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І. Конференція «Охорона диких тварин 
при лінійних інвестиціях (дороги 
та залізниці) у Польщі»,  
Лагув 24–26.09.2007 

1. Мета конференції
Організація конференції мала за мету створення основ партнерської співпра-
ці у вирішенні екологічних конфліктів, спричинених розвитком мережі швид-
кісних автострад та залізниць у Польщі. Дієві заходи в галузі охорони природ-
них ресурсів та ефективного розвитку дорожньої інфраструктури вимагають 
широкого соціального діалогу за участю багатьох зацікавлених груп на всіх 
етапах планування та проектування проектів. Охорона дикої фауни при ліній-
них інвестиціях через складний характер та високі фінансові витрати є гарним 
прикладом проблем, що виникають внаслідок потреб охорони природи під 
час інвестицій, і в той же час є чудовою відправною точкою для обговорен-
ня оптимальної моделі діяльності для уникнення та вирішення природничих 
конфліктів. Метою конференції було також представлення результатів проекту 
«Екологічний моніторинг реалізації дорожніх інвестицій як ключової загрози 
для захисту біорізноманіття в Польщі», включаючи широку дискусію щодо 
можливості практичної реалізації досягнутих ефектів та результатів.

2. Хід конференції 
«Охорона диких тварин при лінійних інвестиціях (дороги та залізниці)  
у Польщі», Лагув, 24-26 вересня 2007 р.

Головною темою конференції був комплексний та індивідуальний підхід до 
вирішення конфліктів між охороною природних цінностей (включаючи мере-
жу Natura 2000) та реалізацією транспортних інвестицій. Нові умови, пов'я зані 
з вступом Польщі до Європейського Союзу, а отже, і визначенням територій 
мережі Natura 2000, ставлять нові виклики для ефективного вирішення про-
блем і збереження природних цінностей під час будівництва і планування 
розширення дорожньої мережі та залізниць.

Всього під час пленарного засідання було виголошено 9 доповідей. 
Засідання розпочав проф. Влодзимеж Єнджеєвський з Інституту дослі-

дження ссавців Польської академії наук у Біловежі (prof. Włodzimierz Jędrze-
jewski z Zakładu Badania Ssakow PAN z Białowieży) виступом: «Вплив тран-
спортних інвестицій на популяції тварин. Методи зменшення негативного 
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впливу доріг на природу». Були представлені природничі наслідки впливу до-
ріг на популяції ключових видів фауни (на прикладі вовків та зубрів), а також 
методика визначення та перебігу коридорів міграції фауни разом із метода-
ми їх захисту. 

У наступному виступі «Проблеми захисту екологічних коридорів для вели-
ких ссавців у Польщі», підготовленому Асоціацією сприяння природі «Вовк» (Dr 
Sabina Pierużek-Nowak, mgr inż. Robert W. Myslajek, Stowarzyszenie dla Natury 
„Wilk”), були детально представлені загрози безперервності екологічних кори-
дорів. У статті зосереджено увагу на визначенні конфліктних зон між коридо-
рами і дорожньою мережею та запропоновано охоронні заходи. 

Доповідь магістра Марціна Пхалека з юридичної фірми «Ковалевський, 
Мяра, Пхалек і Партнери – Юридична консультація» (Mgr Marcin Pchałek, Ko-
walewski, Miara, Pchałek & Partnerzy Doradztwo Prawne) – на тему: «Право-
ві підстави та механізми охорони диких тварин вздовж лінійних інвестицій 
у Польщі» детально висвітлила ключові положення про необхідність охорони 
дикої фауни при здійсненні лінійних інвестицій. Автор широко представив 
європейське та національне законодавство, навів численні практичні при-
клади застосування та тлумачення букви закону у складних та конфліктних 
ситуаціях. 

Проф. Адам Високовський з Університету Зельоногурського (Prof. Adam 
Wysokowski, mgr inż. Anna Staszczuk,inż. Wojciech Bosak, Uniwersytet Zielo-
nogorski) у доповіді під назвою «Переходи для тварин у будівництві шляхів 
сполучення. Запропоновані рекомендації для вирішення проблем» представив 
поділ переходів для тварин на основі різних критеріїв з характеристиками 
окремих типів. Автор вказав на велике значення належної дидактики на тех-
нічних напрямах навчання для розробки ефективних заходів щодо мініміза-
ції впливу доріг та залізниць, а також наголосив на необхідності створення 
міждисциплінарної, багатогалузевої групи експертів, яка на національному 
рівні підготує настанови щодо вибору параметрів, визначення місць розта-
шування та кількості переходів для тварин. 

У наступному виступі Пьотр Томала (mgr inż. Piotr Tomala, mgr inż. Barbara 
Bednarek, dr inż. Leszek Janusz) з ViaCon Polska представив можливості вико-
ристання сучасних конструкцій з гофрованих металевих листів для будівни-
цтва переходів для тварин. На основі значного практичного досвіду з усього 
світу було показано переваги цього типу рішень у будівельному, екологічно-
му та економічному контексті. 

Наступний виступ магістра Рафала Курека з Університету ім. А.Міцкевича 
(Mgr Rafał Kurek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza) під назвою: «Оптимальні 
рішення в будівництві переходів для тварин» стосувався детальних характе-
ристик процедури визначення локалізації переходів, розроблених на осно-
ві практичного досвіду, накопиченого в багатьох дорожніх та залізничних 
інвестиціях. 
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У виступі, підготовленому Генеральним управлінням магістральних доріг 
та автострад під назвою: «Основні проблеми планування переходів для тва-
рин під час підготовки дорожніх інвестицій» магістр Пьотр Охньо (Mgr Piotr 
Ochnio, Biuro Przygotowania Inwestycji GDDKiA) вказав на численні проце-
дурні, правові та матеріальні труднощі, з якими стикається державний інвес-
тор при плануванні заходів охорони дикої природи вздовж доріг. 

Наступна доповідь під назвою: «Охорона дикої природи в проектах мо-
дернізації залізниць» підготовлена та представлена директором Відділу охо-
рони навколишнього середовища Польських залізничних ліній. Пані Уршула 
Михайлов (Mgr inż. Urszula Michajłow, Biuro Ochrony Środowiska PLK.S.A.) на-
вела попередній досвід Польських залізничних ліній (PLK.S.A.) у галузі мі-
німізації впливу залізниць на дику природу. Особлива увага була приділена 
інноваційним технічним рішенням – будівництву двох верхніх переходів для 
великих ссавців на залізниці Е20 поблизу Жепіна (Rzepin) найбільші споруди 
цього типу в Європі) та акустичних пристроїв для відлякування тварин UOZ 
(єдина споруда цього типу у світі). 

Презентаційну сесію завершив виступ президента Асоціації «Майстерня 
для всіх істот» Радослава Слюсарчика (Mgr Radosław Ślusarczyk, Stowarzy-
szenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) під назвою: «Екологічний моніто-
ринг дорожніх інвестицій як ключової загрози для захисту біорізноманіття 
в Польщі», у якому автор представив діяльність організації з охорони при-
родних цінностей при транспортних інвестиціях. Автор висвітлив основи, 
цілі та наслідки реалізованих в даний час проектів, включаючи пропозиції 
щодо вирішення ключових конфліктів у сфері «дорога-природа» в Польщі та 
стратегію захисту екологічних коридорів у Карпатах.

Після закінчення виступів відбулася дискусія. Під час тривалих конструк-
тивних та часом бурхливих обговорень відбувся обмін великою кількістю 
думок та знань, головним чином щодо будівництва переходів для тварин 
і адміністративних процедур, пов'язаних з оцінкою впливу на навколиш-
нє середовище. Представники дорожніх та залізничних служб в основно-
му обговорювали легітимність необхідності будівництва переходів, їх об-
лаштування та обслуговування на стадії експлуатації. Важливою темою 
були юридичні аспекти, пов'язані з рішеннями щодо екологічних дозволів 
та процедурами ОВД, особливо в контексті дотримання законодавства ЄС. 
Була обговорена тема екологічного моніторингу існуючих переходів, а та-
кож пов'язані з нею матеріальні та логістичні проблеми. Представники 
Управління доріг вказали на необхідність розробки галузевих нормативів, 
що дозволять перевірити підготовлені на замовлення ГУМДіА дослідження 
та проекти, що стосуються навколишнього середовища, включаючи перехо-
ди для тварин. Виникла ініціатива щодо створення міждисциплінарної гру-
пи експертів, яка на центральному рівні займалася б розробкою детальних 
рекомендацій щодо визначення місця розташування, кількості, параметрів 
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та особливостей конструкцій переходів для тварин. Для вироблення опти-
мальних рішень група повинна включати представників природничого та 
технічного напрямків. Ідея отримала велику підтримку присутніх.

На другий день конференції відбулася технічна екскурсія на залізницю E20 
в околиці Жепіна, де будуються переходи для великих тварин. Обидва спору-
джувані об'єкти спроектовані як металеві гофровані конструкції – найбільші 
цього типу в Європі. При проектуванні переходів застосовано модельну про-
цедуру, яка передбачає співпраці природоохоронців, проектантів та інвестора 
від етапу початкової концепції, що дозволило створити конструкції з опти-
мальними параметрами та уникнути зайвих конфліктів. Технічні та техноло-
гічні подробиці конструкції були представлені учасникам конференції пред-
ставниками компанії, яка контролює будівництво, та керівником будівництва. 
Автори відповіли на численні запитання щодо проектування, виготовлення, 
застосованих рішень та експлуатаційного обслуговування переходів.

Велика кількість учасників з усіх груп, що відповідають за здійснення 
транспортних інвестицій у Польщі, активна участь у дискусіях та численні 
голоси вдячності і висловлені сподівання на продовження такого типу зу-
стрічей свідчать про те, що конференцію слід вважати успішною та цінною. 
Особливо важливим є повторення таких зустрічей принаймні раз на кілька 
років для відстеження прогресу в здійсненні подальших інвестицій, що ма-
ють сприяти дикій природі, обговорення, обміну думками, вказанні помилок 
та пропагуванні передових практик і досвіду.

Пленарне засідання

Технічна екскурсія
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3. Виступи

Вплив транспортних інвестицій на популяції тварин. 
Методи зменшення негативного впливу доріг 
на природу
(Реферат)

проф. доктор габ. Влодзімеж Єнджеєвський
Інститут дослідження ссавців Польської Академії Наук

Порівняно з іншими європейськими країнами Польща характеризується по-
рівняно добре збереженими природними ресурсами з високим ступенем 
збереження та високим біорізноманіттям. Швидкий розвиток та модерні-
зація транспортної мережі (доріг і залізниць) може серйозно загрожувати 
природному багатству країни. Найважливіші загрози, викликані транспорт-
ними інвестиціями та посиленням дорожнього руху, включають: (1) загибель 
тварин на дорогах, (2) втрату оселищ в результаті будівництва дорожньої 
смуги та вплив автомобільного руху на околиці дороги, (3) фрагментацію 
та ізоляцію оселищ та популяцій тварин, які їх населяють. Остання загроза 
є найбільш значною, оскільки вона діє у великих просторових масштабах, 
може спричинити втрату генетичної мінливості великих популяцій, вимиран-
ня місцевих популяцій та загальне зниження біорізноманіття.

Важливим інструментом обмеження негативного впливу доріг на довкіл-
ля повинно бути належне просторове планування, яке може включати роз-
ташування доріг, а також встановлення і захист екологічних коридорів. Пра-
вильне розташування доріг може суттєво захистити цінні природні оселища 
та запобігти їх фрагментації. Екологічні коридори призначені для підтримки 
зв'язку між популяціями і захисту шляхів міграції тварин. На всій території 
Польщі була визначна мережа екологічних коридорів, яка включає основні 
коридори (міжнародного чи навіть континентального значення) та додаткові 
національні і місцеві коридори.

Для захисту екологічних коридорів та забезпечення міграції необхідно 
побудувати на дорогах спеціальні переходи для тварин. Для належного ви-
конання своєї ролі переходи повинні мати правильне розташування (в т.ч. 
щільність на одиницю довжини дороги), добре підібраний тип і технічні па-
раметри. Для великих тварин (копитних, великих хижих ссавців) найкращи-
ми є високі естакади, широкі шляхопроводи та підземні переходи (тунелі 
і мости) значних розмірів. Вони є найкращими і найбільш універсальними 
переходами для всіх видів тварин. Нижні переходи призначені для дріб-
них і середніх ссавців. Для проходу амфібій потрібні переходи спеціальних 
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конструкцій. Будівництво переходів для тварин повинно супроводжуватися 
відповідним огородженням дороги, яка захищає тварин від зіткнень з тран-
спортними засобами, і водночас скеровує їх до переходу. Важливо правиль-
но впорядкувати територію навколо переходів, що може вимагати додатко-
вого викупу земель.

Оптимальні рішення в будівництві переходів 
для тварин
(реферат) 

Мгр інж. Барбара Беднарек, мгр інж. Пьотр Томала,  
д-р інж. Лешек Януш ViaCon Polska

Будівництво переходів для тварин стає все більш поширеним у сфері лі-
нійних автомобільних та залізничних інвестицій. Існує досить багато супер-
ечок щодо легітимності їх будівництва, і виникають вони головним чином не 
через відсутність турботи про довкілля, а через страх перед недостатністю 
коштів у інвестиційному бюджеті. Для того, щоб узгодити, у певному сенсі, 
різні інтереси ефективної охорони природи та мінімізації інвестиційних ви-
трат, слід шукати методи, які оптимізують ці проекти. Для цього застосову-
ються відповідні критерії та т.зв. «функції мети». У статті наведено приклад 
алгоритму, що дозволяє оптимізувати екологічні інвестиції в проекти шляхів 
сполучення, базуючись на досвіді США з врахуванням польського досвіду. 
Наведено кілька прикладів будівництва переходів для тварин із застосуван-
ням гнучких конструкцій з гофрованих металевих листів. Оптимізація рішень 
стосується не лише конструкторських питань, а й економічних, соціальних та 
екологічних проблем.

Проблеми захисту екологічних коридорів 
для великих ссавців у Польщі 

Д-р Сабіна Новак, мгр інж. Роберт В. Мисляєк 
Асоціація сприяння природі «Вовк»

1. Значення екологічних коридорів
Польське законодавство про охорону природи визначає екологічний (мігра-
ційний) коридор як «територію, що дозволяє міграцію рослин, тварин або 
грибів» (Закон про охорону природи 2004 р.). В екології ландшафту його най-
частіше визначають як відносно вузьку смугу суші, що відрізняється від на-
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вколишнього фону (Richling and Solon 1998). Ширина екологічного коридору 
безпосередньо зумовлена   потребами конкретного виду. Для потреб великих 
ссавців, він, очевидно, значно більший (Jędrzejewski et al., 2006), ніж, напри-
клад, для нелітаючих жуків (Petit and Usher 2004). Також корисною концепцією 
міграції організмів є ідея ланцюга мостових оселищ (stepping stone habitats). 
На відміну від початкової концепції екологічних коридорів, що вимагають 
безперервної смуги, якою відбувається міграція, концепція ланцюга мостових 
оселищ передбачає існування окремих невеликих ділянок оселищ, що тимча-
сово використовуються мігруючими організмами (Pullin 2004).

Теоретичні основи функціонування та ролі екологічних коридорів були 
розроблені на основі теорії біогеографії островів (MacArthur and Wilson 
1967) та теорії метапопуляції, що її узагальнює (Hanski and Gilpin 1997). На 
їх основі визначено роль екологічних коридорів. До найважливіших функцій 
екологічних коридорів належать (Krzanowska et al. 2002, Pullin 2004):
(1) Зменшення ступеня ізоляції окремих ділянок оселищ та полегшення пе-

реміщення організмів між ними, а отже, збільшення ймовірності колоні-
зації ізольованих ділянок.

(2) Збільшення потоку генів між ділянками оселищ, запобігання втраті гене-
тичного різноманіття та недопущення інбридингу.

(3) Зменшення смертності, особливо серед молодих особин, витіснених з ді-
лянок сприятливих оселищ внаслідок територіальної поведінки.
Екологічні коридори забезпечують також цілісність національної мере-

жі охоронюваних територій, включаючи території Natura 2000 (Chmielewski 
2003, Jędrzejewski et al. 2005b).

2. Концепції екологічних коридорів у Польщі
Протягом останніх років спостерігається динамічна розробка проектів, спря-
мованих на оцінку чинників довкілля, що впливають на чисельність і розта-
шування популяцій різних видів. Моделювання розвитку популяції, заснова-
не на все досконалішому застосуванні методів ГІС, використовувалось, серед 
іншого, для оцінки можливості міграції великих хижих тварин у Північній 
Америці (Mladenoff et al. 1997, Haight et al. 1998) та Європі (Schadt et al. 2002, 
Jędrzejewski et al. . 2004a, 2005c, Niedziałkowska et al. 2006).

Моделювання напрямків екологічних коридорів може відбуватися на 
різних рівнях, від континентального (Nowicki et al. 1996, Bloemmen and 
Vander Slusis 2004) до національного (Liro 1995, Kiczyńska and Weigle 2003, 
Jędrzejewski et al. 2002, 2005b), регіонального (Jędrzejewski та Schmidt 2001, 
Nowak and Mysłajek 2003, Perzanowska et al. 2005, Pierużek-Nowak and 
Mysłajek 2007) та місцевого.

У Польщі на національному рівні розроблено кілька проектів екологічних 
коридорів. Першим був проект Національної екологічної мережі ECONET-PL 
(Liro 1995, 1998), який є частиною Європейської екологічної мережі ECONET. 
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Мережа ECONET-PL складалася з вузлових ділянок та екологічних коридо-
рів, відібраних на основі аналізу поширеності окремих видів рослин і тварин 
(Liro 1995). У проекті мережі ECONET-PL пріоритетом стали екологічні кори-
дори, які простягаються вздовж водотоків.

Посиланням на проект ECONET-PL була пропозиція Kiczyńskiej i Weigle 
(2003), яка додатково використовувала Національну систему охоронюваних 
територій. Перевірка екологічних коридорів була проведена на основі ана-
лізу даних CORINE Land Cover та карти типізації сільськогосподарських ви-
робничих площ. В цій роботі відкинуто території, які не були важливими для 
забезпечення поєднаності територій мережі Natura 2000.

Інший проект був зосереджений насамперед на забезпеченні зв'язку осе-
лищ великих наземних ссавців, переважно вовків та рисей як індикаторних 
видів (Jędrzejewski et al. 2002, 2005b). Цей проект використовував не тіль-
ки аналіз факторів навколишнього середовища, але також результати до-
сліджень з питань екології, генетики, просторової структури і динаміки по-
пуляції та міграції видів-індикаторів (Jędrzejewski et al. 2002, 2004a, 2004b, 
2005a, 2005b, 2005c, 2006, Niedziałkowska et al. 2006, Pilot et al. 2006).

З використанням подібної методології підготовлено концепцію екологіч-
них коридорів на регіональному рівні в північно-східній Польщі (Jędrzejewski 
and Schmidt 2001) та у Сілезькому воєводстві (Nowak and Mysłajek 2003, 
Pierużek-Nowak and Mysłajek 2007). У Малопольському воєводстві методо-
логія встановлення екологічних коридорів базувалася на аналізі ГІС із ви-
користанням трьох тематичних шарів: лісів, будівель та річкової мережі 
(Perzanowska et al., 2005).

3. Загрози для екологічних коридорів
Міграційні коридори виконують свої функції лише тоді, коли вони є безпе-
рервними та не мають перешкод на всій їх протяжності. В крайньому ви-
падку, ця прохідність може бути обмежена певним сезоном протягом року 
(наприклад, зимою, коли коридор перетинає велику замерзлу в цей сезон 
річку або водойму). Втрата прохідності навіть на невеликій відстані виклю-
чає функціонування всього коридору. Основними загрозами функціонування 
міграційних коридорів є:
 • Розвиток транспортної мережі. Будівництво нових автострад та швидкіс-

них магістралей, що вимагають огородження, створює фізичні бар'єри, які 
не можуть перетнути великі мігруючі тварини. В той же час модернізація 
інфраструктури шляхів сполучення, як автомобільних, так і залізничних, 
викликає зростання інтенсивності руху, тим самим збільшуючи смертність 
тварин та посилюючи бар'єрний ефект.

 • Будівництво промислових об'єктів, торгових і логістичних центрів, май-
стерень, складів далеко за забудованою територією вздовж основних 
доріг. Це спричиняє суттєве розширення урбанізованої зони і обмежує 
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ширину міграційних коридорів, створюючи звуження, небезпечні для 
безперервності коридорів.

 • Хаотичний розвиток сільських територій, особливо у формі лінійної жит-
лової забудови (вздовж головних доріг) спричиняє зникнення вільних 
від будівель територій, що раніше розділяли населені пункти. Прилягаю-
чі одна до одної багатокілометрові огорожі сусідніх забудов створюють 
бар'єри, які тваринам важко подолати.

 • Будівництво в безпосередній близькості від водотоків. Дедалі довші ді-
лянки річок та потоків розташовані в межах урбанізованих районів, де 
вони підлягають регулюванню, забудові берегів або деградації. Навіть 
якщо в одній частині своєї течії річка є безпечним міграційним коридо-
ром, вона втрачає цю функцію в наступній частині (в межах міста чи села). 
Як результат, мігрувати вздовж такого водотоку неможливо, оскільки тва-
рини не мають до нього доступу.

 • Розвиток рекреаційного будівництва та галасливих форм відпочинку. 
В останні роки гміни з привабливим ландшафтом визначають все більше 
і більше територій для рекреаційного будівництва. Там, де житлове будів-
ництво неможливе або невиправдане через відсутність інфраструктури 
або несприятливий рельєф (наприклад, у горах), рекреаційне будівни-
цтво енергійно розвивається. Території, які дотепер широко використо-
вуються для сільського господарства, слугуючи фрагментами екологіч-
них коридорів, перетворюються на компактні комплекси огороджених 
дачних будинків. Все більше людей використовують ліс для різних видів 
галасливого відпочинку. Особливо шкідливі мотоцикли, квадроцикли та 
позашляховики, які, використовуючи густу мережу лісових доріг та пішо-
хідних стежок, глибоко проникають в оселища тварин.

 • Розвиток гірськолижної інфраструктури. Більшість гірських гмін бачать 
можливість для свого розвитку насамперед у будівництві нових власних 
гірськолижних курортів зі значною туристичною ємністю. З уваги на все 
частіші погодні аномалії такі інвестиції спрямовуються на найвіддалені-
ші, найвищі схили гірських хребтів, які через низьку на сьогодні антропо-
пресію є найважливішими оселищами для тварин.

4.  Дії щодо усунення перешкод або поліпшення 
функціонування екологічних коридорів

4.1. Заліснення

Завдяки існуючим трансформаціям навколишнього середовища міграційні 
коридори містять, крім ділянок лісу та інших природних та напівприродних 
середовищ, також фрагменти території з дуже низькою лісистістю. Як було 
сказано раніше, міграційні коридори для великих лісових ссавців не повинні 
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бути лісовими на всій їх довжині. Їх структура може бути мозаїчною. Однак 
слід подбати про те, щоб ділянки лісу, які їх складають, не були розташовані 
занадто далеко одна від одної (максимум 1 км). Отже, найбільш знеліснені 
ділянки коридорів повинні бути принаймні частково вкриті деревною рос-
линністю. Ці заліснення не слід проводити на територіях, що містять цінні 
нелісові оселища. З іншого боку, на територіях, які вже підлягають природній 
сукцесії, штучне заліснення повинно заповнювати лише більші прогалини. 
Лісонасадження можуть проводитись за Програмою розвитку сільських те-
риторій на 2007–2013 рр., Заходами Вісі II, залісненням сільськогосподар-
ських угідь приватними власниками або за національною програмою збіль-
шення лісистості відповідними лісництвами. У місцевих планах просторового 
розвитку гмін ці   території слід класифікувати як пріоритетні для заліснення 
(Jędrzejewski et al. 2006).

