podkreślono wyŜej główną przyczyną spadku zagęszczenia ptaków 
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lęgowych wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych jest hałas, który utrudnia komunikację 

głosową (przywabienie samicy), a w konsekwencji prowadzi do emigracji 

osobników ze strefy oddziaływania i spadku reprodukcji. 

W przypadku niepodejmowania rozbudowy, postępująca degradacja 

techniczna drogi będzie bezpośrednio wpływać na pogorszenie klimatu 

akustycznego (co wykazano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego raportu). 

Tym samym droga ta będzie utrudniać wspomnianą wyŜej komunikację głosową 

ptaków i wpływać na spadek ich reprodukcji oraz prowadzić do emigracji. MoŜna 

więc przypuszczać, iŜ z czasem poszczególne gatunki ptaków mogą zacząć 

opuszczać swoje siedliska w związku z niesprzyjający warunkami Ŝycia i rozrodu.  

Tak więc, negatywne skutki niepodejmowania rozbudowy będą takie same, jak  

w przypadku oddziaływania rozbudowanego odcinka drogi. Z tą róŜnicą, iŜ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, nie będzie moŜliwe podjęcie tu działań 

kompensujących te oddziaływanie.  

 

4.9. Oddziaływanie przedsi ęwzięcia na ludzi 

 

Oddziaływanie przedsi ęwzięcia na ludzi  w największym stopniu będzie 

dotyczyło mieszkańców terenów sąsiadujących z placem budowy. W fazie budowy 

oddziaływanie na ludzi będzie związane głównie z hałasem i pyleniem, 

powodowanymi przez maszyny i urządzenia zastosowane do wykonywania robót 

budowlanych, a takŜe spodziewać się naleŜy czasowych utrudnień związanych ze 

zmianą organizacji ruchu, w tym ograniczenia ruchu. W fazie eksploatacji głównym 

źródłem uciąŜliwości dla okolicznych mieszkańców będzie hałas wywoływany przez 

ruch pojazdów. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe realizacja inwestycji, w tym 

wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego typu SMA 0/8 będzie bardzo 

korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia ograniczenia poziomu hałasu od ruchu 

samochodowego. Rozbudowa drogi przyczyni się takŜe do poprawy stanu powietrza 

atmosferycznego, gdyŜ obecny, zły stan nawierzchni oprócz tego, Ŝe zagraŜa 

bezpieczeństwu ruchu i stwarza moŜliwość wystąpienia wypadków drogowych, 

dodatkowo powoduje utrudnienia w ruchu samochodowym, tworzenie się zatorów  

i korków, co w konsekwencji skutkuje zwiększoną emisją. Biorąc pod uwagę 
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powyŜsze stwierdza się, iŜ rozbudowa drogi nie spowoduje negatywnych skutków dla 

zdrowia ludzi. Realizacja omawianego przedsięwzięcia w znaczącym stopniu 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, między innymi poprzez poprawę 

parametrów widoczności (podniesienie niwelety, zwiększenie promieni łuków 

pionowych wypukłych), wymianę nawierzchni, wprowadzenie dodatkowego pasa 

ruchu do wyprzedzania, poprawę geometrii drogi. 

 
4.10.  Bezpiecze ństwo ruchu oraz powa Ŝne awarie zwi ązane ze zdarzeniem 

drogowym 

 

Wariant inwestycyjny 

Faza realizacji  

W związku z faktem, iŜ w fazie realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka roboty drogowe 

będą wykonywane pod ruchem czyli połową jezdni, zakłada się, iŜ faza ta moŜe 

przyczynić się do pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

podwyŜszenia poziomu ryzyka. 

Z uwagi na fakt, iŜ na budowie uŜyty zostanie cięŜki sprzęt mechaniczny: 

samochody samowyładowcze, walce drogowe, rozściełacze mas bitumicznych, 

zagęszczarki, równiarki, dźwig, w fazie realizacji inwestycji moŜe dojść do wzrostu 

zapylenia i podwyŜszonej emisji spalin, wzrostu hałasu. Nie mniej jednak zakłada się, 

iŜ zasięg tych oddziaływań będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym. W fazie tej 

dodatkowo moŜe dojść do utrudnień związanych z dojazdem do miejsca 

zamieszkania. 

Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem 

bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie, jak i uŜytkowników 

analizowanej drogi krajowej, z odpowiednim oznakowaniem i organizacją ruchu. 

 

Faza eksploatacji 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przyczyni się 

między innymi do wzmocnienia nawierzchni istniejącej jezdni, wprowadzenia 

dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania (przekrój 2 + 1 pasowy), co wpłynie 
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między innymi na poszerzenie pola manewru przy wyprzedzaniu. Po zakończeniu 

realizacji inwestycji analizowany odcinek będzie spełniał parametry drogi klasy 

technicznej „GP” – droga główna ruchu przyspieszonego. Rozbudowa 

analizowanego odcinka drogi krajowej nr 8 powinna przyczynić się do zmniejszenia 

częstotliwości wystąpienia wypadków drogowych. Korzystny wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa będzie wywierała poprawa geometrii drogi, ograniczenie zjazdów na 

drogę główną, budowa zatok autobusowych na obszarach niezabudowanych, na 

pasie wydzielonym dla autobusów, a takŜe stalowe bariery ochronne w miejscach 

niebezpiecznych dla ruchu pojazdów. 

Z uwagi na swoje połoŜenie w ciągu tranzytowej drogi krajowej Nr 8 

analizowany odcinek jest potencjalnym źródłem wystąpienia powaŜnej awarii 

spowodowanej wypadkiem drogowym przy udziale pojazdów przewoŜących 

substancje i materiały niebezpieczne. 

Obecnie drogowy transport materiałów niebezpiecznych odbywa się 

praktycznie po wszystkich drogach województwa i związany jest przede wszystkim  

z dostawami etyliny, olei napędowych oraz gazu propan - butan do dystrybutorów 

paliw. Stały wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie zwiększenie natęŜenia w ruchu 

drogowym, między innymi związanym z ruchem tranzytowym i przewozem 

materiałów niebezpiecznych oraz słabym stanem dróg potęguje zagroŜenia ludzi  

i środowiska naturalnego. Na drogach województwa często dochodzi do wypadków, 

w wyniku których ludzie doznają cięŜkich obraŜeń ciała lub ponoszą śmierć na 

miejscu. Łącznie w latach 2005 – 2007 na analizowanym odcinku miało miejsce  

7 zdarzeń drogowych, w wyniku których zginęły 4 osoby, a 11 zostało rannych. 

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych związany jest równieŜ z przejściami 

granicznymi. W pierwszym półroczu 2005 r. granicę państwa przejechało w Budzisku 

- 484474 samochodów cięŜarowych (średnio 2677 TIR-ów na dobę), w tym 3229  

z materiałami niebezpiecznymi. 

W wyniku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej wielkość zagroŜenia dla 

ludzi i środowiska uzaleŜniona jest przede wszystkim od natęŜenia i struktury ruchu 

na drodze, rodzaju i ilości uwolnionej substancji, miejscu zdarzenia, warunków 

gruntowo – wodnych, czasu podjęcia akcji ratowniczej i wyposaŜenia słuŜb w środki 

techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej. 
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W celu zminimalizowania skutków wystąpienia ewentualnej awarii drogowej 

naleŜy przygotować lokalne słuŜby ratownicze, usprawnić system monitoringu, 

powiadamiania i łączności. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, akcja 

ratownicza powinna zostać podjęta zgodnie z procedurą postępowania w przypadku 

wystąpienia powaŜnych awarii. 

Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest w znacznej odległości 

poza strefami ochronnymi ujęcia wody w Wasilkowie i Jurowcach, a takŜe  

w znacznej odległości od GZWP Nr 218. Przebieg trasy nie stwarza bezpośredniego 

zagroŜenia ani dla tych ujęć ani dla GZWP. W przypadku bezpośredniego 

awaryjnego zrzutu spływów zanieczyszczonych z drogi do rzeki Czarnej pośrednio 

zagroŜone moŜe być ujęcie wody w Jurowcach oraz GZWP. Projektowane 

odwodnienie drogi metodą powierzchniowego spływu wód opadowych rowami 

przydroŜnymi i na niektórych odcinkach rowami krytymi do przepustów i dalej do 

rowów odpływowych stanowi podstawowe zabezpieczenie środowiska przed 

zanieczyszczonymi spływami wód opadowych z dróg. Na powierzchniach 

porośniętych trawą uzyskuje się 40 – 90% redukcję zawiesin ogólnych oraz  

20 – 90% redukcję węglowodorów ropopochodnych. 

 

Wariant zerowy 

Zły stan nawierzchni drogi zagraŜa bezpieczeństwu ruchu i stwarza moŜliwość 

wzrostu wypadków drogowych. 

Zgodnie z danymi GUS w 2005 roku łącznie na drogach województwa 

podlaskiego wydarzyło się 1185 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć 

poniosło 211 osób, a 1490 osób zostało rannych. Z tego 349 wypadków miało 

miejsce na drogach krajowych przebiegających przez teren województwa 

podlaskiego. W wyniku wypadków, jakie miały miejsce w 2005 r. na drogach 

krajowych przebiegających przez teren województwa podlaskiego rannych zostało 

495 osób, natomiast 99 osób to ofiary śmiertelne. Z danych dotyczących 

poszczególnych województw wynika, iŜ najcięŜsze wypadki, obrazowane 

wskaźnikiem liczby zabitych na 100 wypadków występują na drogach województw: 

lubuskiego (19,8), mazowieckiego (17,8) i podlaskiego (16,8), przy czym średnia 

krajowa wynosi 11,2. Na drogach krajowych w województwie podlaskim w 2005 roku 
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wskaźnik cięŜkości wypadków drogowych wynosił: 28,4 zabitych/100 wypadków, 

141,8 rannych/100 wypadków. CięŜkość wypadków w duŜej mierze zaleŜy od 

warunków ruchu wynikających z charakteru drogi przebiegającej przez tereny mniej 

lub bardziej zurbanizowane. W 2005 r. na drogach krajowych województwa 

podlaskiego, stanowiących ok. 5% dróg województwa wydarzyło się około 29,4% 

wypadków. Przy czym na drodze krajowej Nr 8 na terenie województwa podlaskiego 

w 2005 r. odnotowano 107 wypadków, w tym rannych zostało 159 osób, a 58 to 

ofiary śmiertelne. WyŜej zaprezentowane dane świadczą o tym, iŜ na krajowej 

drodze Nr 8 wydarzyło się ok. 30,7% wypadków w stosunku do wszystkich 

zaistniałych zdarzeń na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego. 

Najczęstszymi przyczynami wypadków na drogach krajowych w województwie 

podlaskim jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe 

manewry oraz nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Wśród rodzajów zdarzeń 

dominują boczne zderzenia pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego oraz czołowe 

zderzenia pojazdów w ruchu. 

Statystykę zdarzeń drogowych na odcinku Katrynka – Przewalanka w ciągu 

drogi krajowej Nr 8, w latach 2005 – 2007 przedstawiono zgodnie z danymi 

udostępnionymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku. 

 
Tabela Nr 18. Statystyka zdarze ń drogowych zaistniałych na drodze 

krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka 

Rok Wypadki Zabici Ranni 
2005 3 3 6 
2006 3 1 4 
2007 1 0 1 

Źródło:  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Wydział Ruchu Drogowego 

 

Z wyŜej zaprezentowanych danych wynika, iŜ na analizowanym odcinku 

Katrynka – Przewalanka w 2005 roku wydarzyły się 3 wypadki drogowe, co stanowi 

ok. 2,8% wypadków zaistniałych na drodze krajowej Nr 8, na terenie województwa 

podlaskiego. W wyniku zdarzeń drogowych na omawianym odcinku śmierć poniosły 

3 osoby (ok. 5,2% zabitych na drodze nr 8), rannych natomiast zostało 6 osób  

(ok. 3,8% rannych w stosunku do drogi nr 8). Łącznie w latach 2005 – 2007 na 

analizowanym odcinku miało miejsce 7 zdarzeń drogowych, w wyniku których zginęły 
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4 osoby, a 11 zostało rannych. 

W latach 2005 – 2007 na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 8 nie 

odnotowano zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewoŜących substancje  

i materiały niebezpieczne. 

Przeprowadzona wyŜej analiza dowodzi, Ŝe na drodze krajowej nr 8 pojawił 

się niebezpieczny trend w wypadkowości, który znacznie odbiega od średniej na 

innych drogach województwa i kraju. Na drodze krajowej nr 8, w tym na 

analizowanym odcinku, widoczny jest niedostateczny rozwój infrastruktury 

drogowej w stosunku do potrzeb rosn ącego nat ęŜenia ruchu i konfliktu ruchu 

lokalnego z tranzytowym.  Droga krajowa Nr 8: Granica Państwa – Wrocław – 

Warszawa – Białystok – Augustów – Budzisko – Granica Państwa, jest drogą główną 

ruchu przyspieszonego (GP). Obecnie tą drogą odbywa się cały ruch tranzytowy 

zmierzający z Białegostoku do Augustowa, Suwałk i przejść granicznych w Budzisku 

i Ogrodnikach. W pierwszym półroczu 2005 r. granicę państwa przejechało  

w Budzisku - 484474 samochodów cięŜarowych (średnio 2677 TIR-ów na dobę),  

w tym 3229 z materiałami niebezpiecznymi. 

 

4.11. Oddziaływanie na zabytki chronione na podstaw ie przepisów o ochronie 

zabytków, i opiece nad zabytkami, w szczególno ści zabytki 

archeologiczne, w obr ębie terenu, na którym ma by ć realizowane 

przedsi ęwzięcie 

 

W obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie 

inwestycyjne nie występują dobra kultury chronione na podstawie przepisów 

zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2007, Nr 192, poz. 1394). 

NajbliŜsze znane stanowiska archeologiczne znajdują się na Polanie 

Rybnickiej, poza zasięgiem oddziaływania projektowanej inwestycji.  

W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, iŜ analizowany odcinek drogi 

krajowej nr 8 nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki . chronione na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków, i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytki 

archeologiczne, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. 
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4.12.  Transgraniczne oddziaływanie przedsi ęwzięcia na środowisko 

 

Jak wykazały przedstawione analizy wielkości emisji zanieczyszczeń do wód  

i powietrza oraz emisji hałasu oddziaływanie drogi będzie miało charakter lokalny 

ograniczony do połoŜonego wzdłuŜ drogi pasa o szerokości do kilkuset metrów 

(biorąc po uwagę zasięg emisji hałasu).  

Biorąc pod uwagę powyŜsze oraz połoŜenie odcinka w stosunku do 

wschodniej - najbliŜszej granicy państwa - jednoznacznie moŜna stwierdzić, iŜ nie 

wystąpi transgraniczne oddziaływanie planowanej inwestycji  na środowisko. 

 

5. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc ę wariantu 

 

Analizowana do rozbudowy droga krajowa Nr 8 na odcinku Katarynka – 

Przewalanka aktualnie odznacza się złym stanem technicznym. Wśród uszkodzeń 

dominują liczne spękania podłuŜne i poprzeczne, koleiny, zniszczone krawędzie 

jezdni, wyboje. Jezdnia na tym odcinku była wielokrotnie modernizowana. 

