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Вступ
Будівництво переходів для тварин протягом багатьох років є найважливішим і ши-
роко застосовуваним методом мінімізації негативного впливу доріг на дику фауну. 
Через високу природну значимість та значні витрати на будівництво переходів слід 
докласти максимум зусиль, щоб споруджувані конструкції були максимально ефек-
тивними. На кожному етапі планування, проектування, будівництва та обслуговування 
переходів необхідно враховувати специфіку цих об’єктів порівняно з іншими інже-
нерними спорудами, що випливає з вимог та уподобань окремих видів тварин, для 
яких вони призначені. Кільканадцятирічний досвід будівництва переходів для тварин 
у Польщі однозначно свідчить про те, що ці об’єкти є складними для виконання. Існу-
ючі переходи здебільшого були побудовані з помилками внаслідок невірних рішень 
щодо їх розташування, параметрів та конструктивних особливостей, головним чином 
через відсутність доступу до відповідних спеціальних знань та відсутності ефективно-
го впровадження зарубіжного досвіду та «добрих практик».

Намір авторів полягав у тому, щоб зробити цю публікацію корисним і цінним ін-
струментом для всіх суб’єктів та установ, які беруть участь як у розробці екологічної 
та проектної документації, так і у прийнятті адміністративних рішень, необхідних 
для здійснення дорожніх інвестицій. Метою публікації є також заповнення прогалин 
в знаннях щодо проектування переходів та переведення екологічних вимог у прак-
тичні конструкторські рішення. Автори використали найкращі доступні знання, які 
випливають з багаторічних європейських досліджень та досвіду, визначивши пред-
метний обсяг публікації та представивши пропозиції щодо оптимальних рішень. Ми 
сподіваємось, що публікація стане корисним джерелом інформації при плануванні 
та проектуванні переходів та сприятиме конструктивному діалогу між природоохо-
ронцями, інженерами, органами державного управління та службами охорони при-
роди і призведе до впровадження найкращих рішень для довкілля.

Ця публікація підготовлена   в рамках проекту «Захист оселищ та екологічних кори-
дорів дикої фауни вздовж швидкісних автомагістралей у Польщі», який реалізується 
Асоціацією «Майстерня для всіх істот» за кошти Фонду для неурядових організацій 
у співпраці та під патронатом Генерального директора з охорони навколишнього 
середовища.

Пояснення використаних символів та термінів
ОВД (OOS) – оцінка впливу на довкілля
Звіт ОВД І (ROŚ I) – звіт з ОВД як частина процедури видачі ЕД 
Звіт ОВД ІІ (ROŚ II) – звіт з ОВД як частина повторної процедур оцінки впливу на до-
вкілля (до видачі ДнБ або ДЗДІ)
ЕД (DŚU) – екологічний дозвіл
ДнБ (PnB ) – дозвіл на будівництво 
ДЗДІ (ZRID) – дозвіл на здійснення дорожньої інвестиції
МОП (СС) – місце обслуговування подорожуючих
СЗО/ПЗО (SPO / PPO) – станція збору оплати/пункт збору оплати
ТОА/ТОД (OUA / OUD) – територія обслуговування автостради/дороги
коефіцієнт відносної вузькості – визначається для нижніх переходів як співвідношен-
ня: ширина х висота / довжина
ширина нижнього переходу – у випадку мостових конструкцій параметр визначає 
ширину поверхні переходу з точки зору тварини
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I. Екологічні функції та природоохоронне 
значення переходів для тварин
Одним із найсерйозніших екологічних наслідків розвитку дорожньої інфраструк-
тури є обмеження вільного пересування тварин у ландшафтному просторі через 
створення екологічних бар'єрів. В результаті бар’єрного ефекту виникає низка не-
гативних екологічних наслідків, більшість з яких з’являється через постійний по-
діл ареалів на менші фрагменти з ускладненим контактом між особинами, що їх 
населяють. Фрагментація навколишнього середовища призводить до (Kurek 2007, 
Bohatkiewicz et al. 2008):

 – ізоляції популяцій тварин та їх оселищ,
 – обмеження можливості використання тваринами окремих ділянок шляхом зупин-

ки міграцій, пов'язаних з отриманням їжі, пошуку безпечного притулку, доступу до 
місць розмноження,

 – сповільнення або обмеження міграції, переміщень на далекі відстані, а також по-
ширення видів та колонізації нових оселищ,

 – обмеження генетичного потоку та зменшення генетичної мінливості в популяції,
 – вимирання місцевих популяцій і, як результат, зменшення біорізноманіття терито-

рій, що пофрагментовані дорогами.

Переходи виконують дві основні екологічні функції:
а) створення умов для існування видів та особин, оселища (ареали) яких перетинає 

дорога – тварини можуть вільно користуватися всією територією оселища, розді-
леного дорогою,

б) забезпечення міграції, мандрівок та поширення особин, які переміщуються на ве-
ликі відстані – ключова функція переходів для тварин, яка є особливо важливою 
для захисту рідкісних видів з високими просторовими вимогами (наприклад, вели-
ких хижих ссавців).

Особливим типом переходів є ландшафтні мости, основна функція яких полягає 
у мінімізації негативного впливу дорожньої мережі на цілісність оселищ фауни шля-
хом підтримання ключових популяційних процесів, пов’язаних з використанням про-
стору видами, та підтримання компактності рослинної структури в оселищах.

У Польщі будівництво відповідної кількості правильно розміщених та спроектова-
них переходів для тварин буде визначальним для утримання та розвитку популяцій 
великих ссавців з найвищими вимогами до оселищ, таких як вовки, рисі, ведмеді, зу-
бри та лосі. Для більшості згаданих видів переходи визначатимуть також розвиток їх 
популяцій у континентальному масштабі, оскільки існуючі та побудовані дороги в на-
шій країні конфліктують з найкраще збереженими біотопами в Європі та перетинають 
панєвропейські коридори поширення цих видів.
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II

II. Планування переходів для тварин і заходів 
з мінімізації смертності фауни на окремих 
етапах прийняття адміністративних рішень 
для дорожніх інвестицій

1. Екологічний дозвіл (ЕД) та звіт з оцінки впливу проекту 
на довкілля (Звіт з ОВД І) – для проектів, що потребують 
процедури ОВД

Таблиця 1. Предмет та обсяг питань, які повинні бути включені до звіту з оцінки впли-
ву проекту на довкілля та екологічний дозвіл

Предмет аналізу Обсяг аналізу

Переходи для тварин

Розташування та мінімальні 
параметри переходів для 
великих, середніх і дрібних 
тварин (включаючи зем-
новодних) – самостійні та 
комбіновані об’єкти

 – зазначення функцій і призначення переходів та їх мінімальних пара-
метрів

 – зазначення типів та конструктивних рішень переходів
 – визначення точної локалізації самостійних переходів
 – зазначення місця розташування інженерних споруд (мостів та віадуків), 
які можуть / повинні виконувати функції комбінованих переходів для 
великих, середніх та дрібних тварин

 – зазначення місця знаходження водопропускних труб для природних 
водотоків і канав, які можуть / повинні виконувати функції комбінова-
них переходів для дрібних тварин

 – якщо існує ризик відсутності пристосування місця переходу до рівня 
лінії дороги або його розташування в неналежному місці (наприклад, 
через освітлення дороги, розташування поруч із розв’язкою тощо), і це 
неможливо перевірити на етапі ЕД – слід визначити точне місце пере-
ходу на етапі повторної оцінки впливу на довкілля

 – у разі комбінованих переходів для тварин (з водотоками або дорога-
ми), коли остаточна локалізація дороги або водотоку невідомі на етапі 
ЕД (наприклад, у випадку планового перенесення існуючої дороги 
або канави) – точне місце переходу слід визначити на етапі повторної 
оцінки впливу на довкілля

Діяльність, пов’язана з мі-
німізацією психофізичного 
бар’єру – шумозахисні та 
протизасліплюючі екрани

 – визначення функцій екранів
 – визначення типу екранів (земляні, панельні) та зазначення конструкцій-
них матеріалів

 – зазначення   розташування екранів щодо поверхні переходу та його 
оточення

 – визначення мінімальної висоти екранів
 – надання вказівок щодо формування перебігу екранів, поєднання 
з шумозахисними екранами, встановленими з позаекологічних причин, 
з’єднання із захисними огорожами

 – надання вказівок щодо проектних рішень, зокрема: видів фундамен-
тів конструкції, щільності конструкції біля поверхні землі, зовнішньої 
обробки, довговічності конструкції, рішення, що полегшують облашту-
вання захисною рослинністю (наприклад, опори для витких рослин на 
панельних екранах)
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Предмет аналізу Обсяг аналізу

Покривна та скеровуюча 
рослинність

 – вказівки щодо формування ґрунтових умов на переході та в його 
оточенні

 – визначення функцій рослинності у фауністичному та ландшафтному 
контексті 

 – визначення вимог до вибору видів для посадки та посіву, зокрема 
щодо: екологічних умов, потенційної природної флори та фактичної 
рослинності, значення для окремих видів тварин, для яких призначе-
ний перехід, форми та покривних якостей

 – визначення кінцевої структури (вертикальної та горизонтальної) рос-
линності, включаючи: ширину та довжину насаджень у вигляді смуг, 
площу групових та пучкових насаджень, форми дерев та чагарників, 
розташування поверхонь, вкритих трав’янистою рослинністю

 – визначення місць впровадження і точного розташування насаджень та 
посівів

 – визначення термінів та виду посадки, складу насадження
 – визначення термінів та способу посіву
 – визначення вимог до форми (включаючи вік саджанців та спосіб їх ви-
рощування) та якості садивного матеріалу

 – визначення обсягу і графіка робіт з технічного обслуговування (контр-
олю та догляду) із зазначенням відповідальних та контролюючих 
суб’єктів

Проектування та облашту-
вання поверхні і оточення 
переходів (самостійних та 
комбінованих)

 – вказівки щодо формування ґрунтового покриву та ґрунтових умов на 
поверхні переходів

 – вказівки щодо формування умов вологості на поверхні переходів для 
земноводних

 – вказівки щодо формування місць укриття та мікрооселищ для дрібних 
тварин – кількість (орієнтовна) та розташування пеньків, куп хмизу/
гілля, валунів тощо.

 – вказівки щодо розміщення та конструктивних рішень дренажних спо-
руд на переході та в його оточенні, включаючи розміщення екологіч-
них водойм і відкритих канав у доступних для тварин місцях.

 – вказівки щодо дій зі зменшення небажаного використання переходів 
людьми – зокрема характеристики заходів, що зменшують небажані 
проїзди

 – вказівки щодо розташування, експлуатаційних параметрів та поверхні 
службових / місцевих доріг, розташованих на переході (комбінованого 
об’єкту) та поблизу самостійних переходів

 – вказівки щодо проектування місця розташування і течії водотоку у ви-
падку, якщо мости через водотоки є комбінованими переходами

 – вказівки щодо умов реконструкції / корекції русел водотоків та укрі-
плення / забезпечення схилів русла

 – вказівки щодо розташування сходів, перил, технічних проходів на спо-
рудах

II. Заходи зі зменшення кількості зіткнень та смертності тварин

Захисні та направляючі 
огорожі для великих, се-
редніх і дрібних тварин – 
розташування і технічні 
параметри

 – зазначення точного розташування ділянок з огорожами для великих та 
середніх тварин у випадку доріг, для яких огорожі не є обов’язковими

 – зазначення способів кріплення торців огорож у разі відгородження 
окремих ділянок доріг

 – зазначення   точних розмірів огорож: висота над поверхнею землі, ре-
комендована та максимальна відстань між стовпцями, рекомендований 
та максимальний розмір сітки

 – вказівка   необхідності і глибини закопування нижнього краю сітки в 
землю

 – зазначення точного розташування захисних та направляючих огорож 
для земноводних

 – вказівки параметрів огорож для земноводних та найкращих матеріалів 
для їх спорудження

Інші форми діяльності зі 
зменшення смертності 
тварин

 – визначення ділянок доріг, що вимагають інших форм діяльності для 
зменшення смертності тварин – обмеження швидкості руху за допо-
могою: заборонних знаків, фотофіксації швидкості, пристроїв для спо-
вільнення руху тощо.

Продовження таблиці 1
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Предмет аналізу Обсяг аналізу

Дренажні споруди, які 
можуть становити потен-
ційну загрозу загибелі для 
дрібних тварин (зокрема 
земноводних)

 – детальні вказівки щодо проектування дренажних споруд, які станов-
лять загрозу для земноводних, включаючи: дренажні колодязі / басей-
ни, абсорбційні та каналізаційні колодязі, відстійники та сепаратори, 
екологічні резервуари, відкриті канави

2. Дозвіл на будівництво (ДнБ) або дозвіл на здійснення 
дорожньої інвестиції (ДЗДІ) – звіт з оцінки впливу проекту на 
довкілля, підготовлений на етапі повторної ОВД (Звіт з ОВД ІІ) – 
застосовується до інвестицій, щодо яких Екологічним дозволом 
(ЕД) було передбачено повторну процедуру ОВД

Таблиця 2. Тема та обсяг аналізованих питань, які повинні бути включені до звіту 
з оцінки впливу на довкілля (Звіт з ОВД II) як частина дозволу на будівництво / до-
зволу на здійснення дорожньої інвестиції.

Предмет аналізу Обсяг аналізу

І. Переходи для тварин

Розміщення переходів для 
великих, середніх і дріб-
них тварин (включаючи 
земноводних), конструк-
тивні рішення на поверхні 
переходів та в їх оточенні

 – перевірка правильності розташування переходів з точки зору освітле-
них ділянок доріг, розв’язок, МОП, СЗО тощо.

 – перевірка будівельних та проектних рішень з точки зору задоволення 
вимог ЕД з особливим акцентом на: дренажну мережу та реконструк-
цію і укріплення русел водотоків, розташування та будівництво екранів, 
ґрунтові умови для розвитку рослинності, структуру та вибір видів 
рослин, захист від небажаного проникнення людей, формування місць 
укриття та мікрооселищ для дрібних тварин, покриття доріг (обслугову-
ючих, доїзних) на поверхні переходів та в зонах скеровування тварин

II. Заходи зі зменшення кількості зіткнень та смертності тварин

Захисна та направляюча 
огорожа для великих, се-
редніх і дрібних тварин

 – перевірка правильності конструктивних рішень щодо параметрів 
сітчастої огорожі для великих тварин та правильності їх розташування 
і перебігу (особливо в контексті ефективності скеровування тварин до 
переходів)

 – перевірка правильності розташування захисних та охоронно-направ-
ляючих огорож для дрібних тварин з урахуванням проектних рішень і 
матеріалів для їх спорудження з точки зору екологічної ефективності, 
щільності та довговічності конструкцій, можливих виробничих поми-
лок, а також обсягу робіт і проблем технічного обслуговування

Дренажні споруди, що 
становлять потенційну за-
грозу загибелі для дрібних 
тварин (зокрема, земно-
водних)

 – перевірка проектних рішень з точки зору загроз для земноводних, 
тобто з урахуванням безпеки на 3 рівнях:
 • відповідна щільна конструкція пристроїв, що запобігають проник-
ненню тварин

 • використання ефективних зовнішніх огорож
 • додаткові рішення для полегшення виходу тварин із пасток

Продовження таблиці 1
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III. Встановлення локалізації переходів 
для тварин

1. Природні умови
Процес визначення локалізації переходів для тварин рекомендується проводити 
в два етапи:

 – етап I – визначення місця розташування конфліктних зон перебігу дороги з ходом 
екологічних (міграційних) коридорів та розміщенням оселищ тварин.
Цей етап полягає у проведенні серії картографічних аналізів, доповнених ін-

вентаризаціями та польовими дослідженнями. Конфлікти слід виявляти, накладаю-
чи шар карти з маршрутом дороги на шари з розташуванням оселищ та перебігом 
екологічних коридорів. Рекомендується визначати місце розташування конфліктних 
зон (відрізків) з точністю до ≤ 10 м. Менша точність викликає проблеми з детальним 
встановленням заходів з мінімізації наслідків на наступних етапах процедури. Реко-
мендований масштаб цільових картографічних досліджень становить 1: 10 000 (міні-
мум 1: 25 000). Більшість зараз доступних в Польщі карт, що відображають хід еколо-
гічних коридорів, виконані в масштабі ≤ 1: 50 000 (наприклад, Jędrzejewski et al. 2005). 
Існуючі дослідження є вихідним матеріалом, на основі якого слід визначити коридо-
ри на надмісцевому рівні – континентальний (загальноєвропейський), національний 
та регіональний. У випадку коридорів місцевого значення та для потреб деталізації 
маршрутів коридорів вищого рангу необхідно провести додаткові дослідження та 
аналізи. Детальний аналіз картографічних матеріалів та дистанційного зондування, 
а також польові інвентаризації повинні привести до встановлення точних меж кори-
дорів. Коридори місцевого значення (і шляхи сезонних міграцій земноводних) слід 
визначати з нуля за допомогою польових інвентаризацій з додатковим картографіч-
ним та дистанційним аналізом, бажано в масштабі 1: 10 000. У місцевому масштабі 
слід використовувати дані та інформацію, якою володіють органи охорони природи, 
неурядові організації, лісові служби та мисливські об’єднання.