4.2. Захист чутливих фрагментів

Деякі коридори містять місця зі значними звуженнями через безпосередню 
близькість забудованих територій. У таких місцях існує серйозний ризик того, 
що подальше розширення забудови або будь-яка незначна інвестиція їх за-
блокують. Ці місця повинні охоплюватися спеціальною формою охорони та 
включатися до місцевих планів просторового розвитку гмін як зони особли-
вої   охорони екологічних коридорів. В рамках їх захисту абсолютно необхід-
но уникати планування суцільної забудови всередині визначеної критичної 
ділянки коридору (Chmielewski 2003). Необхідно прагнути до більшої кон-
центрації будівель навколо центральної частини населеного пункту, що не 
лише забезпечить міграцію тварин та захистить залишки цінних природних 
територій, але, безсумнівно, також сприятиме більш раціональним рішен-
ням у комунальному господарстві. У ситуації, коли існуючі будівлі суттєво 
загрожують прохідності екологічного коридору, необхідно запланувати т. зв. 
альтернативний обхід, тобто нову гілку коридору, під'єднану до існуючої, яка 
після заліснення візьме на себе функції заблокованої ділянки (Jędrzejewski 
et al., 2006).

4.3. Охорона річкових долин

У критичних місцях, включаючи річкові долини, слід повністю виключити 
забудову берегів, огородження прибережних територій сітками, мурами чи 
високими парканами, регулювання потоку та вирубування прибережної рос-
линності.

Там, де це необхідно, слід провести відновлення найбільш деградова-
них ділянок річок. Дуже важливо зберегти або відновити доступ до водо-
токів, що протікають через урбанізовані райони. Слід запровадити принцип 
встановлення постійних, щонайменше 100-метрових розривів із забороною 
забудови, розташованих через кожні кількасот метрів вздовж річки, щоб за-
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безпечити вільний доступ до берегів і таким чином підтримувати цілісність 
місцевої природної системи. Такі розриви повинні складатися з луків, ча-
гарників та, бажано, лісових ділянок (Jędrzejewski et al. 2005b, 2006). Мости 
на річках, які становлять міграційні коридори, повинні охоплювати не лише 
русло, але й широку прибережну смугу, бажано всю річкову долину, вздовж 
якої відбувається міграція тварин. Це однаково важливо як за межами, так і 
в межах населених пунктів.

4.4.  Забезпечення можливості міграції тварин через існуючі дороги 
та залізниці

При встановленні коридорів не можна уникнути їх перетину з дорогами та за-
лізницями. Розвиток транспортної інфраструктури в Польщі викликає збіль-
шення інтенсивності руху на існуючих дорогах. Тому, щоб запобігти втраті 
прохідності на перетині коридорів з дорогами та залізницями з найбільшою 
інтенсивністю руху, у найближчі кілька років слід побудувати відповідні пе-
реходи для великих та середніх тварин (Forman et al. 2003, Jędrzejewski et 
al. 2004, 2005b). Оперативна програма «Інфраструктура та навколишнє се-
редовище 2007–2013» передбачає витрати на ці цілі в сумі 35 млн. євро за 
пріоритетом V Охорона природи та формування екологічних відносин захід 
5.2 Посилення прохідності екологічних коридорів.

Більше того, на дорогах з меншим рухом необхідно встановити спеці-
альні знаки, що інформують про екологічний коридор, а також обмеження 
швидкості через можливість зіткнень з мігруючими тваринами.

4.5. Створення та благоустрій переходів для тварин у межах коридорів

Зважаючи на специфіку нещодавно побудованих автострад та швидкісних 
магістралей, перетинання шляхами екологічних коридорів повністю блокує 
їх функціонування. Тому поряд з будівництвом доріг слід будувати відповідні 
переходи для тварин. У межах коридору великі нижні переходи (шириною 
не менше 15 м, висотою 4, коефіцієнт відносної щільності > 1,5) та верхні 
переходи (не менше 40 м) повинні розташовуватися на відстані 1-2 км. Деякі 
з них можуть поєднувати функції переходу з господарськими (наприклад, 
ґрунтова лісова дорога, місцева дорога, водотоки), тоді вони повинні бути 
відповідно більшими та належним чином облаштованими. Якщо це вимага-
ється місцевими умовами, місце навколо переходу слід додатково заліснити, 
щоб посилити його використання тваринами, а також захистити його безпо-
середнє оточення від забудови, надавши йому статус території обмеженого 
використання (Закон про охорону навколишнього середовища, Вісник зако-
нодавства № 62, пункт 627) ).

Після введення дороги в експлуатацію слід впровадити кількарічну 
програму моніторингу використання переходів ключовими видами тварин 
(Forman et al. 2003, Jędrzejewski et al. 2006).
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4.6. Включення екологічних коридорів до планів просторового розвитку

Екологічні коридори виступають сполучною ланкою між субпопуляціями 
заповідних видів, вони також забезпечують цілісність мережі охоронюва-
них територій. Тому хід екологічних коридорів слід враховувати в планах 
просторового розвитку на всіх рівнях, від національного до місцевого. 
У районах, які відіграють роль екологічних коридорів, повинні бути обме-
жені до мінімуму виробнича діяльність, розширення забудови та лінійної 
інфраструктури.
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Лінійні інвестиції у світлі правових норм охорони 
диких тварин. Право Європейського Союзу, 
міжнародне та національне. 
Мгр Марцін Пхалек, консультант з питань охорони довкілля
Юридичні консультації Kowalewski, Miara, Pchałek & Partners

1. Право Європейського Співтовариства

1.1. Що маємо?

Законодавчі акти ЄС, які мають ключове значення для обговорюваних питань, 
це:
 • Директива 2001/42 / ЄЕС про оцінку впливу окремих планів та програм 

на навколишнє середовище – т. зв. Директива про стратегічну екологічну 
оцінку СЕО (SEA),

 • Директива 85/337 / ЄЕС про оцінку впливу окремих державних та при-
ватних проектів на навколишнє середовище – т. зв. Директива про оцінку 
впливу на довкілля ОВД (EIA),

 • Директива 92/43 / ЄЕС про охорону природних оселищ і дикої фауни та 
флори – т. зв. Оселищна Директива (ОД),

 • Директива 79/409 / ЄЕС про збереження диких птахів – т. зв. Пташина 
Директива (ПД),

 • Рішення 1692/96 / ЄС про настанови Співтовариства щодо розвитку тран-
севропейської транспортної мережі,

 • Регламент № 1083/2006 ЄС, що встановлює загальні положення про 
Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний 
фонд та Когезійний фонд.

1.2. Право ЄС є пріоритетним!

Принцип пріоритетності права Співтовариства над національним законодав-
ством охоплює всі обов'язкові джерела права Співтовариства, тобто не лише 
договірні положення, а й акти вторинного права, включаючи директиви1. 
Принцип пріоритетності поширюється також на всі положення національного 
законодавства, незалежно від їхньої ієрархії у національній системі право-
вих джерел. Розглянутий принцип застосовується не лише до національного 
законодавства, а й до актів адміністративного характеру2, включаючи адмі-
ністративні рішення3. Зобов'язання забезпечити дотримання принципу пріо-

1 Пор. справа 158/80 Rewe проти Hauptzollamt Kiel, [1981] ECR 1805.
2 Пор. справа C-106/77 Simmenthal, [1978] ECR 629.
3 Пор. справа C-224/97 Ciola, [1999] ECR I-2517.
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ритетності права Співтовариства стосується, в т.ч., судів та адміністративних 
органів, включаючи органи місцевого самоврядування4.

Принцип пріоритетності права Співтовариства пов'язаний з т. зв. обов'яз-
ком про-європейської інтерпретації національного законодавства. Це зобо-
в'язання полягає у забезпеченні належної ефективності законодавства 
Співтовариства, і з цієї причини воно трактується дуже широко. Обов'язок про-
європейської інтерпретації може розглядатися як більш м'яка форма змен-
шення відмінностей між національним законодавством та законодавством 
Співтовариства – відмінностей, які не кваліфікуються до категорії «конфлікт».

1.3. ... І не варто його порушувати

Підкреслюється, що існує тісний взаємозв'язок між безпосереднім наслід-
ком, інтерпретацією на користь Співтовариства, першочерговісю та відпові-
дальністю за збитки. Відповідальність за збитки виконує допоміжну функцію 
щодо інших трьох інструментів. Це становить ultima ratio законодавства Спів-
товариства, оскільки воно застосовується лише тоді, коли уповноважена юр. 
особа не може відстоювати свої права шляхом безпосереднього наслідку, 
сприятливого тлумачення чи принципу пріоритету.

Європейський суд висловився також щодо зобов'язання розпочинати над-
звичайні процедури стосовно остаточних адміністративних рішень, що супер-
ечать законодавству Співтовариства. У судовому рішенні у поєднаних справах 
виступили Німеччина GmbH та Arcor AG & Co. KG5. Суд встановив, що якщо на-
ціональні нормативно-правові акти передбачають обов'язок скасувати адмі-
ністративний акт, що суперечить внутрішньому законодавству, навіть якщо він 
став остаточним і залишення його в силі є «просто неприйнятним», той самий 
обов'язок скасування повинен існувати за тих самих обставин стосовно адміні-
стративного акта, несумісного із законодавством Співтовариства.

Для того, щоб мати можливість оцінити, чи невідповідність національного 
законодавства положеннями Директиви є достатньою підставою для ініцію-
вання виняткової процедури, необхідно взяти до уваги цілі цієї Директиви.

1.4. На перетині Директив СЕО та ОВД

Європейська Комісія неодноразово представляла керівні принципи та до-
свід, пов'язаний з характером оцінки впливу на довкілля планів та проектів 
у галузі транспортної інфраструктури. Вони включають, серед інших, такі 
документи:
 • Стратегічна оцінка впливу на навколишнє середовище (СЕО) планів тран-

спортної інфраструктури, Європейська комісія, Генеральний директорат 
з енергетики та транспорту (не датований документ)

4 Пор. справа 103/88 Fratelli, [1989] ECR 1839.
5 Див справи C-392/04 та C-422/04, [2006] ECR I-8559.
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 • СЕО у транспортному секторі, огляд законодавства та практики в дер-
жавах-членах ЄС, Європейська комісія, Генеральний директорат з охорони 
навколишнього середовища, жовтень 2000 р.

 • СЕО для транспортних коридорів: результати порівняння методів п'яти 
держав-членів ЕС, Європейська Комісія, Генеральний директорат з охоро-
ни навколишнього середовища, січень 2001 р.

 • Трансєвропейські мережі: на шляху до інтегрованого підходу. Повідомлен-
ня Європейської комісії, SEC (2007) 374, COM / 2007/0135 final.

Аналіз вищезазначених матеріалів у контексті вимог Директиви про ОВД 
та Директиви про СЕО приводить до висновку, що оцінки впливу на навколиш-
нє середовище (СЕО та / або ОВД) на різних етапах планування транспортної 
інфраструктури повинні бути горизонтальними. Найбільш відповідний метод 
для досягнення цього залежить від системи планування та прийняття рішень. 
Слід розрізняти такі рівні планування та прийняття рішень:
 • рівень мережі для визначення, чи і як вузли в транспортній мережі пови-

нні бути взаємопов'язані інфраструктурою для кожного виду транспорту 
(мультимодальне планування),

 • рівень коридору для визначення найкращого способу з'єднання двох 
вузлів між собою через будь-який тип транспортної інфраструктури,

 • рівень проекту для встановлення детального розташування та проекту 
пропонованої інфраструктури.

На рівні коридору оцінка повинна бути обмежена питаннями, які впливають 
на рішення щодо коридору в цілому: наприклад, яку з основних альтернатив слід 
обрати та за яких умов навколишнього середовища? В результаті, деталі маршру-
ту лінійної інфраструктури будуть настільки важливими, наскільки вони зможуть 
вплинути на рішення щодо коридору. Оцінку наслідків, які можна в достатній мірі 
пом'якшити на рівні проекту, слід відкласти до проведення ОВД.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВД) транспортних коридо-
рів має форму або стратегічної оцінки, або так званої розширеної оцінки 
ОВД. Однак ступінь деталізації оцінки однакова в обох випадках, і її резуль-
тати визначають рішення на рівні коридору, залишаючи умови для реалізації 
секційних проектів для подальшої оцінки.

1.5. «У мережі» Пташиної (ПД) та Оселищної Директив (ОД)

1.5.1. Заплановані проекти, тобто оцінка за ст. 6 (3) та (4) ОД
Окрім результатів класичних оцінок (СЕО / ОВД), ще більш важливим факто-
ром, що визначає розташування транспортних коридорів, є ст. 6 (3) та (4) Ди-
рективи Ради 92/43 / ЄЕС, що становлять процедурні, а головне – матеріальні 
умови для реалізації проектів, які можуть мати значний вплив на території 
Natura 2000. Тут варто зазначити, що у рішенні від 26.10.2006 р. у справі 
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C-239/04 Castro Verde6 Європейський Суд підтвердив предметний характер 
аналізу варіантів у ст. 6 (4), заявляючи про його порушення через незадо-
вільні докази відсутності альтернативних варіантів розташування маршрутів.

У прецедентній практиці Європейського суду порядок, передбачений 
ст. 6 (3) та (4) Оселищної Директиви було детально прокоментовано у спра-
ві C-441/03 Комісія проти Нідерландів7. Суд у справі C-127/02 Waddenzee8 
розглянув міркування щодо ймовірності суттєвих наслідків, що викликають 
необхідність проведення належної оцінки.

Європейського суд також наголошує, що необхідність оцінки згідно зі 
ст. 6 (3) та (4) також застосовується до проектів, розташованих за межами 
територій Natura 2000, але які можуть мати вплив на цю територію9.

Служби Європейської Комісії дотримуються думки, що «Дослідження альтер-
натив вимагає, щоб цілі збереження та статус територій Natura 2000 перева-
жали будь-яке врахування витрат, затримок чи інших аспектів альтернативи»10. 
Однак це не означає, що економічний розрахунок не виключає зрештою мож-
ливості впровадження конкретних варіантів. У своєму висновку від 24.04.2003 р. 
Bothnia C (2003) 1309 Європейська Комісія заявила, що шведська влада належ-
ним чином дослідила альтернативні місця розташування залізниці. Заявник 
стверджував, що вплив розглянутих альтернатив на очікуваний дохід робить їх 
економічно недоцільними. Це переконало Комісію, яка дійшла висновку, що іс-
нує лише одне раціональне рішення.

Європейська Комісія, видаючи висновок відповідно до ст. 6 (4), приділяє 
особливу увагу адекватності, графіку та системі моніторингу компенсацій, 
а також координації їх з іншими заходами з охорони природи. У своєму ви-
сновку від 14 травня 2004 р. La Brenna C (2004) 1797 щодо іспанського водо-
сховища La Brenna II вимагала щорічний звіт про послідовне впроваджен-
ня компенсаційних заходів. У свою чергу, у рішенні від 24 квітня 2003 р., 
Bothnia С (2003) 1309, у справі залізниці Нордмалінг-Умеа, ЄК зобов'язала 
шведський уряд гарантувати необхідні фінансові ресурси для забезпечення 
реалізації природоохоронних цілей.

Варто пам'ятати наступні рекомендації Європейської комісії:
 • Управління територіями Natura 2000. Положення ст. 6 Оселищної Дирек-

тиви 92/43 ЄЕС; Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств 
2000, польське видання – WWF Polska11.

 • Оцінка планів та проектів, що суттєво впливають на території Natura 
2000 – Методологічні вказівки щодо положень статті 6 (3) та (4) Оселищ-

6 [2006] ECR / I - 10183
7 [2005] ECR / I-3043
8 [2004] ECR / I-7405
9 Див. рішення C-98/03 Комісія проти Німеччини, [2006] ECR / I-53.
10 Управління територіями Natura 2000. Положення ст. 6 Оселищної Директиви 92/43, Офіс офі-

ційних публікацій Європейських Співтовариств, 2000 р., Польське видання WWF Polska., с. 33.
11 доступно лише в друкованому вигляді.
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ної Директиви 92/43 / ЄЕС; Офіс офіційних публікацій Європейських 
Співтовариств 2002, польське видання – WWF Polska12.

 • Guidance document on Article 6(4) of the ‘Habitats Directive' 92/43/EEC 
„Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of 
overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, opinion of 
the commission. January 2007”13.

1.5.2. Існуючі проекти, тобто зобов'язання за ст. 3 ПД та ст. 6 (2) ОД 
Невиконання необхідних заходів для забезпечення достатнього різноманіт-
тя території оселищ та невжиття відповідних заходів для уникнення на тери-
торіях спеціальної охорони птахів (СОП) та спеціальних територіях охорони 
оселищ (СТОО) погіршення оселищ видів, для яких ця територія була визна-
чена, призведе до порушення вимог законодавства ЄС14. Слід зазначити, що 
зобов'язання Держав-членів ЄС, які випливають зі ст. 3 ПД (за аналогією – 
зі статтею 6 (2) ОД) виникають до того, як буде зафіксовано будь-яке змен-
шення популяції птахів або до того, як стане реальністю будь-який ризик 
зникнення охоронюваних видів15.

Особливе значення має рішення від 20 вересня 2007 року у справі 
C-388/05 Комісія проти Італійської Республіки.

У вищезазначеному контексті необхідно врахувати правомірність вжиття 
заходів для мінімізації впливу існуючих мереж шляхів сполучення, які, nota 
bene, передбачені в оперативних програмах, що готуються в даний час.

1.6. Непрості міжчасові проблеми

Правовий статус потенційних та представлених до оголошення спеціальних те-
риторій збереження оселищ до прийняття списку Співтовариства, а також статус 
не визначених спеціальних територій охорони птахів є одним із двох найсклад-
ніших аспектів реалізації положень ст. 6 (2) – (4) Оселищної Директиви.

Аналізуючи прецедентну практику Європейського Суду та позиції Європей-
ської Комісії, варто виконати зобов'язання, передбачені ст. 6 (2) – (4) ОД як щодо 
територій оселищ, включених до національних списків, поданих до ЄС, так і щодо 
пташиних та оселищних територій з Тіньового списку (Shadow List)16.

Другий аспект пов'язаний з проблемою міжчасового застосування відпо-
відних положень і особливо важливий в контексті інвестиційних процесів, 
розпочатих перед вступом нових держав-членів до ЄС.

12 http://wwf.pl/informacje/publikacje/inne/procedura_artykulu.pdf
13 http://www.espo.be/downloads/archive/9e04015a-32b3-4755-94bc-36d0bd699a01.pdf
14 Див. рішення C–117/00 комісія V. Ірландія, [2002] ECR/і–5335, C–244/05 Bund Naturschutz in 

Bayern and Others v Freistaat Bayern, [2006] ECR I-8445, І СТ. 10 Договору про ЄС).
15 Див. справа C-355/90 Santońa Marshes [1993] ECR / I-4221.
16 Див рішення у справах C-244/05 Bund Naturschutz у Баварії та ін. проти Freistaat Bayern, 

C-355/90 Santońa Marshes та C-371/98 First Corporate Shipping [2000] ECR / I-9235; Див. 
також висновок Європейської комісії від 6 червня 2005 р., Baden Baden C (2005) 1641.
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У справі про кільцеву дорогу міста Августова, яка розпочалася ще перед 
вступом Польщі до ЄС, Воєводський адміністративний суд (ВАС) у Варшаві 
відповів на питання про негайну дію законодавства Співтовариства в новій 
державі-члені рішенням від 26 квітня 2007 року (рішення IV Sa / Wa 2319/06, 
остаточне). Суд встановив, що національні правові умови у цій справі не да-
ють підстав для аналогічного застосування рішення суду у справі C-209/04 
Lauteracher Ried17, і, як наслідок, немає жодних перешкод для забезпечення 
захисту територій Natura 2000 в повному обсязі. Час покаже, як Європей-
ський суд розбереться з проблемою.

1.7. Коридори в Оселищній Директиві 

Відповідно до ст. 10 ОД: 
«Плануючи землекористування та формуючи політику розвитку, зокрема 

з метою поліпшення екологічної узгодженості мережі Natura 2000, держави-
члени будуть прагнути, де вони вважатимуть це за необхідне, сприяти роз-
витку та захисту тих ландшафтних елементів, які мають велике значення 
для дикої природи, фауни і флори. Це елементи, які завдяки своїй лінійній або 
суцільній структурі (наприклад, річки та їх береги або традиційні системи 
визначення меж полів) або їх функції як початкових територій експенсії (на-
приклад, ставки чи невеликі ліси) є дуже важливими для міграції, поширення 
та генетичного обміну диких видів».

1.8. «У мережі» TEN – T

Стаття 8 Рішення № 1692/96 / ЄС про настанови Співтовариства щодо роз-
витку трансєвропейської транспортної мережі (Trans-European Transport 
Network, TEN – T) зобов'язує застосовувати все законодавство ЄС, що обго-
ворювалося до цього часу, при плануванні мережі шляхів сполучення Спів-
товариства. Погляди на те, що варіанти розташування автомобільних кори-
дорів остаточно встановлені в Договорі про приєднання Республіки Польща 
до Європейського Союзу (див. Додаток II (стосовно статті 20 Акту про приєд-
нання), пункт 8. Транспортна політика (продовжені карти) не є правильними. 
Це виникає з факту, що відповідний Договір лише вносить зміни до Рішення 
№ 1692/96/ЄС про настанови Співтовариства щодо розвитку трансєвропей-
ської транспортної мережі, яке, по-перше, містить керівні принципи, а по-
друге, представляє схематичний план транспортних коридорів, залишаючи 
їх точне місце розташування державам-членам, які прагнуть відповідати 
вимогам acquis communautaire щодо довкілля. Таким чином, безпосередньо 
зобов'язуючими положеннями законодавства ЄС на стику: Договір про при-
єднання – Рішення № 1692/96 / ЄС є лише Директиви, зазначені у ст. 8 Рі-
шення № 1692/96 / ЄС.

17 [2006] ECR / I-2755
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1.9. ЄС допомагає, але й вимагає

З точки зору проектів співфінансування, ключову роль відіграють пункти 
Розпорядження (ЄС) № 1083/2006, що встановлюють загальні положення 
про Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний 
фонд та Когезійний фонд. Розглянуте Положення, зокрема, визначає умови 
фінансування проектів із фондів Співтовариства, що передбачає обов'язок 
забезпечити відповідність запланованих операцій законодавству Європей-
ського Співтовариства (ЄС). У світлі Розпорядження:

Преамбула – пункт 22. – «Діяльність фондів та операції, які вони допома-
гають фінансувати, повинні узгоджуватися з іншими політиками Співтова-
риства та відповідати законодавству Співтовариства».

Ст. 9 абз. 2 – «Комісія та держави-члени забезпечують, щоб допомога Фон-
дів відповідала діяльності, політиці та пріоритетам Співтовариства та до-
повнювала інші фінансові інструменти Співтовариства».

Стаття 17 – «Цілі фондів повинні бути досягнуті в рамках сталого розви-
тку та просування на рівні Співтовариства цілей захисту та поліпшення 
якості навколишнього середовища, як це визначено у ст. 6 Договору».

У зв'язку з вищезазначеними вимогами Міністерство регіонального роз-
витку розробило керівні принципи щодо процедури оцінки впливу на на-
вколишнє середовище для проектів, що співфінансуються з національних та 
регіональних оперативних програм18.

2. Міжнародне право
Актами міжнародного публічного права, що мають особливе значення для 
обговорюваних питань, в першу чергу є:
 • Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ іс-

нування в Європі (1979), т. зв. Бернська конвенція;
 • Конвенція про захист мігруючих видів диких тварин (1979), т. зв. Боннська 

конвенція;
 • Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 р.), т. зв. Конвен-

ція про біорізноманіття.