Zdegradowana górna warstwa nawierzchni oprócz wzrostu poziomu hałasu  

w otoczeniu pasa drogowego zagraŜa bezpieczeństwu ruchu i stwarza moŜliwość 

wzrostu wypadków drogowych, w tym z udziałem zwierzyny płowej. W związku  

z czym modernizacja drogi jest zasadna, a wręcz konieczna. 

Ze względu na fakt, iŜ zakres planowanego przedsięwzięcie obejmuje jedynie 

remont i poprawienie warunków technicznych na istniejącej drodze krajowej Nr 8,  

a nie wyznaczenie nowej trasy, w niniejszym opracowaniu nie podejmowano 

wariantowania innego przebiegu drogi. Oprócz tego moŜliwość przeprowadzenia 

omawianego odcinka drogi krajowej Nr 8 inną trasą jest mocno ograniczona wobec 

licznie występujących na omawianym terenie obszarów prawnie chronionych,  

a ominięcie Puszczy Knyszyńskiej realizowane będzie jako oddzielne 

przedsięwzięcie, związane z budową drogi ekspresowej S-8 na odcinku Korycin – 

Knyszyn – Dobrzyniewo. W związku z czym w opracowaniu analizie poddano wariant 

zerowy polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, a takŜe szczegóły 

konstrukcyjne – przejścia dla zwierząt i urządzenia uŜywane do podczyszczania 
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ścieków opadowych i roztopowych z drogi. 

Inwestor, w ramach rozbudowy analizowanego odcinka planuje między innymi 

poszerzenie i wzmocnienie istniejącej jezdni oraz wprowadzenie dodatkowych pasów 

ruchu do wyprzedzania, przebudowę istniejących przepustów odwadniających drogę 

na obiekty o parametrach umoŜliwiających migrację zwierząt na drugą stronę drogi  

i budowę dwóch górnych przejść dla zwierząt. 

 

Rozbudowa drogi dzi ęki zastosowaniu nowoczesnych rozwi ązań 

technicznych, ograniczaj ących zanieczyszczenia środowiska, budow ę barier 

ochronnych, przej ść dla zwierz ąt niesie za sob ą moŜliwo ść zmniejszenia 

skutków oddziaływania drogi na środowisko. Wymiana nawierzchni przyczyni 

się do zmniejszenia nawet do 3 dB (A) hałasu w otoczen iu pasa drogowego. 

Wykonanie inwestycji przyczyni si ę do poprawy płynno ści ruchu, wzrostu 

bezpiecze ństwa na drodze i zmniejszenia poziomu emisji spalin  do powietrza 

atmosferycznego. 

Ze wzgl ędu na utrzymanie si ę w wykupionym pasie drogi krajowej, 

realizacja planowanego przedsi ęwzięcia inwestycyjnego nie b ędzie naruszała 

istniej ących elementów krajobrazu, wr ęcz przeciwnie – poprawi jego 

atrakcyjno ść i wizualno ść. Dodatkowo za realizacj ą przedsi ęwzięcia oprócz 

względów ekologicznych przemawiaj ą wzgl ędy społeczne. 

 

6. Opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego 

przedsi ęwzięcia na środowisko 

 

6.1. Bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótko -. średnio -, 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania plan owanego 

przedsi ęwzięcia na środowisko wynikaj ące z istnienia przedsi ęwzięcia, 

wykorzystywania zasobów środowiska, emisji 

 

W poniŜszej tabeli przedstawiono rodzaje oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko. 
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Tabela Nr 19. Znacz ące oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia na 

środowisko 

Oddziaływanie Wykorzystanie zasobów 
środowiska Emisja zanieczyszcze ń 

Oddziaływania wynikające z realizacji przedsięwzięcia  
Spływ wód opadowych - Ch, B, P, 
PowaŜne awarie - Ch, B,  
Hałas - S, B, Ś 
Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza - S, Ś, B, 

Bezpieczeństwo i zdrowie B, Ś, P - 
Odpady - S, Ś, B, 
Gleba S, Ś, B  

Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 
Spływ wód opadowych - Ch, Ś, B, P 
PowaŜne awarie - S, Ch, P, B, 
Hałas - B, St, 
Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza - St, B, P, 

Bezpieczeństwo i zdrowie St, B, P, - 
Odpady - St, B, P, 
Gleba S, Ś, P  
Oznaczenia znacz ących oddziaływa ń: B – bezpośrednie, P – pośrednie, W – wtórne,  
S – skumulowane, K – krótkoterminowe, Ś – średnioterminowe, D – długoterminowe, St – stałe,  
Ch – chwilowe. 
 

6.2. Opis metod prognozowania 

 

Niniejszy raport sporządzono w oparciu o dane i informacje udostępnione 

przez Inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.  

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji niniejsza ocena oddziaływania na środowisko 

dotyczy obszaru, przez który przebiega analizowany odcinek drogi krajowej nr 8,  

w zakresie komponentów i zasobów, które potencjalnie mogą być naraŜone na 

zmiany wynikające z realizacji inwestycji. W opracowaniu przyjęto metodę prostego 

prognozowania wynikowego, odwołującego się do oceny planowanego rozwiązania  

i analizy moŜliwego wpływu obiektu na otaczające środowisko. 

 

Obliczeń prognozowania dokonano w oparciu o wielostopniowy tryb 

postępowania poprzez: 

� analizę istniejących parametrów i czynników środowiska wg dostępnych 

danych i analiz, 
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� analizę działań i elementów inwestycji, które mogą zmienić stan istniejący 

środowiska, 

� analizę ilościową i ocenę ewentualnych naruszeń i zagroŜeń  

z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych określających stopień zagroŜenia 

środowiska za pomocą dostępnych programów komputerowych, 

� porównanie uzyskanych z obliczeń i analizy danych z obowiązującymi 

wartościami normatywnymi i dopuszczalnymi, 

� określenie działań, sposobów i metod minimalizujących wpływ planowanej 

inwestycji i działalności na środowisko, 

� określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz. 

 

7. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na 

środowisko 

 
Zastosowane w projekcie rozbudowy rozwiązania techniczne, 

zaprezentowane i opisane szczegółowo we wcześniejszych częściach niniejszego 

raportu, pozwolą na ograniczenie i zmniejszenie obecnego negatywnego 

oddziaływania analizowanego odcinka drogi na środowisko.  

 
Niemniej w celu zapobie Ŝenia mo Ŝliwym do wyst ąpienia, szczególnie 

na etapie realizacji przedsi ęwzięcia (faza budowy), negatywnym 

oddziaływaniom na środowisko proponuje si ę uwzgl ędnienie nast ępuj ących 

zaleceń: 

• zaplecze budowlane zorganizować w obrębie projektowanego pasa drogowego 

lub utwardzonych drogach lokalnych krzyŜujących się z droga krajową nr 8 (po 

uzgodnieniu z ich zarządzającymi) z uwzględnieniem zakazu lokalizacji zaplecza 

w obrębie Rezerwatu Krzemianka, 

• wprowadzić na terenie zaplecza budowlanego rozwiązania organizacyjne 

gwarantujące zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed skaŜeniem 

węglowodorami ropopochodnymi i innymi substancjami niebezpiecznymi 

wykorzystywanymi na etapie budowy, 

• magazynować wytworzone odpady w miejscach do tego wyznaczonych wyłącznie 
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w obrębie pasa drogowego i jedynie przez czas wymagający zebrania 

odpowiedniej partii transportowej tych odpadów,  

• odpady niebezpieczne zbierać i magazynować selektywnie wyłącznie  

w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, 

• zapewnić właściwe zbieranie odpadów komunalnych i ścieków bytowych 

powstających w wyniku obsługi zaplecza budowy, w celu ograniczenia ich wpływu 

na środowisko, 

• wprowadzić zakaz magazynowania odpadów w dolinie rzeki Krzemianki,  

• opracować harmonogram prowadzenia prac ziemnych przy wykorzystaniu 

cięŜkiego sprzętu w celu maksymalnego ograniczenia zajętości terenu, 

• wszelkie prace drogowe i serwisowe sprzętu naleŜy wykonywać w sposób 

ograniczający moŜliwość wycieku płynów eksploatacyjnych (oleje, benzyny)  

z wykorzystywanych pojazdów,  

• prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00. 