Визначення меж оселищ базується на літературних даних про розміри ареалів 
окремих особин та міграційні відстані в межах оселищ. У випадку з видами птахів 
ареал оселищ зазвичай визначається шляхом накреслення кругової зони з місцем 
гніздування в центрі і площею, що відповідає площі оселища або з радіусом, рів-
ним відстані циклічних міграцій. У випадку ссавців визначення меж оселищ пови-
нно проводитися шляхом загального аналізу придатності території як оселища на 
основі екологічних вимог виду та усіх наявних даних про віддаль та напрямки його 
міграції. Слід накреслити полігони, що відповідають розміру ареалів окремих осо-
бин даного виду.

 – етап II – детальне визначення локалізації проектованих об’єктів.
На цьому етапі слід враховувати фауністичні і топографічні обумовленості, що є 

результатом аналізу ландшафту з точки зору можливості пересування тварин.
В аналізі рекомендується розглянути:

 – перебіг місцевих шляхів міграції ссавців у межах ареалів окремих особин – в пер-
шу чергу щодо видів, що демонструють високий консерватизм щодо перебігу 
маршрутів: копитні (благородний олень, кабан, козуля) та кажани,

 – рельєф місцевості – досить великі перепади висот сприяють оптимальній інтегра-
ції об'єктів у ландшафтний простір, наприклад, переважаюче розміщення верхніх 
переходів у місцях, де дорога проходить у виїмках,

 – наявність та поширення природних просторових структур, які сприяють міграції 
фауни – деякі біотичні структури (наприклад, ділянки густих чагарників, внутріш-
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ньолісові ділянки луків лінійної форми, заболочені ділянки в долинах тощо) та абі-
отичні (наприклад, ущелини і яри, земляні вали тощо), що спрямовують рух тварин,

 – системи гідрографічної мережі – долини та прибережні зони водотоків, а також бе-
реги водойм часто використовуються і відвідуються тваринами, спрямовуючи їх рух,

 – наявність бар'єрів та антропогенних впливів – наявність додаткових (не пов'язаних 
з дорогою) негативних впливів викликає збільшення психофізичного бар’єру та 
зменшення інтенсивності відвідування місця переходу, наприклад, негативний 
вплив сусідства житлових будинків,

 – актуальний та запланований спосіб просторового облаштування на прилеглих до 
переходу територіях – насамперед, сучасний стан та прогнозований розвиток за-
будови у житлових, обслуговуючих та промислових зонах; слід враховувати регі-
ональні та комунальні документи і планувальні розробки – плани просторового 
розвитку, дослідження напрямків просторового розвитку.

При виборі місця переходу для тварин слід враховувати такі загальні рекомендації:
 – переходи повинні розташовуватися вздовж екологічних (міграційних) коридорів 

та місцевих міграційних шляхів ключових видів (що підлягають найбільшій загрозі 
зникнення в результаті реалізації інвестицій),

 – переходи повинні розташовуватися на території оселищ в місцях з найбільшим 
відвідуванням тваринами – як правило, в центральній частині оселища,

 – переходи повинні розташовуватися в місцях з найкращими ландшафтними умова-
ми для пересування тварин – II етап визначення локалізації,

 – у разі мінімізації кумулятивних бар'єрних впливів (що надходять як мінімум від 
двох паралельних шляхів сполучення), слід враховувати умови розташування пе-
реходів для всіх інвестицій, що сприяють створенню екологічного бар'єру,

 – переходи для великих та середніх тварин не повинні розташовуватися в межах 
безаварійних перехресть, освітлених ділянок дороги (включаючи смуги включен-
ня до руху/виключення), стоянок, MOМ, ТОА/ТОД та СЗО/ПЗО та поблизу згаданих 
об'єктів у межах:
< 200 м – для лісових ділянок з зімкнутим деревостаном,
< 500 м – для нелісових територій.

Фото 1. Приклад верхнього переходу з оптимально пристосованою до природних і топографічних умов 
локалізацією.
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Фото 2. Приклад нижнього переходу (естакади), оптимально інтегрованого в ландшафтний простір.

2. Міжгалузева співпраця під час підготовки документації
Визначення місця переходу для тварин повинно відбуватися шляхом міжгалузевої 
співпраці – рішення повинні бути результатом консультацій з усіма зацікавленими 
групами. Особливо важливо залучати громадськість на якнайшвидшому етапі плану-
вання доріг – тоді найпростіше врахувати подані зауваження. Відповідно до чинно-
го законодавства, належна участь громадськості відбувається за процедурою оцінки 
впливу на довкілля – до прийняття рішення щодо надання Екологічного дозволу. Це 
цінний інструмент для поліпшення якості виданих рішень, тому його слід проводити 
таким чином, щоб враховувати отримані зауваження та висновки, не викликаючи за-
тримок у підготовці інвестиції. Затримки можуть виникнути, коли консультації прово-
дилися лише в ході процедури (як частина ОВД) з огляду на:

 – необхідність внесення суттєвих змін в готову документацію,
 – необхідність внесення суттєвих коригувань до бюджетів та планів фінансування 

інвестицій,
 – відсутність належних фінансових ресурсів для впровадження додаткових об'єктів, 

пов'язаних з мінімізацією впливу на навколишнє середовище.

Рекомендується також участь громадськості на етапі підготовки документації  – 
у формі непроцедурних консультацій між проектними / консалтинговими фірмами та 
неурядовими організаціями. Такі консультації рекомендовані Розпорядженням Гене-
рального директора магістральних доріг та автострад від 5 листопада 2009  року як 
частина досліджень з підготовки проектної документації (для національних доріг):

 – Дослідження коридору (план траси) (ДК),
 – Техніко-економічно-екологічне дослідження (ТЕЕД),
 – Програмна концепція (ПК).

Співпраця повинна включати як передачу екологічних даних та інформації, так і 
перевірку аналізів впливу та запланованих заходів з мінімізації / компенсації еко-
логічних наслідків. Позапроцедурні консультації рекомендується проводити під час 
підготовки проектної документації – також за відсутності повторної оцінки впливу на 
довкілля (відсутність підготовки Звіту з ОВД II).
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Таблиця 3. Рекомендований обсяг та форма участі громадськості під час планування / 
проектування переходів для тварин та інших заходів, пов’язаних з охороною фауни 
як частини підготовки проектної документації для національних доріг (у випадку во-
єводських та місцевих доріг застосовуються пункти 2 і 4) .

№№
Етап проектування /

етап адміністративного 
рішення

Форма і зміст консул ьтації Контактні групи

1 Дослідження коридору 
(план траси)

Думки та коментарі щодо:
 – запланованого перебігу дорожніх коридорів 
в контексті їх зіткнення з оселищами фауни та 
екологічними коридорами,

 – оцінка ступеня конфліктності окремих дорож-
ніх коридорів,

 – зазначення локалізації та загальних параме-
трів найважливіших переходів для тварин, 
а також захисних огорож чи інших заходів, що 
зменшують смертність фауни.

 – виконавці 
звітів з ОВД

 – підрядники 
проектної до-
кументації

 – інвестори
 – вчені / приро-
доохоронці

 – НУО

2 Техніко-економічно-еколо-
гічне дослідження/
Екологічний дозвіл

Думки, коментарі та заяви щодо:
 – впливу окремих маршрутів доріг на оселища 
тварин та екологічні коридори,

 – ідентифікації та характеристик впливів на 
фауну та екологічні коридори,

 – кількості, розташування, параметрів та кон-
структивних рішень переходів для тварин та 
заходів зі зниження їх смертності,

 – вимог до проектування переходів, облашту-
вання їх поверхні та оточення, будівництва 
екранів і скеровуючих конструкцій,

 – вимог щодо змісту та обсягу моніторингу міні-
мізуючих заходів.

3 Програмна концепція Думки та коментарі щодо:
 – розташування та детальних параметрів пере-
ходів для тварин (в т.ч. комбінованих) і заходів 
щодо зниження їх смертності,

 – конструктивні та проектні рішення в частині 
дренажної мережі, екранів, освітлення на по-
верхні переходів та в їх оточенні,

 – проектні рішення для комбінованих переходів.
4 Проект будівництва /  

дозвіл на будівництво або 
дозвіл на здійснення до-
рожньої інвестиції 

Думки та коментарі щодо:
 – детальних проектних та конструктивних рі-
шень переходів для тварин, а також заходів зі 
зниження їх смертності, з особливим акцентом 
на проектування поверхонь переходів та їх 
оточення з точки зору: інтеграції в оточен-
ня, доступності для ключових видів тварин, 
ефективності захисту від дорожніх забруднень, 
бар’єрного ефекту дренажної мережі.
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3. Основні та ключові помилки, допущені на етапі визначення 
локалізації переходів

3.1. Помилки, допущені на етапі визначення місця переходів – екологічні аспекти
а) розташування переходів поза ходом екологічних коридорів та поза оселищами 

видів:
 – переходи для великих тварин в польових районах (фото 3).

Об’єкти з найбільшими розмірами пристосовані до вимог великих лісових ссавців, 
які рідко заходять на польові території, розташовані далеко від лісів. Через вели-
кі польові ділянки зазвичай не проходять екологічні коридори, що мають важливе 
значення для лісових видів тварин. У зв’язку з вищезазначеним, на практиці призна-
чені для оленів споруди зазвичай використовуються косулями і кабанами для про-
никнення на орні поля для харчування. Тому при проектуванні переходів у польових 
районах необхідно враховувати доцільність надання копитним тваринам можливості 
проникнення у сільськогосподарські угіддя з точки зору можливої   економічної шкоди 
та, водночас, очікуваних екологічних вигод для популяцій.

 – водопропускні споруди для земноводних поза шляхами міграції.
Спеціалізовані переходи для земноводних (групи водопропускних труб, з’єднаних 

охоронно-направляючими огорожами) покликані підтримувати безперервність се-
зонних міграційних шляхів, дозволяючи дуже великій кількості особин пройти за ко-
роткий час. Через те, що дальність переміщення земноводних порівняно невелика, 
для досягнення належної ефективності переходів необхідне їх точне розташування 
в зонах перетину доріг з міграційними шляхами.

б) розташування переходів поблизу забудованих територій, наприклад:
 – існуючі житлові, виробничі та службові будівлі, будівлі, пов’язані з утриманням та 

технічним обслуговуванням доріг (МОП, СЗО/ПЗО, ТОА/ТОД) (фото 4).
Забудовані території пов’язані з активністю людини, шумом та штучним освітлен-

ням, що чинить відлякуючий вплив на більшість видів лісових тварин. У зв’язку з цим 
недоцільно розміщувати переходи для великих і середніх тварин ближче ніж 500 м 
від меж територій забудови (існуючих та запланованих у проектних документах та 
дослідженнях). Відстань можна зменшити у випадку густих лісових комплексів з хоро-
шими ізолюючими властивостями або сприятливим для ізоляції рельєфом.

в) розташування переходів в районі розв’язок та безпечних перехресть:
 – розв'язки та перехрестя є джерелами світла та підвищених викидів, пов'язаних 

з транспортним рухом, що має відлякуючий ефект для тварин.
У зв’язку цим недоцільно розміщувати переходи для великих і середніх тварин 

ближче ніж 500 м від кінців освітлених відрізків смуг включення до руху / виключення 
з нього, виїздів, роз’їздів та смуг для розворотів. Відстань можна зменшити у випадку 
густих лісових комплексів з хорошими ізолюючими властивостями або сприятливим 
для ізоляції рельєфом. Переходи (водопропускні труби) для дрібних тварин, розта-
шовані в зоні розв’язок, повинні охоплювати, крім головної дороги, також під’їзди, що 
викликає несприятливе видовження об’єктів та значні труднощі у дотриманні при-
йнятних для тварин параметрів об’єкта.

г) розташування переходів у районах зі значним відвідуванням людьми (фото 3):
 – підвищене відвідування має відлякуючий ефект для тварин.

На етапі визначення локалізації переходів слід врахувати всі потенційні форми 
діяльності та напрямки руху поблизу них і оцінити їх інтенсивність, зокрема:

 • шляхи доїздів до полів та лісових ділянок,
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 • відпочинок та рекреація, включаючи вигул собак, катання на квадроциклах, мо-

тоциклах,
 • риболовля поблизу мостів над водотоками,
 • заготівля лісових ягід і грибів – розташування зручних місць для заготівлі та 

стоянки машин,
 • доїзди до будівель – маршрути найкоротших трас доїзду до будівель в районі 

переходів, враховуючи можливість використання існуючих службових та госпо-
дарських доріг,

 • сусідні дороги зі значним рухом – дороги, паралельні головній дорозі з рухом 
> 500 транспортних засобів / добу.

д) розташування переходів при несприятливому перебігу поздовжнього профілю до-
рожньої смуги (фото 3).

 – неправильна інтеграція в оточення верхніх переходів.
Для належної гармонізації з навколишнім середовищем верхні переходи слід роз-

ташовувати у виїмках, що позитивно впливає на їх екологічну ефективність через 
скорочення та зменшення нахилу переходів, меншу довжину об’єктів та кращу (з точки 
зору тварин) видимість території з іншого боку дороги. На відкритих ділянках з рів-
нинним рельєфом слід уникати розташування верхніх переходів, коли лінія поздо-
вжнього профілю дорожньої смуги є несприятливою – у випадку об’єктів, що мають 
пріоритетне значення для фауни (особливо ландшафтних мостів), висота дорожнього 
покриття повинна бути знижена (виїмка) для пристосування його до оптимального 
розташування переходів.

е) розташування комбінованих переходів на непридатних об’єктах (через параметри, 
господарські функції та розташування) (див. таблицю 4):

 – віадуки для асфальтованих доріг (фото 6).
У разі локалізації асфальтованих доріг на поверхні комбінованих переходів їх 

ефективність значно обмежується, особливо для лісових видів тварин.
 – гідрологічні водопропуски, пов’язані з іншими елементами дренажної мережі (на-

приклад, пов’язані з екологічними водоймами, що закінчуються колодязем / збір-
ним лотком тощо); об’єкти дренажної мережі, що прилягають до водопропусків, мо-
жуть ускладнити тваринам добирання до переходу та викликати високу смертність 
(особливо земноводних),

 – верхні віадуки для господарських та під’їзних шляхів;
Через занадто малу ширину вони мають дуже обмежене значення для тварин. У ви-

падку залишення та належного облаштування доріжок, доступних лише для тварин, їх 
можуть використовувати деякі види дрібних ссавців (включаючи кажанів).