Зазначається, що як Польща, так і Європейське Співтовариство є сторона-
ми вищезазначених міжнародних угод.

Відповідно до ст. 91 Конституції Польщі:
1. Ратифікована міжнародна угода після її публікації у Віснику законо-

давства Польщі є частиною внутрішнього правового порядку та за-
стосовується безпосередньо, якщо лише її застосування не залежить 
від видачі закону.

18 http://www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/38083C24-1C9F-4E1A-A789-54A1E360B636 /34720 /fina
nsocenaoddzialywaniasrodowisko.pdf
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2. Міжнародний договір, ратифікований за попередньою згодою, ви-
словленою в акті, має перевагу над актом, якщо акт не може бути узго-
джений з угодою.

Важливо зазначити, що дотримання державою-членом міжнародних 
угод, учасником яких є Європейське Співтовариство, підлягає контролю від-
повідно до ст. 226 Договору про Європейське Співтовариство.

2.1. Бернська конвенція

Суттєві положення: «Стаття 1 – Особлива увага приділяється видам, яким 
загрожує зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким за-
грожує зникнення і які є вразливими.

Стаття 4 – Договірні Сторони зобов'язуються приділяти особливу увагу 
охороні територій, що мають значення для мігруючих видів, зазначених у до-
датках II і III, і що належним чином розташовані по відношенню до міграцій-
них шляхів, таких територій, як місця зимівлі, скупчення, годівлі, виведення 
потомства чи линяння».

Варто також згадати Рекомендацію 108 (2003) Постійного комітету Берн-
ської конвенції про маршрут Via Baltica, в якій рекомендується:

«(…) Провести повну СЕО з подальшим детальним, поглибленим звітом 
про ОВД, враховуючи всі можливі альтернативи та варіанти, щоб мінімізу-
вати, наскільки це є можливим, будь-яку деградацію важливих регіонів, осо-
бливо з огляду на визнані природні цінності міжнародного значення. СЕО / 
ОВД повинна слідувати процедурам ЄС, включати можливі альтернативи, 
передбачувані витрати, включаючи витрати на пом'якшення наслідків та 
компенсаційні заходи для всіх можливих варіантів.

2) Розглянути результати СЕО як основу для вибору варіанту маршруту 
Via Baltica (...)».

2.2. Боннська конвенція

Суттєві положення: «Стаття 2. 1. Сторони визнають важливість збережен-
ня мігруючих видів і погодження державами ареалу заходів, що вживають-
ся для цих цілей там, де це можливо і необхідно, приділяючи особливу увагу 
мігруючим видам, статус збереження яких є несприятливим. (...) 2. Сторони 
визнають необхідність вжиття заходів, щоб запобігти загрозі зникнення 
мігруючих видів. 3. Зокрема, Сторони повинні: (b) докладати зусиль щодо за-
безпечення негайної охорони мігруючих видів, які включені до Додатку I; (c) 
докладати зусиль щодо укладання угод про збереження та регулювання ви-
користання мігруючих видів, які включені до Додатку II.»

«Стаття 3. Мігруючі види, які знаходяться під загрозою зникнення (Дода-
ток I): (...) 4. Сторони, що є державами ареалів мігруючих видів, які включені до 
переліку Додатка I, будуть докладати зусиль, щоб: a) зберегти і, якщо це мож-
ливо і доцільно, відновити ті середовища існування, які важливі для запобіган-
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ня зникненню цих видів; b) відвернути, усунути, компенсувати або, наскільки 
це можливо і доцільно, зменшити негативні наслідки дій або перешкод (довес-
ти їх до мінімуму), які значно утруднюють міграції або перешкоджають їм».

2.3 Конвенція про біорізноманіття

Суттєві положення: «Стаття 8. Кожна Договірна Сторона, наскільки це мож-
ливо і доцільно: 
c) регулює або раціонально використовує біологічні ресурси, які мають важливе 

значення для збереження біологічного різноманіття в охоронних територіях 
або за їх межами, для забезпечення їх збереження і сталого використання; 

d) сприяє захисту екосистем, природних оселищ і збереженню життєздат-
них популяцій видів у природних умовах; 

e) заохочує екологічно обґрунтований і сталий розвиток у зонах, що межують 
з охоронними територіями, з метою сприяння збереженню цих територій; 

f) приймає заходи щодо реабілітації і відновлення деградованих екосистем 
і сприяє відновленню видів, які є під загрозою, зокрема, шляхом розробки і 
здійснення планів та інших стратегій раціонального використання;»
«Стаття 14. Кожна Договірна Сторона, наскільки це можливо і доцільно: 

вводить відповідні процедури, які потребують проведення екологічної екс-
пертизи своїх пропонованих проектів, які ймовірно можуть спричинити зна-
чний негативний вплив на біологічне різноманіття, з метою уникнення або 
зведення до мінімуму таких наслідків,»

Важливу роль має відігравати впровадження керівних принципів, при-
йнятих на основі Конвенції про біорізноманіття19.

2.4. Загальноєвропейська стратегія біологічного та ландшафтного різноманіття 
(Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS)

Прийнята в 1995 р. на 3-й Міністерській конференції «Довкілля для Європи», 
передбачає створення в Європі цілісної екологічної мережі територій, що 
мають природну цінність. Що стосується охорони дикої фауни, то нині реалі-
зація Стратегії, зокрема, полягає у створенні та захисті широкомасштабних 
екологічних коридорів між лісовими комплексами в Європі.

3. Національне законодавство

3.1. Сталий розвиток – конституційний принцип

Відповідно до статті 5 Конституції РП, Польща забезпечує захист навколиш-
нього середовища, керуючись принципом сталого розвитку.

19 Див Рішення, прийняті на шостому засіданні Конференції Сторін Конвенції про біологічне 
різноманіття, Гаага, 7–19 квітня 2002 р., UNEP/CBD/COP/6/20, с. 93–110.
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Однією зі складових принципу сталого розвитку є підтримка природного 
балансу та довговічності основних природних процесів.

Цей принцип використовується при конкретизації державним управлін-
ням адміністративного права. Правозастосовуючий орган зобов'язаний роз-
шифрувати зміст сталого розвитку стосовно якогось конкретного проекту чи 
окремого випадку.

3.2. Право про охорону навколишнього середовища (ЗОНС)

3.2.1. Що ми в ньому знайдемо?
Право про охорону навколишнього середовища транспонує положення Ди-
рективи про СЕО, ОВД та Оселищної > Положення про ОВД планів та про-
грам, проектів та про оцінки впливу проектів на території Natura 2000. Він 
також встановлює вимоги до охорони навколишнього середовища під час 
будівельних робіт (ст. 75) і стверджує, що «Шляхи сполучення та інші лінійні 
об'єкти виконуються та будуються таким чином, щоб забезпечити обмежен-
ня їх впливу на навколишнє середовище, зокрема: на можливість пересування 
диких тварин (стаття 73, параграф 2)».

3.2.1. SCOPING – це варто використовувати
Закон про охорону навколишнього середовища не передбачає участі гро-
мадськості на етапі scoping'у (встановлення обсягу звіту) !!! Слід пам'ятати, 
що встановлений обсяг звіту/прогнозу повинен визначати тип та форму за-
питуваної інформації, рівень аналізу та спосіб управління оцінкою. Однак 
вимоги мають бути у формі, яка дозволяє додатково уточнити оцінку. Проце-
дура ОВД повинна бути достатньо гнучкою, щоб забезпечити постійну про-
цедурну можливість доповнення доказових матеріалів.

Прикладом хорошої практики був соціальний scoping для першої ділян-
ки автостради А1 (31 травня 2006 р .; організатор GTC, Ekokonsult)

3.2.2. Дозвіл – це не завершення ОВД
Звіт з ОВД включає опис пропонованих заходів, спрямованих на запобігання, 
обмеження або природничою компенсацію негативного впливу на навколиш-
нє середовище. Це відправна точка для подання пропозиції щодо моніторин-
гу впливу/аналізу після реалізації проекту. Компетентний орган зобов'язаний 
метою вимоги моніторингу/аналізу. Якщо зобов'язання щодо виконання були 
пов'язані із заходами щодо пом'якшення наслідків або природничою компен-
сацією, аналіз повинен зосередитись на дотичних проблемах.

3.2.3. (не) Переваги, що виникають з ОВД
Прямі вигоди включають модифікацію пропозиції з метою поліпшення еко-
логічних параметрів в частині вибору альтернативних варіантів, пом'якшення 
впливу, компенсаційних заходів.

Стаття 55 Закону про охорону навколишнього середовища передбачає 
можливість дозволу на реалізацію варіанту, відмінного від запропонованого, 
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або відмови визначити екологічні умови згоди на реалізацію проекту. Якщо 
варіант, відмінний від запропонованого інвестором, є виправданим, виникає 
необхідність вимагати від заявника доповнення доказових матеріалів, а потім 
повторного проведення ОВД (включаючи погодження, участь громадськості).

3.2.4. Дбаймо про якість ОВД
Поправкою до Закону про ОНС від 18 травня 2005 р. внесено ст. 24а, тобто 
делегування для видання розпорядження про контроль якості ОВД20.

Моніторинг процедур ОВД має покращити якість документації – його ре-
зультати повинні бути перекладені на конкретні законодавчі, рекомендацій-
ні та навчальні заходи.

Існує прямий зв'язок між якістю ОВД та ст. 7 Кодексу адміністративного 
судочинства, тобто принципом об'єктивної істини, який вимагає збору та до-
слідження всього доказового матеріалу способом, що дозволяє визначити 
фактичний стан справи згідно з реальністю.

Позиція органу в обґрунтуванні рішення лише частиною доказів призво-
дить до можливості скасування дозволу відповідно до ст. 145 § 1 пункт 1c 
Закону про судочинство в адміністративних судах.

3.2.5. Що первинне? Рішення Воєводського адміністративного суду  
у Варшаві (файл № IV Sa / Wa 2319/06) 
Наслідки невизначеного співвідношення між Дозволом на місце розташу-
вання інвестиції та Дозволом екологічним (крім національних доріг; стаття 
46 § 4 пункт 9 Закону про охорону навколишнього середовища, без змін):
 • Інвестор може подати заявку на видачу екологічного дозволу після отри-

мання Рішення про встановлення дороги загального користування (або 
Рішення про умови забудови та благоустрою території (РУЗБТ) або одно-
часно із заявою про її видачу. Однак адміністративний орган, який приймає 
рішення щодо екологічного дозволу, не зобов'язаний висновками рішення 
про розташування (включаючи, наприклад, пом'якшувальні заходи).

 • Якщо інвестор не зможе отримати позитивний екологічний дозвіл для 
варіанту реалізації проекту, затвердженого рішенням про розташування, 
він повинен відмовитись від реалізації проекту за варіантом, зазначеним 
у цьому рішенні.

3.3. Закон від 16 квітня 2004 року про охорону природи (ЗОП)

3.3.1. Що ми в ньому знайдемо?
Закон про охорону природи:
 • Частково транспонує Оселищну Директиву (оцінка впливу на території 

Natura 2000) – функціонує спільно з ЗОНС;
 • Визначає умови реалізації проектів на територіях «національних зон 

охорони»;

20 Постанова не була видана станом на 2007 рік.
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 • Визначає поняття екологічного коридору (пункт 5 статті 5); «Екологічний 
коридор – територія, що дозволяє міграцію рослин, тварин або грибів»;

 • Встановлює, що цілі охорони природи досягаються, зокрема, шляхом ре-
алізації програм захисту видів, оселищ та шляхів міграції охоронюваних 
видів (стаття 3, пункт 3);

 • встановлює заборони щодо диких тварин, що перебувають під охороною 
видів (стаття 52, наприклад, заборона знищувати оселища) та умови для 
звільнення від цих заборон (дозволи за статтею 56).

3.3.2. Не забуваймо про Natura
Відповідно до ст. 37 ЗОП: «Якщо діяльність на території Natura 2000 
проводилась без проведення процедури ОВД, зазначеної у ст. 33 абзац. 3, 
воєвода, а в морських районах директор компетентного морського відом-
ства наказує її негайно призупинити та вжити необхідних заходів для 
відновлення попереднього стану території, її частини або видів, що там 
охороняються».

3.3.3. Як оцінити та компенсувати плани?
Проблематичною є оселищна оцінка для плану чи програми (ПП). Воєвода, 
що видав згоду на виконання плану, повинен оцінити рівень точності висно-
вків (ПП) > форма та результати оселищної оцінки залежатимуть від цього 
рівня. Виникає запитання: «На якому етапі процесу планування буде реально 
здійснити повну оцінку та видати дозвіл, що стосується, наприклад, питань 
компенсації?» У дозволі воєвода вказує обсяг, місце, дату та спосіб екологіч-
ної компенсації – ст. 35 розділ 1 ЗОП!

Питання дублювання оцінок також залишається проблематичним (на ета-
пах, наприклад, прийняття плану/програми та видачі екологічного дозволу).

3.3.4. Постанова Міністра навколишнього середовища від 28 вересня 2004 р. 
Про види диких тварин, що підлягають охороні:
 • На виконання Закону про охорону природи;
 • Визначає перелік видів, які перебувають під суворим і частковим право-

вим захистом;
 • Вводить ряд заборон в галузі охорони оселищ, згаданих в Законі про охоро-

ну природи, тобто заборону знищувати оселища, а також гнізда, мурашники, 
нори, барлоги, хатки, дамби, нерестовища, місця зимівлі та інші укриття.

 • Реалізує особливу форму захисту оселищ, створюючи зони захисту для 
укриттів, місць розмноження або регулярного проживання > це стосуєть-
ся 26 видів комах, плазунів, птахів та ссавців.

3.4. Закон про державні закупівлі чи як замовляти?

Специфікація істотних умов замовлення (СІУЗ) на послугу, яка полягає у роз-
робці будівельного і реалізаційного проекту та отримання всіх дозволів і 
погоджень, необхідних для його виконання, повинна:
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 • визначати правові умови виконання замовлення (міжнародне, націо-
нальне та законодавство ЄС);

 • вказувати суб'єктивні умови (наприклад, підрядник повинен вказати 
вимоги до фахівця з охорони навколишнього середовища, що братиме 
участь у виконанні контракту – головний спеціаліст, вимоги: вища освіта 
в галузі природничих наук або охорони навколишнього середовища, зна-
ння законодавства у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища та принципів підготовки звітів з ОВД, наявність принаймні 5 років 
професійного досвіду);

 • містити загальний опис завдань для підрядника в галузі: правил виконан-
ня досліджень, основних науково-дослідних та інвентаризаційних робіт, 
оцінки стану, потреб та умов реалізації проекту, в т.ч. з точки зору цілей 
та потреб охорони природи, оцінки впливу на навколишнє середовище.

До опису предмету замовлення (ОПЗ) пропонуються такі додатки:
Додаток 1. Детальна потреба у заходах, пов'язаних зі збереженням біо-

різноманіття території, включаючи перелік та опис охоронюваних територій, 
на які вплине проект.

Додаток 2. Перелік досліджень, перебіг і результати яких повинні бути 
розглянуті Виконавцем:

Необхідною стає співпраця між експертами з закупівель та охорони на-
вколишнього середовища в рамках замовника.

Оскільки в екологічному дозволі повинні бути вказані вимоги щодо охо-
рони навколишнього середовища, обов'язкові для врахування у проекті бу-
дівництва, доцільно підготувати звіт про ОВД та будівельний проект в межах 
одного замовлення > це дозволяє встановлення в екологічному дозволі чіт-
ко зазначених технічних рішень в частині будівельних процесів, пристроїв, 
що мінімізують вплив, та компенсаційних заходів.

4. Перспективи
Одноразову процедуру ОВД для проектів слід вважати невідповідною за-
конодавству Співтовариства – див рішення ЄС у справах C-290/03 Barker21 та 
C-508/03 Commission v United Kingom22. Тому повернення до двоступеневої 
процедури ОВД стає неминучим, що може відбутися вже в 2008 році в ре-
зультаті процедури, розпочатої Європейською Комісією попереджувальним 
листом від 28 квітня 2006 р. Поправка також стосуватиметься питання участі 
громадськості. Слід пам'ятати, що відповідні перехідні положення повинні 
забезпечувати реалізацію мети законодавства ЄС та одночасно ефективне 
ведення інвестиційних процесів.

21 [2006] ECR/I–3949
22 [2006] ECR/I–3969
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Переходи для тварин у будівництві шляхів 
сполучення. Запропоновані рекомендації 
для вирішення проблем
Адам Високовський *, Анна Стащук **, Войцех Босак ***
* доктор, інж., професор Зеленогурського університету
** магістр, асистент кафедри доріг і мостів Зеленогурського Університету 
*** аспірант кафедри доріг і мостів Зеленогурського Університету 

Вступ
Проблему зменшення негативного впливу транспортної (автомобільної 
та залізничної) інфраструктури на життя диких тварин автори цієї статті 
обговорювали в попередніх публікаціях [1], [2] в рамках конференцій-
них презентацій, а  також у щомісячнику «Геоінженерія. Дороги, мости, 
тунелі» [3].

Цей документ заснований на вищезазначених публікаціях і має на меті 
узагальнити попередні думки щодо впливу мережі автомобільних доріг та 
залізниць, що швидко розвивається, на екосистеми диких тварин в контексті 
створення переходів для тварин як будівель екологічного характеру.

Автори статті хотіли б звернути увагу на суть проблеми, яка знаходить 
своє місце в просвітницькій діяльності, що проводиться в Зеленогурському 
Університеті в рамках навчання майбутніх інженерів у галузі будівництва 
шляхів сполучення. У лабораторії Кафедри доріг і мостів Інституту будівни-
цтва Зеленогурського університету підготовлена як частина дипломної ро-
боти співавтора цієї статті дидактична модель переходу для тварин, пред-
ставлена в подальшій частині статті.

Дуже важливу роль у мінімізації проблеми аварій на шляхах може зі-
грати створення групою міждисциплінарних спеціалістів розробки у вигляді 
рекомендацій, яка б чітко впорядкувала питання, пов'язані з проектуванням, 
будівництвом та обслуговуванням переходів для тварин. Автори цієї статті 
звертають увагу на той факт, що наявні дослідження в цій галузі не повністю 
відповідають потребам усіх тих людей та установ, які у своїй професійній чи 
науковій роботі щодня сприяють зменшенню негативного впливу транспорт-
ної інфраструктури на життя диких тварин.

1. Генезис проблеми
Будівництво шляхів сполучення є серйозним втручанням у природний про-
стір, зайнятий екосистемами різного типу, що створюють цілісну динамічну 
систему в навколишньому середовищі. Це втручання проявляється насам-
перед у збільшенні фрагментації території через бар'єрний ефект, що ви-
кликає зменшення площі оселищ тварин і перериває шляхи їх міграції, що 
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призводить до труднощів у пошуку партнерів для розмноження, зменшення 
генетичної мінливості популяції і навіть її загибелі.

Окрім згаданого вище бар'єрного ефекту, підвищена смертність тварин 
є дуже серйозним наслідком розвитку транспортної інфраструктури. Це за-
лежить від обсягу перевезень та швидкості руху транспортних засобів, ши-
рини шляхів сполучення та території, через яку пролягає маршрут. Багато 
досліджень щодо аналізу впливу дорожнього руху на кількість зіткнень та 
смертельних випадків (т. зв. roadkill) показують, що місця цих зіткнень (т.зв. 
hot spots) не є випадковими.

2. Переходи для тварин – класифікація, конструкція, матеріали
Переходи для тварин забезпечують зв'язок між двома – розділеними шля-
хами сполучення – ділянками оселищ, що створює тваринам можливість 
вільної міграції та стабільного, безперешкодного функціонування в попу-
ляції. На рисунку 1 представлена класифікація найпопулярніших переходів 
для тварин.

Рисунок 1. Класифікація переходів для тварин

Переходи для тварин

Розташування відносно 
рівня дороги

Поєднання з іншими не-
єкологічними функціями

НезалежніВерхнє

Нижнє Пов'язані з ґрунто-
вими дорогами та 

водотоками

Малий нижній перехід

Середній нижній перехід

Середній верхній 
перехід

Великий нижній перехід

Великий верхній 
перехід
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(амфібії, плазуни)

Середні (малі 
і середні ссавці)
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(великі ссавці)
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призначення
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Загальну коротку характеристику різних типів переходів для тварин 
з точки зору їх призначення та конструкції представлено нижче.

Малі підземні переходи (фото 1) призначені для земноводних та плазунів, 
але також можуть використовуватися іншими дрібними тваринами, такими як 
борсуки, лисиці, куниці, ласки, горностаї, видри, тхори, їжаки та гризуни. Це про-
хід у вигляді тунелю під дорогою з розмірами: ширина понад 2 м, висота понад 
1,5 м. Нижні переходи також можуть бути традиційними водопропусками після 
відповідної модифікації. Посередині водопропуску має бути сформоване русло 
для води, викладене камінням або щебенем, а біля стін мають бути побудовані 
полиці для пересування тварин, бажано з природного ґрунту, підняті над рів-
нем води у водопропускній трубі. У випадку з прямокутними водопропусками 
рекомендується застосовувати ширину більше 2 м і висоту більше 1,5 м, тоді як 
округлі водопропускні труби можуть мати діаметр близько 2 м.

Середні нижні переходи (рис. 2) призначені переважно для ссавців серед-
нього розміру (косуля, лисиця, кабан). При правильному упорядкуванні ними 
можуть користуватися також рисі, вовки та навіть олені. Це перехід у вигляді 
тунелю під дорогою, прямокутного або арочного перерізу з розмірами: шири-
на понад 6 м і висота понад 2,5 м. Внутрішні розміри повинні забезпечувати 
достатню видимість світла та рослинності з іншого боку переходу.

Великі нижні переходи (фото 3) призначені для великих ссавців, таких 
як: лось, ведмідь, олень, вовк, рись, зубр. Це перехід у вигляді тунелю під до-
рогою, з прямокутним або арочним перерізом, виготовлений із бетонних або 
металевих елементів. Цей тип переходу повинен гармонійно поєднуватися 
з направляючими конструкціями, інтегрованими в навколишнє середовище 
за допомогою відповідних рослинних насаджень, максимально наближених 
до природних. Мінімальні параметри: ширина 15 м, висота 3,5 м. При прохо-
дженні під естакадою рекомендована ширина становить понад 100 м, а ви-
сота від землі до естакади не менше 5 м у найвищій точці.

Фото 1. Прохід для земноводних та 
дрібних ссавців під автострадою А2 [6]

Фото 2. Бетонний підземний перехід: 
9 м завширшки і 4 м заввишки (Франція). 
Можна побачити правильно закріплену 
огорожу, яка перекриває конструкції [7]
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Середні верхні переходи – «зелені мости» (фото 4) – призначені для 
дрібних і середніх ссавців; їх також можуть використовувати плазуни, зем-
новодні та великі ссавці. Цей тип переходів будується, зокрема, коли дорога 
прокладена у виїмці, а поверхня переходу знаходиться на одному рівні з на-
вколишньою місцевістю. Це можуть бути тунелі, що ведуть через дорогу, або 
віадук над дорогою. Форма, розмір та розташування переходу повинні за-
безпечувати найкращу видимість рослинності з іншого боку дороги.

Рекомендована ширина переходу – 50 м у найвужчій центральній час-
тині. Ширина переходу повинна поступово збільшуватися до обох кінців. 
Крайні смуги повинні бути вкриті природною рослинністю, за якою повинні 
бути встановлені непрозорі екрани висотою від 1,5 м до 2,5 м, що ізолю-
ють від шуму та дорожніх ліхтарів. Висота екранів залежить від виду тварин, 
що використовують перехід. Продовженням екранів повинні бути огорожі 
вздовж дороги та відповідна чагарникова рослинність, що спрямовує тварин 
до переходу. Важливим елементом упорядкування переходу є шар родючого 
ґрунту товщиною 30–70 см, на якому повинна рости трава та рослинність, що 
приваблює тварин.