 
Zaleca się, aby na czas wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

ustanowił nadzór przyrodniczy w zakresie oceny spos obu przygotowania  

i prowadzenia prac budowlanych.  

W ramach nadzoru przyrodniczego prowadzona powinna być bieŜąca 

obserwacja przygotowania i sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie 

zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony przyrody  

i środowiska. Celem nadzoru powinno być w szczególności ograniczanie 

śmiertelności zwierząt oraz moŜliwości niszczenia cennych i chronionych roślin  

i siedlisk, poprzez wprowadzanie konkretnych działań organizacyjnych. Nadzór 

powinien mieć charakter działań prewencyjnych i doradczych, pozwalających na 

skuteczne zapobieganie i ochronę środowiska przyrodniczego podczas budowy.  

 
W celu ograniczenia niekorzystnych wpływów zwi ązanych  

z oddziaływaniem zanieczyszcze ń komunikacyjnych nale Ŝy:  

• opracować projekt zieleni średniej i wysokiej zapewniający moŜliwość 

ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wtargnięcia zwierząt na 

drogę: 
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o w nasadzeniach naleŜy wykorzystywać wyłącznie gatunki rodzime zgodne 

z potencjalną roślinnością naturalną oraz aktualnym potencjałem 

ekologicznym siedliska w obszarach sąsiadujących z drogą 

o w nasadzeniach naleŜy wykorzystywać gatunki o odpowiednio wysokich 

właściwościach osłonowych oraz wysokiej odporności na zanieczyszczenia 

komunikacyjne, 

• rowy i skarpy połoŜone bezpośrednio przy jezdni obsiać z wykorzystaniem 

gatunków traw odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne,  

• prowadzić stały nadzór i konserwację urządzeń słuŜących do odwadniania 

drogi i oczyszczania ścieków opadowych. 

 

 

W zakresie zapewnienia skuteczno ści zaprojektowanych przej ść dla zwierz ąt 

(dolnych i górnych) zaleca si ę: 

• wszystkie zaprojektowane przejścia dolne dla małych zwierząt (4 szt.) oraz 

wszystkie przepusty spełniające równieŜ funkcje przejść powinny posiadać 

ogrodzenia spełniające funkcje naprowadzania przemieszczających się 

osobników, ogrodzenia te muszą być zlokalizowane na długości po 50 m  

w kaŜdym kierunku od osi przejścia i powinny:  

o być wykonane w postaci płotków z prefabrykatów betonowych w kształcie 

zbliŜonym do litery „c” o wysokości 40-50 cm i krawędziach skierowanych 

na zewnątrz drogi, górna krawędź profilu moŜe być węŜsza – min. 5 cm 

szerokości 

o lokowane wzdłuŜ podstawy nasypów i szczelnie łączone z wlotami 

przepustów 

o płotki muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia na zakończeniach 

skrajnych – najlepiej w postaci załamań w kształcie litery „U” zwróconych  

w kierunku przepustów; 

• dodatkowo od osi wszystkich przejść dolnych (4 szt.) powinny zostać 

zaprojektowane dodatkowe ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla małych 

zwierząt (łączna długości wszystkich ogrodzeń powinna wynosić po 100 m  

w kaŜdym kierunku od osi przejścia); zaleca się wykonanie tych ogrodzeń:  
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o z siatek z tworzywa sztucznego o średnicy oczek < 0,5 cm (siatki 

wykonane z tworzywa sztucznego są mniej naraŜone na kradzieŜe); 

o o wysokości minimalnej > 40 cm na powierzchnią gruntu, 

• przy przejściach górnych naleŜy na długości 100 m w kazdą stronę od osi 

przejścia zaprojektować następujące ogrodzenia ochronno - naprowadzające: 

o o wysokość 240 cm, 

o wykonane z siatki metalowej z metalowymi słupami, 

o siatka powinna posiadać zmienną wielkośc oczek – zmniejszającą się ku 

dołowi i powinna być zakopana pod powierzchnię ziemi na głębokość 

minimum 30 cm, 

o dopuszczalne odchylenia od pionu nie powinny przekraczać 1 cm, 

o rozstaw słupów nie powinien przekraczać 300 cm. 

• w projekcie zieleni na przejściach górnych naleŜy przewidzieć: 

o gęste, rzędowe nasadzenia krzewów o nieregularnej linii wzdłuŜ osłon 

antyolśnieniowych i ogrodzeń, 

o nasadzenia rzędowe pnączy na ogrodzeniach ochronnych na powierzchni 

przejść i w obszarach najść, 

o nasadzenia krzewów oraz bylin na powierzchni przejść – pojedyncze  

i kępowe (po kilka sztuk) 

o nasadzenia krzewów i drzew w formie kępowej (po kilka sztuk) oraz  

w krótkich pasach (> 15 m) w obszarze nasypów najść, 

o rozmieszczenie na powierzchni przejścia oraz na nasypach najść karp 

korzeniowych – kilka-kilkanaście sztuk, 

o rozmieszczenie na powierzchni przejść głazów - kilka-kilkanaście sztuk. 

 
 

W ramach działa ń minimalizuj ących w odniesieniu do awifauny l ęgowej zaleca 

się:  

• na etapie realizacji inwestycji: 

o wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj.  

w terminie od 1 września do 28 (29) lutego, 

o niwelacje terenu na odcinkach dróg przyległych do oddziałów leśnych  

Nr 137, 136, 124 oraz 216, 217, 191, 192 zrealizować poza okresem 
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lęgowym ptaków tj. w terminie od 1 września do 28 (29) lutego, 

• na etapie uŜytkowania: 

o wprowadzić zakaz budowy nowych zjazdów do dróg, parkingów i zatoczek 

na rozbudowywanej drodze poza juŜ istniejącymi obiektami, 

o na ternach leśnych – wprowadzić zakaz postoju i zatrzymywania poza 

wyznaczonymi parkingami, 

o po uzgodnieniu z Administracją Lasów Państwowych – zainstalować 

szlabany oraz znaki informujące o zakazie wjazdu na wszystkie drogi leśne 

i linie oddziałowe po obu stronach drogi. 

 
Działania kompensacyjne w stosunku do awifauny  

Do opracowania programu kompensacji w odniesieniu do gatunków ptaków 

wymienionych w inwentaryzacji ornitologicznej oceniającej wpływ inwestycji na 

gatunki lęgowe ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej zastosowano 

m.in. wytyczne zawarte w: 

• piśmie Nr DOOŚoa-53/6889/07/AW z dnia 08.11.2007 r., z Ministerstwa Ochrony 

Środowiska, 

• publikacji pt. „Dokument przewodni dotyczący artykułu 6(4) Dyrektywy 

Siedliskowej 92/43/EWG, objaśnienie terminów: rozwiązania alternatywne, 

powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu 

publicznego, środki kompensujące, ogólna spójność, opinia Komisji, 2007 rok”. 