 – мости в населених пунктах.
Мостові споруди над водотоками часто розташовуються безпосередньо в забу-

дованих районах або в їх безпосередній близькості, тому навіть великі споруди ма-
тимуть обмежене значення для тварин через відлякуючий ефект будівель, посилену 
активність людей та трансформацію оселищ у прибережних зонах.
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Фото 3. Перехід з параметрами для великих лісових ссавців, розташований у польовому районі, до-
датково розташування при несприятливому поздовжньому профілі дорожньої смуги та в безпосередній 
близькості від районів забудови – автострада А2.

Фото 4. Перехід для великих тварин, розташований над освітленою ділянкою дороги (в районі МОП) – 
автострада А1.
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Фото 5. Перехід для дрібних тварин (водопропуск), що знаходиться в безпосередній близькості від 
нижнього (комбінованого) переходу для середніх тварин – автострада А1.

Фото 6. Приклад об’єкту, який не повинен бути спроектований як нижній комбінований перехід –  
національна дорога № 17.
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Таблиця 4. Придатність різних типів інженерних об’єктів для виконання функцій ком-
бінованих переходів для тварин (++ дуже придатний та часто вживаний, + придат-
ний, +/– використовується лише за певних умов, – непридатний). (Прийнято, що даний 
вид / група видів зустрічається в місці локалізації переходу).

№№ Тип об’єкту

Потенційне значення для тварин

Великі 
ссавці

Середні 
ссавці

Малі 
ссавці Кажани Земно-

водні

1. Мости над великими ріками і широкими 
долинами ++ ++ ++ ++ ++

2. Мости над малими ріками, потоками, 
струмками, каналами + ++ ++ ++ ++

3. Водопропуски для канав - - + +1) +

4. Господарські проїзди під дорогами (для 
польових обслуговуючих, лісових доріг) +/- + ++ +2) +

5. Господарські проїзди над дорогами (для 
польових обслуговуючих, лісових доріг) - +/- +3) +2) +/-

6. Нижні віадуки для локальних асфальто-
вих доріг - +/- +/- +2) -

7. Нижні залізничні віадуки +/- + + +2) +/-

8. Дорожні тунелі (з підтриманням без-
перервності рослинної структури на 
поверхні)

++ ++ ++ ++ ++

Примітки
1) Для деяких видів – залежно від поведінки (див. таблицю 10).
2) Ефективність залежить від наявності направляючих конструкцій (рослинність, екрани).
3) Ефективність залежить від способів облаштування території.

є) розташування переходів поблизу віадуків для доріг та залізниць зі значною інтен-
сивністю руху:

 – сукупний бар'єрний ефект та підвищений ризик смертності.
Переходи для тварин (верхні і нижні) не повинні розташовуватися ближче 200 м 

від інших інженерних споруд, призначених для доріг з обсягом руху більше 500 тран-
спортних засобів / добу та магістральних залізниць.

 
ж) розташування переходів для дрібних тварин у безпосередній близькості від біль-

ших об’єктів (фото 5):
 – практично всі дрібні тварини можуть користуватися переходами, призначеними 

для інших груп фауни.
Немає необхідності будувати водопропуски поблизу великих та середніх ниж-

ніх переходів, які слід адаптувати до вимог дрібних видів, обладнавши їх відпо-
відною направляючою системою огорож та правильно облаштувавши поверхню 
та оточення.
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3.2. Найважливіші помилки, допущені на етапі визначення локалізації 
переходів, – аспекти інвестиційного проектування
а) визначення місця локалізації на основі недостатньої кількості екологічної інфор-

мації – наприклад, лише на основі поточного статусу популяції виду (не враховую-
чи динаміку популяції та потенційні зміни ареалу і чисельності виду) або перебігу 
місцевих шляхів міграції окремих видів (крім маршруту екологічних коридорів, що 
мають біоценотичне значення),

б) вибір місця локалізації переходів комбінованого типу лише на основі параметрів 
(розмірів) інженерних споруд – без врахування функцій, для яких спочатку про-
ектувалася споруда, а також способу облаштування та бар’єрного ефекту околиць 
переходу (див. таблицю 4),

в) врахування в екологічних дослідженнях (звіт з ОВД I та звіт з ОВД II) лише мірку-
вань фахівців лісових господарств та мисливських товариств, нехтуючи думками 
природоохоронців та спеціалістів у галузі охорони фауни.
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IV. Щільність розташування переходів 
для тварин
Кількість та щільність розташування переходів для тварин повинні бути індивідуаль-
но пристосовані до природних умов і ризиків, які виникають внаслідок здійснення 
окремих інвестицій. Щільність розташування переходів визначають, зокрема: 

 – природна цінність території – визначена на основі статусу правової охорони,
 – екологічна функція території – визначена на основі аналізу важливості території 

для пересування тварин та її важливості як актуального та потенційного оселища,
 – види тварин – з урахуванням розміру територій оселищ, моделі просторового ви-

користання, а також відстані та динаміки переміщення особин,
 – рельєф та топографічні умови – визначення технічних можливостей розміщення 

переходів.

У таблицях 5 і 6 представлені параметри щільності переходів, наприклад, для ви-
значених категорій ділянок, що перетинаються дорогами, з урахуванням окремих 
груп тварин. Наведені значення є результатом теоретичних аналізів. Для кожної ін-
вестиції щільність переходів повинна визначатися індивідуально з урахуванням іс-
нуючих природних та технічних умов.

Таблиця 5. Приклади відстаней між переходами для різних груп тварин для визначених 
категорій ділянок, які перетинаються дорогами (джерело: Jędrzejewski et al. 2004, 2006) 
(автори припустили, що переходи для більших тварин можуть слугувати меншим видам).

Категорія території та 
структура оселищ, що 

перетинаються дорогою

Максимальна відстань між переходами для окремих груп тварин

Ссавці з велики-
ми індивідуаль-
ними ареалами 
та тривалими 

добовими мігра-
ціями (зубр, лось, 
олень, вовк, рись, 

ведмідь).

Ссавці 
з середніми 
ареалами 

(косуля, ди-
кий кабан)

Середні та дрібні 
ссавці з менши-

ми просторо-
вими вимогами 
(борсук, лисиця, 
куниця, ласка, 

горностай, дрібні 
гризуни, комахо-

їдні ссавці)

«Земновод-
ні» ссавці 

(видра, 
бобер, тхір)

Земноводні

Міграційні коридори тва-
рин континентального чи 
національного значення

1–2 км 1 км 0,5 км –

Території, що прилягають 
до національних парків 
та заказників

2 км 1 км 0,5 км –

У місцях 
масових 
сезонних 
міграцій 

кожні 50 м, 
в інших – 

кожні 100 м

Регіональні 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

Заболочені ділянки, око-
лиці водойм та водотоків 3 км 1 км 0,5 км 1 км як вище

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

Великі поля – 3 км 1 км – як вище

Території забудови – – 1 км – як вище
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Таблиця 6. Приклади відстаней між переходами для деяких видів тварин, що є резуль-
татом аналізу розміру ареалів окремих особин. Припускається, що тварини повинні 
мати можливість переходити дорогу в межах ареалу як мінімум у двох місцях (джере-
ло: Jędrzejewski et al. (2009).

Вид Середній розмір площі 
оселища самиці (км2)

Відстань між переходами 
(км)

Олень 8 1,6

Козуля 1 0,6

Дикий кабан 4 1,1

Лис 2,2 0,8

Борсук 4 1,1

Куниця лісова 1,4 0,7

Ласка 0,1 0,2

Заєць 0,7 0,5
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V. Типи і види переходів для тварин 
з характеристиками – мінімальні та 
рекомендовані параметри, класифікація 
на основі технічних та екологічних критеріїв

1. Самостійні переходи з виключно екологічними функціями

1.1. Ландшафтні переходи

1.1.1. Великий верхній перехід – ландшафтний міст (екологічний міст) (фото 7):

а) призначення – збереження цілісності рослинного покриву, мікрокліматичних умов, 
оселищ та екологічних коридорів усіх груп тварин,

б) мінімальні розміри: мінімальна ширина ≥ 50 м (рекомендована ≥ 60 м); співвідно-
шення ширини до довжини ≥ 0,8,

в) особливі характеристики:
 – ширина переходу плавно збільшується (у формі лійки) в напрямку до основи під-

ходу, в обох напрямках – форма подвійної параболи у вертикальній проекції,
 – максимальний нахил переходу та насипів на підходах – 15%,
 – обов’язкова локалізація переходів на ділянках дороги, що проходять в природних 

западинах або виїмках.

Фото 7. Великий верхній перехід – ландшафтний міст Weiherholz – дорога B31neu (Німеччина).
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1.1.2. Великий верхній перехід – дорожній тунель (фото 8):

а) призначення – збереження цілісності рослинного покриву, мікрокліматичних умов, 
оселищ та екологічних коридорів усіх груп тварин,

б) мінімальні розміри: мінімальна довжина (ширина з точки зору тварин) ≥ 200 м,

в) особливі характеристики:
 – збереження природного рослинного покриву на поверхні або його відновлення 

з формуванням відповідних умов проживання.

Фото 8. Дорожній тунель Hohentwiel, що виконує функцію ландшафтного переходу – автострада A81 
(Німеччина).

1.1.3. Великий нижній перехід – естакада (фото 9):

а) призначення – збереження цілісності рослинного покриву, мікрокліматичних умов, 
оселищ та екологічних коридорів усіх груп тварин,

б) мінімальні розміри (в зоні, доступній для тварин): висота від поверхні землі ≥ 5 м 
(рекомендована ≥ 10 м), довжина прольоту (відстань між опорами) > 15 м,

в) особливі характеристики: – збереження існуючої рослинності під естакадою, мож-
ливо, її відновлення новими насадженнями з формуванням відповідних умов іс-
нування.
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Фото 9. Естакада, яка виконує функцію ландшафтного мосту – автострада A98 (Німеччина).

Таблиця 7. Приклади рішень та параметрів ландшафтних мостів залежно від типу 
ландшафтів, які перетинає дорога (джерело: FGSV 2008).

Тип  
ландшафту

Тип оселищ 
(приклад)

Мінімальні 
розміри 
(ширина 
верхніх 

переходів)

Мінімальні 
(рекомендовані) 
розміри нижніх 

переходів –  
ширина (d)  
і висота (h)

Вимоги щодо формування поверхні

Лісові та 
мозаїчні 
ландшафти 
з пере-
важаючою 
часткою 
лісів

Листяні та 
змішані ліси, 
хвойні ліси, 
галявини та 
середньолісові 
луки, заліснені 
ділянки на 
межі лісу, за-
ліснені ділян-
ки на полях

50 м d = 50 м,
h > 5 м  

(рекомендована 
h > 10 м)

Покриття поверхні переходу ґрунтом 
товщиною ≥ 1 м. Формування рослин-
ного покриву за участю дерев, чагар-
ників та трав’янистих рослин. Збере-
ження вузької, добре освітленої смуги 
(лише із трав’янистої рослинності) по-
середині нижнього переходу та вздовж 
екранів верхнього переходу. З’єднання 
рослинності з лісовими ділянками та 
скупченнями дерев поблизу переходу. 
Застосування рішень, що сприяють 
затримці води. Не рекомендується роз-
ташування господарських доріг.

Ландшафти 
з великою 
часткою 
деревної 
рослин-
ності та 
відкриті 
ландшафти 
з осо-
бливою 
природною 
цінністю

Луки, пасови-
ща, вересови-
ща, осередки 
трав’янистої 
рослинності, 
що не ви-
користову-
ються, зарості 
широколистих 
дерев

50 м d = 50 м
h > 5 м

(рекомендована
h > 10 м)

Покриття поверхні переходу ша-
ром грунту товщиною 0,30 – 1,00 м. 
Грунтові умови та рослинність відпо-
відні до умов територій, прилеглих до 
переходу. Використання рішень, що 
сприяють затриманню води. Систе-
ма деревних насаджень збагачена 
рядами трав’янистих рослин і пов’язана 
з деревостанами територій, прилеглих 
до переходу (з обох сторін). Створення 
на поверхні переходу широкого пасма 
лучної рослинності, що використову-
єтсья екстенсивно. Не рекомендується 
розташування господарських доріг. 
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Тип  
ландшафту

Тип оселищ 
(приклад)

Мінімальні 
розміри 
(ширина 
верхніх 

переходів)

Мінімальні 
(рекомендовані) 
розміри нижніх 

переходів –  
ширина (d)  
і висота (h)

Вимоги щодо формування поверхні

Ландшафти 
природних 
та напів-
природних 
лісів, які є 
частиною 
великих 
суцільних 
лісових 
комплексів

Бори, діброви, 
бори болотні, 
букові ліси – 
є частиною 
розгалуженої, 
функціональ-
ної мережі лі-
сових масивів

130 м d = 130 м 
h = 10 м

Покриття поверхні переходу ґрунтом 
товщиною ≥ 1 м. Формування рослин-
ного покриву деревами, чагарниками 
та трав’янистими рослинами – при-
стосоване до рослинності, що оточує 
перехід. Збереження вузької, добре 
освітленої смуги (лише із трав’янистою 
рослинністю) посередині нижнього 
переходу та вздовж екранів верхнього 
переходу. Залишення скупчень мертвої 
деревини (колод, сучків, гілок) на по-
верхні переходу. Застосування рішень, 
що сприяють затримці води. Не реко-
мендується розташування господар-
ських доріг.

Водно- 
болотні 
угіддя

Наближені до 
природних пе-
ріодичні та по-
стійні водойми 
та водотоки 
з прибереж-
ними зонами, 
заростями 
очерету і тор-
фовищами

- Водотоки:
d = ширина русла + 

2,50 х ширина 
русла (з кожного 
боку) – не менше 

5 м.
h ≥ 5 м (рекомен-

дується 10 м)

Водно-болотні 
угіддя:  

d ≥ 30 м
h ≥ 5 м (рекомен-

дується 10 м)

Відмова від втручання в перебіг русел 
водотоків та прибережних зон. Русло 
з природним субстратом. Підтримання 
природного грунтового профілю на 
всій площі переходу. Заборона розта-
шування господарських доріг. Міні-
мальна відстань опор від берега – 10 м 
(для великих багато-прольотних
конструкцій).

1.2. Перехід поверхнею дорожнього покриття (фото 10)
а) призначення – підтримка безперервності оселищ та екологічних коридорів усіх 

груп тварин.
Ефективність суттєво залежить від обсягу дорожнього руху – прийнятно застосо-

вувати для великих та середніх тварин таке рішення на дорогах з інтенсивністю руху 
< 10 000 транспортних засобів / добу. У випадку з дрібними ссавцями, земноводними, 
рептиліями та безхребетними інтенсивність руху не повинна перевищувати 500 тран-
спортних засобів / добу.

б) мінімальні розміри: ширина переходу 200 м (рекомендована > 500 м);

в) особливі характеристики:
 – переходи для наземних тварин:

 • на відрізку локалізації переходу дорога повинна проходити на рівні прилеглої 
території або лише трохи відрізнятися рівнем поздовжнього профілю дорож-
ньої смуги від оточення,

 • на відрізку переходу дорога не може освітлюватися та мати захисні огорожі,
 • відрізок перетину дороги повинен мати постійне обмеження швидкості або бути 

обладнаний активними системами обмеження швидкості до 50 км / год (при-
наймні вночі); слід застосовувати заходи забезпечення дотримання обмежень 
шляхом встановлення фотофіксації швидкості, «лежачих поліцейських» тощо;

Продовження таблиці 7
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 – переходи для кажанів (відрізки перельотів над дорогою):
 • на відрізку локалізації переходу дорога повинна проходити на рівні прилеглої 

території або лише трохи відрізнятися рівнем поздовжнього профілю дорож-
ньої смуги від оточення,

 • необхідно забезпечити скеровуюче заліснення до місця перетину дороги із 
застосуванням відповідних заходів мінімізації зіткнення з транспортними за-
собами – високі екрани, сітчасті огорожі.

Фото 10. Приклад переходу поверхнею дороги, яким користуються копитні – національна дорога № 2.