Великі верхні переходи – «ландшафтні мости» (фото 5 і 6) – для великих 
ссавців, особливо копитних; їх можуть використовувати плазуни та земно-
водні, а також дрібні та середні ссавці – тому вони є універсальними. Це 
перехід у вигляді великого віадуку над дорогою, шириною не менше 80 м. 
Будівництво такого переходу рекомендується в особливо цінних природних 
зонах. Ширина переходу поступово збільшується до обох кінців, щоб при-
родним чином з'єднатися з екосистемою, що прилягає до дороги.

Через переходи можуть проходити ґрунтові сільськогосподарські, лісові 
або технологічні дороги. В такому випадку виникають комбіновані багато-
функціональні переходи (фото 7 та 8), які, крім економічної, виконують ще й 
екологічні функції.

Фото 3. Перехід на дорозі поблизу Іммо-
калі, штат Флорида, округ Коллі, США. 

Розміри: 20 м в ширину і 4 м у висоту [10]

Фото 4. Екоміст через автомагістраль 
A26 через ліси біля Хардта – Верхній 

Рейн (Франція) [7]
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Для будівництва переходів для тварин використовуються різні типи мате-
ріалів і технологій: бетон, сталь, пластмаси (вибір матеріалу часто пов'язаний 
з розмірами конструкції). В даний час використовуються збірні бетонні труби 
різного діаметру, сталеві або пластикові труби, а також кам'яні вироби або 
чавунні каналізаційні труби.

З середини ХХ століття гофровані сталеві конструкції ставали дедалі по-
пулярнішим матеріалом для будівництва переходів для тварин. Вони успіш-
но використовуються у всьому світі. Різноманітність можливих форм дозво-
ляє пристосуватись до існуючих умов навколишнього середовища.

Конструкції цього типу можуть використовуватися для будівництва як 
верхніх, так і нижніх переходів. Цей тип конструкцій з огляду на короткий 
час будівництва, низьку вартість, естетичність, а також екологічні особливості 
роблять переходи для тварин дуже цікавими екологічними мостами.

Фото 5. Широкий ландшафтний міст 
у Métairie (Швейцарія) на автомагістра-

лі A16, ширина 552 м [11]

Фото 7. Комбінований нижній перехід [5]

Фото 6. Ландшафтний міст Hirschweg 
на дорозі B31n у Німеччині [5]

Фото 8. Комбінований наземний переїзд 
(ви можете бачити грунтову дорогу) на 
автомагістралі A7 поблизу Wigoltingen, 

Швейцарія, ширина – 140 м [11]
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3. Економічне обґрунтування будівництва переходів для тварин

У США розроблено алгоритм, який дозволяє проводити економічний ана-
ліз наслідків профілактичних дій проти дорожньо-транспортних пригод за 
участю тварин. На основі записів витрат на ліквідацію наслідків дорожньо-
транспортних зіткнень розроблено таблиці, що дозволяють проводити фі-
нансову оцінку ймовірних зіткнень та протиставлення витратам на їх запо-
бігання (включаючи будівництво переходів для тварин). Використовуючи 
вищезазначений алгоритм, можна знайти граничні значення інвестиційних 
витрат, для яких заплановані екологічні інвестиції є фінансово обґрунто-
ваними [1].

На основі американських досліджень у Вірджинії була проведена оцінка 
фінансових вигод від будівництва підземних переходів для тварин.

Рисунок 2. Зниження витрат, зумовлене зменшенням кількості  
зіткнень на дорогах за участі оленів [1]

Аналіз рисунку 2 підтверджує, що із зменшенням потенційної кількості 
зіткнень з оленями (DVC) заощадження коштів, спричинені зіткненнями, що-
року зростають.

4. Екологічне виховання – навчальна модель переходу для тварин 

На кафедрі доріг та мостів Інституту будівництва Зеленогурського Уні-
верситету в рамках дипломної роботи співавтора цієї статті виконується 
модель вкритої ґрунтом конструкції, передбаченої для експозиції в на-
вчальних цілях. Ця конструкція слугує прикладом нижнього переходу для 
дрібних тварин.
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Покриті грунтом конструкції з гофрованих металевих листів вже кілька 
десятків років широко застосовуються у будівництві шляхів сполучення, гір-
ничодобувній промисловості та водному будівництві. Технологія будівництва 
інженерних конструкцій з металевих гофрованих листів використовує ґрунт 
як несучий елемент і, таким чином, суттєво відрізняється від об'єктів з тра-
диційною конструкцією. Будівлі з гофрованої сталі, алюмінію або пластику 
є гнучкими конструкціями. У разі гнучких покриттів застосовується поєднан-
ня тонкого покриття із засипкою землею, так званою інженерною засипкою 
(engineering backfill), тому і засипка, і поверхня (дорожна, залізнична чи ґрун-
това) тут є конструктивними елементами, а не лише заповненням склепінь. 

Фото 9. Навчальна модель нижнього пе-
реходу для дрібних тварин
Фото 10. Елемент моделі – поличка для 
тварин
Фото 11. Навчальна модель нижнього пе-
реходу для дрібних тварин в лабораторії 
Інституту будівництва Зеленогурського 
Університету, надана фірмою HOBAS
Фото 12. Навчальна модель нижнього пе-
реходу для дрібних тварин (будується)

9

11

10

12
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Несучою конструкцією є покриття та поверхня з пружними властивостями, 
а також пухкий ґрунтовий матеріал.

У центральній частині об'єкту знаходиться профнастил із закритим 
перетином. Він має такі розміри: ширина 2,23 м і висота 1,68 м. До про-
фнастилу прикріплені сталеві полиці, призначені в основному для зем-
новодних (фото  10). Ліва сторона моделі показує будівельні шари від 
щебеневого фундаменту через ґрунтову засипку до шарів дорожнього по-
криття. Права сторона показує одну з можливих архітектурних обробок 
входу та виходу конструкції. Кожен компонент конструкції маркується та 
детально описується. 

У лабораторії Кафедри доріг і мостів Будівельного інституту Зеленогур-
ського Університету є також модель переходу для дрібних тварин (фото 11) 
з матеріалу GRP (композитний матеріал, що складається з полімерної основи 
і скловолокна), надана фірмою HOBAS для навчальних цілей.

5. Рекомендації щодо проектування, будівництва та обслуговування 
переходів для тварин

Проблема переходів для тварин у будівництві шляхів сполучення, обговоре-
на в цій роботі, повинна бути комплексно вирішена якомога швидше.

Як доступні літературні джерела, так і спеціалізовані технічні посібники 
не містять послідовних вказівок щодо будівництва таких об'єктів. Відсутність 
узгодженості головним чином стосується таких параметрів переходу, як ви-
сота та ширина. Через це виникає необхідність розробити уніфіковані ре-
комендації щодо проектування, будівництва та обслуговування переходів 
для тварин, які б однозначно впорядкували всі питання, пов'язані з цими 
об'єктами. Автори цієї статті, як частину вищезазначених рекомендацій, про-
понують розглянути такі питання:

 • загальна характеристика проблеми,
 • класифікація переходів для тварин,
 • правові основи охорони тварин у зоні впливу дорожнього руху,
 • вибір типу переходу та правила вибору його локалізації,
 • проектна документація,
 • розмірність, конструкції переходів та будівельні матеріали,
 • форма та умови функціонування переходів,
 • експлуатація та обслуговування об'єктів,
 • основні помилки проектування,
 • економічні аспекти будівництва переходів для тварин.

Такі рекомендації, розроблені широкою групою міждисциплінарних спе-
ціалістів: конструкторів, біологів, спеціалістів з охорони навколишнього се-
редовища та інвесторів, можуть сприяти мінімізації проблем аварій на шля-
хах сполучення.
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6. Підсумки

Завдяки розвитку дорожньої мережі будівництво переходів для тварин стає 
головним завданням, спрямованим на захист природного середовища. Про 
ці екологічні споруди протягом останнього часу говорять і пишуть все більше 
і більше. Вступ Польщі до Європейського Союзу пов'язаний із стійким роз-
витком (sustainable development) також у будівельному секторі. Отже, згідно 
з основними принципами цього розвитку, будівництво шляхів сполучення 
повинно гармоніювати з навколишнім природним середовищем, поважа-
ти права та потреби тварин, які в ньому живуть. Плануючи автомобільний 
або залізничний маршрут, слід враховувати мережу екологічних коридорів, 
пов'язаних із територіями мережі NATURA 2000.

Автори цієї статті висловлюють глибоке переконання, що застосовуючи 
відповідні технічні рішення, які дозволяють тваринам безпечно подорожу-
вати, ми відповідаємо гармонійному розвиткові транспортної інфраструк-
тури. Від нас, людей, значною мірою залежить те, яку форму має і матиме 
в майбутньому природне середовище. Однак нам ще належить зробити дуже 
багато для вдосконалення переходів для тварин таким чином, щоб вони ви-
конували передбачені функції і були безпечними як для тварин, так і для 
учасників дорожнього руху. Пропозиція підготувати єдине опрацювання 
у вигляді рекомендацій щодо проектування, будівництва та обслуговування 
переходів для тварин може бути значним кроком у цьому напрямку. Крім 
того, вся освітня діяльність у цій галузі робить вагомий внесок у підтримку 
цінних природних оселищ диких тварин.
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Оптимальна модель діяльності при визначенні 
локалізації переходів для тварин
мгр. Рафал Т. Курек
Університет А. Міцкевича в Познані

1. Вступ
На сьогоднішній день будівництво переходів для тварин є найважливішим і 
широко застосовуваним методом мінімізації впливу доріг на дику природу. 
Величезне екологічне значення, а також високі витрати на будівництво пе-
реходів означають, що прийняттю рішення щодо їх розташування повинна 
передувати складна процедура, яка враховує як природні, так і технічні та 
будівельні аспекти. Маючи на увазі той факт, що на практиці кількість по-
будованих переходів зазвичай буде нижчою за природний оптимум, слід 
докласти всіх зусиль, щоб побудовані споруди мали максимально високу 
екологічну ефективність.

Переходи для тварин виконують дві основні функції:
а) створення умов життя для тих тварин, чиї ареали перетинає дорога чи за-

лізниця – тварини повинні мати можливість користуватися середовищем 
по обидва боки від інвестиції;

б) забезпечення міграції та поширення особин, які подорожують на великі 
відстані – ключова функція переходів для тварин, особливо для захисту 
рідкісних видів зі значними територіальними вимогами.

Ефективність переходів для тварин залежить від багатьох факторів, які 
необхідно враховувати на етапах їх проектування, будівництва та експлуа-
тації. Найважливішими з них є:
 • відповідна локалізація переходів  – у місцях проживання тварин та 

вздовж екологічних коридорів і міграційних шляхів;
 • відповідна щільність об'єктів – адекватна екологічному рангу території;

http://wigry.win.pl/Amphi/pliki/main_pl.htm
http://international.Thwa.dot.gov/wildlife_web.htm
http://www/
http://www.fluglaerm-eppstein.de/Andere/B8/
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 • вибір типу та параметрів переходу, відповідного до ландшафту, екологіч-
ної ситуації та видів тварин, яким повинен служити перехід;

 • різноманітність типів переходів в околицях, щоб усі види тварин з різни-
ми екологічними вимогами могли перетнути перешкоду;

 • належне господарювання на землях, що розташовані на підходах до пе-
реходів та земляних насипах, що з'єднують поверхню переходу з оточен-
ням, та на поверхні переходів;

 • належне обслуговування та захист переходів від інтенсивного проник-
нення людини.

Правильне розташування переходів є основною умовою їх ефективнос-
ті – погано локалізовані об'єкти, навіть з найкращими параметрами та опти-
мальним господарюванням, ніколи не будуть виконувати свою екологічну 
функцію.

2. Процедура вибору місць розташування переходів
Процес визначення локалізації переходів для тварин рекомендується про-
водити у два етапи:
 • І етап – визначення локалізації територій конфліктів між дорогою та пе-

ребігом екологічних коридорів (міграція фауни) і розміщенням оселищ 
тварин;

Цей етап полягає у проведенні серії картографічних аналізів, допо-
внених інвентаризаціями та польовими дослідженнями. Виявлення місць 
конфліктів слід проводити, накладаючи шар карти з маршрутом траси на 
шари з розподілом оселищ та перебігом екологічних коридорів. Реко-
мендується визначати зони конфлікту з точністю ≤ 10 м. Менша точність 
викличе проблеми з вибором адекватних мінімізаційних заходів на на-
ступних етапах процедури. Доцільний масштаб картографічного дослі-
дження становить щонайменше 1:25 000. Більшість доступних на сьогодні 
досліджень, що стосуються перебігів екологічних коридорів, проводять-
ся в масштабі, що не перевищує 1:50 000 (Jędrzejewski et al. 2004, 2005, 
2006; Liro et al. 1995, 1998; Kiczyńska, Weigle 2003). Наявні дослідження 
є вихідним матеріалом, на основі якого слід ідентифікувати коридори 
надмісцевого рівня – континентальний (європейський), національний та 
регіональний. У випадку коридорів місцевого значення та з метою деталі-
зації маршрутів коридорів вищого рангу, як правило, необхідно провести 
додаткові дослідження та аналізи. 

Докладний аналіз картографічних матеріалів, а також польові інвен-
таризації повинні привести до встановлення детального перебігу мігра-
ційних коридорів. Коридори місцевого значення слід визначати з нуля 
за допомогою польових інвентаризацій з додатковим картографічним 
аналізом ДЗЗ – бажано в масштабі 1:10 000.
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Ідентифікація територій оселищ ґрунтується на результатах фауніс-
тичних обстежень присутності даного виду разом із визначенням місць 
розмноження / місць постійного проживання. Слід враховувати місця 
гніздування, місця розмноження, місця відпочинку, укриття, мисливські 
угіддя, що знаходяться в межах ареалу виду. 

Виділення територій, вкритих оселищами, базується на літературних 
даних про розміри ареалів окремих особин та міграційні відстані в меж-
ах оселищ. У випадку з птахами територія ареалів зазвичай визначається 
шляхом обмеження кругової зони з місцем гніздування в центрі і площею, 
що відповідає розміру ареалу, або радіусом, рівним діапазону циклічних 
міграцій. У випадку наземних тварин визначення меж оселищ повинно 
проводитися шляхом загального аналізу придатності для виду територія 
як оселищ на основі його екологічних вимог та всіх наявних даних про 
віддалі та напрямки міграції. Слід накреслити полігони, що відповідають 
розміру ареалів даного виду.

 • Етап II – детальне визначення локалізації проектованих об'єктів – на 
основі багатокритеріальної типізації ландшафту з точки зору можливості 
переміщення тварин.

При валоризації ландшафтів рекомендується враховувати такі фактори:
 • перебіг місцевих міграційних 

шляхів копитних у межах їх аре-
алів – переважно щодо оленів та 
козуль; топографія – досить великі 
перепади висот сприяють опти-
мальній інтеграції об'єктів у ланд-
шафтний простір;

 • наявність та поширення природних 
просторових структур, що сприя-
ють міграції фауни – деякі біотичні 
структури (наприклад, ділянки гус-
тих чагарників, середлісові ділянки 
луків витягнутої форми, витягнуті 
або заболочені ділянки тощо) та 
абіотичні (наприклад, яри та уще-
лини, земляні вали тощо) спрямо-
вують рух тварин;

 • систему гідрографічної мережі  – 
долини та прибережні зони водо-
токів, а також береги водойм часто 
використовуються тваринами, ви-
кликаючи спрямованість їх руху;

Фото 1. Місцевий шлях міграції оленів 
через залізницю E59, Пуща Нотецька. 
Фото R. Kurek
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 • наявність бар'єрів та антропогенних впливів – присутність додаткових 
(не пов'язаних з дорогою) негативних чинників може збільшити психофі-
зичний бар'єр та зменшити інтенсивність відвідування тваринами місця 
переходу.

Фото 2. Естакади є еколо-
гічно оптимальним способом 
перетину річкових долин – 
долина Вісли поблизу Грудзен-
дза, планування траси А1. 
Фото P. Rydzkowski

Фото 3. Дорога з твердим 
покриттям на поверхні пе-
реходу – ключовий елемент 
відлякування тварин. Авто-
страда А4, господарський 
проїзд для лісової дороги. 
Фото R. Kurek

Фото 4. Верхній перехід роз-
ташований безпосередньо 
поруч із будівлями – великі 
тварини не будуть користу-
ватися об'єктом. Швидкісна 
дорога S-69. 
Фото R. Kurek
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Фото 5. Міст через потік, 
розташований на освітле-
ному перехресті – об'єктом 
не користуватимуться 
середні та великі ссавці. 
Швидкісна дорога S-1.
Фото R. Kurek

Фото 6. Приклад верхнього 
переходу, добре вписаного 
в оточення – міст Вайгер-
хольца, швидкісна дорога 
B31n, Німеччина. 
Фото R. Kurek

Фото 7. Приклад погано 
вкомпонованого в оточення 
переходу – видимі елементи 
дренажу та оголена струк-
тура абатментів. Об'єкт 
не буде функціонувати як 
прохід для тварин. 
Швидкісна траса С-69, 
Господарський проїзд.
Фото R. Kurek
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При виборі локалізації переходу для тварин слід враховувати такі за-
гальні рекомендації:
 • переходи повинні розташовуватися вздовж міграційних коридорів та 

місцевих шляхів міграції основних видів;
 • переходи повинні розташовуватися в районах оселищ, в місцях найбіль-

шого проникнення тварин – зазвичай в центральній частині оселища; 
 • переходи слід розміщувати в місцях з найсприятливішими для пере-

сування тварин ландшафтними особливостями – ІІ етап визначення 
локалізації;

 • переходи для тварин не повинні розташовуватися біля регульованих 
перехресть, освітлених ділянок дороги, стоянок, МОР (МОП)23, OUA/OUD 
(ТОА/ТОД)24 та SPO/PPO (СЗО/ПЗО)25 та на відстані менше 200 м від меж 
згаданих об'єктів;

 • переходи для тварин не повинні розташовуватися ближче 200 м від межі 
освітленої ділянки дороги, включаючи освітлені смуги виключення та 
включення, виїздів з автостради тощо.

3. Загальні рекомендації щодо параметрів  
та щільності переходів
Щільність та кількість переходів залежать від екологічної важливості оселищ 
та екологічних коридорів, які перетинає дорога. Найбільша щільність має 
бути на ділянці перетину коридорів континентального та національного зна-
чення – переходи для великих ссавців кожні 1–2 км, для середніх – кожні 
1 км, а для дрібних тварин – кожні 0,5 км (Jędrzejewski et al. 2004, 2006).

Параметри переходів залежать від вимог наявних ключових видів тва-
рин. Найбільші вимоги мають великі копитні та хижі ссавці – ефективними 

23 місце обслуговування подорожуючих (стоянка на швидкісній трасі)
24 територія обслуговування автостради/дороги
25 станція збору оплати/пункт збору оплати

Фото 8. Естакада добре 
інтегрована в оточення – 
довгі прольоти, «делікатна» 
структура. 
Швидкісна дорога S-69. 
Фото R. Kurek
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для них є верхні переходи з мінімальною шириною > 35,0 м і нижні перехо-
ди висотою > 3,5 м (зокрема, Iuell та ін., 2003, Jędrzejewski та ін., 2004, 2006, 
Pfister та ін., 1997).

Усі переходи для тварин вимагають дотримання певних правил, що 
ведуть до їх гармонізації з ландшафтним простором – вони повинні від-
повідати принципу якнайкращої інтеграції в навколишній ландшафт, щоб 
забезпечити:
а) мінімізацію ефекту «чужорідного елемента» в ландшафтній структурі – 

важлива умова використання переходу великими ссавцями;
б) забезпечення зручних місць для укриття та годівлі – необхідні умови 

для використання переходу дрібними ссавцями, птахами та безхре-
бетними.

Оптимальна інтеграція переходу в оточення та гармонізація з ландшаф-
том стосується:
а) вибору геометричних параметрів переходу – у разі верхніх переходів 

нахил поверхні (на переході та на підходах до нього) не повинен пере-
вищувати 15%, а форма (у вертикальній проекції) повинна мати форму 
лійки, плавно розширюючись від центру у напрямку до підходів;

б) господарювання на територіях на та під переходом, включаючи форму-
вання рослинності – створення сприятливих умов для розвитку корінних 
видів трав'янистих і деревних рослин, застосування посіву трави та бага-
торічних рослин, чагарників і дерев та допущення стихійного розвитку 
рослинності;

в) проектування та господарювання на територіях, що безпосередньо меж-
ують з переходами – всі конструктивні елементи споруд повинні бути 
максимально засипані шаром ґрунту та вкриті захисними насадженнями 
(особливо абатменти нижніх переходів), слід уникати регулювання во-
дотоків під поверхнею та в районі переходів та розташування видимих  
елементів дренажу дороги безпосередньо біля переходів;

Фото 9. Верхні переходи 
повинні розташовуватися 
у виїмках, що полегшує до-
тримання умови допустимо-
го ухилу поверхні. 
Залізниця Е20.
Фото K. Czechowski
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г) створення конструкцій, що направляють тварин до переходу – захисні 
огорожі повинні плавно і щільно з'єднуватися (нижні переходи) з поверх-
нею переходів, уздовж огорож слід використовувати захисні та направ-
ляючі насадження чагарників і дерев.

Процес визначення місця розташування та вибір параметрів переходів 
повинен бути етапом процедури оцінки впливу на навколишнє середовище 
і повинен базуватися на використанні ряду показників, що описують рівень 
природничого конфлікту – окремо для оселищ тварин та міграційних (еко-
логічних) коридорів.

4. Участь громадськості у процедурі визначення  
місць переходів
Процедура визначення локалізації переходів тварин повинна здійснюва-
тися шляхом багатогалузевої співпраці – рішення мають бути результатом 
консультацій із якомога більшою кількістю зацікавлених груп. Особливо 
важливо залучати громадськість (переважно неурядові організації) на яко-
мога ранніх етапах планування доріг (бажано, стадія I), коли найпростіше 
врахувати надані коментарі та висновки, тим самим запобігаючи затримкам 
у здійсненні інвестицій через екологічні аспекти.

Консультації з громадськістю, що випливають із законодавчих вимог (За-
кон про охорону навколишнього середовища) на етапі видання екологічного 
дозволу в даний час є основною причиною затримок у здійсненні дорожніх 
інвестицій в результаті:
 • необхідності внесення суттєвих змін в готову проектну документацію;
 • внесення суттєвих коригувань до бюджетів та планів фінансування інвес-

тицій;
 • відсутності належних фінансових ресурсів для реалізації додаткових 

об'єктів, пов'язаних із вищезазначеною мінімізацією впливу на довкілля.

З вищевказаних причин зауваження та заяви природоохоронців щодо 
переходів часто відхиляються (навіть найбільш обґрунтовані), що, в свою 
чергу, призводить до дій, пов'язаних із блокуванням джерел фінансуван-
ня інвестицій або використанням законних способів оскарження адміні-
стративних рішень. Дуже часто спостерігається ігнорування з боку інвес-
торів або проектантів думок та коментарів, поданих природоохоронцями, 
особливо якщо вони не пов'язані з поточними адміністративними про-
вадженнями.

Відсутність конструктивної співпраці призводить до крайніх заходів, здій-
снюваних переважно неурядовими природоохоронними організаціями.

 



47

Ко
нф

ер
ен

ці
я 

| В
ис

ту
пи

Таблиця 1. Оптимальна модель участі громадськості у проектуванні переходів для 
тварин та охороні фауни при дорожніх інвестиціях.