Zgodnie z powyŜszymi dokumentami działania kompensacyjne prowadzi się 

tylko wobec tych gatunków naraŜonych na negatywne oddziaływanie 

przedsięwzięcia, którym w Standardowym Formularzu Danych opracowanym dla 

danego obszaru ochronnego, przypisano status populacji inny niŜ  nieistotny 

(kategoria populacji - D).  

 

Biorąc to pod uwagę działania kompensacyjne przewidziano dla 

zinwentaryzowanych i naraŜonych na negatywne oddziaływanie ptaków, których 

populacje – zgodnie z SDF opracowanym dla OSO „Puszcza Knyszyńska” w 2007 r. 

– mają status wyŜszy niŜ D (w tym wypadku B i C). 
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Oczekiwanym efektem kompensacji jest: 

• zachowanie istniejących stanowisk: trzmielojada i orlika krzykliwego - poprzez 

utworzenie uzupełniającej bazy Ŝerowiskowej,  

oraz  

• utworzenie po 1 nowym stanowisku dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła 

trójpalczastego i włochatki. 

 

Uwzględniając powyŜsze łączna powierzchnia przeznaczona pod 

kompensacje i działania minimalizujące moŜe wynieść ok. 366 ha. 

 
 
Tabela Nr 20.  Szczegółowy zakres kompensacji 

Gatunek Zakres Miejsce Sposób 

Porozumienie z Lasami 
Państwowymi na wykorzystanie  
16,9670 ha gruntów 

 
trzmielojad  

 
 

orlik 
krzykliwy 

 

renaturalizacja 
biotopów 

 
Nadleśnictwo Dojlidy, 
obręb Katrynka -  oddz. 
Nr: 27 i, 111 d, 124 d   
oraz części oddziałów 
137 k, n, r 
- łączna powierzchnia  
10,3870 ha  
 
Nadleśnictwo Knyszyn 
– oddz. Nr: 52 h, 53d,  
- łączna powierzchnia – 
6,5800 ha 

 
trzmielojad  
 
• Przygotowanie gruntu poprzez 
zaoranie i kultywatorowanie 
 
• Zalesienie 10% kaŜdego ha (3000 
sadz./1 ha, w składzie So 80%, Brz 
20%); kępy nieregularne 
 
• Posadzenie w talerzach 15 krzewów 
na kaŜdy 1 ha; po 3 egz.: głogu, tarniny, 
gruszy, jałowca i róŜy; 50% sadzonych 
krzewów musi mieć więcej niŜ 5 lat. 
 
• Usypanie 5 skupisk kamieni polnych 
o róŜnorodnej wielkości na 
nasłonecznionych stokach, w stosach 
po 2 m3. 
 
• Koszenie w sierpniu wraz zebraniem 
biomasy 33% powierzchni otwartej; 
naprzemian tzn. w trzyletnim cyklu, co 
roku inna powierzchnia. 
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orlik krzykliwy  
 
• Przywrócenie uŜytkowania 
gospodarczego na opanowanych przez 
sukcesję roślinną lub zmniejszenie 
intensywności uŜytkowania 
gospodarczego na niektórych 
śródleśnych łąkach i pastwiskach w 
dolinie rzeki Czarnej i Krzemianki 
 
 
 

Zmiana sposobu u Ŝytkowania  
ok. 350 ha drzewostanów w 
porozumieniu z Lasami 
Państwowymi  

dzięcioł 
białogrzbiety 
 
 
dzięcioł 
trójpalczasty  
 
 
włochatka 

renaturalizacja 
biotopów 

Nadleśnictwo Krynki, 
oddz. w dolinie rzek 
Słoi i Poczopówki:  
nr 231, 251, 252, 253, 
258a, 260, 262 (za 
wyjątkiem wydzielenia 
k), 263, 264, 265, 269, 
270, 277, 278, 279, 
280, 282l, 284 f. 

 
dzięcioł białogrzbiety,  
dzięcioł trójpalczasty, 
 
• Nie dopuszcza się prowadzenia, 
rębni oraz usuwania posuszu czynnego 
i jałowego w drzewostanach III, IV i 
wyŜszej klasy wieku. W drzewostanach 
młodszych dopuszcza się prowadzenie 
czyszczeń oraz trzebieŜy.  
 
włochatka  
• Rozwieszenie 50 budek lęgowych w 
borach - drzewostany sosnowo-
świerkowe  w wieku powyŜej 60 lat 
 

 

 

 

Ratownicze badania stanowisk archeologicznych 

Inwestor, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2007 r., Nr 192, poz. 1394) jest 

zobowiązany do wykonania badań na stanowiskach archeologicznych zagroŜonych 

budową inwestycji.  

W tym zakresie Inwestor, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Ochrony Zabytków oraz Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, zlecił 

przeprowadzenie rozpoznawczo-sondaŜowych badań archeologicznych na 

analizowanym odcinku.  

Wyniki tych badań stanowić będą podstawę do podjęcia decyzji, co do 
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ewentualnej konieczności przeprowadzenia na zlecenie Inwestora ratowniczych 

badań archeologicznych.  

W przypadku braku zaleceń odpowiedzialnych instytucji, co do konieczności 

realizacji ww. badań, prace związane z rozbudową drogi będą prowadzone pod 

stałym nadzorem archeologicznym. 

 
 
8. Przedstawienie zagadnie ń w formie graficznej 

 
Opisane w niniejszym Raporcie zagadnienia dodatkowo zostały zobrazowane 

w formie graficznej i stanowią kolejno załączniki: 

� Załącznik Nr 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gmin: Czarna Białostocka, Wasilków, Dobrzyniewo 

DuŜe, Jasionówka, 

� Załącznik Nr 2. Sozologia (źródło: W. Kwiatkowski, M. Stepaniuk, K, Gajko, M, 

Ksepko, 2006 r.), 

� Załącznik Nr 3. Infrastruktura drogowa w rejonie aglomeracji białostockiej na tle 

środowiska przyrodniczego (źródło: Kwiatkowski, Gajko, 2006), 

� Załącznik Nr 4.  Graficzne i liczbowe przedstawienie wyników rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń emitowanych w wyniku funkcjonowania drogi, 

� Załącznik Nr 5.  Graficzne przedstawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się 

hałasu w środowisku, 

� Załącznik Nr 6. Geologia (źródło: Kwiatkowski, Stepaniuk, Gajko, Ksepko, 2006), 

� Załącznik Nr 7. Hipsometria (źródło: Kwiatkowski, Stepaniuk, Gajko, Ksepko, 2006), 

� Załącznik Nr 8. Mapy roślinności i krajobrazów roślinnych (źródło: Kwiatkowski, 

Stepaniuk, Gajko, Ksepko, 2006), 

� Załącznik Nr 9. Drzewostany (źródło: Kwiatkowski, Stepaniuk, Gajko, Ksepko, 2006), 

� Załącznik Nr 10. Rozmieszczenie i zasięg rewirów ptaków. 

� Załącznik Nr 11. Występowanie gatunków bezkręgowców (źródło: Siedliska 

bezkręgowców z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej  

w obszarach Natura 2000 i w bezpośrednim obszarze oddziaływania 

projektowanej trasy S-8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – 

Korycin w wariantach 0, 1, 2, k, zachodni. Arkusze 07 i 08, FPP 

Consulting, wrzesień 2008 r.) 

� Załącznik Nr 12. Rozmieszczenie gatunków płazów (źródło: Siedliska płazów i gadów 

z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej w obszarach Natura 2000  

i w bezpośrednim obszarze oddziaływania projektowanej trasy S-8 na 

odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w wariantach 0, 1, 2, 
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k, zachodni. Arkusz 10, FPP Consulting, wrzesień 2008 r.), 

 

 

8.1. Mapy 

 

Granice inwestycji na poświadczonych mapach ewidencyjnych skala 1 : 5000 

przedstawiono na mapach Nr 1 ÷ Nr 9, stanowiących Załącznik Nr 13 niniejszego 

opracowania. 