1.3. Верхній перехід для великих тварин (фото 11)
а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів усіх 

груп тварин, з особливим акцентом на великих копитних,

б) мінімальні розміри: мінімальна ширина ≥ 35 м (рекомендована ≥ 50 м),

в) особливі характеристики:
 – ширина переходу плавно збільшується (у формі лійки) в напрямку до основи під-

ходів, в обох напрямках – форма подвійної параболи у вертикальній проекції,
 – максимальний нахил поверхні переходу та насипів – 15%,
 – відношення ширини до довжини переходу повинно бути > 0,8,
 – рекомендується розміщувати переходи на ділянках доріг, що проходять у природ-

них западинах або виїмках.
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Фото 11. Верхній перехід для великих тварин – автострада А4 (Німеччина)

1.4. Верхній перехід для середніх тварин (фото 12)

Фото 12. Верхній перехід для середніх тварин – автострада А36 (Франція)

а) призначення – підтримання безперервності оселищ і екологічних коридорів се-
редніх та дрібних ссавців, а також земноводних, плазунів та безхребетних,

б) мінімальні розміри: ширина ≥ 30 м (рекомендована ≥ 40 м),

в) особливі характеристики:
 – ширина переходу плавно збільшується (у формі лійки) у напрямку до основи під-

ходів, в обох напрямках – форма подвійної параболи у вертикальній проекції,
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 – максимальний нахил поверхні переходу та насипів – 15%,
 – рекомендується розміщувати переходи на ділянках доріг, що проходять в природ-

них западинах або виїмках.

1.5. Нижній перехід для великих тварин (фото 13)
а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів усіх 

груп тварин, з особливим акцентом на великих і середніх копитних,

б)  мінімальні розміри : ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 15 м, висота (верти-
кальний просвіт) ≥ 3,5 м (рекомендовано ≥ 5,0 м), коефіцієнт відносної вузькості1 
≥ 1,5,

в) особливі характеристики:
 – у випадку двосмугових проїзних частин рекомендується забезпечити додаткове 

освітлення поверхні переходу за допомогою світлових отворів або щілин в роз-
дільній смузі (якщо це дозволяють конструктивні особливості об'єкта), обладнаних 
прозорим шумопоглинаючим екраном по периметру.

Фото 13.Нижній перехід для великих тварин – автострада А1

1.6. Нижній перехід для середніх тварин (фото 14)
а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів се-

редніх та дрібних ссавців (включаючи кажанів), а також земноводних, плазунів та 
безхребетних,

б) мінімальні розміри – ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 6 м (рекомендується 
≥ 10 м), висота (вертикальний просвіт) ≥ 2,5 м (рекомендується ≥ 3,5 м), коефіцієнт 
відносної вузькості ≥ 0,7,

1 Коефіцієнт відносної вузькості Е – це взаємозв'язок між висотою, шириною і довжиною переходу 
у вигляді отвору в корпусі дороги: Е = (ВH) : L, B – ширина переходу, H – висота, L – довжина
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в) особливі характеристики:

 – у випадку двосмугових проїзних частин рекомендується забезпечити додаткове 
освітлення поверхні переходу за допомогою світлових отворів або щілин в роз-
дільній смузі (якщо це дозволяють конструктивні особливості об'єкта), обладнаних 
прозорим шумопоглинаючим екраном по периметру.

Фото 14. Нижній перехід для середніх тварин – автострада А20 (Німеччина)

1.7. Нижній малих перехід (фото 15)

1.7.1. Перехід для малих ссавців:

Фото 15. Нижній перехід для малих тварин – національна дорога№ 17
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а) призначення – підтримання безперервності оселищ дрібних ссавців (включаючи 
кажанів) і додатково земноводних, плазунів та безхребетних,

б) мінімальні розміри: ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 1,5 м (рекомендується 
≥ 2,5 м), висота (вертикальний просвіт) ≥ 1,0 м (рекомендується ≥ 1,5 м), коефіцієнт 
відносної вузькості ≥ 0,07,

 
в) особливі характеристики:

 – покриття поверхні ґрунтом,

1.7.2. Перехід для земноводних (фото 16):

а) призначення – підтримання безперервності оселищ та коридорів міграції земно-
водних та додатково дрібних ссавців, плазунів і безхребетних,

б мінімальні розміри:
 – ширина ≥ 1,0 м, висота ≥ 0,75 м – для об’єктів довжиною до 20 м,
 – ширина ≥ 1,5 м, висота ≥ 1,0 м – для об’єктів довжиною до 30 м,
 – ширина ≥ 2,0 м, висота ≥ 1,5 м – для об’єктів довжиною до 50 м,
 – ширина ≥ 3,5 м, висота ≥ 1,5 м – для об’єктів довжиною до 80 м,

в) особливі характеристики:
 – переходи, розташовані на шляху сезонних шляхів міграції, повинні складатися 

з групи водопропускних труб, розташованих по всій ширині шляху, на відстані 30-
100 м один від одного,

 – водопропускні труби, інтегровані із системою охоронно-направляючих огорож 
(з бетону, пластикових панелей / сіток або металевих листів) з відігнутим верхнім 
краєм у бік оточення дороги висотою 40-60 см, 

 – покриття поверхні ґрунтом з високою здатністю до утримання води.

Фото 16. Перехід для земноводних – місцева дорога біля Кудови
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2. Комбіновані переходи – поєднання екологічних та економічних 
функцій

2.1. Верхній перехід для великих і середніх тварин, комбінований з дорогою 
(фото 17)
а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів ве-

ликих, середніх та дрібних ссавців,

б) мінімальні розміри:
 – перехід для великих тварин – мінімальна ширина ≥ 35 м (рекомендована ≥ 50 м), 

включаючи зону для тварин ≥ 2 × 15 м,
 – перехід для середніх тварин – мінімальна ширина ≥ 30 м (рекомендована ≥ 40 м), 

включаючи зону для тварин ≥ 2 × 12 м,

в) особливі характеристики:
 – ширина переходу плавно збільшується (у формі лійки) у напрямку до основи під-

ходів, в обох напрямках – форма подвійної параболи у вертикальній проекції,
 – максимальний нахил зони переходу та схилів – 15%,
 – рекомендується розміщувати переходи на ділянках доріг, що проходять в природ-

них западинах або виїмках,
 – дорога, розташована на поверхні переходу, повинна мати мінімальний обсяг руху  – 

польові, лісові або сільськогосподарські дороги,
 – дороги повинні прокладатись по прямій лінії і розташовуватися в такому місці, 

щоб край дороги становив приблизно 1/3 загальної ширини переходу або біля 
краю переходу (дороги з інтенсивним рухом, що вимагають ізоляції від зони, при-
значеної для тварин)

 – дорожнє покриття повинно бути ґрунтовим, допустимо укріплювати поверхню 
природними заповнювачами – у крайніх випадках.

Фото 17. Верхній комбінований перехід для середніх тварин у поєднанні з господарською дорогою – 
автострада A20 (Німеччина).
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2.2. Нижній перехід для великих і середніх тварин

2.2.1. Комбінований з дорогою (фото 18):

а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів ве-
ликих, середніх і дрібних ссавців,

б) мінімальні розміри (зони для тварин):
 – перехід для великих тварин: ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 2 × 5 м, висота 

(вертикальний просвіт) ≥ 3,5 м (рекомендується ≥ 5,0 м), коефіцієнт відносної вузь-
кості ≥ 1,5,

 – перехід для середніх тварин: ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 2 х 3 м, мінімаль-
на висота (вертикальний просвіт) ≥ 2,5 м (рекомендується ≥ 3,5 м), коефіцієнт від-
носної вузькості ≥ 0,7,

в) особливі характеристики:
 – дорога на поверхні переходу повинна мати мінімальний обсяг руху, у випадку ве-

ликих переходів вона не може використовуватися регулярно – наприклад, під’їзні 
дороги до будівель; у випадку середніх переходів дорога може використовуватися 
лише для під’їзду до окремих домогосподарств,

 – дорожнє покриття повинно бути грунтовим, допустимо у необхідних ситуаціях 
укріплювати покриття природними заповнювачами,

 – у випадку двосмугових проїзних частин рекомендується забезпечити додаткове 
освітлення поверхні переходу за допомогою світлових отворів або щілин в роз-
дільній смузі (якщо це дозволяють конструктивні особливості об'єкта), обладнаних 
прозорим шумопоглинаючим екраном по периметру.

Фото 18. Нижній комбінований перехід для великих тварин у поєднанні з лісовою дорогою – швидкіс-
на дорога S-3.
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2.2.2. Комбіновані з річкою або меншим водотоком (розширений міст / естакада 
через долину) (фото 19):

а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів усіх 
видів, пов’язаних з гідрологічною мережею,

б) розміри зони для тварин:
 – перехід з ландшафтними функціями (ландшафтний міст),

Розширений міст повинен максимально охоплювати просвіт долини, включаючи бе-
реги, розташовані над рівнем розливу (над високою водою). Якщо річкові долини є 
важливими оселищами та екологічними коридорами і охороняються законодавством, 
рекомендується, щоб ширина прибережних зон, охоплених мостом, дорівнювала (з кож-
ного боку водотоку) мін. 2,5-кратній ширині водотоку, а у випадку невеликих водото-
ків (з шириною < 6 м) ширина прибережних зон під мостом повинна бути не меншою 
2 × 15 м. У разі перетину оселищ прибережних лісів рекомендована мінімальна висота 
(вертикальний просвіт) повинна складати ≥ 10 м, а ширина прибережних зон ≥ 2 × 30 м,

 – перехід для великих тварин – мінімальна ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 2 × 
ширина русла річки, мінімальна висота (вертикальний просвіт) ≥ 5 м,

 – перехід для середніх тварин – мінімальна ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 2 × 
ширина русла річки, мінімальна висота (вертикальний просвіт) ≥ 3,5 м,

в) особливі характеристики:
 – водотік повинен залишатися в своєму природному руслі, усі регулювання, зміни траси 

та укріплення схилів повинні проводитися лише у необхідних ситуаціях, що виникають 
внаслідок реальних загроз для конструкції мосту, із використанням методів, які сприя-
ють тваринам (наприклад, вкриті грунтом геосинтетики, підсипання каменю),

 – територія, призначена для тварин, повинна мати збережений або відновлений при-
родний рослинний покрив разом із формуванням відповідних оселищних умов,

 – у випадку двосмугових проїзних частин рекомендується забезпечити додаткове 
освітлення поверхні переходу за допомогою світлових отворів або щілин в роз-
дільній смузі (якщо це дозволяють конструктивні особливості об’єкта), обладнаних 
прозорим шумопоглинаючим екраном по периметру.

Фото 19. Нижній перехід для середніх тварин під розширеним мостом для струмка – швидкісна дорога S-3.
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2.2.3. Комбіновані з залізницею (фото 20):

а) призначення – підтримання безперервності оселищ та екологічних коридорів се-
редніх і дрібних ссавців;

б) мінімальні розміри (зона для тварин):
 – мінімальна ширина (горизонтальний просвіт) ≥ 2 × 3 м, мінімальна висота (верти-

кальний просвіт) ≥ 3,5 м;

в) особливі характеристики:
 – залізниця на поверхні переходу повинна мати якнайменший обсяг руху поїздів – 

рекомендований обсяг перевезень < 3 поїзди / годину і швидкість <140 км / год,
 – оптимальним рішенням є розташування залізниці під окремим прольотом та від-

окремлення її опорами від зон для тварин
 – зона для тварин повинна бути вкрита «рідним» грунтом з максимально розвине-

ним рослинним покривом (настільки, наскільки це дозволено умовами оселища та 
регламентами про технічні умови).

Фото 20. Нижній комбінований перехід для середніх тварин у поєднанні з залізницею – національна 
дорога № 10.

2.3. Нижній малий перехід

2.3.1. Комбіновані з водотоком (мости з вертикальним просвітом < 2,5 м та 
водопропуски) (фото 21):

а) призначення – підтримання безперервності екологічних коридорів (шляхів мігра-
ції) дрібних ссавців (в т.ч. кажанів), земноводних, плазунів та безхребетних,

б) розміри зони для тварин:
 – земляні полички (ґрунтові смуги вище середнього рівня води): мінімальна ширина 

≥ 2 × ширина русла водотоку – не менше 1 м; мінімальна висота (вертикальний 
просвіт) від полички до низу конструкції водопропуску ≥ 1,5 м; у випадку перехо-
дів для видри розміри поличок повинні бути такими (згідно з FGSV 2008): 
 • ширина ≥ 1,5 м, висота ≥ 1,5 м – для водопропускних труб довжиною 10-15 м,
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 • ширина ≥ 2,0 м, висота ≥ 1,5 м (плюс 0,05 м висоти на кожен додатковий метр 

довжини водопропуску) – для водопропускних труб довжиною > 15 м,
 – у разі перетину з особливо цінними для видр ділянками полички повинні бути 

спроектовані з обох сторін, а їх ширина повинна бути збільшена (щодо вищевка-
заних розмірів) на 0,5 м,

 – полички підвісні (кріпляться до стін споруди) та бетонні (виготовлені «мокрим» 
способом): мінімальна ширина ≥ 40 см, мінімальна висота (вертикальний просвіт) 
від полички до низу конструкції водопропуску ≥ 1 м,

в) особливі характеристики:
 – природні водотоки повинні залишатися в своєму природному руслі, всі регулюван-

ня, зміни перебігу та укріплення схилів повинні проводитися лише у необхідних 
ситуаціях, що виникають внаслідок реальних загроз для конструкції,

 – перевагу слід надавати прямокутним та еліптичним перерізам, уникаючи перехо-
дів у вигляді труб, особливо діаметром < 1,5 м

 – полички (усіх типів) слід проектувати з обох боків; односторонні сухі полички мо-
жуть бути спроектовані для переходів видр – за межами важливих ареалів поши-
рення виду,

 – поверхні, призначені для тварин, повинні бути засипані землею – також у разі під-
вісних поличок (крім дерев’яних конструкцій).

Фото 21. Нижній комбінований перехід для дрібних тварин у поєднанні з водотоком – низький міст 
через річку, що включає прибережні зони над рівнем води – національна дорога № 7.

2.3.2. Комбіновані з дорогою (вузькі верхні та нижні віадуки) (фото 22):

а) призначення – підтримка безперервності екологічних коридорів (шляхів міграції) 
для дрібних ссавців (включаючи кажанів),

б) розміри зон, призначених для тварин – верхні / нижні переходи:
 • смуги ґрунту вздовж дороги з мінімальною шириною ≥ 2 × 1 м – для наземних 

видів,
 • у випадку з кажанами ніяких особливих вимог – розміри відповідно до техніч-

них проектних умов,
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в) особливі характеристики:
 – дорога, розташована на поверхні переходу, повинна мати низьку інтенсивність 

руху – оптимально < 500 транспортних засобів / добу (наземні ссавці) та < 2000 
транспортних засобів / добу (кажани),

 – смуги для тварин повинні бути вкриті шаром родючого ґрунту з відновленою 
рослинністю – у випадку нижніх переходів у межах, дозволених світловими 
умовами,

 – у разі переходів для кажанів слід застосовувати направляючі конструкції у вигляді:
 • рядів дерев та чагарників уздовж краю верхніх віадуків – якщо це дозволяють 

будівельні умови,
 • відбиваючих екранів (бажано дерев’яних) по краях верхніх віадуків – якщо від-

сутня можливість використання посадок,
 • рядів дерев та високих чагарників, що з'єднують перехід із системою заліснен-

ня (структур, що керують рухом кажанів) в його оточенні,

Фото 22. Приклад господарського проїзду, який може (після відповідної адаптації) виконувати функції 
комбінованого переходу для кажанів та деяких дрібних наземних ссавців.

3. Інші типи переходів – рішення, що застосовуються  
в особливих ситуаціях

3.1. Перехід у верхівках дерев
а) призначення – підтримання безперервності екологічних коридорів (шляхів мігра-

ції) для ссавців, що лазять і ведуть деревний спосіб життя – білка, куниця лісова і 
кам’яна, вовчкові.