№ Етап планування/ 
проектування Форма і обсяг консультації Контактні 

групи
1. Техніко-

економічне 
та екологічне 
дослідження, I етап

 • думки, коментарі та висновки щодо 
запланованого маршруту дороги в кон-
тексті її впливу на оселища та міграцій-
ні коридори

 • конструктори,
 • інвестори,
 • вчені/
природо-
охоронці,
 • НУО

2. Техніко-
економічне 
та екологічне 
дослідження, 
ІІ етап / 
Екологічний дозвіл

 • думки, коментарі та висновки щодо 
запланованого маршруту дороги в кон-
тексті її впливу на оселища та міграцій-
ні коридори
 • коментарі та висновки щодо виявлення 
та характеристики впливу на фауну 
в процедурах ОВНС;
 • думки, коментарі та висновки щодо 
запропонованого місця та параметрів 
переходів для тварин та заходів щодо 
зниження їх смертності;

3. Архітектурно-
будівельний 
проект

 • думки та коментарі щодо детального 
розташування і параметрів переходів 
для тварин та щодо заходів зі зниження 
їх смертності
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Визначення місць розташування і вибір параметрів 
переходів для тварин – проблеми та добрі практики 
у проектуванні
мгр Даніель Маранда
Бюро експертиз та проектів будівництва шляхів сполучення ТзОВ EKKOM 

Сучасна інфраструктура шляхів сполучення всебічно впливає на природу 
сусідніх територій. Інтенсивність, масштаби та екологічне значення цього 
впливу безпосередньо зумовлені місцем та лінійністю інвестицій, прийняти-
ми проектними рішеннями та інтенсивністю руху транспорту.

Негативний вплив доріг можна поділити на:
а) прямий (вплив на особини та їх популяції), який викликає:

 • ускладення чи перешкоджання переміщенню тварин через дорогу;
 • смертність тварин через зіткнення з транспортними засобами;

б) непрямий (вплив на умови середовища існування), який викликає:
 • порушення структурної безперервності міграційних (екологічних) ко-

ридорів та оселищ;
 • знищення оселищ та погіршення умов їх існування в межах діючої 

інфраструктури та в зоні підвищеної концентрації викидів, пов'язаних 
з транспортним рухом;

 • сприяння експансії синантропних видів.

Одним з найбільш серйозних екологічних наслідків розвитку дорож-
ньої інфраструктури є перешкоджання вільному пересуванню тварин, тобто 
створення екологічного бар'єру. В результаті дії цих бар'єрів виникає ряд 
негативних екологічних наслідків, більшість із яких трапляються внаслідок 
роздроблення ареалів тварин на менші площі з ускладненим контактом між 
особинами, що їх населяють. Фрагментація тягне за собою:
а) ізоляцію популяцій тварин та їх оселищ;
б) обмеження можливості користування окремими територіями – припи-

нення міграції, пов'язаної з пошуком їжі і місць для укриття;
в) обмеження та зупинка міграцій і далеких переміщень, а також відсутність 

можливості для експансії видів та колонізації нових оселищ;
г) обмеження генетичного обміну, зменшення генетичної мінливості в по-

пуляції;
д) вимирання місцевих популяцій і, як наслідок, зменшення біорізноманіття 

територій, що перетинаються дорогами.

Основним фактором, що формує виникнення фізичного бар'єру для пере-
міщення тварин, є зміна природного рельєфу через проходження смуги до-
роги по високих насипах чи в глибоких виїмках, а також огородження доріг. 
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У випадку доріг без захисних огорож висота і кут нахилу укосу визначають 
наявність та масштаб дії фізичного бар'єру. Порогові значення денівеляції, 
що суттєво обмежують рух тварин, такі [1]:
а) для безхребетних (не здатних до активного польоту), земноводних, пла-

зунів та дрібних ссавців – насипи висотою > 1,0 м та виїмки глибиною > 
1,5 м;

б) для всіх груп та видів наземних тварин, включаючи великих ссавців, на-
сипи > 2,0 м заввишки та виїмки > 3,0 м глибиною.

У кожному з вищезазначених випадків це стосується схилів із нахилом 
більше 1: 2.

Зміна рельєфу понад наведені вище значення обмежить рух до тієї міри, 
що лише окремі особини намагатимуться переходити дорогу, а більшість 
тварин рухатиметься вздовж основи насипів та вздовж верхніх країв виїмок.

Переходи для тварин є основним методом мінімізації бар'єрного впливу 
доріг на дику природу. Вони виконують дві основні функції:
а) створюють умови для існування тим тваринам, чиї оселища перетинає до-

рога – тварини повинні мати можливість користуватися територією, роз-
ташованою по обидва боки дороги;

б) дозволяють міграцію, переміщення та поширення для особин, які рухаються 
на великі відстані; це є основною функцією переходів для тварин, особливо 
для захисту рідкісних видів з високими просторовими вимогами.

Ефективність переходів для тварин залежить від багатьох чинників, які 
слід враховувати при проектуванні, будівництві та експлуатації дороги. Най-
важливішими з них є:
 • правильне розташування переходів;
 • адекватна щільність розміщення об'єктів;
 • вибір відповідного типу та параметрів переходу з урахуванням просторо-

вої та екологічної ситуації та видів тварин, яким повинен служити перехід;
 • різноманітність типів переходів поблизу, щоб усі види (з різними вимога-

ми) могли переходити дорогу;
 • відповідне облаштування території на підходах до переходів та на їх по-

верхні;
 • час будівництва та ступінь зміни території протягом періоду будівництва,
 • належне обслуговування та охорона переходів.

Загалом, переходи для тварин можна розділити на:
а) переходи по дорожньому покритті (не огороджені ділянки дороги);
б) розташовані під дорогою – нижні переходи,
в) розташовані над дорогою – верхні переходи.
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Деякі типи переходів для тварин, крім екологічних функцій, можуть 
частково виконувати господарські функції. Тому їх можна розділити на дві 
категорії:
а) переходи, призначені виключно для екологічних цілей;
б) комбіновані переходи – будуються з урахуванням можливості викорис-

тання їх також для інших цілей, включаючи господарські.

У подальшій частині статті будуть обговорені окремі рішення, а також по-
милки, які можуть бути допущені при їх виборі, розміщенні та визначенні 
параметрів.

Перехід по дорожньому покритті

Це найпростіший перехід, який полягає у залишенні фрагменту дороги без 
огорожі. Мінімальна ширина переходу становить 200 м, рекомендована – 
більше 500 м. Дорога на ділянці такого переходу повинна проходити гори-
зонтально або лише трохи відрізнятися по висоті від навколишньої території 
і не повинна мати освітлювальних та захисних огороджень. Ділянка дороги 
повинна мати постійне обмеження швидкості (50 км / год). Цей тип рішен-
ня практично єдиний (крім огорож та світловідбиваючих елементів), який 
може бути використаний при ремонті/реконструкції існуючих доріг. У таких 
випадках інвестор не виходить за межі існуючої дорожньої смуги та не вно-
сить суттєвих змін в поздовжній профіль дороги, що унеможливлює побудо-
ву переходу для тварин (верхнього чи нижнього). Цей тип рішення не дуже 
ефективний через те, що водії в більшості випадків не дотримуються об-
меження швидкості. Більше того, такий перехід може бути розміщений лише 
на дорогах з низьким навантаженням, яке не перевищує 6000 транспортних 
засобів на добу та на дорогах, які не знаходяться на перетині з міграційними 
коридорами національного та міжнародного значення.

Великий верхній перехід, т. зв. зелені ландшафтні мости

Це перехід через дорогу у вигляді віадуку з ефективною шириною в найвуж-
чій точці не менше 80 м [2]. Ширина переходу, плавно збільшуючись (у формі 
лійки) у напрямку до основи підходів до переходу в обидві сторони, створює 
форму подвійної параболи у вертикальній проекції.

Верхні переходи, т. зв. зелені мости

Перехід у вигляді віадуку над дорогою. Будівництво таких переходів ре-
комендується в першу чергу для пересування великих копитних (оленів, 
лосів). Ширина в найвужчій центральній частині становить 35–80 м [2], і 
вона повинна плавно збільшуватися (лійкоподібно) до основи підходів 
в обидві сторони.
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Фото 1. Верхній перехід занадто вузь-
кий, не видно іншу сторону переходу 

Фото 3. Нижній перехід для середніх 
тварин (козуль) із занадто малим по-

перечним перерізом

Фото 2. Занадто крутий підхід до 
верхнього переходу та всохлі скеровуючі 

насадження 

Фото 4. Бетонні укріплення абатмен-
тів – елемент, що лякає тварин

Найпоширенішими помилками під час проектування вищеописаних 
переходів є:
 • надто мала ширина переходу – менша, ніж прийнятні для окремих видів 

тварин розміри (фото 1);
 • занадто великий кут нахилу поверхні переходів та під'їзних зон та від-

сутність видимості з іншого боку дороги;
 • занадто малий кут відкриття насипів, погане поєднання з навколишнім 

середовищем, неналежне облаштування під'їзних шляхів та обмеження 
доступу тварин до переходу (фото 2).

 • розміщення в безпосередній близькості від переходів екологічних єм-
ностей та інших елементів дренажу, що має стримуючий ефект і усклад-
нює доступ тварин до переходу;

 • відсутність облаштованих зелених зон, які б скеровували тварин до 
переходу;

 • використання для покриття переходу викопаної з виїмок землі замість 
родючого ґрунту, внаслідок чого спостерігається низька ефективність по-
сіву та посадки рослинності (переважно через всихання);
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 • відсутність належного формування захисних умов – найчастіше обмеж-
уються лише посівом трави, відсутність додаткової посадки багаторічних 
рослин, кущів та дерев, що зменшує кормову базу та укриття для дрібних 
і середніх тварин;

 • використання географічно чужорідних видів рослин.

Великі нижні переходи під естакадою

Рішення цього типу полягає у прокладанні дороги над поверхнею землі на 
естакаді, перетинаючи великі поперечні западини місцевості, як правило, 
пов'язані з водотоками. Найбільш ефективне рішення пов'язане із підтрим-
кою екологічної безперервності долин річок. Оптимальний перехід характе-
ризується такими параметрами [2]: висота від поверхні землі ≥ 5 м – у зоні, 
доступній для тварин, ширина прольоту > 15 м, збереження існуючої рослин-
ності під естакадою або її відновлення новими насадженнями.

Фото 5. Обладнання для очистки, ви-
диме в зоні переходу

Фото 7. Сторонній елемент у вигляді 
енергоємного бар'єру лякає тварин

Фото 6. Відсутнє з'єднання поверхні 
водопропускної труби з оточенням, 
що ускладнює використання об'єкта 

тваринами

Фото 8. Відсутні сухі полиці у запо-
вненій водою водопропускній трубі, що 
перешкоджає використанню її твари-

нами
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Великі нижні переходи

Це переходи у вигляді віадуку під дорогою (у дорожньому насипі) прямокутного 
або еліптичного перерізу. Будівництво таких переходів рекомендується насам-
перед для пересування великих копитних. Згідно з [2], мінімальними розмірами 
(перерізом) є: ширина ≥ 15 м, висота ≥ 3,5 м, коефіцієнт відносної вузькості26 
≥ 1,5, у випадку двосмугових проїжджих частин дороги рекомендується додат-
ково освітлювати поверхню переходу за допомогою освітлювальних отворів 
або прорізів у розділовій смузі – якщо це дозволяє конструкція об'єкта.

Середні нижні переходи

Конструкція такого переходу схожа на великий перехід; він відрізняється 
лише розмірами. Перехід призначений насамперед для копитних середніх 
розмірів. Мінімальні розміри такі [2]: ширина ≥ 6 м, висота ≥ 2,5 м, коефіцієнт 
відносної вузькості ≥ 0,7. У випадку двосмугових проїжджих частин дороги 
рекомендується додатково освітлювати поверхню переходу за допомогою 
освітлювальних отворів або прорізів у розділовій смузі – якщо це дозволяє 
конструкція об'єкта.

Аналіз збудованих об'єктів цього типу вказує на такі дефекти:
а) використання занадто малого перерізу переходів – менше розмірів, при-

йнятних для окремих видів (особливо оленів) (фото 3);
б) звуження ефективної ширини поверхні переходу опорами з утримуючи-

ми схилами на їх поверхні – це зменшує переріз переходів та обмежує 
доступ тварин;

в) зміцнення утримуючих укосів абатменту бетонними матеріалами (напри-
клад, ажурними плитами) без покриття шаром ґрунту,

г) розкриття (на більшій частині площі) структурних поверхонь абатментів 
(фото 4),

д) розташування на поверхні переходів і в безпосередній близькості від 
них видимих   на поверхні землі дренажних елементів та супутньої інфра-
структури, 

е) відсутність насаджень і рослинного покриву біля вхідних зон переходів,
є) розміщення екологічних водойм та інших елементів дренажу в безпо-

середній близькості від переходів, що перешкоджає доступу тварин до 
об'єкта (фото 5),

ж) відсутність облаштованих зелених зон, які б скеровували тварин до переходу;
з) використання для покриття переходу викопаної з виїмок землі замість 

родючого ґрунту, внаслідок чого спостерігається низька ефективність по-
сіву та посадки рослинності (переважно через всихання);

и) часта наявність будівельних відходів (щебінь, залишки матеріалів),

26 Коефіцієнт відносної вузькості Е – це взаємозв'язок між висотою, шириною і довжиною пере-
ходу у вигляді отвору в корпусі дороги: Е = (БХ):L, B – ширина проходу, H – висота, L – довжина
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і) використання грубозернистої сировини для зміцнення поверхні перехо-
дів, що перешкоджає доступу тварин (переважно дрібних).

Дефекти (в), (г), (д), (є) та (и) мають відлякуючий вплив на тварин.

Малі нижні переходи

Це переходи у вигляді проходу під дорогою. Об'єкт призначений в основно-
му для дрібних ссавців. Мінімальні розміри такі [2]: ширина ≥ 2 м, висота 
≥ 1,5 м, коефіцієнт відносної вузькості ≥ 0,07. Поверхня переходу повинна 
бути покрита матеріалом природного походження (пісок, дрібний гравій).

Переходи для земноводних

Прохід прямокутного (рекомендовано) або еліптичного перерізу у вигляді 
проходу під дорогою. Проходи розташовані на маршрутах сезонних міграцій 
земноводних. Вони повинні складатися з групи 2–4 проходів, розташованих 
на відстані 50 м один від одного. Ці проходи використовуються майже ви-
ключно земноводними. Мінімальні розміри: ширина 1,0 м, висота 0,75 м [2]. 
Пропускні труби інтегровані з системою направляючих огорож і виготовлені 
з С-подібних збірних залізобетонних елементів висотою 40-60 см. Поверх-
ня проходу повинна бути вкрита матеріалом природного походження (пісок, 
дрібний гравій).

При проектуванні такого типу рішень найчастішими помилками є:
а) використання занадто малого перерізу проходу – менше від розмірів, 

прийнятних для окремих видів;
б) відсутність плавного з'єднання поверхні проходу з оточенням, що пере-

шкоджає доступу тварин (фото 6);
в) розміщення екологічних водойм та інших дренажних елементів у безпо-

середній близькості від проходів (подібно до раніше описаних перехо-
дів), що ускладнює доступ тварин до об'єкту і діє як відлякуючий фактор;

г) відсутність захисних насаджень біля виходів з проходу;
д) відсутність шару мінерального ґрунту у випадку з об'єктами круглих та 

овальних перерізів, що перешкоджає доступу тварин.

Комбінований нижній перехід – це об'єкт під дорогою, в насипі, побудова-
ний переважно для господарських цілей, що додатково виконує екологічні 
функції. Розрізняють такі типи цих об'єктів:

Розширені мости для середніх і великих водотоків. 

Призначені головним чином для пересування великих і середніх ссавців. 
Розширений міст повинен охоплювати широку смугу берега вище від рів-
ня затоплення – бажано по обидва боки водотоку. Мінімальні розміри (для 
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одного берега) [2]: висота: ≥ 3,5 м – для струмків та малих річок, ≥ 5 м – для 
великих річок; ширина переходу повинна бути більшою за ширину водотоку. 
Територія, призначена для тварин, повинна мати природний покрив, вклю-
чаючи родючий шар ґрунту на сонячній зоні, де слід висаджувати чагарники 
та широко використовувати природне поновлення трав'янистої рослинності 
та багаторічних насаджень. У разі двосмугових проїзних частин рекомен-
дується використовувати додаткове освітлення поверхні переходу, як було 
описано раніше.

Комбіновані нижні переходи з дорогою для великих і середніх тварин

Дорога розташована на поверхні переходу з невеликим рухом транспор-
ту: вона може використовуватися максимум для обслуговування доступу до 
одиночних будівель або сільських хуторів. Покриття дороги не може бути ас-
фальтованим чи бетонним; дозволяється зміцнювати поверхню природними 
матеріалами. Мінімальні розміри (площа, призначена для тварин) [2]: висота 
≥ 3,5 м – для великих тварин, ≥ 3,0 м – для середніх тварин; ширина ≥ 8,0 м. 
У випадку двосмугових проїзних частин дороги рекомендується забезпечити 
додаткове освітлення поверхні переходу.

Комбіновані з водотоками переходи (проходи) для дрібних тварин 
та земноводних

Водотік (потік, канал, канава) повинен розташовуватися в центральній час-
тині перерізу проходу. Розміри [2]: висота ≥ 1,0 м (рекомендована ≥ 1,5 м), 
ширина проходу повинна бути втричі більшою за ширину водотоку.

Комбіновані з дорогами верхній і нижній переходи 

Для цих типів переходів вказівки щодо їх використання подібні до тих, що 
наведені для переходів верхніх/нижніх (описаних вище). Крім того, необхід-
но звернути увагу на помилки, які можуть виникати під час проектування:
 • використання асфальтобетонного покриття, що відлякує тварин;
 • неадекватно зміцнені поверхні гравійних доріг, а також розсипання ма-

теріалу на узбіччі дороги і тим самим перешкоджання росту рослинності,
 • розміщення енергоємних бар'єрів, дорожніх знаків та інших об'єктів без-

пеки і контролю руху на поверхні та поблизу переходів, що відлякує тва-
рин (фото 7).

Комбіновані з водотоками нижні переходи 

У випадку цього типу переходів вказівки щодо їх використання подібні до 
тих, що даються для верхнього / нижнього переходів (описані вище). Крім 
того, слід звернути увагу на помилки, які можуть виникнути під час про-
ектування: 
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 • зміцнення русел водотоків бетоном, що відлякує тварин від використан-
ня таких споруд;

 • занадто малий переріз місць, призначених для тварин, особливо ширина 
територій над зоною затоплення, що ускладнює їх доступ.

 • у випадку з водопропускними трубами – відсутність сухих полиць над зо-
ною затоплення, плавно пов'язаних з оточенням, що ускладнює доступ 
тварин (фото 8).

Підсумки

Переходи для тварин – найкраще рішення для мінімізації впливу шляхів 
сполучення на популяції тварин. Рекомендації щодо їх застосування, пробле-
ми та помилки, представлені у роботі, були допущені на етапі проектування 
та будівництва цих об'єктів. Ці помилки викликають труднощі у використан-
ні тваринами переходів, що може призвести до необхідності будівництва 
нових або реконструкції існуючих. У Польщі все частіше використовують 
переходи, у зв'язку з чим досвід лісівників, біологів та проектантів також 
збільшується. Дуже важливим є проведення моніторингу вже побудованих 
переходів, щоб визначити ефективність їх використання та зробити висно-
вки з цих спостережень. У майбутньому це дасть змогу вдосконалювати рі-
шення та уникати помилок.

Однак слід пам'ятати, що практичною альтернативою компенсаційного 
характеру є дефрагментація, тобто об'єднання ізольованих частин лісів та 
вкритих рослинністю територій, що збільшує площі проживання тварин, хоча 
і дещо іншої форми.
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Основні проблеми планування переходів для тварин 
під час підготовки дорожніх інвестицій
мгр Пьотр Охньо
Головне управління національних доріг та автомагістралей 

Через специфіку інвестицій у шляхи соплучення одним із найсерйозніших 
впливів на природне середовище є зростаюча фрагментація ареалів та сер-
йозні обмеження міграції тварин.

 Такий негативний вплив відбувається як у випадку нових інвестицій, які 
повністю чи частково прокладаються з нуля, так і у випадку діючих на даний 
час елементів дорожньої мережі. Бар'єрний ефект обумовлений не лише тим, 
що певні ділянки доріг огороджені, але в основному є похідною від інтен-
сивності руху. При інтенсивному русі перестає бути суттєво важливим той 
факт, чи дорога огороджена, чи ні, – вона в кожному випадку є серйозною 
перешкодою для міграції тварин. 

Дуже часто, заперечуючи реалізацію нових інвестицій, забувають, що за-
лишення існуючої дорожньої мережі без реконструкції та розширення з ува-
ги на існуючий дорожній рух дуже негативно впливає на тварин (та інші еле-
менти природного середовища). Реалізація нових інвестицій (що полягають 
у будівництві нових ділянок доріг та модернізації існуючих) з використання 
пристроїв та обладнання, спрямованих на мінімізацію негативних впливів 
(порівняно з варіантом 0 – «нічого не робити») призводить до набагато мен-
шого негативного впливу на довкілля.

Одним з найпростіших і найлегших методів уникнення конфліктів та 
зменшення негативного впливу будівництва доріг є відповідне прокладан-
ня трас шляхів сполучення. На жаль, через розташування Польщі в Європі 
(велике транзитне значення в системі схід-захід та північ-південь), мережу 
доріг (необхідність з'єднання з мережею доріг з відповідними параметрами 
та пропускною спроможністю основних адміністративних одиниць в краї-
ні) та багату систему головних коридорів міграції тварин уникнути великої 
кількості конфліктів у багатьох випадках є практично неможливим. Розмі-
щення міграційних коридорів, подібно до системи шляхів сполучення, має 
мережевий характер, тому зіткнення зі шляхами сполучення трапляються і 
відбуватимуться в майбутньому.

Інтенсивність поточного розширення (вірніше, адаптації існуючої дорож-
ньої мережі до поточного навантаження на транспорт) завдяки можливості 
фінансування за рахунок коштів Європейського Союзу набирає обертів, і 
в той же час викликає значну кількість нових конфліктів з існуючими мігра-
ційними коридорами.

Однією з невід'ємних проблем, пов'язаних з міграцією тварин, є питання 
прокладання нової дороги по старому шляху в цінних природних районах. 
Подібні рішення автоматично викликають протести багатьох організацій, які 
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вимагають перенесення нового шляху за межі цінної з екологічної точки зору 
території. На жаль, ці постулати не враховують того факту, що стара дорога 
залишається на цінній території – без жодних запобіжників – а нова дорога 
стане ще однією потенційною перешкодою для тварин, які мігрують до або 
з даної території. Кожну таку ситуацію слід розглядати індивідуально залеж-
но від існуючих умов, уникаючи використання певних «схем мислення».

Одним із «проблемних питань» – хоча це може бути і невідповідний тер-
мін – є природні умови Польщі – а насправді її природне багатство та безліч 
міграційних коридорів. Ці умови є причиною багато потенційних зіткнень 
з реалізованими інвестиціями, а тому різноманітність засобів охорони до-
вкілля, які слід використовувати для мінімізації негативних впливів, є дуже 
великою. Ідеальним (з точки зору міграції тварин) було б прокладати прак-
тично всі дороги на естакадах або в тунелях. Однак через технічні та еконо-
мічні умови таке рішення практично неможливо застосувати.

Будівництво переходів для тварин з відповідними параметрами (екоду-
ки, естакади, підземні переходи, досить довгі мости із сухими прольотами) 
є дуже дорогим. Неправда, що вартість будівництва цих об'єктів становить 
лише невеликий відсоток від інвестиційних витрат. У багатьох випадках про-
ведений економічний розрахунок (наприклад, через необхідність побудо-
ви естакади) показує, що витрати на проект настільки високі, що від нього 
відмовляються (незважаючи на значний рух автотранспорту, що спричиняє 
смертність тварин на немодернізованій ділянці).