Kopia (zbiorcza) map ewidencyjnych, skala 1 : 5000 stanowi Załącznik Nr 14  

Raportu OOŚ. 

 

9. Analiza mo Ŝliwych konfliktów społecznych zwi ązanych z planowanym 

przedsi ęwzięciem 

 

Z realizacją planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą wiązać się 

konflikty społeczne, których potencjalnymi uczestnikami mogą być właściciele 

nieruchomości połoŜonych blisko omawianej drogi, którzy naraŜeni są głównie na 

hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wypadki drogowe z udziałem pieszych. 

Z uwagi na fakt, iŜ zakres przedsięwzięcia obejmuje jedynie remont i poprawienie 

warunków technicznych na istniejącej drodze, a nie wyznaczenie nowego przebiegu 

drogi, nie przewiduje się protestów okolicznych mieszkańców, gdyŜ uciąŜliwości 

związane z remontem będą miały charakter krótkotrwały. Za realizacją 

przedsięwzięcia przemawiają głównie względy społeczne. Rozbudowa drogi oprócz 

tego, Ŝe spowoduje zmniejszenie emitowanego hałasu w najbliŜszym otoczeniu, 

przyczyni się równieŜ do zwiększenia płynności ruchu oraz szybszego dotarcia do 

miejscowości połoŜonych wzdłuŜ analizowanego odcinka – głównie do Rybnik i Wólki 

Przedmieście, które pełnią funkcję sypialnianą dla aglomeracji białostockiej. 

Zakłada się, Ŝe potencjalne sprzeciwy i protesty mogą dotyczyć przyjętych 

przez Inwestora rozwiązań technicznych. Proponowane przez Inwestora rozwiązania 

techniczne są bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz ludzi i zwierząt,  

i odpowiadają obowiązującym wymogom budowy dróg. 

Kolejną grupą osób zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu 

administracyjnym są organizacje ekologiczne przeciwne realizacji inwestycji m. in.  
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z powodu przebiegu drogi przez obszary Natura 2000, pomimo tego, iŜ projekt 

przewiduje rozwiązania proekologiczne (m. in. przejścia dla zwierząt). 

Odrębną grupę mogą stanowić takŜe kierowcy Ŝądający poprawy warunków 

jazdy i bezpieczeństwa na omawianej drodze oraz samorządy jednostek 

administracyjnych, w granicach których przebiega droga. Na potrzeby projektowanej 

rozbudowy drogi krajowej Nr 8 dokonano zmian Miejscowego Planu Ogólnego 

Zagospodarowania Przestrzennego Gmin Czarna Białostocka, Wasilków  

i Dobrzyniewo DuŜe (Gmina Jasionówka nie posiada uchwalonego Planu),  

w związku z czym nie przewiduje się protestów ze strony tych jednostek 

administracyjnych. 

 

10. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływ ania planowanego 

przedsi ęwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji 

 

Przedstawione poniŜej działania monitoringowe wychodzą poza zakres badań, jakie 

na mocy obowiązujących przepisów szczegółowych zobowiązany jest prowadzić 

Zarządzający drogą.  

 

Monitoring wpływu realizacji inwestycji na obszar N atura 2000 w zakresie 

oddziaływania na awifaun ę 

W odniesieniu do awifauny konieczne jest monitorowanie stanu i zachowania 

stwierdzonych stanowisk gatunków zagroŜonych.  

Zakres ustalonego poniŜej monitoring pozwoli na podjęcie ewentualnych działań 

ratunkowych, bądź określi bardziej precyzyjnie formę i zakres kompensacji.  

Ponadto wynik monitoringu (szczególnie prowadzonego przez wiele lat  

w szerszych przekrojach) pozwol ą na zebranie danych pomocnych  

w okre śleniu rzeczywistego wpływu inwestycji liniowych na ptaki oraz będą 

pomocne w przypadku określania wielkości koniecznych działań łagodzących  

i kompensacji. 

 

W związku z powyŜszym ustalono następujący plan monitoringu awifauny dla 

analizowanego odcinka drogi: 
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 Metoda kartograficzna. Badania zostaną przeprowadzone w 750-metrowych 

pasach przylegających do drogi po obu jej stronach – przy czym długość 

analizowanego odcinka drogi zostanie zwiększona z kaŜdej strony, tak aby 

badaniami został objęty teren wychodzący 750 m poza obszar Natura 2000. Dzięki 

tej metodzie zostanie szczegółowo rozpoznana liczebność i rozmieszczenie 

gatunków ptaków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej. Metoda opiera 

się na siedmiu wizytach terenowych w kaŜdym sezonie w okresie od III do VII..  

Metoda kartograficzna umo Ŝliwi dokładne okre ślenie zmian w ornitofaunie 

zarówno w trakcie, jak i po oddaniu drogi do u Ŝytku. 

• Okres prowadzenia monitoringu  - podczas realizacji inwestycji oraz przez  

3 kolejne sezony lęgowe po zakończeniu prac budowlanych. 

 
Metoda transektowa. Wyznaczonych zostanie 10 transektów, prostopadłych  

do modernizowanej drogi, po których będzie odbywał się przemarsz połączony  

z nasłuchem i notowaniem terytorialnych samców. Początek transektu znajduje się 

na drodze, a jego długość to 2,5 - 3 km. KaŜdy transekt zostanie skontrolowany 

pięciokrotnie (trzy dzienne kontrole i dwie nocne), kontrola obejmie wszystkie gatunki 

ptaków. Obserwator nie będzie ograniczał się do Ŝadnego pasa wzdłuŜ transektu, 

będzie notował wszystkie widziane i słyszane terytorialne osobniki. Tak, więc  

w przypadku poszczególnych gatunków zostanie przebadany niejednorodny obszar, 

a będzie to wynikać z róŜnic wielkości poszczególnych gatunków ptaków  

i donośności śpiewu. Metoda transektowa pozwoli wyznaczyć dystans od inwestycji, 

w jakim dany gatunek przestaje reagować (wykazuje stałe zagęszczenie) na hałas  

i inne czynniki wywołane inwestycją.  

• Okres prowadzenia monitoringu  - podczas realizacji inwestycji oraz przez  

3 kolejne sezony lęgowe po zakończeniu prac budowlanych. 

 

Metoda liniowa. Metodą tą będzie kontrolowana śmiertelności ptaków na skutek 

zderzeń z samochodami, poprzez zebranie martwych ptaków z drogi i pobocza,  

a następnie ich oznaczenie (gatunek, płeć, wiek). Kontrole powinny być prowadzone 

w okresie od marca do października 2 x dziennie. Pierwsza kontrola poranna  

w godzinach 6 - 7, druga kontrola w godz. 18 - 19. Szczególnie w marcu  
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i październiku czas trwania obu kontroli naleŜy dostosować tak aŜeby kontrola 

poranna rozpoczynała się w godzinę po wschodzie słońca, a wieczorna kończyła 

godzinę przed zachodem słońca. Obserwator będzie przemierzał trasę kontroli na 

odcinku przebiegającym przez obszar Natura 2000 oraz wykraczać po 750 km  

z obu stron obszaru. Kontrola powinna być prowadzona pieszo ze względu na 

zdecydowanie większą wykrywalność. Według literatury wykrywalność martwych 

ptaków, np. podczas wolnej jazdy samochodem jest 100-krotnie niŜsza niŜ  

w trakcie kontroli pieszej. Obserwator powinien notować miejsca znalezienia 

martwego ptaka w odniesieniu do słupków drogowych.  

• Okres prowadzenia monitoringu  - podczas realizacji inwestycji oraz przez  

3 kolejne sezony lęgowe po zakończeniu prac budowlanych.  