б) параметри та рішення:
 – мотузки товщиною 4-10 см,
 – місток (кладка) з 2 сталевих прутів із сіткою посередині (шириною 20-30 см),
 – пристосування існуючих установок для дорожньої сигналізації на магістралях 

з використанням дерев’яних покриттів, створення укриттів і сховків,
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в) особливі характеристики:

 – конструкція повинна бути достатньо натягнутою, щоб тварини могли вільно пройти,
 – необхідний захист від нападів хижих птахів – наприклад, використання додатко-

вої тонкої мотузки над переходом,
 – необхідне плавне та надійне з’єднання з деревами або чагарниками по обидва 

боки дороги,
 – конструкція повинна бути безпечною для учасників дорожнього руху,

г)'коментарі:
 – споруди такого типу використовуються в декількох країнах, але їх ефективність ще 

не повністю підтверджена – особливо у випадку зі швидкісними магістралями

Малюнок 1. Схема конструкції переходів у верхівках дерев – варіант із використанням мотузки (ліво-
руч) та містка із сталевих прутів і сітки (праворуч) (за матеріалами: Iuell et all. 2005).

3.2. Переходи над дорогами для кажанів
а) призначення – підтримка безперервності (екологічні коридори) шляхів міграції 

кажанів,

металева сітка

металева конструкція

Повздовжній профіль Поперечний профіль

Малюнок 2. Схема сталевих козлових конструкцій для кажанів, побудованих над швидкісною магі-
страллю S-3 (на основі польових спостережень).
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б) розміри зони для тварин:
 – верхні переходи у вигляді віадуків шириною 8-20 м (згідно з FGSV 2008),
 – вузькі кладки шириною 3 м – споруди з Нідерландів (нові рішення, ефективність 

яких ще не повністю підтверджена),
 – прогони – сталеві конструкції над проїжджими частинами з сітчастою смугою на 

верхньому краї (див. мал. 2).

в) особливі характеристики (рекомендації згідно з FGSV 2008):
 – віадуки та кладки:

 • вони повинні бути покриті шаром землі та родючим грунтом, щоб забезпечити 
ріст кущів, які є направляючими елементами під час перельотів,

 • на поверхні переходів слід сформувати направляючі конструкції у вигляді двох 
рядів (шпалер) дерев (високих чагарників) уздовж краю об’єкта або одного ряду 
в центральній частині переходу та перегородкових екранів на його краях (з 
обох боків); висота насаджень 3–5 м; висота екранів 2–4 м,

 • слід запроектувати смуги без дерев та чагарників шириною не менше 2 м, роз-
ташовані між екранами та / або рядами насаджень,

 • перехід та дорога (у місці розташування переходу) не можуть бути освітлені,
 • допускається розміщувати господарські дороги на поверхні переходу.

 – прогони:
 • об’єкти повинні бути з’єднані з направляючими насадженнями,
 • сітка на поверхні конструкції повинна бути стабільно закріплена, розмір сітки 

повинен бути підібраний таким чином, щоб там не накопичувався сніг; при про-
ектуванні конструкції слід враховувати її вплив на безпеку руху – в т.ч. ризик 
утворення бурульок.

г) коментарі:
 – якщо необхідно побудувати переходи для кажанів у вигляді віадуків (наприклад, 

немає інших типів переходів, якими можуть користуватися кажани) – завжди слід 
враховувати можливість їх поєднання з господарськими переїздами.

Таблиця 8. Основні параметри переходів для тварин: а – ширина, h – висота, c – коефі-
цієнт відносної вузькості (с = ширина х висота / довжина). Параметри стосуються про-
стору, доступного для тварин (за: Jędrzejewski et al. 2004, 2006 – змінено та доповнено).

№№ Види переходів
Параметри переходів (м) Найважливіші види тварин, які 

використовують дані види пере-
ходівa h c

1 Переходи поверхнею 
дороги

> 200,0 Лось, зубр, олень, дикий кабан, 
козуля, вовк, рись, ведмідь

2 Ландшафтні мости > 50,0 Лось, зубр, олень, дикий кабан, 
козуля, вовк, рись, ведмідь

3 Великі верхні переходи > 35,0 Олень, дикий кабан, козуля
4 Переходи під естакадами > 20,0 > 5,0 Лось, зубр, олень, дикий кабан, 

вовк, рись, ведмідь
5 Переходи під розширени-

ми мостами
Дорівнює 
принаймні 
подвійній 

ширині 
водотоку

> 3,5

> 5,0

Олень, козуля, дикий кабан, рись, 
ведмідь

Лось, зубр, олень, вовк, рись, вед-
мідь, козуля, дикий кабан

6 Великий нижній перехід > 15,0 > 3,5 > 1,5 Олень, козуля, дикий кабан, вовк, 
рись, ведмідь, заєць

7 Середній нижній перехід > 6,0 2,5–3,5 > 0,7 Козуля, дикий кабан
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Продовження таблиці 8

№№ Види переходів
Параметри переходів (м) Найважливіші види тварин, які 

використовують дані види пере-
ходівa h c

8 Малий нижній перехід > 1,5 > 1,0 > 0,07 Борсук, лис, куниця, ласка, видра, 
горностай, тхір, гризуни, комахоїд-
ні ссавці, земноводні

9 Модифіковані водопро-
пуски – комбіновані пере-
ходи для малих тварин

> 2,0 > 1,5 Видра, тхір, ласка, горностай, 
гризуни, земноводні 

10 Переходи для земновод-
них (на шляхах сезонних 
міграцій)

1,0 0,75 Земноводні, гризуни, ласка, гор-
ностай

Схема 1. Класифікація переходів для тварин залежно від їх функції та конструктивних 
рішень.

Переходи для тварин

Ландшафтні мости

Верхні

Верхній

Поверхнею дороги

віадуки над дорога-
ми з розмірами для 
всіх видів тварин
дорожні тунелі зі збе-
реженою на поверхні 
рослинністю

конструктивні рішення і параметри переходів, пристосовані до вимог окремих 
видів великих, середніх і малих тварин

Нижні

Нижній

Інженерні об'єкти

естакади з розмірами 
для всіх видів тварин

самостійний самостійний

з дорогами

з водотоками

з залізницями

комбінований 
з дорогами комбінований

Переоди для окремих видів/груп тварин
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VI. Придатність переходів для різних видів / 
груп тварин та їх екологічні функції і значення 
для мінімізації бар’єрного ефекту доріг
Таблиця 9. Придатність окремих типів переходів для різних видів та груп тварин – 
(++ дуже придатний і часто вживаний, + придатний, +/– використовується лише за пев-
них умов, – непридатний). (після: Jędrzejewski et al. 2004, 2006 – із змінами та доповне-
ннями). Прийнято, що даний вид / група видів зустрічається в місці переходу

Вид переходу

Використання переходів

Ло
сь
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ь
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, д
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ий

 к
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ан
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м
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дн
і
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ун
и

Самостійні переходи з виключно екологічними функціями

Перехід поверхнею дороги ++ ++ ++ + + +1 + ++5 - +1 +1

Великий верхній перехід – 
ландшафтний міст ++ ++ ++ ++ ++ ++2 - ++5 ++11 +2 ++

Великий верхній перехід – 
тунель ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++5 ++11 ++ ++

Великий верхній перехід  
35-80 м ширини + ++ ++ ++ ++ +2 - ++5 ++11 +2 ++

Середній верхній перехід < 
35 м ширини - +/-3 ++ +/-3 ++ ++2 - ++5 ++11 +2 ++

Великий нижній перехід – 
естакада > 5 м висоти ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++5 ++11 ++ ++12

Великий нижній перехід – 
естакада/міст >3,5 м висоти +/-3 +/-3 ++ ++ ++ ++ ++ ++5 +/-11 ++ +12

Середній нижній перехід – 
естакада/міст > 2,5 м висоти - - ++ +/-3 ++ ++ ++ ++5 - ++ +/-12

Малий нижній перехід - - - - ++ ++ ++8 +6 - ++ -

Перехід для земноводних - - - - - + +/-9 +/-7 - ++ -

Комбіновані переходи з екологічними і господарськими функціями

Великий верхній перехід 
комбінований з дорогою +4 +4 ++ +4 ++ ++ - ++5 +/-11 +4 ++12

Середній верхній перехід 
комбінований з дорогою - +/-4 ++ - ++ ++ - ++5 +/-11 +4 ++12

Великий нижній перехід 
комбінований з водотоком – 
міст/естакада висотою > 5 м

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++5 ++11 ++ ++12

Великий нижній перехід 
комбінований з водотоком – 
міст/естакада висотою > 3,5 м

+3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++5 +/-11 ++ +12
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Вид переходу

Використання переходів

Ло
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Середній нижній перехід 
комбінований з водотоком – 
міст/естакада висотою > 2,5 м

- +/-3 ++ +/-3 ++ ++ ++ ++5 - ++ +/-12

Великий нижній перехід ком-
бінований з дорогою - +/-4 ++ - ++ ++ - ++5 - +4 +/-12

Середній нижній перехід 
комбінований з дорогою - - ++ - ++ ++ - ++5 - +4 +/-12

Середній нижній перехід 
комбінований з залізницею - - + - + + - ++5 - + +/-12

Малий нижній перехід комбі-
нований з водотоком - - - - ++ ++ ++10 +6 - ++ -

Малий верхній/ нижній пере-
хід комбінований з дорогою - - - - +2,4 +2,4 - +5 - +2,4 -

Примітки:
1. Залежить від дорожнього руху та ширини дороги.
2. Потрібні охоронно-направляючі огорожі.
3. Залежить від довжини переходу (з точки зору руху тварин) – ефективний для коротких об’єктів.
4. Залежить від руху на дорозі та типу поверхні.
5. Залежить від наявності направляючих конструкцій (рослинність, екрани).
6. Залежить від виду.
7. Залежить від виду, поширюється на об’єкти з перетином мін. 1 × 2 м.
8. Тільки для видр.
9. Тільки для видр, залежно від місця розташування та розмірів.
10. У випадку з видрами – залежно від розмірів сухих поличок, у випадку з бобрами – в залежності від 

можливості вільного пересування в потоці водотоку.
11. За наявності суцільного заліснення з висотою, пристосованою до вимог окремих порід (1–8 м).
12. Залежно від ступеня освітленості та наявності суцільних смуг рослинності.

Продовження таблиці 9
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Таблиця 10. Способи перетину доріг окремими видами кажанів (перші 4 колонки вклю-
чають польоти на різній висоті без «допомоги» інженерних споруд, решта колонок сто-
суються використання об'єктів різного розміру як переходів) (джерело: Limpens et 2005).

Вид

Способи перельоту над до-
рогою Способи перельоту під дорогою

Ви
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ко
 н
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Підковик малий  
(Rhinolophus hipposideros) + + + + + + + + +

Нічниця триколірна
(Myotis emarginatus) + + + + + + + +

Нічниця війчаста
(Myotis nattereri) + + + + + + + + +

Нічниця довговуха
(Myotis bechsteinii) + + + + + + + +

Вухані
(Plecotus sp.) + + + + + + + +

Підковик великий  
(Rhinolophus ferrumequinum) + + + + + + +

Нічниця велика
(Myotis myotis) + + + + + + +

Нічниця вусата
(Myotis mystacinus) + + + + + + + +

Нічниця Брандта
(Myotis brandtii) + + + + + + + +

Широковух звичайний 
(Barbastella barbastellus) + + + + + + + +

Нічниця водяна
(Myotis daubentoni) + + + + + + + + +

Нічниця ставкова
(Myotis dasycneme) + + + + + + + + +

Нетопир пігмей
(Pipistrellus pygmaeus) + + + + + + + + +

Нетопир карлик
(Pipistrellus pipistrellus) + + + + + + + + +

Нетопир лісовий
(Pipistrellus nathusii) + + + + + + + + +

Mroczek pozłocisty
(Eptesicus nilssoni) + + + + + + + +

Пергач північний
(Vespertilio murinus) + + + + + + + +

Пергач пізній
(Eptesicus serotinus) + + + + + + + +

Вечірниця дозірна
(Nyctalus noctula) + + + + + + + +
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Таблиця 11. Значення окремих видів переходів тварин для мінімізації бар’єрного 
ефекту доріг (++ пріоритет, + значний, +/- додатковий, – малий / відсутність).

Вид переходу

Види зіткнень

Екологічні коридори і 
оселища європейського, 
національного та регіо-

нального значення

Екологічні коридори і осе-
лища місцевого значення Міграційні 

шляхи зем-
новодних

Лісові Водно-болотні Лісові Водно-болотні

Самостійні переходи з виключно екологічними функціями

Перехід поверхнею дороги1 ++ + ++ + ++2

Великий верхній перехід – 
ландшафтний міст ++ - ++ - +

Великий верхній перехід – 
тунель ++ - ++ - +

Великий верхній перехід  
35-80 м ширини ++ - ++ - +

Середній верхній перехід  
< 35 м ширини +/- - + - +

Великий нижній перехід – 
естакада > 5 м висоти ++ ++ ++ ++ +/-

Великий нижній перехід –  
естакада/міст >3,5 м висоти + ++ ++ ++ +

Середній нижній перехід – 
естакада/міст > 2,5 м висоти +/- + + + +

Малий нижній перехід +/- +/- +/- +/- +
Перехід для земноводних +/- +/- +/- +/- ++

Комбіновані переходи з екологічними і господарськими функціями

Великий верхній перехід ком-
бінований з дорогою + - ++ - +/-

Середній верхній перехід 
комбінований з дорогою +/- - + - +/-

Великий нижній перехід ком-
бінований з водотоком – міст/
естакада висотою > 5 м

+ + ++ + +/-

Великий нижній перехід ком-
бінований з водотоком – міст/
естакада висотою > 3,5 м

+/- + + + +/-

Середній нижній перехід ком-
бінований з водотоком – міст/
естакада висотою > 2,5 м

++ ++ ++ ++ +

Великий нижній перехід ком-
бінований з дорогою + ++ ++ ++ +

Середній нижній перехід ком-
бінований з дорогою +/- + + + +

Середній нижній перехід ком-
бінований з залізницею +/- +/- +/- +/- +/-

Малий нижній перехід комбі-
нований з водотоком +/- +/- +/- +/- +

Малий верхній/ нижній пере-
хід комбінований з дорогою - - +/- +/- +

Примітки:
1) Залежить від дорожнього руху та перебігу дороги.
2) Для доріг з обсягом руху < 500 транспортних засобів / добу.
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VII. Фактори, що визначають ефективність 
переходів для тварин

1. Розташування переходів
Відповідне розташування переходів є основною умовою належного виконання еко-
логічних функцій – навіть найкращі з точки зору конструкції переходи, розташовані 
за межами важливих для тварин територій, ніколи не досягнуть належної екологіч-
ної ефективності. Детальні умови розташування разом із характеристиками основних 
труднощів і типових помилок представлені в главі III.

2. Параметри та конструкторські рішення
Мінімальні розміри переходів повинні бути адаптовані до вимог конкретного виду, 
для якого вони розроблені. У разі об’єктів із занадто малими розмірами їх екологіч-
на ефективність, як правило, значно обмежена, оскільки найбільш чутливі види (на-
приклад, благородний олень) взагалі не використовують такі переходи, а у випадку 
з менш вимогливими видами (наприклад, козуля), ним користуються лише окремі осо-
бини з місцевої популяції. Окремі види та групи видів мають переваги, пов’язані з кон-
струкційним типом переходів, що найбільш очевидно у випадку великих і середніх 
копитних (для яких найбільш ефективними є верхні переходи) та дрібних ссавців, що 
живуть у норах (використовують переважно нижні переходи). Мінімальні та рекомен-
довані параметри переходів представлені в главі V.