Практика показує, що дуже важко визначити фактичні шляхи міграції тва-
рин на місцях. Більше того, навіть якщо такий маршрут вже був визначений, 
важко встановити точне розташування конкретного переходу. Насправді 
у багатьох випадках необхідно було б провести кілька років наукових до-
сліджень, які б підтвердили правильність складених прогнозів (наприклад, 
з точки зору локалізації маршруту).

Деяку інформацію на цю тему можна отримати з даних автомобільних 
служб про зіткнення з дикими тваринами, від мисливських товариств, лісів-
ників, екологічних служб, природоохоронних організацій та наукових установ. 
У багатьох випадках ця інформація стосується лише існуючих доріг. З іншого 
боку, у випадку прокладання дороги за абсолютно новим маршрутом інвестор 
та команда, яка складає звіт з ОВД, стикаються з недостаністю даних.

Напрямок міграції тварин залежить від багатьох змінних факторів. Мо-
дифікація багатьох з них на стадії проектування не може бути передбачена 
інвестором. Прикладом може бути спосіб облаштування територій, приле-
глих до дороги. Метод землекористування (ліси, сільськогосподарські куль-
тури, що служать місцями живлення для тварин, пустирі) у багатьох випадках 
визначає шлях і місця міграції. Однак достатньо того, що відбудеться зміна 
у  використанні певних територій (лише зрідка внаслідок реалізації інвес-
тицій), і запропоноване місце переходу для тварин перестане бути виправ-
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даним. В результаті може статися, що створений значними коштами об'єкт 
не виконуватиме своїх завдань.

Дуже часто така ситуація трапляється незалежно від будівництва дороги. 
Через дуже інтенсивний розвиток приватного житлового будівництва та те-
риторій, призначених для відпочинку, багато міграційних коридорів практич-
но будуть забудованими під час або відразу після будівництва дороги. Навіть 
якщо через дорогу побудований перехід, він не може нормально функціону-
вати, оскільки міграційний коридор на іншому боці дороги буде перекритий. 
Оскільки дорожній оператор має обмежений вплив на розвиток територій на-
вколо дороги та міграційних коридорів, іноді спостерігається ситуація, згадана 
вище – реалізовується об'єкт, який не виконує своїх функцій.

Частковим вирішенням цієї ситуації могла б стати співпраця з боку не-
урядових організацій, які в рамках своєї статутної діяльності повинні впли-
вати на окремі гміни, які, розробляючи свої генеральні плани розвитку тери-
торій, часто забувають про міграцію тварин. Ці організації повинні не лише 
відстоювати відповідну кількість переходів через шляхи сполучення, але й 
посилено боротися з руйнуванням цілих міграційних коридорів через змі-
ни в землекористуванні. Іншою можливістю вирішення цього питання було 
б надання окремим міграційним коридорам певного захисного правового 
статусу (що вимагає внесення змін до Закону про охорону природи).

На жаль, одним із елементів, пов'язаних з цим питанням, є тривалість про-
цедур підготовки дорожніх інвестицій та їх реалізація. Часто виявляється, що 
міграційного коридору, який діяв на момент підготовки звіту з ОВД, практич-
но не існує після завершення інвестиції, оскільки він був повністю забудова-
ний протягом 4-5 років.

Іншою проблемою є ситуація, коли будується перехід до нової або мо-
дернізованої дороги, оскільки така необхідність була зазначена у звіті про 
ОВД, тоді як міграційний шлях перекритий іншим об'єктом, що знаходиться 
поруч і не обладнаний пристроями, що дозволяють тваринам мігрувати. Про-
блему вирішити порівняно просто, якщо другий об'єкт модернізується в рам-
ках тої самої інвестиції. Однак, якщо об'єкт не включений до неї, це ставить 
під сумнів правильну роботу пристроїв, які побудовані для використання на 
новозбудованій дорозі. Такі ситуації часто трапляються у випадку водотоків, 
коли територія долини вважається міграційним шляхом, будуються відповід-
но великі мости, тоді як у безпосередній близькості знаходиться міст, який не 
відповідає екологічним вимогам.

Дуже серйозним і часто забутим питанням є втрати врожаю, спричине-
ні мігруючими тваринами. Через існування явища «каналізації» руху дикої 
природи після будівництва переходу навколо доріг спостерігається значне 
посилення впливу тварин на навколишнє середовище. Елементом конфлік-
ту в цьому випадку є сільськогосподарські культури. Тварини, що мігрують, 
знищують врожаї (наприклад, через витоптування або поїдання). Оскільки 
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питання, пов'язані з компенсацією, не вирішуються на задовільному для 
фермерів рівні, іноді трапляються ситуації, коли фермери огороджують свої 
поля, щоб уникнути втрат. Такі дії перешкоджають нормальному функціону-
ванню переходу. Проблему вирішити дуже важко, оскільки інвестор не в си-
лах змусити власників сусідніх територій відмовитися від огородження, не 
може він і виплачувати компенсацію.

Не підлягає сумніву, що у функціонуванні переходу для тварин облашту-
вання об'єкту має таке саме важливе значення, як і його технічні параме-
три. Однак облаштувати околиці переходу таким чином, щоб це виглядало 
як «природна» територія протягом 2 років реалізації проекту є нереальним. 
Це, безсумнівно, впливає на обмежене використання переходу тваринами. 
Якщо додатково врахувати той факт, що фаза будівництва відлякує тварин, 
не дивно, що на початковому періоді існування тварини не користуватимуть-
ся переходами. Висновки щодо ефективності переходів часто робляться на 
основі післяреалізаційного аналізу, проведеного через рік після введення 
інвестиції в експлуатацію. У цих аналізах основний акцент часто робиться 
на конструкції об'єкта, тоді як питання, пов'язані зі змінами в облаштуванні 
прилеглих до дороги територій та проникністю міграційного коридору, які 
відбулися після підготовки звіту з ОВД, ігноруються.

Проблеми, пов'язані з переходами для тварин, пов'язані не тільки з фа-
зою проектування та будівництва. Дуже часто величезні проблеми виника-
ють на етапі експлуатації обладнання через його використання всупереч 
призначенню або навіть всупереч законодавству. Побудовані та облаштова-
ні переходи використовуються як додатковий транспортний шлях або місце 
браконьєрства. Результатом такої діяльності є не тільки знищення деяких 
елементів облаштування об'єкту (наприклад, рослинності), але також деякі 
обмеження його належного функціонування.

Однією з дуже серйозних проблем під час реалізації інвестиції є необхід-
ність дуже точно вказати місце розташування даного переходу для тварин на 
етапі видачі екологічного дозволу (ЕД27). Точне фіксування місця переходу 
в екологічному дозволі (часто без вказівки щодо можливості будь-якої похиб-
ки) робить його здійснення часом практично неможливим – що стає зрозу-
мілим лише на етапі детальної специфікації проекту будівництва. Незначна 
зміна поздовжнього профілю дороги або уточнення кілометражу може при-
звести до того, що побудова переходу (включеного до ЕД) в даному місці є або 
технічно дуже складним, або його ефективність буде дуже обмеженою.

Не всі усвідомлюють, що далеко не всі рекомендації, запропоновані для 
застосування в галузі сприяння міграції тварин, можуть бути реалізованими 
(наприклад, через відповідні нормативні обмеження). Такі проблеми існують 
(або можуть існувати), наприклад, при розміщенні сухих полиць для міграції 
дрібних тварин в існуючих водостоках. Зазор проходу визначається відпо-

27 ЕД - Рішення про екологічні умови для можливості реалізації інвестиції
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відно до певних норм, і додаванню будь-якого елемента, що впливає на по-
тік води, повинен передувати відповідний гідравлічний аналіз та дозвіл від-
повідного органу. Слід пам'ятати, що основним завданням водопропускних 
труб є проведення води через смугу дороги, а використання додаткових 
елементів у них є можливим лише в тому випадку, якщо вони не заважають 
первісній, основній функції пристрою.

Подібна ситуація трапляється з деякими рекомендаціями щодо облашту-
вання території у долинах річок біля мостів. Використання пропонованих 
насаджень не узгоджується з технічними умовами, встановленими нормами 
дорожньої галузі, і викликає суттєві протести Регіональних управлінь водно-
го господарства в частині протипаводкового захисту.

 Значною проблемою є питання узгодження локалізації переходів для тва-
рин. Як вже згадувалося раніше, через високий ризик та вартість будівництва 
пристроїв для забезпечення міграції тварин інвестор намагається забезпечи-
ти узгодження цих питань з якомога ширшою групою установ та зацікавлених 
органів (тобто лісовими інспекціями, науковими колами, природоохоронцями, 
екологічними неурядовими організаціями). Однак часто трапляється ситуація, 
коли органи влади (установи) висловлюють дуже різні позиції як щодо місця 
розташування, так і параметрів переходів. Крім того, часом вже узгоджений 
проект переходів для тварин та їх параметрів оскаржується екологічною ор-
ганізацією, яка на початковому етапі не коментувала його або яка «переду-
мала». В принципі, інвестор ніколи не може бути впевнений, чи задовольнив 
він усі вимоги достатньою мірою і чи не з'являться наступні протести на етапі 
прийняття рішення щодо видачі екологічного дозволу.

Дуже часто органи (установи), які ведуть переговори, підходять до пи-
тання дуже схематично і пропонують будівництво переходів у нелогічних 
місцях або нелогічної щільності, що не враховує місцевих умов. Наприклад, 
пропонують створення численних переходів для тварин при будівництві де-
яких кільцевих доріг (без проведення аналізу того, як в майбутньому буде 
використовуватися територія між кільцевою дорогою та містом, чи доціль-
ною є можливість міграції тварин через місто та чи є сенс у введенні диких 
тварин у центр міста). Подібним прикладом є іноді необдумана пропозиція 
розміщувати верхні переходи в лісових районах – без проведення аналізу та 
оцінки необхідності вирубки для цього дерев.

Іноді, коли два шляхи сполучення (наприклад, залізниця та автомобільна 
дорога) перетинають важливі міграційні шляхи, проходять на рівні землі і 
розташовуються в безпосередній близькості одна від одної, виникає потреба 
створення спільних переходів для тварин – великих екодуків. В таких випад-
ках виникають проблеми, пов'язані зі здійсненням таких інвестицій через 
їх розміри, витрати на впровадження та подальше технічне обслуговування. 
Існує багато проблем зі здійсненням таких великих інвестицій – як приклад 
можна згадати лише питання огородження обох інвестицій з метою скеро-
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вування тварин до переходу. Якщо огорожа зроблена неправильно або, на-
приклад, пошкоджена, тварина, що потрапить за огорожу, опиниться в пастці 
і зазвичай блукає вздовж доріг так довго, поки не загине.

Питання, пов'язані з будівництвом переходів для тварин у нашій країні, 
наразі порівняно слабо вивчені. Можна навіть стверджувати, що всі й надалі 
вчаться на помилках. В принципі ніхто не може сказати зі 100% впевненістю, 
чи буде перехід із заданими параметрами в даному місці ефективно функ-
ціонувати, оскільки це залежить від надто багатьох змінних. Така невизначе-
ність у поєднанні з дуже високими витратами на будівництво означає, що їх 
реалізація пов'язана зі значним ризиком. Це є тип ризику, пов'язаний з при-
йняттям рішень щодо кількості переходів, їх розташування або параметрів.

Прийняте рішення передбачає конкретні фінансові зобов'язання, але не-
має жодних гарантій досягнення цілі, незважаючи на вжиті заходи.

Питання, порушені у цій статті, мали лише вказати на певні типи проблем, 
що виникають у Польщі у зв'язку з будівництвом переходів для тварин при 
дорожніх інвестиціях. Вочевидь, їх багато, і їхній ранг є дуже різним.

Поточний досвід та завершені інвестиції показують, що ці проблеми мож-
на вирішити – хоча це непросте завдання. Однак не можна приховувати, що 
взаємна співпраця у підготовці проекту інвестора, різних екологічних орга-
нізацій та відповідних адміністративних структур може суттєво зменшити 
кількість цих проблем та їх вимір. Це вимагає доброї волі з обох сторін «ба-
рикади» та постійної співпраці.

Екологічний моніторинг дорожніх інвестицій 
як ключової загрози для захисту біорізноманіття 
в Польщі
мгр. Радослав Слюсарчик
Асоціацій «Майстерня для всіх істот»

1. Вступ
Розвиток транспортної інфраструктури в Польщі спричиняє масштабні еколо-
гічні загрози, результати яких не можна порівняти з будь-якою іншою наяв-
ною формою антропопресії. Шкідливість впливу доріг та залізниць обумовле-
на   головним чином прямим руйнуванням оселищ та створенням екологічних 
бар'єрів, що порушують важливі для дикої фауни природні процеси. Через лі-
нійний характер транспортних інвестицій вони створюють численні конфлікти 
з територіями, зайнятими оселищами та екологічними коридорами диких тва-
рин. Єдиним способом уникнення конфліктів є оптимальне прокладання но-
вих шляхів таким чином, щоб не було просторових зіткнень з цінними та важ-
ливими природними територіями і щоб такі території не знаходились в межах 
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прямого негативного впливу. Через те, що маршрут нових шляхів сполучення 
повинен враховувати економічні та соціальні умови, екологічні аспекти часто 
маргіналізуються, що призводить до численних конфліктів з природним се-
редовищем. Якщо змінити маршрут неможливо (це стосується, зокрема, за-
лізниць та доріг, що реконструюються), єдиним способом захисту природних 
ресурсів є мінімізація або компенсація екологічних наслідків їх негативного 
впливу. Що стосується захисту фауни, ці заходи в основному полягають у бу-
дівництві переходів для тварин для збереження можливості пересування че-
рез дорогу та захисних огорож – для зменшення смертності через зіткнення 
з транспортними засобами. В даний час це загальноприйняті рішення, роз-
роблені практично для кожної інвестиції, яка стикається з дикою фауною. Для 
досягнення відповідної екологічної ефективності і, отже, ефективної мініміза-
ції впливу на тваринний світ необхідно проектувати досить велику кількість 
переходів з оптимальними параметрами для окремих видів тварин. Через 
високі витрати на будівництво переходів їх кількість, як правило, недостатня 
порівняно з природними потребами, і сам процес визначення місця розта-
шування та облаштування об'єктів відбувається в умовах конфлікту і тиску на 
інвесторів та проектувальників. В даний час у Польщі немає повного розу-
міння важливості проблем, пов'язаних з впливом шляхів сполучення на під-
тримання безперервності довкілля та необхідністю вживати заходи для змен-
шення фрагментації природних територій – з боку тих, хто приймає рішення, 
менеджерів та проектантів, відповідальних за розвиток інфраструктури. Також 
відсутнє застосування «добрих практик» і досвіду західних країн у вирішенні 
дорожньо-природних конфліктів. В результаті кількість спроектованих пере-
ходів для тварин є мізерною і, крім того, часто наявні численні помилки в кон-
струкціях, що обмежують їх екологічну ефективність. Вищезазначені проблеми 
стали основною причиною реалізації нашою Асоціацією проекту «Екологічний 
моніторинг дорожніх інвестицій як ключової загрози для захисту біорізнома-
ніття в Польщі», що співфінансується Європейським Союзом.

2. Цілі проекту
Довгостроковою ціллю проекту є підтримка високого рівня біорізноманіття 
у найважливіших оселищах шляхом:
 • захисту оселищ та екологічних коридорів, що утворюють мережу Natura 

2000, під час планування та здійснення дорожніх інвестицій;
 • охорона дикої фауни вздовж доріг;
 • підтримання безперервності екологічних (міграійних) коридорів для тва-

рин у зонах зіткнення зі шляхами сполучення.

Детальні цілі проекту:
 • збір та обробка даних про екологічну небезпеку від запланованих та ре-

алізованих дорожніх інвестицій;
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 • розробка карти розподілу конфліктних зон між ходом дорожніх інвести-
цій та екологічними коридорами і оселищами тварин;

 • розробка стратегії охорони екологічних коридорів разом із картою роз-
ташування конфліктних зон з дорогами для модельної території – Кар-
патського хребта;

 • підготовка «добрих практик» співпраці між громадськими організаціями 
та органами державного управління, які впливають на планування та ке-
рування дорожніми інвестиціями та охороною природи;

 • впровадження «добрих практик» з країн ЄС щодо вирішення конфліктів 
у сфері «дорога – довкілля»;

 • прийняття до реалізації інвестицій для захисту безперервності екологіч-
них коридорів, наприклад, «зелених мостів»;

 • освіта та підвищення обізнаності серед тих, хто приймає рішення, про-
ектантів та місцевих НУО щодо важливості функціонування і захисту еко-
логічних коридорів.

3. Діяльність
В рамках проекту були виконані такі заходи:
а) розробка карти конфліктних зон запланованих швидкісних магістралей 

із оселищами та екологічними коридорами диких тварин в Карпатах – 
результати представлені у вигляді карти в масштабі 1: 10 000;

б) розробка стратегії захисту екологічних коридорів для диких тварин в Карпа-
тах – підготовка для кожної обраної зони конфлікту настанов щодо мініміза-
ції його природничих наслідків, включаючи пропозиції щодо оптимального 
розташування і параметрів переходів тварин та інших технічних заходів;

в) моніторинг процесів планування та проектування нових швидкісних ма-
гістралей – постійний моніторинг робіт, пов'язаних із плануванням трас 
нових ділянок доріг та проектуванням об'єктів для захисту диких тварин.

г) моніторинг процесів прийняття рішень для нових швидкісних магістра-
лей – постійний моніторинг процедур, пов'язаних з прийняттям адміні-
стративних рішень для нових ділянок доріг.

д) партнерська співпраця з державною та дорожньою адміністраціями – по-
стійний обмін інформацією, дискусії та дебати, надання коментарів та ви-
сновків, організація та ініціювання виїздів на місця, робочих зустрічей, 
передача даних та результатів дослідження;

е) організація наукової конференції: «Охорона диких тварин при лінійних 
інвестиціях (дороги та залізниці) у Польщі» – Лагув Любуський, 19–21 / 
09/2007; конференція за участю представників державної, дорожньої та 
залізничної адміністрацій, науковців, проектантів та неурядових органі-
зацій. Метою конференції було створити добру основу для міжгалузевої 
співпраці з метою уникнення конфліктів між інвестиціями і природою, а та-
кож створити механізми для ефективного вирішення існуючих проблем.
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Теми конференції:
 • вплив транспортних інвестицій на тварин, їх оселища та екологічні ко-

ридори;
 • правові основи та механізми захисту диких тварин вздовж шляхів 

сполучення;
 • можливості діяльності з пом'якшення негативних екологічних наслід-

ків дорожніх та залізничних інвестицій;
 • вплив автомобільної та залізничної мереж на функціонування еколо-

гічних коридорів у Польщі;
 • потреби та можливості здійснення заходів з пом'якшення негативних 

екологічних наслідків розвитку доріг у Карпатах;
 • потреби та можливості багатосторонньої співпраці для практичного 

захисту дикої фауни вздовж доріг та залізниць;
 • широка презентація результатів та продуктів реалізації проектів, здій-

снених Майстернею.

є) організація освітнього табору «Загрози та необхідність захисту диких тва-
рин вздовж доріг у Польщі» – 15-20 листопада 2007 р., Бистра; освітній 
табір для студентів природничих наук. Біля 50 годин занять у формі лекцій, 
мультимедійних показів, майстер-класів та екскурсій.

Теми курсу:
 • екологічні коридори в Польщі  – перебіг, функціонування, загрози; 

вплив швидкісних магістралей на природне середовище, з особливим 
акцентом на тварин;

 • вплив існуючої та запланованої мережі швидкісних доріг на оселища 
та коридори міграції окремих видів у польській частині Карпат – мож-
ливості захисної та компенсаційної діяльності;

 • просторове планування та оцінка впливу на довкілля як ключові ме-
ханізми практичного захисту фауни при транспортних інвестиціях;

 • багатогалузева співпраця з державною, лісовою та дорожньою адмі-
ністраціями; практична презентація заходів, спрямованих на мінімі-
зацію впливу доріг на тварин – екскурсія: автострада А4, швидкісні 
дороги S-1, S-69.

ж) видання книги: «Охорона диких тварин при дорожніх інвестиціях у Поль-
щі» – видання, адресоване державним і дорожнім адміністраціям, про-
ектантам та неурядовим організаціям. Публікація представляє основні 
проблеми, пов'язані із загрозами та захистом дикої фауни вздовж доріг, 
передумови і наслідки проекту, зміст доповідей, представлених на науко-
вій конференції.

з) запуск тематичного веб-сайту – презентація проекту та опис екологічних 
загроз і конфліктів, презентація карти розташування районів конфліктів 
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запланованих швидкісних магістралей з оселищами та екологічними ко-
ридорами диких тварин, презентація досліджень та даних (результатів 
проекту) у форматі PDF.

4. Ефекти реалізації проекту
В рамках реалізації проекту проводився моніторинг всіх ключових ділянок 
існуючих, споруджуваних і проектованих швидкісних доріг:
 • автомагістраль A1 – ділянки: межа Поморського воєводства-Черневіце, 

Пижовіце-Гожички;
 • автомагістраль А2 – ділянка: Нови Томисль – Сьвецко; 
 • автомагістраль А4 – ділянка: Корчова – Згожелец; 
 • автомагістраль А18 – ділянка: Кшижова – Ольшина;
 • швидкісна магістраль S-1– ділянка: Мисловіце – Цешин; 
 • швидкісна магістраль S-3 – ділянка: Щецин – Легніца; 
 • швидкісна магістраль S-5 – ділянка: Гнєзно – Вроцлав; 
 • швидкісна магістраль S-7 – ділянка: Краків-Хижне; 
 • швидкісна магістраль S-8 – ділянка: Варшава-Будзіско;
 • швидкісна магістраль S-11-запланована кільцева дорога Піли і Уйсця;
 • швидкісна магістраль S-19 – ділянки: Соколув Малопольські-Люториж, Іс-

кшиня-Барвінек;
 • швидкісна магістраль S-69 – ділянка: Бєльсько-Бяла-Звардонь.

Результатом моніторингу є розробка карт розташування зон конфліктнів 
з міграційними коридорами і важливими оселищами фауни.

В рамках реалізації проекту проводився моніторинг планувально-про-
ектних процесів, що охоплюють всі швидкісні магістралі, які суттєвим чи-
ном впливають на диких тварин. Здійснювалося співробітництво з головним 
офісом та шістьма філіями Генерального управління магістральних доріг та 
автострад, а також з 16 проектними організаціями, які розробляють доку-
ментацію для окремих ділянок доріг.

В рамках моніторингу процесів прийняття рішень для нових ділянок 
швидкісних доріг співпраця велася з 11 обласними відомствами. Асоціація 
брала активну участь у 18 розглядах документів з питань видачі екологічного 
дозволу – щодо всіх були підготовлені зауваження і висновки про вплив но-
вих доріг на диких тварин. В результаті участі в розглядах було затверджено 
до реалізації (будівництва) близько 30 переходів для тварин (великих і се-
редніх) для захисту безперервності міграційних коридорів.

За результатами моніторингової роботи розроблено Стратегію захисту 
міграційних (екологічних) коридорів у Карпатах, яка включає в себе:
 • карту розташування конфліктних зон в масштабі 1:10 000;
 • пропозиції заходів щодо мінімізації конфліктів – оптимальні локалізації 

та параметри переходів для тварин (13 об'єктів).



68

19–21 вересня 2007 р. у м. Лагув Лубуський була організована конфе-
ренція: «Охорона диких тварин при лінійних інвестиціях (дороги та залізни-
ці) у Польщі». У конференції взяли участь 100 осіб. Учасниками були пред-
ставники державної адміністрації, дорожнього та залізничного управління, 
проектних організацій, природоохоронних служб, неурядових організацій, 
фондів, що надають підтримку проекологічній діяльності в рамках інвести-
цій. Конференція була дуже успішним заходом, спрямованим на розбудову 
міжгалузевої співпраці, про що свідчить активна участь у дискусіях, численні 
пропозиції, проекти спільних заходів та голоси вдячності організаторам із 
пропозиціями організації подібних зустрічей у майбутньому.