 

Monitoring stanu „zerowego” w zakresie awifauny:  

W celu ustalenie stanu „zerowego”, tj. zebranie danych wyjściowych stanowiących 

podstawę dalszych porównań i oceny faktycznego wpływu inwestycji na ptaki – 

monitoring obejmujący badania z wykorzystaniem 3 metod opisanych powyŜej – 

naleŜy przeprowadzić jednokrotnie w sezonie lęgowym poprzedzającym rozpoczęcie 

prac budowlanych (rozumianych równieŜ, jako wycinka drzew). 

 

Monitoring obszaru kompensacji przyrodniczej  

Metoda kartograficzna. Badaniami zostanie objęty cały obszar przeznaczony pod 

kompensację. Metoda opiera się na 7 wizytach terenowych w kaŜdym sezonie  

w okresie od III do VII. Dzięki tej metodzie zostanie szczegółowo rozpoznana 

liczebność i rozmieszczenie gatunków ptaków wymienionych w I załączniku 

Dyrektywy Ptasiej. Pierwsze prace  powinny by ć wykonane przed 

wprowadzeniem działa ń kompensuj ących , a zebrane z tego roku dane będą 

stanowiły podstawę w stosunku, do której będzie określana skuteczność 

zastosowanych działań kompensacyjnych.  

• Czas trwania monitoringu obejmie okres realizacji inwestycji (od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych włącznie z wycinką drzew), a w przypadku 

konieczności podjęcia działań dodatkowych, na skutek braku osiągnięcia 

zamierzonego celu kompensacji, wydłuŜenie do momentu osiągnięcia 
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zamierzonego celu. 

 

Analiza porealizacyjna  

Zaleca się przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w terminie 18 miesięcy od 

dnia oddania do uŜytkowania rozbudowanego odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku 

Katrynka – Przewalanka.  

Analiza porealizacyjna powinna być przeprowadzona w zakresie 

oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny terenów chronionych zlokalizowanych 

w pobliŜu odcinka oraz skuteczności zastosowanych zabezpieczeń związanych  

z ochroną wód rzeki Krzemianki.  

W tym celu naleŜy dokonać reprezentatywnego pomiaru rzeczywistego 

poziomu hałasu na terenach chronionych oraz pomiaru zanieczyszczeń w ściekach 

opadowych odprowadzanych poprzez system kanalizacyjny i urządzenia 

podczyszczające do zbiornika retencyjno-oczyszczającego.  

Proponowane punkty monitoringu hałasu powinny być zlokalizowane 

analogicznie jak przedstawione w niniejszym raporcie punkty, dla których dokonano 

obliczeń natęŜenia hałasu, tj. w pobliŜu istniejącej zabudowy mieszkaniowej.  

Ze względu na fakt, iŜ w projekcie budowlanym ze względów ekonomicznych 

(wysoki koszt budowy ekranów przy załoŜeniu wycofania ruchu pojazdów cięŜkich w 

roku 2015 po oddaniu do uŜytkowania drogi S8) i technicznych (wąski pas drogowy) 

nie rozpatrywano wariantu z budową ekranów akustycznych, w tym zakresie analiza 

porealizacyjna powinna stanowić podstawę do określenia ewentualnych zaleceń 

dotyczących moŜliwości i skuteczności wprowadzenia takich rozwiązań. Zaleca się, 

aby dokument ten uwzględniał równieŜ analizę względów ekonomicznych wykonania 

ekranów akustycznych, szczególnie w kontekście oddania do uŜytku planowanej 

drogi ekspresowej S-8 na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w ramach 

obwodnicy Białegostoku. 

 

11. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym informacji zawartych  

w raporcie –  stanowi oddzielny zał ącznik Nr 15. 

 

12. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 
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współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowuj ąc raport 

 

Błąd prognoz oddziaływania planowanej drogi wynika głównie z błędu 

prognozy ruchu (struktury ruchu) oraz błąd wynikający z horyzontu prognozy.  

Na wielkość ruchu ma wpływ wiele czynników gospodarczych (cena paliw, 

zdolność nabywcza ludności, rozwój i potencjał gospodarczy firm), politycznych 

(porozumienia międzynarodowe, I paneuropejski korytarza transportowego przez 

terytorium Polski) etc.  

Trudno oszacować skalę błędu prognozy ruchu zwłaszcza w przypadku 

powstawania nowych dróg mających część ruchu z dróg istniejących.  

Przy prognozowaniu ruchu na sieci dróg istniejących dla przykładowych 

odcinków drogi nr 8  dokładność prognoz z lat: 2000 - 2005  wyniosła: 

 

Numer punktu pomiarowego 
Prognoza ruchu 

na rok 2005 
wg GPR z 2000 roku 

Pomiar ruchu 
wg GPR z 2005 roku 

Błąd oszacowania 
prognozy ruchu 

JeŜewo St. - Choroszcz 11 340 12 275 8% 
Rybniki – Korycin  5 205 6 440 24% 
Korycin - Suchowola 4 210 6 422 52% 
Suwałki - Szypliszki 4 084 6 890 68% 
Szypliszki – granica Państwa 3 119 5 090 63% 

 

Obserwowane błędy prognozy są zróŜnicowane na poszczególnych 

odcinkach, osiągając  bardzo duŜe wartości na niektórych z nich. Szczególnie 

wysokie wartości błędu prognozy dotyczą odcinków przygranicznych (Suwałki – 

granica Państwa) i w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku (co moŜe w tym 

przypadku wynikać z lokalizacji punktów – blisko miasta).  

 

W zakresie oddziaływania akustycznego ma wynik oceny ma wpływ  błąd 

obliczeń akustycznych (modelowania). Przy róŜnicach niedoszacowania prognozy 

ruchu o ok. 20% otrzymujemy błąd obliczeń wynoszący ok. 1 dB.  

 

W zakresie oddziaływania na powietrze na wynik oceny ma teŜ wpływ błąd 

prognozy wartości wskaźników emisji ze spalania paliw. Przedstawione wielkości 

emisji do powietrza, w tym emisji rocznej ustalono na podstawie obecnie dostępnych 

prognoz wskaźników emisji z silników samochodowych. Okres, którego dotyczy 
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ocena jest dosyć odległy (10 lat), w tym czasie mogą zajść znaczne zmiany  

w motoryzacji. Wzrost cen paliw  moŜe wpłynąć na rewolucyjne zmiany w konstrukcji 

silników i rodzajach stosowanych paliw. Z tych względów, przy załoŜonej prognozie 

ruchu, i wielkość emisji - ustalenia dotyczące zasięgu oddziaływania są prognozą 

maksymalną.  

Obliczenia stęŜenia zanieczyszczeń w wodach spływających z drogi 

wyprowadza się z zaleŜności od natęŜenia ruchu i liczby pasów ruchu.  