3. Облаштування території та гармонізація  
з навколишнім середовищем
Спосіб освоєння поверхні переходів (і їх оточення) особливо актуальний для дріб-
них травоїдних ссавців, кажанів, рептилій і безхребетних, для яких будь-які розриви 
у безперервності оселищ і структур, що скеровують рух, є важкодоступними бар’єрами. 
Для дрібних хижих ссавців важливо створити умови, що забезпечують тимчасові схо-
ванки. Тому спосіб освоєння території слід спочатку адаптувати до вимог дрібних тва-
рин (включаючи безхребетних) – формуючи низький рослинний покрив, викладаючи 
купи каміння та окремі валуни, пні коренів, стовбури і купи гілок тощо. Для плазунів 
важливою є наявність теплих сонячних поверхонь та суцільних смуг рослинності (ши-
риною ≥ 2 м). Для кажанів облаштування поверхні повинно забезпечувати безпе-
рервність спрямовуючих структур (що полегшують їх рух), розділених дорогою – осо-
бливо шпалерами, смугами дерев та високими чагарниками. Для великих і середніх 
ссавців облаштування території повинно бути спрямоване на створення належних 
ізоляційних та екрануючих умов, які обмежують рівень фізичних і хімічних забруд-
нень на переходах. У випадку копитних (а також інших груп рослиноїдних тварин) 
забезпечення привабливої   кормової бази на переході та поблизу (відповідний вибір 
рослинності) позитивно впливає на пришвидшення адаптації тварин до об’єктів та до-
сягнення бажаної ефективності переходу. Подібні ефекти дає розташування поблизу 
переходів водойм, які є потенційними водопоями.

Гармонізація з оточенням полягає в мінімізації ефекту «чужорідного елементу» 
в ландшафті і суттєво впливає на інтенсивність використання переходів великими та 
середніми копитними, одночасно прискорюючи адаптацію тварин до використання 
переходу.
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Оптимальна інтеграція переходу в ландшафт та гармонізація з оточенням включає:

а) вибір геометричних параметрів переходу,
б) облаштування поверхні переходу та територій підходу/доступу, включаючи фор-

мування рослинності,
в) проектування та розробка безпосереднього оточення переходів (включаючи водо-

пропуски для дрібних тварин),
г) формування конструкцій, що спрямовують тварин до переходу.

Ad a) вибір геометричних параметрів переходу:
 – пристосування геометричних параметрів верхніх переходів (нахилу поверхні та 

підходу, а також форми і кута розширення підходів) до топографічних умов із за-
безпеченням найкращої можливої інтеграції в рельєф та видимості (для тварин) 
території з іншого боку дороги (особливо дерев на лісових територіях),

 – поверхня верхніх переходів та поверхня насипів повинна бути нахилена під ку-
том, що не перевищує 15%,

 – на території та поблизу переходів з зовнішньої сторони огорож не повинно бути 
схилів з ухилом, що перевищує 15%,

 – форма верхнього переходу повинна бути (у вертикальній проекції) параболічною 
з плавним розширенням від центру конструкції до основи насипів.

Ad б) облаштування поверхні переходу та територій підходів вимагає:
 – створення шару ґрунту на поверхні переходів з мінімальною товщиною:

 • для трав, трав’янистої рослинності та багаторічних трав’янистих рослин ≥ 0,3 м, 
включаючи не менше 0,1 м родючого шару з високим вмістом гумусу,

 • для чагарників ≥ 0,6 м, включаючи не менше 0,3 м родючого шару з високим 
вмістом гумусу,

 • для дерев ≥ 1 м, включаючи не менше 0,3 м родючого шару з високим вмістом 
гумусу;

 – покриття дна водопропусків для дрібних тварин шаром мінерального ґрунту з ви-
рівняною поверхнею,

 – покриття дна водопропусків для земноводних шаром ґрунту з високою здатністю 
до утримання дощової води (включаючи органічні ґрунти) з вирівняною поверхнею,

 – адаптація характеру та структури рослинності до існуючої в околицях переходу 
з урахуванням видів потенційної природної рослинності і фактичної рослинності,

 – підтримання стихійної експансії та природної сукцесії рослинності з обмеженням 
до мінімуму усіх видів господарської діяльності, пов’язаних з її утриманням,

 – формування трав’янистого рослинного покриву на поверхні верхніх переходів та 
під поверхнею нижніх переходів (в межах освітленої території) шляхом посіву 
середніх і високих видів трав; у разі верхніх переходів рекомендується вводити 
вузькі (приблизно 2,5 м завширшки) смуги трави (або суміші трав і бобових рос-
лин) вздовж екранів, між смугою витких рослин та поверхнями з кущовою рос-
линністю,

 – впровадження щільних рядових посадок кущів з неправильною лінією вздовж 
протизасліплюючих екранів та огорож (з урахуванням маршруту визначених та 
потенційних трас польоту кажанів та рекомендації щодо формування вузьких смуг 
трави),

 – посадка рядових насаджень витких рослин на захисних огорожах, на поверхні пе-
реходу та на територіях підходів,
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Фото 23. Верхній перехід оптимально облаштований і з’єднаний з оточенням – швидкісна магістраль 
B33 (Німеччина).

Фото 24. Оптимальне облаштування поверхні нижнього переходу в широкій долині потоку – автострада 
A98 (Німеччина).

 – посадка кущів та багаторічників на поверхні переходу – одинарних та групами (по 
кілька штук),

 – посадка кущів та дерев у вигляді груп та коротких смуг на насипах підходу до пе-
реходу (з урахуванням маршруту виявлених та потенційних трас кажанів),

 – розміщення на поверхні переходу та на насипах підходу до переходу пнів (кілька / 
кільканадцять штук),

 – розміщення на поверхні верхніх переходів та на виходах з нижніх переходів ве-
ликих валунів (кілька / кільканадцять штук), одинарних та невеликими групами,
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 – у випадку, коли переходи повинні використовуватись плазунами, слід враховувати 

необхідність формувати суцільні смуги рослинності (ширина ≥ 2 м) з додатковими 
елементами (валуни, колоди, пні, гілки) в найбільш освітлених місцях.

Таблиця 12. Вимоги до елементів структури поверхні переходів для окремих видів 
ссавців (джерело: FGSV 2008 – вибір) (+   обов’язково).

Вид Лісова рослинність Трави і чагарники Вузькі смуги  
лучної рослинності

Олень + + +

Козуля + +

Дикий кабан +

Лісовий кіт, куниця лісова + +

Заєць + +

Борсук +

Таблиця 13. Важливі елементи структури поверхні переходів, призначених для дріб-
них ссавців (джерело: FGSV 2008 – вибір) (++ оптимальний, + субоптимальний).

Вид
Лінійна посадка 

кущів,  
живоплоти

Порослі висо-
кими травами 

поверхні

Поверхня покрита 
шаром лісової  

підстилки

Природні  
берегові  
території

Їжак ++ +
Кріт ++ +
Мідиці (Sorex spp.) ++ +
Рясоніжка (Neomys spp.) + ++
Білозубки (Crocidura spp.) + +
Білка ++
Жолудниця європейська ++ ++
Вовчок сірий
Соня лісова
Ліскулька

++ +

Мишка лучна + ++ ++ ++
Житник (Apodemus spp.) ++ ++ ++ ++
Хом’як ++ ++
Нориця руда ++ ++ ++
Щурові ++ ++
Полівки (Microtus spp.) ++
Мишівка ++ ++ ++

Таблиця 14. Формування поверхні переходів для плазунів (джерело: FGSV 2008 – вибір).

Вид/група видів Тип переходу Формування поверхні

Ящірки (в т.ч. веретільниця) 
та змії

1. Великий нижній прохід – ланд-
шафтний міст.

2. Розширений міст з великим вер-
тикальним просвітом.

3. Великий верхній перехід і верхні 
віадуки зі смугами рослинності

Смуги рослинності шириною 
≥ 2 м, сильно освітлені поверхні 
з мікрооселищами: валуни, мертва 
деревина, рослинний покрив

Веретільниця, змії 1. Розширений міст Прибережні зони шириною ≥ 2 м, 
сильно освітлені поверхні, суціль-
на рослинність, мікрооселища: 
валуни, мертва деревина
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Ad в) проектування та облаштування безпосереднього оточення переходів (включаю-
чи водопропуски для дрібних тварин):

 – у випадку нижніх переходів слід так проектувати конструкції споруд, щоб бетонні 
поверхні абатментів були якнайбільше вкриті шаром ґрунту (кінцева мета – по-
кривною рослинністю); слід максимально обмежити проектування технічних про-
ходів, сходів, пішохідних мостів, перил тощо біля виходів з переходів для тварин,

 – у випадку нижніх переходів утримуючі схили та насипи біля абатментів повинні 
плавно з'єднуватися з краями бетонної конструкції абатментів, максимально за-
криваючи їх,

 – захисні огорожі в нижніх переходах слід розташовувати біля основ насипів і опо-
рних схилів, щільно з’єднуючи їх з краями абатментів,

 – у випадку з водопропусками для дрібних тварин, земноводних та водотоків ого-
рожі повинні щільно з'єднуватися з передньою частиною водопропускної труби 
(водостоки з вертикальним просвітом > 2 м) або проходити безпосередньо над 
входом / виходом водопропуску,

 – укріплення схилів опорних насипів та крутих узбіч (розташованих на територіях, 
доступних для тварин) повинно проводитися з максимально широким використан-
ням біологічних методів та геосинтетики з цільовим впровадженням рослинного 
покриву; слід уникати бетонування схилів, а в крайньому випадку можна вико-
ристовувати ажурні бетонні плити з великими вічками, що сприяють стихійному 
розвитку рослинності,

 – укріплення русел усіх водотоків та корекція їх течії під поверхнею нижніх переходів 
і в радіусі 50 м від переходу повинні проводитися лише за необхідності, з викорис-
танням природних методів, включаючи кам’яні насипи (на височинах та в гірських 
районах); у разі природних водотоків не слід використовувати бетонні матеріали,

 – усі надземні об’єкти, пов’язані з дренажною мережею та іншою інфраструктурою, 
повинні розташовуватися на відстані не менше 50 м від країв нижнього та верх-
нього переходів; екологічні резервуари повинні розташовуватися не ближче 100 м 
від зовнішніх країв переходів.

Ad г) формування конструкцій, що скеровують тварин до переходу:
 – захисні огорожі вздовж дороги повинні плавно з’єднуватися з огорожею на по-

верхні верхніх переходів,
 – захисні огорожі вздовж дороги повинні мати плавне і щільне з’єднання з виходами 

нижніх переходів,
 – рекомендується вводити ряди густих насаджень чагарників уздовж огорож (довжи-

ною 100 м, по 50 м з кожного боку від осі об’єкту), які з’єднуються з насадженнями 
вздовж протизасліплюючих екранів на підходах та на поверхні верхніх переходів,

 – рекомендується вводити ряди густх насаджень чагарників увздовж огорож (до-
вжиною 100 м, по 50 м з кожного боку від осі об’єкту), які з’єднуються з фасадом 
нижніх переходів;

 – необхідно вводити ряди направляючої рослинності, тобто висаджувати дерева та 
чагарники в районі підходів до верхніх переходів і доступів до нижніх переходів 
таким чином, щоб утворювати суцільні або перервані смуги, орієнтовані під го-
стрим кутом до центральної осі переходу і спрямовували рух тварин; слід брати 
до уваги види рослин, які є привабливою основою харчування протягом періоду 
плодоношення,

 – якщо необхідно пристосувати переходи (верхні та нижні) до потреб руху кажа-
нів, слід впроваджувати рядові насадження (шпалери) дерев і високих чагарни-
ків на поверхні верхніх переходів та в оточенні верхніх та нижніх переходів, що 
з’єднуються з природними смугами дерев поблизу дороги і утворюють суцільне 
просторове розташування; довжина та локалізація насаджень залежить від перебі-
гу місцевих шляхів міграції кажанів. Якщо немає можливості висаджувати дерева 



49

VII
на поверхні верхніх переходів (наприклад, об’єкти з гофрованої сталі), альтерна-
тивним рішенням може бути використання підвищених протизасліплюючих екра-
нів (висотою 2–4 м), обсаджених рослинністю, або будівництво екранів у вигляді 
земляних валів, засаджених чагарниками (загальною висотою 3 – 5 м). У випадку 
нижніх переходів (незалежно від розмірів) слід завжди проектувати протизаслі-
плюючі екрани (рекомендована висота 4 м).

4. Рівень викидів
Рівень забруднення, пов’язаний з рухом транспортних засобів та сусідством забудо-
ваних територій, суттєво впливає на інтенсивність використання переходів усіма гру-
пами тварин (зокрема великими та середніми ссавцями). Негативний вплив головним 
чином стосується шуму та штучного освітлення, які стримують та відлякують тварин 
від використання прилеглих до переходів ділянок – явище екологічного бар’єру пси-
хофізичного (поведінкового) характеру. Для зменшення рівня звукового та світлового 
забруднення рекомендується виконання таких дій:

 
а) верхні переходи:

 – розміщення об’єктів у виїмках – природне або штучне зниження висоти місцевості 
з метою оптимального розташування переходу,

 – будівництво екрануючих споруд, розташованих на поверхні переходу та в зонах 
скеровування тварин у вигляді шумових та протизасліплюючих екранів,

 – біологічна забудова – впровадження насаджень захисної та ізолюючої рослинності 
на поверхні переходу та на ділянках скеровування тварин; рослинність слід вводи-
ти біля кожного переходу, також при використанні технічних методів екранування,

 – використання модифікованих асфальтових поверхонь (наприклад, з додаванням 
гуми) для зменшення рівня шуму від шин на ділянках дороги під переходом та 
поблизу нього.

б) нижні переходи (для великих та середніх тварин):
 – будівництво екрануючих споруд, розташованих вище переходу (уздовж дороги) 

та на відстані не менше 50 м від її краю, в обидві сторони, у вигляді шумових та 
протизасліплюючих екранів,

 – побудова прозорих шумових екранів на поверхні вікон / прорізів для освітлення 
у випадку двосмугових проїзних частин,

 – біологічна забудова – впровадження насаджень захисної та ізолюючої рослинності 
на поверхні переходу та на ділянках скеровування тварин; рослинність слід вводи-
ти на кожному переході, також при використанні технічних методів екранування,

 – за необхідності – проектування компенсаційних швів для зменшення шумового 
навантаження (див. розділ X),

 – використання модифікованих асфальтових поверхонь (наприклад, з додаванням 
гуми) для зменшення рівня шуму від шин на ділянках дороги над переходом та 
поблизу нього.

5. Використання людьми
Використання людьми переходів для тварин (для переходу або переїзду через дорогу) 
має суттєвий негативний вплив на інтенсивність їх використання копитними та хижими 
ссавцями. Тому всі переходи із суто екологічними функціями, а також ділянки на комбі-
нованих переходах, призначені для тварин, повинні бути ефективно захищені від не-
бажаного проникнення людей. Рекомендується використовувати такі рішення:

 – розміщення валунів, пеньків, куп товстих гілок впоперек можливих зон проник-
нення людей. 
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Валуни та пні повинні бути частково закопані та достатньо великі, щоб суттєво 
ускладнити їх видалення. Вони повинні бути розміщені щільно, не допускаючи про-
їзду автомобілів та істотно обмежуючи проїзд мотоциклів і квадроциклів,

 – точкові розкопки та земляні вали, які ефективно перешкоджають руху транспорт-
них засобів у місцях особливо частого перетину,

 – впровадження скупчень рослинності щільної і нерегулярної структури, підтриман-
ня стихійної експансії та природної сукцесії; інтродукція колючих видів чагарників.

Інтенсивність проникнення людини залежить від багатьох факторів (розподіл за-
будованих територій, традиційні та оптимальні шляхи доступу до будинків та полів, 
привабливість регіону для туризму і відпочинку тощо). Тому завжди слід оцінювати 
ризик проникнення людей (прогноз на етапі звітів з ОВД, переві0рка під час моніто-
рингу існуючих переходів), а тип та масштаб профілактичних дій слід пристосовувати 
до його розміру.