15–20 листопада 2007 року в Бистрій було організовано навчальний табір/
семінар під назвою: «Загрози та необхідність захисту диких тварин вздовж 
доріг у Польщі» для студентів природничих наук. Заняття проводили експерти 
з великим науковим та практичним досвідом, і великий акцент робився на ви-
сокому теоретичному рівні семінару та наголосі на ключовій інформації для 
майбутніх фахівців з охорони природи. Зацікавленість учасників (більш ніж 
удвічі більше заявок ніж кількість місць) доводить велике практичне значення 
семінару та підтверджує необхідність організації таких зустрічей.

Інформація щодо реалізації проекту була опублікована на веб-сайті 
www.pracownia.org.pl, який став основним носієм для надання інформації 
всім зацікавленим у цій темі. За підрахунками, кількість відвідувань за весь 
час реалізації проекту становила близько 190 000.

Ця публікація є підсумком реалізації проекту. Вона містить опис природ-
ничих небезпек, пов'язаних з розвитком дорожньої мережі, представляє на-
слідки та досягнення проекту і вказує на необхідність подальших практич-
них заходів щодо захисту фауни під час реалізації нових інвестицій у вигляді 
стратегії захисту міграційних коридорів у Карпатах. Видання широко розпо-
всюджене серед усіх ключових аудиторій у друкованому вигляді та доступне 
в Інтернеті у форматі PDF.

5. Висновки
Пріоритетом у реалізації проекту було впровадження та розвиток міжгалу-
зевої співпраці для ефективного захисту диких тварин під час транспортних 
інвестицій. На практиці це означає, насамперед, створення умов для якнай-
ширшої участі громадськості під час підготовки документації, що стосується 
інвестиційного процесу, та прийняття відповідних адміністративних рішень. 
На основі досвіду, накопиченого в проекті, можна сформулювати ряд ви-
сновків щодо ключових проблем формування оптимальної моделі співпраці 
з охорони природних цінностей при дорожніх інвестиціях.

Участь громадськості, передбачена у процесі прийняття рішення щодо 
видачі екологічного дозволу, полягає у можливості подання зауважень та 
висновків до інформації, яка міститься у звітах з ОВД. Ця форма публічних 
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консультацій, яка випливає безпосередньо з положень Закону про охорону 
навколишнього середовища, має ряд як позитивних, так і негативних аспек-
тів. Позитивними слід назвати наступні:
 • правильно обраний етап консультації – після проведення комплексної 

оцінки впливу на навколишнє середовище та до прийняття рішення про 
локалізацію дороги;

 • можливість формулювання коментарів як щодо питань, що стосуються за-
побігання екологічній шкоді (шляхом вибору оптимального варіанту), так 
і щодо зменшення негативних екологічних наслідків – за допомогою тех-
нічних методів мінімізації (наприклад, будівництво переходів для тварин).

На жаль, вищезазначені позитивні сторони процедури прийняття рішень 
у багатьох конкретних випадках залишаються лише теоретичними припу-
щеннями і відображають лише добрі наміри законодавця. На практиці при 
прийнятті рішень щодо видачі екологічних дозволів спостерігається ряд не-
гативних практик, які прямо впливають на масштаби подальшого впливу за-
планованих інвестицій на природне середовище. Найважливіші з них:
 • для більшості автострад та деяких швидкісних магістралей у процедурах 

ОВД не проводився порівняльний аналіз варіантів розташування, оскіль-
ки ці дороги раніше отримали рішення щодо локалізації (згідно зі старим 
законом), а видача екологічного дозволу трактувалась лише як доповне-
ння до необхідної документації – результат: дуже велика кількість пере-
тинів з територіями мережі Natura 2000, що була введена після затвер-
дження траси доріг;

 • тривалий період підготовки дорожніх інвестицій означає, що для при-
швидшення процесу проектна документація дуже часто готується до або 
під час прийняття рішень щодо видачі екологічного дозволу – це призво-
дить до того, що врахування всіх зауважень та висновків представників 
громадськості автоматично пов'язане зі змінами в проектах, що викликає 
сильний опір з боку проектантів та інвесторів – результат: значні трудно-
щі з урахуванням будь-яких коментарів та висновків громадськості, на-
віть тих, що не викликають жодних істотних сумнівів і не мають додатко-
вих фінансових наслідків;

 • проведені процедури та звіти з ОВД для доріг часто мають неточності та 
суттєві недоліки, обумовлені відсутністю необхідних вихідних даних, ви-
користанням невідповідної методології, коротким часом розробки тощо – 
ефект: виникає велика кількість коментарів та висновків, які вказують на 
необхідність внесення багатьох суттєвих змін та доповнень до звітів з ОВД, 
а іноді навіть на необхідність повторного виконання процедури;

 • звіти з ОВД дуже часто пропонують методи мінімізації наслідків до-
рожнього впливу, які є неефективними та недостатніми щодо існуючих 
загроз – це стосується насамперед місць перетину доріг з коридорами 
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міграції тварин та будівництва необхідної кількості переходів для тва-
рин – результат: представлені коментарі та висновки зазвичай містять 
пропозиції багатьох змін та доповнень.

Консультації з громадськістю, що випливають із Закону про охорону на-
вколишнього середовища на етапі винесення рішень про екологічні умови, 
в даний час є основною причиною затримки дорожніх інвестицій. Надані під 
час консультацій зауваження та висновки викликають:
 • необхідність внесення значних змін до готової проектної документації;
 • необхідність внесення суттєвих коректив до бюджетів і планів фінансу-

вання інвестицій;
 • відсутність належних фінансових ресурсів для впровадження додаткових 

заходів, пов'язаних із вищезазначеною мінімізацією впливу на довкілля.

З вищевказаних причин коментарі та висновки, подані природоохорон-
цями, часто відхиляються, що в свою чергу призводить до блокування дже-
рел фінансування інвестицій або використання законних засобів оскаржен-
ня адміністративних рішень.

Додатковою проблемою, пов'язаною з процедурами прийняття рішень 
про видачу екологічного дозволу, є спосіб, яким справи за участі громад-
ськості розглядаються різними установами в Польщі – деякі відомства мають 
добре функціонуючі механізми, а деякі проводять процедури з порушенням 
основних принципів демократії та чинних правових стандартів. Основними 
претензіями щодо вирішення справ відповідними структурами є:
 • ускладнений доступ до інформації – відсутність можливостей або великі 

труднощі з обміном матеріалами через Інтернет та пошту; тривалий час 
очікування на надання інформації;

 • затримка публічного оголошення інформації;
 • публікація неповної і незрозуміло сформульованої інформації;
 • відсутність відповідних знань та досвіду у працівників адміністрацій, щоб 

реагувати по суті на повідомлення та коментарі, що надходять.

Дуже часто спостерігається відсутність партнерських відносин з боку ін-
весторів або проектантів, а також нехтування думками та коментарями, по-
даними природоохоронцями. Відсутність конструктивної співпраці означає, 
що неурядові організації змушені шукати інші рішення та процедури для 
захисту зникаючих природних цінностей.

Оптимальна модель участі громадськості в розробці дорожніх інвестицій 
повинна передбачати початок співпраці / консультацій на ранньому етапі – 
бажано під час техніко-економічного та екологічного дослідження I етапу 
(ТЕЕД I), коли розглядаються всі можливі варіанти розташування доріг. Клю-
човим елементом ефективного та оптимального узгодження економічних 
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інтересів з потребами захисту фауни є якнайширша співпраця проектантів 
з природоохоронцями вже на стадії розробки концепційних документів. Всі 
зауваження, висновки та думки набагато легше взяти до уваги та викорис-
товувати на початкових етапах планування, уникаючи затримок у здійсненні 
інвестицій через екологічні аспекти.
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II. Загрози функціонуванню  
міграційних (екологічних) коридорів 
у Польщі

1. Ефекти екологічного бар'єру
Екологічні (міграційні) коридори повинні мати оселищні умови, що відпо-
відають екологічним уподобанням окремих видів фауни, і створювати від-
повідні укриття та можливість для харчування (у випадку коридорів, які 
використовуються для міграції та переміщення особин на великій відста-
ні). Структура коридору може бути безперервною (наприклад, компактний 
лісовий комплекс, великі площі луків у долинах річок) або перерваною (на-
приклад, мозаїка полів та лісів) – за умови, що відстань між ключовими ді-
лянками оселищ не перешкоджає руху тварин. Для належного функціону-
вання екологічні (міграційні) коридори повинні бути вільні від екологічних 
бар'єрів, наявність яких заважає або повністю гальмує рух видів, які користу-
ються коридорами. Екологічні бар'єри виникають головним чином внаслідок 
порушення фізичної безперервності коридорів через:
 • наявність великих сільськогосподарських площ шириною понад 0,5 км;
 • наявність територій щільної забудови – переважно суцільна лінійна за-

будова сільських та приміських районів;
 • перетин міграційного коридору об'єктом лінійної інфраструктури, та-

ким як дороги, залізниці, лінії електропередач, трубопроводи, канатні 
дороги.

Фото 1. Екологічні 
бар'єри створюються 
переважно зонами 
щільної житлової 
забудови та лінійної 
інфраструктури.
Фото R. Kurek
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В результаті дії екологічних бар'єрів виникає низка негативних природ-
ничих ефектів, більшість з яких є наслідком поділу ландшафту та оселищ на 
менші ділянки з обмеженим та ускладненим контактом між організмами, що 
їх населяють. Поділ ландшафту призводить до:
а) фрагментації та ізоляції популяцій тварин та їх оселищ;
б) обмеження можливості користування ареалами через зупинку міграції, 

пов'язаної з харчуванням та пошуком місць для притулку;
в) обмеження та гальмування міграції та далеких мандрівок – обмеження 

видової експансії та колонізації нових оселищ;
г) обмеження генетичного потоку та зменшення генетичної мінливості в по-

пуляції;
д) зменшення місцевих популяцій і, як наслідок, зменшення біорізноманіття 

територій оселищ, розділених екологічними бар'єрами.

Екологічні бар'єри, пов'язані з впливом дорожньої інфраструктури, мають 
форму:
а) фізичного бар'єру – фізичне перешкоджання руху тварин в результаті 

штучних змін рельєфу, побудови захисних огорож, наявність антропоген-
них об'єктів (об'єкти та пристрої контролю дорожнього руху, пристрої для 
підвищення безпеки руху);

б) психофізичного бар'єру – відлякування тварин та уникання присутності 
окремих їх особин поблизу доріг в результаті наявності впливів, пов'язаних 
з рухом транспортних засобів (шум, світло, хімічні викиди).

Екологічний бар'єр, пов'язаний з дорожнім рухом, – це комплексний ефект 
впливу смертності, фізичних обмежень, змін навколишнього середовища та 
негативних впливів, які обмежують здатність видів перетинати дорогу.

2. Впливи, що формують екологічний бар'єр
Впливи доріг, внаслідок яких формуються фізичні бар'єри:
а) зміни рельєфу місцевості – це основний фактор, що впливає на створен-

ня фізичного бар'єру для переміщення тварин у випадку доріг без захис-
них огорож; модифікація природного рельєфу є результатом проходжен-
ня колії дороги по насипах або виїмках, а також будівництва глибоких 
відкритих дренажних канав;

б) захисні огорожі є найефективнішим і найпоширенішим методом обме-
ження аварій та дорожніх зіткнень за участі тварин вздовж швидкісних 
магістралей, і одночасно вони становлять екологічний бар'єр фізичного 
характеру для всіх груп тварин, крім птахів та комах, здатних до активно-
го польоту;
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в) пристрої безпеки дорожнього руху (енергопоглинаючі бар'єри) – бар'єри, 
встановлені вздовж узбіч дороги, створюють фізичний бар'єр для тварин 
селективного характеру, оскільки вони впливають лише на ті групи тва-
рин, розміри тіла та спосіб руху яких не дозволяють ефективно прохо-
дити під або над існуючими пристроями. Для дрібних тварин бар'єрний 
ефект відсутній. У випадку великих ссавців фізичний бар'єр має частко-
вий характер – ускладнює пересування.

Фото 2. Застосування 
енергопоглинаючих 
бар'єрів на узбіччях 
доріг без огорож пере-
шкоджає руху тварин 
(швидкісна магістраль 
S-6, кільцева дорога 
Триміста (міської 
агломерації Гданська, 
Сопота і Гдині).
Фото R. Kurek

Фото 3. Захисні огорожі дуже 
важливі для безпеки дорожнього 
руху, але створюють бар'єр фізич-
ного характеру. Фото R. Kurek

Фото 4. Модифікації природного рельєфу ство-
рюють фізичний бар'єр для пересування тварин. 
Фото R. Kurek
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Впливи доріг, які формують психофізичний бар'єр.
а) Інтенсивність руху транспортних засобів – психофізичний бар'єр форму-

ється викидами фізичної та хімічної природи, рівень яких безпосередньо 
пов'язаний з інтенсивністю руху транспорту. Від обсягу руху залежать і 
смертність тварин на дорогах, і кількість тварин, які не намагалися пере-
ходити дорогу через страх – створення психофізичного бар'єру. Дороги 
з інтенсивністю руху понад 1 тис. автомобілів/добу є значною перешко-
дою у пересуванні більшості наземних тварин. При інтенсивності руху до 
2,5 тис. автомобілів/добу, незважаючи на високу смертність, порівняно 
високий відсоток спроб перейти дорогу є успішним. При інтенсивності 
руху понад 10 000 автомобілів/добу тварини відчувають такий сильний 
страх, що лише невелика їх частина намагається перейти дорогу. Незва-
жаючи на те, що менше тварин гине на дорозі з більш інтенсивним ру-
хом, це збільшує негативний вплив дороги як екологічного бар'єру, і, як 
наслідок, призводить до значно гірших наслідків для популяцій. Рівень 
психофізичного бар'єру значною мірою залежить від структури дорож-
нього руху та його щоденного розподілу. При великій частці транзитних 
вантажних перевезень (усі швидкісні магістралі в Карпатах) і смертність 
тварин, і стримуючий ефект значно зростають – головним чином через 
добовий розподіл, який є відносно рівномірним і не падає суттєво про-
тягом ночі, коли відбуваються інтенсивні міграції тварин.
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III. Захист міграційних  
(екологічних) коридорів  
при дорожніх інвестиціях

Захист екологічних коридорів вимагає виконання серйозних заходів, пов'я-
заних із підтриманням безперервності добре функціонуючих коридорів та 
заходів щодо відновлення тих коридорів, що містять екологічні бар'єри, які 
стримують рух тварин вздовж їх протяжності.

Основним інструментом відновлення безперервності коридорів є за-
ліснення сільськогосподарських територій в рамках реалізації програм 
збільшення лісистості, пов'язаних з управлінням лісами та розвитком і 
трансформацією сільських територій. Ефективне управління коридорами 
(включаючи охорону від забудови) вимагає врахування їх маршрутів та 
вимог захисту у просторовому плануванні на регіональному та місцево-
му рівнях.

Найважливішим правилом, якого слід дотримуватись при плануванні но-
вих дорожніх інвестицій, є уникнення їх конфліктів з екологічними коридо-
рами, що пов'язані насамперед із найменш екологічно шкідливим маршру-
том нової дороги. Прийняття рішення щодо локалізації повинно базуватися 
на врахуванні знань про охорону довкілля та провденні відповідних дослі-
джень, які дозволять вибрати найменш шкідливий для навколишнього се-
редовища варіант. Якщо інвестиція повинна перетнути коридори міграції 
тварин, її маршрут слід обирати таким чином, щоб перетнути якомога менше 
коридорів мінімальної ширини, що значно полегшує визначення оптималь-
ного місця побудови переходу для тварин.

Переходи для тварин є основним методом мінімізації бар'єрного впливу 
доріг на дику природу і виконують дві основні функції:
а) створюють умови для життя тих тварин, чиї ареали перетинає дорога – 

тварини повинні мати можливість користуватися середовищем, розташо-
ваним по обидва її боки;

б) забезпечують міграцію та поширення особин, які пересуваються на ве-
ликі відстані – ключова функція переходів для тварин, особливо для за-
хисту рідкісних видів зі значними просторовими вимогами.

Переходи для тварин слід будувати на усіх дорогах із захисними ого-
рожами та на інших дорогах, інтенсивність руху на яких перевищує 10 тис. 
автомобілів/добу. У випадку доріг з меншим рухом тваринам слід дати мож-
ливість рухатися вздовж дорожнього покриття, що вимагає проектування її 
траси з незначним відхиленням від рівня прилеглої території – слід уникати 
насипів та виїмок понад 2 м та нахилу схилів більше 1: 2.
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Ефективність переходів для тварин залежить від багатьох факторів, які 
слід враховувати при проектуванні, будівництві та експлуатації дороги. Най-
важливішими з них є:
 • правильне розташування переходів;
 • адекватна щільність об'єктів;
 • вибір відповідного типу та параметрів переходу відповідно до ландшаф-

ту, екологічної ситуації та видів тварин, яким повинен служити перехід;
 • диференціація видів переходів в околицях, щоб усі види тварин з різни-

ми екологічними вимогами могли переходити дорогу;
 • належне освоєння земель на підходах та під'їзних шляхах до переходів, 

а також на їх поверхні;
 • належне обслуговування та охорона переходів.

Фото 6. Захисні рос-
линні насадження 
вздовж швидкісної 
дороги B33 у Німеччи-
ні, вдалині – верхній 
перехід для тварин 
(зелений міст Хоге-
ройт, ширина 35 м)
Фото R. Kurek

Фото 5. Переходи для 
тварин слід будувати 
на односмугових до-
рогах, якщо інтен-
сивність руху на них 
перевищує 10 000 ав-
томобілів/добу (на-
ціональна дорога № 5, 
поблизу Стеншева).  
Фото R. Kurek
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Для зменшення смертності тварин на дорогах можна використовувати 
обмеження швидкості до 70 км/год (50 км/год в районах особливо частих 
зіткнень), активні системи попередження та системи обмеження швидкості, 
противідблискові та захисні огорожі. Огорожі є основним методом, що за-
стосовується на швидкісних автотрасах.

Мінімізація впливу психофізичного бар'єру в межах міграційних коридо-
рів полягає у таких захисних заходах:
а) спорудження противідблискових щитів (екранів) – вони захищають тва-

рин від засліплення проїжджаючими транспортними засобами; екрани 
повинні розташовуватися насамперед на поверхні та поблизу переходів 
для тварин;

б) будівництво шумозахисних екранів, які знижують рівень шуму в районах, 
прилеглих до дороги; їх слід використовувати у разі виявлення значного 
впливу на конкретні види тварин;

в) впровадження захисних та ізолюючих насаджень рослин, які зменшують 
шум та хімічні викиди на прилеглих до дороги ділянках.
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IV. Переходи для тварин –  
параметри і типи конструкцій 

1. Переходи із суто екологічними функціями
а) Перехід по дорожньому покриттю. Це найпростіший перехід, який по-

лягає у залишенні фрагмента дороги без огорожі. 
Рекомендації:

 • мінімальна ширина переходу – 200 м, рекомендована – більше 500 м. 
 • дорога на ділянці такого переходу повинна проходити на рівні навко-

лишньої території або лише трохи відрізнятися по висоті.
 • дорога на ділянці переходу не повинна мати освітлювальних та захисних 

огороджень. 
 • відрізок дороги повинен мати постійне обмеження швидкості або мати ак-

тивні системи обмеження швидкості до 50 км/год. (принаймні в нічні години). 

б) Великий верхній перехід, т. зв. ландшафтний міст (фото 1). Це перехід 
у  вигляді великого віадуку над дорогою. Будова таких переходів реко-
мендується в особливо цінних природних територіях
Рекомендації:

 • мінімальна ширина ≥ 80 м.
 • ширина переходу плавно збільшується (у формі лійки) у напрямку до 

основи підходів до переходу в обидві сторони, створює форму подвійної 
параболи у вертикальній проекції.

в) Верхній перехід, т. зв. зелений міст (фото 2). Перехід у вигляді віадуку над 
дорогою. Будівництво таких переходів рекомендується в першу чергу для 
пересування великих копитних ссавців. 
Рекомендації:

 • мінімальна ширина в найвужчій центральній частині – 35–80 м;
 • ширина повинна плавно збільшуватися (лійкоподібно) до основи підходів 

в обидві сторони – форма подвійної параболи у вертикальній проекції;
 • відношення ширини до довжини повинно складати > 0,8.

г) Нижній перехід під естакадою (фото 3). Прокладання дороги над по-
верхнею землі на естакаді з перетинанням великих поперечних западин 
місцевості, як правило, пов'язаних з водотоками. Найбільш ефективне рі-
шення пов'язане із підтримкою екологічної безперервності долин річок. 
Рекомендації:

 • висота від поверхні землі ≥ 5 м – у зоні, доступній для тварин; 
 • ширина прольоту > 15 м; 
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 • збереження існуючої рослинності під естакадою або її відновлення но-
вими насадженнями.

д) Великий нижній перехід. Перехід у вигляді віадуку під дорогою (у до-
рожньому насипі) прямокутного або еліптичного перерізу. Будівництво 
таких переходів рекомендується насамперед для пересування великих 
копитних ссавців. 
Рекомендації:

 • мінімальні розміри (переріз): ширина ≥ 15 м, висота ≥ 3,5 м; 
 • коефіцієнт відносної вузькості ≥ 1,5; 
 • у випадку двосмугових проїзних частин рекомендується додатково освіт-

лювати поверхню переходу, використовуючи отвори або прорізи для 
освітлення в смузі, що розділяє дорогу – якщо конструкція дороги це до-
зволяє.

е) Середній нижній перехід. Конструкція схожа на великий перехід, відріз-
няється лише розмірами. Перехід призначений насамперед для копитних 
середніх розмірів. 
Рекомендації:

 • мінімальні розміри (переріз): ширина ≥ 6 м, висота ≥ 2,5 м; 
 • коефіцієнт відносної вузькості ≥ 0,7;
 • у випадку двосмугових проїжджих частин дороги рекомендується до-

датково освітлювати поверхню переходу за допомогою освітлювальних 
отворів або прорізів у розділовій смузі – якщо це дозволяє конструкція 
об'єкта.

є) Малий нижній перехід (фото 9, 10). Перехід у вигляді проходу під доро-
гою. Об'єкт призначений в основному для дрібних ссавців. 
Рекомендації:

 • мінімальні розміри (переріз): ширина ≥ 2 м, висота ≥ 1,5 м; 
 • коефіцієнт відносної вузькості ≥ 0,07; 
 • поверхня переходу повинна бути покрита матеріалом природного похо-

дження.

ж) Переходи для земноводних (фото 11). Перехід прямокутного (рекомен-
дованого) або еліптичного перерізу у вигляді проходу під дорогою. Пере-
ходи розташовані на маршрутах сезонних міграцій земноводних і пови-
нні складатися з групи 2–4 проходів, розташованих на відстані 50 м один 
від одного. Спеціалізовані переходи використовуються майже виключно 
земноводними. 
Рекомендації:

 • мінімальні розміри: ширина 1,0 м, висота 0,75 м;
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 • пропускні труби інтегровані з системою направляючих огорож і виготов-
лені з С-подібних збірних залізобетонних елементів висотою 40-60 см 
(опис – пункт 3.1е);

 • поверхня переходу повинна бути вкрита матеріалом природного похо-
дження.

2. Комбіновані переходи – поєднання 
екологічних та економічних функцій
а) Комбінований нижній перехід. Об'єкти під дорогою, в насипі, побудовані 

переважно для господарських цілей, що додатково виконують екологічні 
функції. Розрізняють такі типи цих об'єктів:

 • Розширені мости для середніх і великих водотоків (фото 4. 8) – призна-
чені головним чином для пересування великих і середніх ссавців. 