W stosowanych metodach wartości stęŜeń podawane są w następujących 

przedziałach: co 5 tys. poj./dobę w Polskiej Normie i co 1 tys. poj/dobę w wytycznych 

stosowanych w GDDKiA (wartości pośrednie naleŜy interpolować). Przy czym 

róŜnice stęŜeń zanieczyszczeń obliczone z uŜyciem powyŜszych metod przy SDR 

równym 1 000 poj../dobę wynoszą 6 %, a przy SDR równym 5 000 poj./dobę - 35 %. 
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13. Źródła informacji stanowi ące podstaw ę do sporz ądzenia raportu 

 
Obowi ązujące akty prawne:  

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

� Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  

poz. 721), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92  

poz. 880 ze zm.), 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 

1229 ze zm.),  

� Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

628, ze zm.), 

� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

z 1995 r. Nr 16, poz. 78), 

� Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 

444 ze zm.), 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  

z 1994 r. Nr 27, poz. 96 ze zm.), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U.  

z 1991 r. Nr 81, poz. 351 ze zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 

826), 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, 

linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 

przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów  

i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 

substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1392), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1334), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raport o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r.  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003  

Nr 1, poz. 12), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007, Nr 120,  

poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie 

określania rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 92, poz.1029), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 165, poz. 1359), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007 r. Nr 179, 

poz. 1275), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 168, poz. 1765), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 168, poz. 1764), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 28 września 2004 r.  

w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 220, poz. 2237), 

� Rozporządzenie nr 3/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 r.  

w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 

� Rozporządzenie nr 22/01 Wojewody Podlaskiego z dn. 9 sierpnia 2001 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego, 

� Rozporządzenie nr 30/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października  

2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego 

Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego. 
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Obowi ązujące konwencie mi ędzynarodowe:  

� Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie 

międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego 

(Konwencja Ramsar) z dnia 2 lutego 1971 roku Konwencja ratyfikowana przez 

Polskę w 1977 roku. (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 24 i 25), 

� Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych (Konwencja Berneńska) z 10 września 1979. Konwencja 

ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263  

i 264), 

� Konwencja o róŜnorodności biologicznej (Konwencja z Rio) z dnia 5 czerwca 

1992 roku. Konwencja ratyfikowana przez Polskę w dniu 31 sierpnia  

1995 roku (Dz. U. z 1995 r. Nr 184, poz. 1533), 

� Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja 

Bońska) z dnia 23 czerwca 1979 roku (Dz. U. z 1979 r. Nr 2 poz. 17). 

 
Literatura, materiały projektowe, opracowania bran Ŝowe:  

� Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sltes 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the 

Habitats Directive 92/43/EEC, November 2001 r., 

� Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce, praca 

zbiorowa, 1997 r. , 

� Dane Generalnego Pomiaru Ruchu 2000 r. oraz Prognoza ruchu na 

zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020 (2005 r. ), 

� DATA J., Dokumentacja badań geotechnicznych pod obiekty inŜynierskie  

w ciągu dróg krajowych nr 8 i nr 19, SALIX s.c., Białystok 2004 r.,  

� FERENS B., WASILEWSKI J. 1977r. Fauna słodkowodna Polski. 5. Ptaki 

(Aves). PWN. Warszawa - Poznań, 

� KWIATKOWSKI W., STEPANIUK M., GAJKO K., KSEPKO M., 2006, Raport  

o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia związanego  

z rozbudową drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka, 

Białystok, 

� Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi 
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ekspresowej na odcinku Dobrzyniewo DuŜe – Knyszyn – Korycin w ramach 

duŜej obwodnicy Białegostoku, 2007, ARCADIS Profil Sp. z o.o., Warszawa, 

� GARDZIEJCZYK W., 2006 r. Ocena wpływu rozbudowy drogi krajowej Nr 8 

(odcinek Katrynka - Przewalanka) na poziom hałasu od ruchu 

samochodowego w jej otoczeniu. GDDKiA w Białymstoku, 

� GARDZIEJCZYK W., 2008 r. Opinia nt. wpływu wykonania warstwy ścieralnej 

z SMA 0/8 na zmniejszenie poziomu równowaŜnego hałasu w otoczeniu drogi 

w stosunku do rozwiązania z warstwą ścieralną ze zniszczonego betonu 

asfaltowego lub z warstwą z mieszanki MNU 0/10, GDDKiA w Białymstoku, 

� GÓRNIAK A., 2000, Klimat województwa podlaskiego, IMiGW, Białystok, 

� SOKOŁOWSKI A., 2006, Przyroda województwa podlaskiego i jego ochrona, 

ŁomŜa, 

� Mapa hydrograficzna woj. białostockiego – arkusz Białystok 245.2, 1 : 50000, 

1989 – OPGK Poznań, 

� GŁOWACIŃSKI Z. (red.) 2001 r., Polska czerwona księga zwierząt, PWRiL. 

Warszawa, 

� GROMADZKI M. (red) 2004 r. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 - poradnik metodyczny. Ministerstwo środowiska, 

� HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. (red.) 1997 r. The EBCC Atlas of 

European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T. and A.D. 

Poyser. London, 

� Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu białostockiego, WIOŚ 

Białystok, 2001, 2002, 2003 rok, 

� Instrukcja Badań PodłoŜa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz. 1  

i cz. 2, wyk. Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej Dyrekcji 

Dróg Publicznych, Warszawa 1998 r., 

� Inwentaryzacja zwierzyny w Puszczy Knyszyńskiej, 2002 r., 

� KLECZKOWSKI A. S. 1988 r., Regionalizacja słodkich wód podziemnych 

Polski w zmodyfikowanym ujęciu. Materiały Ogólnopolskiego IV Sympozjum 
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14. Wnioski ko ńcowe 

 

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko analizowanego odcinka 

drogi krajowej nr 8 od miejscowości Katrynka do miejscowości Przewalanka pozwala 

na wyciągnięcie następujących wniosków: 

� zły stan nawierzchni drogi zagraŜa bezpieczeństwu ruchu i stwarza moŜliwość 

wzrostu wypadków drogowych, 

� zdegradowana górna warstwa nawierzchni jest przyczyną wzrostu poziomu 

hałasu w otoczeniu drogi – przeprowadzone na omawianym odcinku badania 

oraz dostępna literatura wskazują na poprawę klimatu akustycznego  

w otoczeniu przedmiotowej drogi po wykonaniu nowej nawierzchni, 

� pozostawienie odcinka drogi w aktualnym stanie skutkować będzie 

postępującą dewastację środowiska, wzrostem zagroŜenia skaŜenia wód 

rzecznych i gruntowych, a takŜe wyczerpania się przepustowości drogi, a tym 

samym pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego poprzez 

zwielokrotnioną emisję spalin emitowanych przez przejeŜdŜające analizowaną 

trasą pojazdy, 

� rozbudowa drogi dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, 

ograniczających zanieczyszczenia środowiska, daje moŜliwość zmniejszenia 

skutków oddziaływania drogi na środowisko, 

� rozbudowa drogi, w tym budowa przejść dla zwierząt średnich i duŜych górą 

oraz przebudowa istniejących przepustów odwadniających drogę na obiekty  

o parametrach umoŜliwiających migrację zwierząt na drugą stronę drogi - 

przyczyni się do zwiększenia moŜliwości migracyjnych zwierząt oraz 

zmniejszenia ich śmiertelności oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze, 

� rozbudowa planowanego odcinka poprawi jego atrakcyjność i wizualność, 

� w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie 

planowanej inwestycji na środowisko, 

� planowana przez Inwestora realizacja przedsięwzięć związanych z budową 

dróg ekspresowych S-8 i S-19 przyczyni się między innymi do: ograniczenia 

ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 8 (w tym analizowanym odcinku), 

zmniejszenia presji na środowisko oraz tereny zabudowy mieszkaniowej  
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zlokalizowane wzdłuŜ niej, 

� po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 istniejąca droga krajowa nr 8 

biegnąca przez obszary Natura 2000 będzie miała charakter drogi lokalnej. 

 

Przytoczone wyŜej argumenty potwierdzają konieczność realizacji inwestycji 

związanej z przebudową drogi krajowej nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka. 

Reasumując moŜna stwierdzić, iŜ przedsięwzięcie to przyczyni się do zmniejszenia 

uciąŜliwości istniejącej trasy komunikacyjnej w aspekcie jej oddziaływania na 

środowisko – w tym takŜe tereny chronione ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000w oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.  

Realizacja inwestycji zasad jest więc względów ekologicznych i społecznych.  
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