Особливою формою людської діяльності поблизу переходів є полювання. Щоб 
об’єкти могли ефективно функціонувати, необхідно забезпечити тваринам спокій, за-
боронивши організацію полювання (індивідуального та колективного) та будівництво 
мисливських веж на відстані 300 м від меж переходів.
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VIII. Проектування переходів для тварин – 
оптимальні рішення

1. Переходи поверхнею дороги

1.1. Проектування поверхні переходів для наземних тварин
а) переходи слід проектувати вздовж односмугових доріг з обсягом руху < 10 000 

транспортних засобів / добу (ссавці) та < 500 транспортних засобів / добу (земно-
водні) – на неосвітлених ділянках, без огорож та захисних бар’єрів,

б) переходи слід проектувати на дорозі, що проходить на рівні навколишньої міс-
цевості – у разі перепаду висот > 2 м можуть виникнути проблеми із підтриман-
ням належних умов безпеки: обмежена видимість з точки зору водія та тварини, і 
складні умови для втечі тварин (особливо у випадку копитних),

в) на ділянці, що включає перехід, та на ділянці принаймні 150 м від його початку 
(для обох напрямків руху) слід ввести постійне або часове обмеження швидкості 
з активними системами попередження водія (датчики руху, розташовані за меж-
ами дорожнього полотна, що активують світлодіодні індикатори). Рекомендується 
обмежити швидкість до 50 км / год, а також вжити додаткових заходів для забез-
печення дотримання встановлених обмежень, встановлюючи фотофіксацію швид-
кості, «лежачих поліцейських», додаткові інформаційні табло або макети для по-
передження водіїв (фото 25),

г) облаштування узбіч доріг (уздовж ділянок доріг, призначених для пересування тва-
рин) способом, що покращує видимість з точки зору водія і тварини та відлякує 
тварин від постійного перебування в безпосередній близькості від дороги шляхом:

 – видалення підліску (дерев та чагарників) смугою 3 – 10 м від краю дороги, скрізь, де 
це дозволяють топографічні умови і де для цього немає природних протипоказань,

 – у разі впровадження захисної та ізолюючої рослинності на узбіччі дороги слід 
уникати видів дерев та чагарників, які становлять привабливу для годівлі копитних 
тварин і співочих птахів харчову базу.

Фото 25. Переходи поверхнею дороги вимагають введення обмежень швидкості та заохочення водіїв 
дотримуватися їх – наприклад, у вигляді нестандартних дощок попередження.
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1.2. Проектування переходів для кажанів  
(зони естакади над дорогою)
а) переходи слід проектувати так, щоб дорога проходила на рівні прилеглої терито-

рії або у виїмці (оптимально > 3 м). У разі значної амплітуди висот (насипи > 1 м) 
бажано направляти перельоти (відповідними скеровуючими насадженнями) до іс-
нуючих інженерних конструкцій,

б) дорога в місці локалізації переходу не може бути освітленою,

в) зона переходу повинна мати відповідно сформовану рослинність, яка буде на-
правляти та полегшувати перетин дороги у вигляді:

 – компактних крон дерев, що утворюють своєрідний дах (мал. 3) над дорогою з одною 
смугою руху – у випадку старих доріг, що проходять через лісисті ділянки,

 – паралельних до дороги рядів дерев та чагарників або екранів висотою ≥ 4 м, що 
ведуть до встановленого місця перельоту над дорогою (на шляху традиційних 
міграцій),

Малюнок 3. Перехід для кажанів у кронах дерев через дорогу з одною смугою руху

г) з метою запобігання польоту на низькій висоті в зоні переходу та уникнення зі-
ткнень з транспортними засобами:

 – якщо дорога проходить на рівні прилеглої території або на низькому насипі (у міс-
цях встановлених перельотів), необхідно вводити насадження або використовува-
ти екрани (чи щільні сітчасті огорожі) висотою 4-5 м,

 – у випадку двосмугових доріг слід вводити (зберігати) високі дерева у розділяючу 
смугу руху (мал. 4) або використовувати екран з висотою ≥ 4 м.

Малюнок 4. Перехід для кажанів у кронах дерев через двосмугову дорогу 

2. Самостійні переходи для великих та середніх тварин

2.1. Схема об’єкта (вертикальна проекція) – мал. 5
A – підходи – земляні насипи, що з'єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – територія в межах конструкції віадуку, призначена (і до-

ступна) для пересування тварин,
С  – земляний насип охоронно-ізоляційний – шумовий та протизасліплюючий екра-

ни у вигляді земляного насипу,
D – захисна огорожа – металева сітчаста огорожа, яка є продовженням огорожі 

вздовж дороги (використовується на переходах за відсутності щільних протизаслі-
плюючих/шумових екранів),
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E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-

цію ізоляції поверхні переходу від дорожнього забруднення, прикриття елементів 
конструкції переходів та заохочення тварин до відвідування території переходу та 
його околиці,

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (яке надходить 
від транспортних засобів) на поверхні переходу,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму та 
штучного освітлення (від транспортних засобів) на поверхні переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
α – кут розширення поверхні підходу.

A

E

E

D

C

A

F

B

d

15% 45° 45°

Малюнок 5. Схема верхнього переходу для тварин
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2.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 26-28)

Фото 26. Верхній перехід для великих тварин на дорозі B31neu (Німеччина) – залізобетон, арочна 
конструкція

Фото 27. Верхній перехід для великих тварин на автостраді А4 – залізобетонна панельно-балочна 
конструкція.
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Фото 28. Верхній перехід для великих тварин на автостраді А2 – конструкція з гофрованого металу.
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2.3. Проектування конструкції переходів – рисунки 1-4
Рисунок 1. Оптимальне проектне рішення для верхнього переходу з несприятливим поздовжнім про-
філем дороги – варіант із розділяючими екранами.



57

VIII
Рисунок 2. Оптимальне проектне рішення для верхнього переходу з несприятливим поздовжнім про-
філем дороги – варіант із екранами у вигляді земляних насипів
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Рисунок 3. Оптимальні конструктивні рішення для верхнього переходу зі сприятливим поздовжнім про-
філем дороги (дорога у виїмці) – варіант із розділяючими екранами.
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Рисунок 4. Оптимальні конструктивні рішення для верхнього переходу зі сприятливим поздовжнім про-
філем дороги (дорога у виїмці) – варіант з екранами у вигляді земляних насипів.
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2.4. Проектування поверхні переходів
а) розташування і перебіг огорож та екранів:

 – об'єкт з короткими підходами (у виїмці) (мал. 6)

Захисна огорожа повинна бути 
розміщена якнайближче 

від межі виїмки

Протизасліплюючий екран повинен 
займати увесь перехід і відрізки 

поза ним довжиною, що 
дорівнює принаймні ширині переходу

Малюнок 6. Схема рекомендованого перебігу екранів та захисних огорож при верхньому переході, 
розташованому у виїмці.

 – об’єкт з довгими підходами (поздовжній профіль дороги по місцевості) (мал. 7),

Захисна огорожа повинна бути щільно
з’єднана з протизасліплюючим екраном
і пролягати палавною дугою в напрямку

узбіччя дороги

Малюнок 7. Схема рекомендованого перебігу екранів та захисних огорож при верхньому переході, роз-
ташованому на рівні землі.

б) поєднання огорож і екранів.
Слід виконати таким чином, щоб забезпечити постійну щільність, наприклад, 

з’єднавши крайній стовп огорожі з конструкцією екрану за допомогою металевих крі-
плень. Стовп огорожі повинен знаходитись якомога ближче до краю екрану.
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в) огорожі на схилах насипів.

Слід уникати локалізації огорож на крутих схилах. Якщо необхідно прокладати 
огорожі догори схилами з ухилом > 1: 2,5 (особливо при з’єднаннях з переходами), 
необхідно збільшити номінальну висоту огорожі щонайменше на 10%.

г) облаштування та формування поверхні переходів (фото 29–31).
Слід створити відповідні ґрунтові умови на території та поблизу переходів, що має 

вирішальне значення для формування покриву охоронної та скеровуючої рослин-
ності (щодо мінімальної товщини ґрунту – див. розділ VII, пункт 3). Якщо переходом 
користуються дрібні тварини (дрібні рослиноїдні та хижі ссавці, безхребетні та пта-
хи, які віддають перевагу чагарникам і заростям), необхідно спроектувати відповідну 
структуру рослинності з видів, що забезпечують харчову базу та зручні схованки. Мі-
крооселища слід створювати з використанням рослинності та валунів, пнів, деревних 
колод, сучків, гілок тощо. Слід вводити лінійні насадження дерев та / або високих 
чагарників, якщо перехід використовуватимуть кажани (мал. 8–14).

E F

D

G

I

H
J

C
A

B

Малюнок 8. Схема оптимального облаштування території та околиць верхнього переходу, розташовано-
го в лісовій зоні або в мозаїці поле-ліс.

Пояснення символів:
A – валуни, що захищають від проїзду – один ряд
B – валуни, що захищають від проїзду – багаторядна система 
C – невеликі групи валунів з функціями формування оселищ
D – листяні чагарники – групові насадження
E – плодові дерева та чагарники (низько- та середньорослі та, наприклад, дикі сорти 

яблунь) – одиночні насадження
F – колючі чагарники – групові насадження
G – пні, купи хмизу, гілки, мертві колоди
H – листяні чагарники – рядні насадження
I – ставок (водопій)
J – вузькі смуги, засіяні лише травами або сумішшю трав і бобових
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Чагарники

Валуни

Грунтова дорога

Сільськогосподарькі
угіддя

Спонтанна рослинність
(сукцесія) – 

велика частка конюшини

Сільськогосподарькі
угіддя

Сільсько-
господарькі
угіддя

Високі трави

Високі трави

Крутий схил

Д
орога B31n

Малюнок 9. Міст Hirschweg (дорога B31neu, Німеччина) – приклад освоєння поверхні великого верхнього 
переходу в зоні мозаїки поле-ліс.

Грунтова дорога

Смуга сінокосу

Травостани 
з поодинокими
чагарниками

Земляна насип,
обсаджена чагарниками
(нерегулярна посадка)

Тр
ав

ос
та

ни

Дорога B33

Малюнок 10. Міст Hohereute (дорога В33, Німеччина) – приклад освоєння поверхні переходу для середніх 
тварин у зоні мозаїки поле-лука-ліс.
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Травостани

Автострада А36

Грунтова 
дорога

Кущі (різної висоти
і форми)

Кущі (різної висоти
і форми)

ЛісЛіс

Малюнок 11. Міст Hardt (автострада A36, Франція) – приклад освоєння поверхні переходу для середніх 
тварин у лісовій зоні.

Автострада N7

Грунтова 
дорога

Грунтова
дорога

Ліс
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Група кущів

Деревні насадження
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ні

 н
ас
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Ліс
Ліс

Малюнок 12. Міст Aspiholz (автострада N7, Швейцарія) – приклад освоєння поверхні ландшафтного 
переходу в лісовій зоні.
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Насадження чагарників

Насадження дерев

Під’їздна дорога
Д
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а 
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1n
eu

Ставок

Валуни

Схил

Земляний вал

Зниження з лучною рослинністю

Зниження з лучною рослинністю

Земляний вал

Земляний вал

Малюнок 13. Міст Schwarzgraben (дорога B31neu, Німеччина) – приклад освоєння поверхні переходу 
для великих тварин, комбінованого з місцевою дорогою в зоні мозаїки поле-ліс 

Насадження чагарників Грунтова дорга
Поодинокі дереваЛіс

Д
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eu
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трави

сукцесія /
рудеральна
рослинність

Рідколісся

Малюнок 14. Міст Weiherholz (дорога B31neu, Німеччина) – приклад освоєння поверхні ландшафтного 
переходу в зоні польової та лісової мозаїки.
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Фото 29. Поверхня верхнього переходу для великих тварин на автостраді А4 (Німеччина).

Фото 30. Поверхня верхнього переходу для великих тварин (міст Weiherholz) на дорозі B31neu (Німеч-
чина).

д) захист від доступу людей (фото 32).
Введення заходів безпеки є необхідним на всіх переходах, де існує ризик небажа-

ного проникнення людей. Заходи безпеки повинні ефективно зупиняти рух приват-
ного автотранспорту і суттєво перешкоджати руху позашляховиків та пішоходів. Слід 
використовувати валуни, пні, колоди, купи гілок та насадження колючих чагарників 
(мал. 4).



66 Проектування переходів для тварин – оптимальні рішення

Фото 31. Поверхня верхнього переходу для великих тварин на автостраді A20 (Німеччина).

Фото 32. Захист від проїзду у вигляді валунів на поверхні верхнього переходу – автострада А20 (Німеччина).



67

VIII
3. Верхні переходи для великих, середніх і дрібних тварин, 
комбіновані з дорогами 

3.1. Схема об’єкта (вертикальна проекція) – мал. 15
A – підходи – земляні насипи, що з’єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – територія в межах досяжності конструкції віадуку, призна-

чена (і доступна) для пересування тварин,
С – земляний насип охоронно-ізоляційний – шумовий та протизасліплюючий екран 

у вигляді земляного насипу,
D – захисна огорожа – металева сітчаста огорожа, яка є продовженням огорожі 

вздовж дороги (використовується на переходах за відсутності шумових /проти-
засліплюючих екранів),

E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-
цію ізоляції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, при-
криття конструктивних елементів переходів та заохочення тварин до потрапляння 
в область переходу та його оточення

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (яке надходить 
від транспортних з асобів) на поверхні переходу,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму та 
штучного освітлення (від дорожнього руху) на ділянці переходу,

G – дорога. Вона повинна мати мінімально можливу ширину та ґрунтову поверхню 
(можливо, укріплену заповнювачем). Рекомендується розташовувати її в невеликій 
виїмці, асиметрично відносно центральної осі переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
α – кут розширення поверхні переходу та підходів.

A
G

E

E

D

C

A

F

B

d15% 45° 45°

G

Малюнок 15. Схема верхнього переходу для тварин, комбінованого з дорогою
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3.2. Типові конструкції та будівельні матеріали – матеріали та конструкції, 
аналогічні конструкціям для самостійних верхніх переходів (див. розділ 2.2)

3.3. Проектування конструкції переходів – рисунок 5
Рисунок 5. Оптимальні конструктивні рішення верхнього переходу, комбінованого 
з ґрунтовою дорогою – варіант з екранами.

3.4. Проектування поверхні переходів
а) рішення та рекомендації аналогічні тим, що стосуються самостійних верхніх пере-

ходів (див. розділ 2.4) у таких сферах:
 – розташування і перебіг огорож та екранів,
 – з’єднання огорож і екранів,
 – створення огорож на схилах насипів,
 – облаштування та формування поверхні переходів – на територіях, призначених 

для тварин,
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б) захист від доступу людей (фото 33).

Введення заходів безпеки є необхідним для обмеження проникнення людини на 
територію тварин. Вжиті заходи повинні забезпечити, щоб транспортні засоби їхали 
лише по дорозі, розташованій на поверхні переходу. Слід використовувати валуни, 
пні, колоди, купи гілок, насадження колючих чагарників – вздовж дороги, на поверхні 
та на виходах доріжок, призначених для руху тварин (див. малюнок 16).

E

F
D

C
A B

H

GG

Малюнок 16. Схема захисту від неконтрольованого проникнення людини та облаштування поверхні 
верхнього переходу, комбінованого з дорогою, який розташований в лісовій місцевості або в мозаїці 
поле-ліс.