Рекомендації:
 • Розширений міст повинен охоплювати широку смугу берега вище рівня 

затоплення – бажано по обидва боки водотоку. 
 • Мінімальні розміри (для одного берега): висота: ≥ 3,5 м – для струмків та 

малих річок, ≥ 5 м – для великих річок; ширина ≥ ширині водотоку. 
 • Поверхня, призначена для тварин, повинна мати природний покрив, 

включаючи родючий шар ґрунту на сонячній стороні, де слід підтримува-
ти розвиток рослинності шляхом висаджування чагарників та природно-
го поновлення трав'янистої рослинності і багаторічних насаджень. 

 • У випадку двосмугових проїзних частин рекомендується додатково освіт-
лювати поверхню переходу, використовуючи отвори або прорізи для освіт-
лення в смузі, що розділяє дорогу – якщо конструкція дороги це дозволяє.
 

б) Нижні переходи, поєднані з дорогою для великих і середніх тварин (фото 7) – 
призначені головним чином для пересування великих і середніх ссавців.
Рекомендації:

 • Дорога, розташована на поверхні переходу, повинна мати мінімальний 
рух транспорту і може використовуватися максимум для обслуговування 
доступу до одиночних будівель або сільських хуторів. 

 • Покриття дороги не може бути асфальтованим чи бетонним; дозволяєть-
ся в разі потреби зміцнювати поверхню природними матеріалами.

 • Мінімальні розміри (призначеної для тварин частини): висота ≥ 3,5 м – 
для великих тварин, ≥ 3,0 м – для середніх тварин; ширина ≥ 8,0 м. 

 • У випадку двосмугових проїзних частин рекомендується додатково освіт-
лювати поверхню переходу, використовуючи отвори або прорізи для освіт-
лення в смузі, що розділяє дорогу – якщо конструкція дороги це дозволяє.
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с) Переходи (водостоки), поєднані з водотоками для дрібних тварин – при-
значені головним чином для пересування малих ссавців і плазунів.
Рекомендації:

 • Водотік (потік, канал, канава) повинен розташовуватися в центральній 
частині перерізу водостоку;

 • Мінімальні розміри: висота ≥ 1,0 м (рекомендована ≥ 1,5 м), ширина по-
винна бути втричі більшою за ширину водотоку.

В результаті проведених до цього часу досліджень щодо функціонування 
переходів для тварин (наприклад, Pfister et al. 1997, Iuell et al. 2003, Forman 
et al. 2003) вздовж лінійної інфраструктури було показано, що найбільш 
ефективними і в той же час найбільш універсальними з екологічної точки 
зору є такі конструкції:
а) естакади > 6 м заввишки і довжиною прогону > 20 м,
б) великі верхні переходи (зелені ландшафтні мости) шириною > 40 м.

Фото 2. Великий верх-
ній перехід (зелений 
міст, ширина 35 м), 
автострада А4 по-
близу Глівіце.
Фото R. Kurek

Фото 1. Ландшаф-
тний міст Вайгер-
хольц (ширина 80 м), 
швидкісна дорога 
B31n у Німеччині.
Фото R. Kurek
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Фото 4. Великий 
нижній перехід під 
розширеним мостом – 
міст через річку Гвда, 
кільцева дорога Піла 
ДК № 11.
Фото R. Kurek

Фото 5. Великий верх-
ній перехід у поєднан-
ні з господарською до-
рогою – район мосту 
Гіршвег (ширина 80 м), 
швидкісна дорога 
B31n у Німеччині.
Фото R. Kurek

Фото 3. Великий 
нижній перехід під 
естакадою (будується) 
у долині потоку Баб-
ська Студня, швидкіс-
на дорога S-1.
Фото R. Kurek
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Фото 7. Великий 
нижній перехід у по-
єднанні із господар-
ською (ґрунтовою) 
дорогою – швидкісна 
дорога S-6 (кільцева 
дорога Триміста)
Фото R. Kurek

Фото 8. Середній ниж-
ній прохід під розши-
реним мостом – міст 
через Шерокий Поток, 
швидкісна дорога S-1, 
біля Бельсько-Бяли
Фото R. Kurek

Фото 6. Великий ниж-
ній перехід у поєднан-
ні з залізницею –  
автострада А4, по-
близу Глівіце. 
Фото R. Kurek
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Фото 10. Овальний 
перехід (водопропус-
кна труба) для дрібних 
тварин – кільцева 
дорога м. Піла, націо-
нальна дорога № 11
Фото R. Kurek

Фото 11. Перехід 
для земноводних із 
огорожею в Єленьові 
(Національний парк Гір 
Столових).
Фото R. Kurek

Фото 9. Прямокутний 
перехід для дрібних 
тварин під місцевою 
дорогою на півдні 
Німеччини.
Фото R. Kurek
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Таблиця 1. Придатність окремих типів переходів для різних видів та груп тварин: ++ дуже 
придатний і часто вживаний, + придатний, +/– використовується у певних ситуаціях або 
залежно від параметрів, – не придатний (згідно з Jędrzejewski et al. 2003, 2006).

Вид переходу

Користування переходами

Лось Олень

Ко-
зуля, 

дикий 
кабан

Вовк, 
рись, 
вед-
мідь

Бор-
сук, 
лис, 

заєць

Дрібні 
ссавці 

(гризуни, 
кома-
хоїдні, 

куницеві)

Видра, 
бобер

Земно-
водні

Переходи по по-
верхні дороги 
(відрізки дороги без 
огорожі)

++ ++ ++ + +/–

+/–  
залеж-
но від 

ширини 
дороги

+/–  
залеж-
но від 
локалі-

зації

–

Верхні переходи 
над дорогою > 35 м 
ширини

+ ++ ++ + ++ + – +/–

Переходи під ви-
сокими віадуками 
> 5 м висоти

++ ++ ++ ++ ++ ++ + +

Переходи під роз-
ширеними мостами 
(при водотоках) 
> 5 м висоти

++ + + ++ + ++ ++ ++

Нижні переходи 
(тунелі) великих роз-
мірів > 3,5 м висоти

+/– + ++ ++ ++ ++ + +/–

Нижні переходи 
(тунелі) середніх 
розмірів 2,5–3,5 м 
висоти

– +/– + +/– ++ ++ + +/–

Нижні переходи (ту-
нелі) малих розмірів 
1–2 м висоти

– – – – ++ ++ + +/–

Модифіковані 
водопропуски > 1 м 
висоти

– – – – +/– + + +

Проходи для земно-
водних – – – – – +/– – ++

Поєднані верхні і 
нижні переходи ве-
ликих розмірів, які 
використовуються 
людьми

+/– +/– + – + + +/– +/–
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Таблиця 2. Рекомендована максимальна відстань між переходами для різних груп 
тварин залежно від категорії району, який перетинає дорога. Переходами для вели-
ких видів можуть користуватися менші види (згідно з Jędrzejewski et al. 2003, 2006).

Категорія території 
та структура оселищ, 
що перетинаються 

дорогою

Максимальна відстань між переходами для окремих груп тварин

Ссавці з ве-
ликими інди-
відуальними 
ареалами та 
тривалими 
щоденними 
міграціями 
(зубри, лосі, 
олені, вовки, 

рисі, ведмеді)

Ссавці 
з аре-
алами 

середньої 
величина 
(козуля, 
дикий 
кабан)

Середні та 
дрібні ссавці 
з меншими 

просторовими 
вимогами 

(борсук, ли-
сиця, куниця, 

ласка, гор-
ностай, дрібні 

гризуни, 
комахоїдні 

ссавці)

Земно-
водні 
ссавці 
(видра, 
бобер, 
тхір)

Земноводні

Міграційні ко-
ридори тварин 
континентального 
чи національного 
значення

1–2 км 1 км 0,5 км – –

Території, що при-
лягають до націо-
нальних парків та 
заповідників

2 км 1 км 0,5 км –

У місцях 
масових 
сезонних 
міграцій 

кожні 50 м, 
в інших – 

кожні 100 м

Ландшафтні парки, 
території мережі 
Natura 2000

2–3 км 1 км 0,5 км – як вище

Великі суцільні 
лісові комплекси 3 км 1 км 0,5 км – як вище

Водно-болотні угід-
дя, околиці водойм 
і водотоків

3 км 1 км 0,5 км 1 км як вище

Мозаїка ліс-поле 4–6 км 2–3 км 0,5 км – як вище

Великі площі полів – 3 км 1 км – як вище

Забудовані 
території – – 1 км – як вище
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V. Стратегія захисту  
екологічних коридорів  
для диких тварин у Карпатах

1. Мета стратегії
Основні цілі:

 • підтримання безперервності екологічних (міграційних) коридорів євро-
пейського, національного та регіонального значення;

 • підтримка функціональної безперервності лісових та водно-болотних угідь 
європейського, національного та регіонального значення, з особливим ак-
центом на територіях, що охороняються в рамках мережі Natura 2000;

 • збереження можливості вільного пересування та міграції видів фауни 
з високими просторовими вимогами, з особливим акцентом на великих 
хижих ссавців.

Детальні цілі:
 • виявлення та інвентаризація конфліктних зон між трасами швидкісних 

магістралей та напрямками екологічних коридорів;
 • оцінка впливу магістральної мережі доріг на безперервність територій 

оселищ та екологічних коридорів;
 • розробка пропозицій щодо уникнення та мінімізації окремих конфліктів 

шляхом зміни маршрутів запланованих доріг, а також технічних рішень та 
спеціалізованих конструкцій (переходів для тварин).

2. Екологічні коридори в Карпатах
Мережа екологічних коридорів в Карпатах, представлена   в цьому дослі-
дженні, охоплює пов'язані з наземними середовищами існування коридори 
з особливим акцентом на ліси і базується на результатах попередніх проек-
тів, пов'язаних із встановленням коридорів у національному масштабі (Liro 
1995, 1998, Kiczyńska and Weigle 2003, Jędrzejewski та інші 2004, Jędrzejewski 
et al. 2005). В рамках реалізованого проекту перебіги коридорів, встановле-
них іншими авторами, були деталізовані шляхом проведення інвентаризації 
та польових досліджень. Додатково проведено перевірку і актуалізацію на-
ведених районів конфліктів з огляду на новостворені та заплановані інфра-
структурні інвестиції та розвиток територій забудови.

На території Польщі виділено сім основних міграційних коридорів, роль 
яких полягає у забезпеченні зв'язку між оселищами по всій країні. Кожен 
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з головних коридорів має ряд відділень – додаткові коридори (Jędrzejewski 
et al., 2005). У Карпатах пролягають такі коридори:
 • Південний коридор: Бещади – Гори Слонне – Перемишльське передгір'я 

– Диновське передгір'я – Стшижовське передгір'я, Цєнжковіцке передгір'я – 
Бескид Виспови – Горце – Бескид Маковські – Бескид Живецькі – Бескид 
Сілезький- Сілезьке передгір'я – Пшчиньсько-Кобірські Ліси – Рудзькі Ліси.

 • Карпатський коридор: Бещади – Бескид Ніски – Бескид Сондецькі – 
Пєніни – Татри.

Коридори в Карпатах мають транскордонний характер – Південний ко-
ридор пов'язаний з лісами України та Словаччини в районі Бещад, Гір Слон-
них та Перемишльського передгір'я; Карпатський коридор на всій довжині 
пов'язаний з лісовими ділянками української та словацької сторін. Загальна 
площа встановлених коридорів становить приблизно 12 200 км2. Обидва ко-
ридори мають європейське значення для підтримки безперервності оселищ 
та функціональної цілісності всієї Пущі Карпатської. Коридори мають клю-
чове значення для збереження постійних і життєздатних популяцій великих 
ссавців (особливо великих хижаків) у всій польській частині Карпат, дозво-
ляючи міграцію та пересування особин у напрямку схід-захід. Представлена   
мережа коридорів (рис. 1) має велике значення для підтримання функціо-
нального зв'язку найцінніших ділянок оселищ в Карпатах, у тому числі тих, 
що охороняються в рамках мережі Natura 2000 та з уваги на національне 
законодавство. Коридори та оселища утворюють загальну мережу природ-
ничо цінних територій.

3. Загрози для функціонування  
міграційних (екологічних) коридорів 
у Карпатах
У районі Карпат, в межах головної мережі коридорів, спостерігаються всі 
ключові фактори, які створюють екологічні бар'єри:
а) великі безлісні ділянки та низький ступінь лісистості в коридорах:
 • між Сілезьким Бескидом та Пшщиньсько-Кобірськими лісами,
 • між Бескидом Живецьким та Бескидом Сондецьким,
 • між передгір'ям Цєнжковіцкім та Низьким Бескидом;

б) компактна забудова у сільській місцевості, яка перешкоджає ходу кори-
дорів, є у районах:

 • околиці Конякова – між Бескидом Живецьким та Бескидом Сілезьким;
 • долини Попрада – в Облазах Рицерських, Млодові та Сухей Струдзі;

 



90

в) конфлікти між коридорами та швидкісними дорогами (існуючими та пла-
нованими) (рис. 2):

№ дороги Локалізація місця 
конфлікту Опис конфлікту

Швидкісна дорога 
S-7 (запланована)

Спитковіце –  
Подвільк

Перетин міграційного коридору фауни 
міжнародного значення. Ключовий кори-
дор для групи великих ссавців, включаю-
чи великих хижаків (вовк, рись, ведмідь); 
ділянка найважливішого міграційного 
коридору в Карпатах.

Яблонка – Хижне 
і Хижне – держав-

ний кордон 

Перетин міграційного коридору фауни 
національного значення. Коридор, необ-
хідний для всієї групи великих ссавців, 
включаючи великих хижаків.

Швидкісна дорога 
S-19 (запланована)

Дукля – Барвінек Перетин міграційного коридору фауни 
міжнародного значення. Ключовий кори-
дор для всієї групи великих ссавців, вклю-
чаючи великих хижаків; найважливіший 
міграційний коридор у Східних Карпатах.

Швидкісна дорога 
S-69 (будується)

Лялікі-Звардонь Перетин міграційного коридору між-
народного значення, необхідного для 
пересування тварин по Карпатах і далі 
до Західної Європи. Цей коридор є 
традиційним шляхом міграції тварин – як 
великих хижаків (ведмідь, вовк, рись), так 
і великих копитних (олені, козулі).

Національна дорога 
№ 47 (Закопянка)

Рдзавка –  
Клікушова

Перетин коридору міжнародного значення. 
Ключовий коридор для всієї групи великих 
ссавців, включаючи великих хижаків (вовк, 
рись, ведмідь); ділянка найважливішого 
міграційного коридору в Карпатах.

4. Охорона міграційних (екологічних) 
коридорів біля доріг у Карпатах
Захист безперервності екологічних коридорів у ключових районах конфліктів 
з дорогами в Карпатах вимагає будівництва 14 переходів для тварин з па-
раметрами, що відповідають вимогам великих та середніх ссавців (табл.  1). 
Наведені розміри є мінімальними значеннями. Вказані місця вимагають більш 
детальної інформації на етапі процедур ОВД для окремих ділянок дороги. 
Представлена   пропозиція стосується безперервності коридорів надрегіональ-
ного значення для великих та середніх лісових ссавців.
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Ефективна мінімізація впливу запланованих доріг на дику природу вима-
гає проектування додаткових переходів для дрібних ссавців, земноводних 
та плазунів відповідно до існуючих потреб та екологічних загроз.

Запропоновані пункти переходу будуть придатними для таких видів тварин:
 • великі ссавці, що мешкають у лісових оселищах: олень, кабан, вовк, рись, 

ведмідь;
 • середні ссавці, що зустрічаються в лісових та мозаїчних районах: косуля, 

лисиця, дика кішка;
 • дрібні тварини: куницеві, гризуни, комахоїдні та (частково) земноводні, 

плазуни і безхребетні.

Рисунок 2. Конфлікти в перебігу міграційних (екологічних) коридорів з головною 
дорожньою мережею (за Jędrzejewski i in. 2003, 2006)
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Усі переходи, наведені в таблиці вище, повинні бути з'єднані системою 
захисних огорож, яка також виконує функцію скеровування тварин для пе-
реміщення до переходу. Огорожі повинні мати такі параметри:
 • мінімальна висота (над землею):
 • для лісових ділянок та польово-лісових ландшафтів (ключові види: благо-

родний олень) – 240 см;
 • для інших територій (ключові види: козуля, кабан) – 220 см;
 • виготовлення з металевої сітки з металевими стовпами;
 • сітка повинна мати змінний розмір вічок – звужується донизу;
 • сітка повинна бути закопана під землею на глибину мін. 30 см.

Фото 2. Національна 
дорога № 7 (заплано-
вана S-7) на ділянці: 
Спітковіце-Подвілк – 
зіткнення з міграцій-
ним коридором між-
народного значення.
Фото R. Kurek

Фото 1. Національна 
дорога № 7 (заплано-
вана S7) на ділянці: 
Хижне – державний 
кордон – зіткнення 
з міграційним кори-
дором національного 
значення. 
Фото R. Kurek



94

Побудовані переходи для тварин повинні відповідати принципу якнай-
кращої інтеграції з навколишнім ландшафтом, щоб забезпечити:
а) мінімізацію ефекту «стороннього елемента» в ландшафтній структурі є 

важливою умовою використання переходу великими ссавцями;
б) забезпечення зручних місць для укриття та харчування є необхідними 

умовами використання переходу дрібними ссавцями, птахами, безхре-
бетними.

Усі переходи повинні мати належним чином упорядковані територію та 
безпосереднє оточення шляхом:
 • укладання на поверхні переходів шару землі мінімальною товщиною 

80 см, включаючи не менше 50 см родючого грунту;
 • формування трав'янистого рослинного покриву на поверхні верхніх пе-

реходів та під поверхнею нижніх переходів шляхом посіву середніх і ви-
соких трав (на сонячній стороні);

Фото 4. Національна 
дорога № 47, ділянка: 
Рдзавка – Клікушова – 
зіткнення з міграцій-
ним коридором між-
народного значення.
Фото R. Kurek

Фото 3. Національна 
дорога № 19 (заплано-
вана S-19) на ділянці: 
Дукла – Барвінек – зі-
ткнення з міграційним 
коридором міжнарод-
ного значення.
Фото R. Kurek
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 • висадки чагарників та багаторічних рослин на поверхні переходів та 
вздовж захисних огорож;

 • допускання та сприяння стихійному поширенню рослинності;
 • розміщення пеньків на поверхні переходу та на насипах – від кількох до 

кільканадцяти штук;
 • розміщення на поверхні верхніх переходів та на виходах з нижніх пере-

ходів великих валунів – від кількох до кільканадцяти штук;
 • у випадку нижніх переходів проектувати конструкції об'єктів таким чи-

ном, щоб елементи конструкції були максимально вкриті шаром землі та 
ґрунту (кінцевою метою є охоронна рослинність);

 • захисні огорожі в нижніх переходах слід розміщувати біля основ насипів 
і опорних схилів, щільно з'єднуючи їх з краями абатментів;

 • зміцнення русел усіх водотоків під поверхнею нижніх переходів і в раді-
усі 50 м від проходу повинно проводитися лише за необхідності і лише 
з використанням природних заповнювачів або кам'яних кошиків (т. зв. 
габіонів) – не слід використовувати бетонні матеріали;

 • усі надземні об'єкти, що належать до дренажної мережі та іншої інфра-
структури, повинні розташовуватися на відстані не менше 50 м від країв 
нижнього та верхнього переходів; екологічні водойми повинні знаходи-
тись не ближче ніж 200 м від зовнішніх країв переходів.

Оптимальна інтеграція переходу в навколишнє середовище та гармоніза-
ція з ландшафтом стосуються також вибору геометричних параметрів пере-
ходу. Поверхня верхніх переходів і поверхня насипів, що ведуть до перехо-
ду, повинна бути нахилена під кутом, що не перевищує 10%, а форма об'єкту 
повинна бути (у вертикальній проекції) лійкоподібною, плавно простягаю-
чись від центру об'єкта до основи насипів.

Таблиця 1. Пропозиції щодо будівництва переходів для тварин, покликаних мінімізу-
вати конфлікти між екологічними коридорами та перебігом доріг у Карпатах.
№ до-
роги Тип переходу Локалізація Параметри Примітки

S-7

Нижній перехід 
для середніх 
тварин

Ясьовський Поток, 
відрізок: Хижне – 
державний кордон

d > 15,0 м
h > 3,0 м

Перехід під розширеним 
мостом для Ясьовського По-
току. Простір, доступний для 
тварин, повинен мати ширину, 
принаймні, в два рази більшу 
від ширини русла водотоку.

Нижній перехід 
для великих 
тварин

Річка Єлесня, 
відрізок: Хижне – 
державний кордон

d > 100,0 м
h > 5,0 м

Перехід у вигляді естакади 
в долині річки Єлесні

Два верхні 
переходи для 
великих тварин

Хребет Лисої Гори, 
відрізок: Спиткові-
це- Подвільк

d > 40,0 м Верхні переходи над дорогою 
у вигляді «зелених мостів», при-
значені виключно для тварин
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№ до-
роги Тип переходу Локалізація Параметри Примітки

S-19

Комплексний 
нижній перехід 
для середніх 
тварин

км 268+800
відрізок: Ленкі 
Дукельське – 
Цергова

d > 15,0 м
h > 3,5м

Перехід під розширеним мос-
том для р. Ясьолкі. Простір, 
доступний для тварин, пови-
нен мати ширину, принаймні, 
вдвічі більшу від ширини 
русла водотоку.

Верхній 
перехід для 
великих тварин

км 274+400 
відрізок: Ліповіца- 
Тилава

d > 40,0 м Верхній перехід над дорогою 
у вигляді «зеленого мосту», 
призначений виключно для 
тварин

Верхній 
перехід для 
великих тварин

км 276+100 
відрізок: Ліповіца- 
Тилава

d > 40,0 м Верхній перехід над дорогою 
у вигляді «зеленого мосту», 
призначений виключно для 
тварин

Нижній перехід 
для великих 
тварин

км 278+000 
відрізок: 
Ліповіца – Тилава 
d > 15,0 m, 
h >3,5m

d = 220,0 м
h > 6,0 м

Нижній перехід у вигляді 
віадуку чи естакади, призна-
чений виключно для тварин

Верхній 
перехід для 
великих тварин

км 280+000 
відрізок: 
Ліповіца – Тилава

d > 40,0 м Верхній перехід над дорогою 
у вигляді «зеленого мосту», 
призначений виключно для 
тварин

Нижній перехід 
для великих 
тварин

км 289+900 
відрізок: 
Ліповіца – Тилава

d > 30,0 м
h >3,5 м

Нижній перехід у вигляді ві-
адуку, призначений виключно 
для тварин

Нижній перехід 
для великих 
тварин

км 285+000
відрізок: Тилава – 
Барвінек

d > 200,0 м
h > 5,0 м

Нижній перехід у вигляді 
естакади, призначений ви-
ключно для тварин

S-69

Нижній перехід 
для великих 
тварин

km 45+570
відрізок: Лялікі – 
Звардонь

d = 220,0 м
h > 6,0 м

Об'єкт у вигляді естакади, 
призначений виключно для 
тварин, слугує збереженню 
протяжності міграційного 
коридору національного зна-
чення для великих хижих і 
копитних ссавців

НД 47
(Зако-
пян-
ка)

Верхній 
перехід для 
великих тварин

Схил Кулакового 
Верху, відрізок: 
Рдзавка – 
Клікушова

d > 40,0 м Верхній перехід над дорогою 
у вигляді «зеленого мосту», 
призначений виключно для 
тварин

Нижній перехід 
для великих 
тварин

Кубановський 
Потік, відрізок: 
Рдзавка –
Клікушова

d > 150,0 м
h > 5,0 м

Перехід у вигляді естакади 
в долині Кубановського Потоку
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