Пояснення символів:
A – валуни, що захищають від проїздів – одинарний ряд
B – валуни, що захищають від проїздів – багаторядна система
С – невеликі групи валунів з функціями формування оселищ
D – пні, купи хмизу, гілок, мертвих колод
Е – листяні чагарники – групові насадження
F – колючі кущі – насадження рядами
G – ґрунтова дорога
Н – вузькі смуги, засіяні лише травами або сумішшю трав і бобових рослин

в) розташування, перебіг, параметри і конструктивні та експлуатаційні особливості 
дороги на поверхні переходу (фото 34–36):

 – переходи для великих і середніх тварин.
Дорога повинна проходити по прямій вздовж поверхні переходу, а її вісь повинна 

знаходитись приблизно на 1/2 його ширини. По обидва боки дороги мають знаходи-
тись доріжки для тварин. На поверхні переходів можуть знаходитись лише епізодич-
но вживані дороги з мінімальним рухом (службові та господарські дороги, під’їзні 
шляхи до окремих будівель), які повинні мати ґрунтову поверхню або бути укріплені 
природним (гравій) чи колотим заповнювачем (щебінь). Неприпустимо розміщувати 
на таких переходах дороги загального користування з інтенсивністю руху більше 500 
транспортних засобів / добу. Рекомендується розміщувати дорогу в неглибокій виїмці 
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для кращої її ізоляції від поверхні переходу і для перешкоджання з’їздам з дороги та 
обмеження розсипання заповнювачів. Уздовж дороги не слід встановлювати захисні 
огородження. Окремим випадком є ситуація, коли на поверхні переходу є дорога, яка 
може спричинити значні труднощі у пересуванні тварин (дорога загального користу-
вання з постійним рухом, наприклад через під’їзні шляхи до будівель) – така доро-
га повинна проходити якомога ближче до краю переїзду (займаючи якомога менше 
його поверхні) і мати ефективний захист від світла та шуму разом із захистом від 
з’їздів (див. мал. 17-18).

Фото 33. Виконаний з валунів захист від проїзду на верхньому переході в зоні, призначеній для тварин, – 
автомагістраль А2.

>1/3d

>1/3d

Малюнок 17. Схема перебігу дороги на поверхні комбінованого верхнього переходу – дорога не має 
істотного впливу на рух тварин.
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Малюнок 18. Схема перебігу дороги на поверхні комбінованого верхнього переходу – особливий випадок, 
коли дорога може мати суттєвий вплив на рух тварин.

Фото 34. Ґрунтова дорога в центральній частині верхнього переходу – дорога B31neu (Німеччина).
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Фото 35. Дорога, укріплена заповнювачем на поверхні верхнього переходу – автомагістраль А4.

Фото 36. Ґрунтова дорога посередині верхнього переходу для середніх тварин – автострада A36 (Франція).

 – переходи для кажанів.
Їх можна спроектувати, пристосувавши верхні віадуки для автомобільних доріг 

загального користування (обладнавши об’єкт високими відбиваючими екранами та 
направляючою рослинністю) (фото 37). Тип дорожнього покриття не є критичним для 
ефективності об’єкта. Слід уникати доріг з інтенсивним рухом (рекомендується <2000 
автомобілів / добу) через ризик зіткнення.
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Фото 37. Вузький віадук над автострадою А4 (шириною біля 8 м) з місцевою брукованою дорогою – такі 
об’єкти з екранами можуть виконувати функції переходів для кажанів (після створення направляючих 
насаджень).

4. Самостійні нижні переходи для великих і середніх тварин

4.1. Схема об'єкта (вид спереду) – мал. 19-20

A

DD

EE

A

F F

B d

45°

C
G

Малюнок 19. Схема нижнього переходу для великих і середніх тварин – вид зверху.



74 Проектування переходів для тварин – оптимальні рішення
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Малюнок 20. Схема нижнього переходу для великих і середніх тварин – вид спереду.

A – доступи – території, що з'єднують поверхню переходу з околицями,
B – поверхня переходу – територія в межах конструкції віадуку, призначена (і до-

ступна) для пересування тварин,
C – світлове вікно (світловий отвір) – будівельний отвір, що забезпечує доступ світла 

до поверхні переходу,
D – захисна огорожа – відповідно модифікована в зоні переходу металева сітчаста 

огорожа, яка є продовженням огорожі вздовж дороги, 
E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-

цію ізоляції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, при-
криття конструктивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування 
області переходу та його оточення

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (яке надходить 
від транспортних засобів) на поверхні переходу,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму та 
штучного освітлення (від дорожнього руху) на ділянці переходу,
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G – шумовий екран – вертикальна конструкція з прозорих пластин навколо світло-

вого вікна (світлового отвору) на рівні дороги, що обмежує проникнення шуму до 
поверхні переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).

4.2. Типові конструкції і будівельні матеріли (фото 38-40).

Фото 38. Нижній перехід для великих тварин – залізобетон, однопрольотна конструкція – автострада А1.

Фото 39. Нижній перехід для середніх тварин – залізобетонна двопрольотна конструкція, автомагі-
страль A20 (Німеччина).
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Фото 40. Нижній перехід для середніх тварин – гофрована листова конструкція на залізобетонних 
фундаментах – швидкісна дорога S-3.
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4.3. Проектування конструкції переходів – рисунки 6 – 10
Рисунок 6. Оптимальні конструктивні рішення для самостійних нижніх переходів – 
залізобетонна однопрольотна конструкція.
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Рисунок 7. Оптимальне конструкторське рішення самостійного нижнього переходу – 
гофрована листова конструкція (профлист) на залізобетонних фундаментах.
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Рисунок 8. Оптимальні проектні рішення для самостійних нижніх переходів – залі-
зобетон, багатопрольотна конструкція. Рекомендовані конструктивні рішення для 
проміжних опор.



80 Проектування переходів для тварин – оптимальні рішення

Рисунок 9. Рекомендовані конструктивні рішення для дилатаційних пристроїв – реко-
мендовані для використання у переходах для тварин через низький рівень шуму.

Рисунок 10. Рекомендовані конструктивні рішення для шумових екранів навколо світ-
лових отворів (вікон) – застосовуються для зменшення рівня шуму на поверхні нижніх 
переходів.

4.4. Проектування поверхні переходів
а) розташування та перебіг огорож.

Захисні огорожі повинні бути щільно з’єднані зі стінками абатментів або з краями 
металевого покриття (об’єкти, виготовлені з гофрованих листів). Розташування ого-
рож біля бетонних об’єктів залежить від конструктивних рішень абатментів (наявності 
утримуючих насипів) (див. малюнки 6, 7, 8).

б) протизасліплюючі екрани.
Повинні бути спроектовані на всіх переходах, які не мають типових шумових екра-

нів і розташовані вище від виходу з переходу (уздовж проїжджої частини). Екрани 
повинні розташовуватися на ділянці дороги, що охоплює перехід та сусідні ділянки 
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скеровування тварин, які мають визначатися окремо для кожного об’єкта (беручи до 
уваги, зокрема, місцевий рельєф, розподіл та форму оселищ та екологічних коридо-
рів). Мінімальний відрізок дороги, обладнаний екранами, повинен складати ≥ 50 м від 
зовнішніх країв переходу в кожному напрямку; мінімальна висота екранів – 2 м (див. 
малюнки 6, 7, 8).

в) шумові екрани.
Екрани слід проектувати на всіх великих переходах для тварин. Рекомендуєть-

ся проектувати конструкційно прості відбиваючі екрани з непрозорою поверхнею, 
розташовані над виходами з переходу (вздовж дороги). Екрани слід проектувати на 
переході та сусідніх ділянках дороги, довжину яких необхідно встановлювати інди-
відуально для кожного об’єкта (враховуючи фактори, що визначають інтенсивність 
та поширення шуму). Мінімальний відрізок дороги, обладнаний екранами, повинен 
складати ≥ 50 м від зовнішніх країв переходу в кожному напрямку. Висота екранів 
встановлюється за результатами розрахунків та прогнозів, але не повинна бути мен-
шою за висоту огорож (див. рисунки 6, 7, 8).

г) облаштування поверхні.

E

FDG
I

H

C

A
B

Малюнок 21. Схема (вид зверху) оптимального облаштування поверхні та околиць нижнього переходу, 
розташованого в лісовій місцевості або в мозаїці поле-ліс.

Пояснення символів:
A – валуни, що захищають від проїздів – одинарний ряд
B – валуни, що захищають від проїздів – багаторядна система
С – невеликі групи валунів з функціями формування оселищ 
D – листяні чагарники – групові насадження
Е – плодові дерева та чагарники (низько- та середньорослі, наприклад, дикі сорти 

яблунь) – одиночні насадження
F – колючі кущі – насадження рядами 
G – пні, купи хмизу, гілок, мертвих колод
H – листяні чагарники – насадження рядами 
I – ставок (водопій)

Якщо умови освітленості дозволяють рости рослинності на поверхні переходу 
(особливо високі естакади), слід відновити ґрунтові умови для розвитку видів рос-
лин (мінімальна товщина ґрунту – див. розділ 6, пункт 3), видовий склад та структура 
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яких повинна бути подібною до рослинних угруповань поблизу переходу (що част-
ково збереже безперервність структури оселищ, які перетинаються дорогою). Якщо 
переходом користуються дрібні тварини (малі рослиноїдні та хижі ссавці, безхребетні 
і птахи, що віддають перевагу чагарникам та заростям), необхідно запроектувати від-
повідну структуру рослинності, складену з видів, що забезпечують харчову базу та 
зручні схованки. Мікрооселища слід створювати з використанням рослинності та ва-
лунів, пнів, деревних колод, сучків, гілок тощо. Якщо переходом будуть користуватися 
кажани, слід ввести лінійні насадження дерев та чагарників, пов’язаних з подібними 
структурами за межами об’єкту. 

Основними принципами формування рослинності є:
 – просторова структура (вертикальна та горизонтальна) рослинності в районі пере-

ходів та їх околиць повинна бути подібною до навколишніх структур,
 – потрібно прагнути формувати рослинність з якомога більшою кількістю видів та ди-

версифікованою структурою (з використанням різних відстаней і форм скупчення),
 – повинні бути створені умови для стихійного розширення рослинності та природ-

ної сукцесії.

Якщо умови освітленості не дозволяють рости рослинності на поверхні переходу, 
у зоні безпосередньої близькості від переходу (при достатньому сонячному освітлен-
ні) слід відтворити ґрунтові умови, які дозволять її розвиток. Видовий склад і струк-
тура рослинності повинні бути подібними до рослинних угруповань поблизу об’єкта. 
Поверхня переходу (у затіненій зоні, без можливості розвитку рослинності) повинна 
бути вкрита рідним піщаним мінеральним ґрунтом. На поверхні слід створити відпо-
відні схованки для дрібних тварин (мікрооселища з використанням валунів, пеньків, 
колод, хмизу, гілок тощо) (див. мал. 21).

д) захист від доступу людей.
Введення захисту необхідно на всіх переходах, де існує ризик небажаного про-

никнення людей. Захисні об’єкти повинні бути розташовані на кінцях зони переходу 
та повинні бути абсолютно ефективними для зупинки руху приватних транспортних 
засобів і суттєво перешкоджати руху позашляховиків і пішоходів. Слід використо-
вувати валуни, пеньки, колоди, купи гілок та насадження колючих чагарників (див. 
мал. 21).

е) канави та інші дренажні споруди переходу.
У зоні руху тварин не повинно бути відкритих канав з нахилом насипів > 1: 2,5. Усі 

канави, що перетинають поверхню переходів, повинні бути каналізованими (трубо-
провід), або, якщо це неможливо, повинні мати плоскі схили з ґрунтовим покриттям. 
Усі дренажні споруди повинні розташовуватися за межами території переходу – на 
ділянках поза захисними огорожами (недоступними для тварин).

є) сходи, перила, службові проходи.
Слід обмежити до мінімуму проектування елементів, пов’язаних з експлуатацією 

об’єктів, які розташовуються в зонах поза захисними огорожами (недоступними для 
тварин). Перила біля сходів та карнизів повинні бути пофарбовані в приглушені ко-
льори з урахуванням тла оточення.
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5. Нижні переходи для великих, середніх і дрібних тварин, 
комбіновані з дорогами

5.1. Схема об’єкта (вид зверху) – мал. 22

A

DD
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H
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B d
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45°

Малюнок 22. Схема нижнього переходу для великих і середніх тварин, комбінованого з дорогою – вид 
зверху.

A – під'їзні шляхи – зони, що з'єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – зона в межах досяжності конструкції віадуку, призначена (і 

доступна) для пересування тварин,
C – додаткове світлове вікно (світловий отвір) – конструктивний отвір, що забезпе-

чує доступ світла до поверхні переходу,
D – захисна огорожа – відповідно модифікована в зоні переходу металева сітчаста 

огорожа, що є продовженням огорожі вздовж дороги,
E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-

цію ізоляції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, при-
криття конструктивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування 
ділянки переходу та його оточення,

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (що надходить 
від транспортних засобів) на поверхні переходу та на під'їзних дорогах,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму 
та штучного освітлення (від дорожнього руху) на поверхні переходу та на під'їзних 
дорогах,

G – дорога. Вона повинна мати мінімальну можливу ширину та ґрунтову поверхню 
(можливо, укріплену заповнювачем). Розташування в центральній частині переходу,

H – шумовий екран – вертикальна конструкція з прозорих панелей навколо світло-
вого вікна (світлового отвору) на рівні дороги, що обмежує проникнення шуму до 
поверхні переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).
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5.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 41-42)

Фото 41. Нижній перехід, комбінований з лісовою дорогою – однопрольотна залізобетонна конструкція – 
швидкісна дорога S-3.

Фото 42. Нижній перехід, комбінований зі службовою дорогою – двопрольотна залізобетонна конструкція – 
автострада А2.
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5.3. Проектування конструкції переходів – рисунок 11
Рисунок 11. Оптимальні конструктивні рішення для нижнього переходу, комбіновано-
го із ґрунтовою дорогою – однопрольотова залізобетонна конструкція.

5.4. Проектування поверхні переходів
а) мінімальні розміри (ширина та висота) – у разі проектування переходів, комбіно-

ваних з дорогами, ключовим питанням є врахування достатньо широких ґрунтових 
смуг, розташованих за межами руху транспортних засобів, мінімальні розміри яких 
повинні бути такими:

 – 2 × 5,0 м – переходи для великих тварин, забезпечення вертикального просвіту 
≥ 4,5 м; рекомендується розташовувати перехід під окремим прольотом з просві-
том відповідно до рекомендацій для самостійних нижніх переходів,

 – 2 × 3,5 м – переходи для середніх тварин, що забезпечують вертикальний просвіт 
≥ 3,5 м,

 – 2 × 2,0 м – переходи для дрібних тварин.

б) розташування, перебіг, параметри та конструкційні і експлуатаційні особливості 
дороги на поверхні переходу.
Дорога повинна проходити по прямій на поверхні перетину, а її вісь повинна бути 

розташована:
 – в центральній частині переходу – однопрольотні конструкції,
 – в центральній частині крайнього прольоту – багатопрольотні конструкції.
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По обидва боки дороги повинні знаходитись ґрунтові смуги для переміщення тва-
рин, вкриті рослинністю (якщо дозволяють умови освітлення). На поверхні переходів 
можуть знаходитись лише дороги з мінімальним рухом (службові та господарські до-
роги, під’їзні шляхи до окремих будівель), які повинні мати ґрунтову поверхню з мож-
ливим укріпленням природним (гравій) або колотим заповнювачем. Неприпустимо 
розміщувати дороги загального користування з інтенсивністю руху більше 500 тран-
спортних засобів / добу. Вздовж дороги не слід встановлювати жодні захисні огоро-
дження і дорожні знаки.

в) захист від доступу людей.
У випадку комбінованих переходів з дорогами існують проблеми, подібні до 

проблем самостійних переходів (див. пункт 4.4). Відрізняється тільки їх локалізація, 
оскільки в комбінованих об’єктах охорона повинна додатково займати узбіччя (від-
сутність такої охорони часто спричиняє проїзди/проходи поза межами дороги).

г) рішення, аналогічні рішенням для самостійних нижніх переходів (див. пункт 4.4), 
зокрема:

 – облаштування поверхні,
 – розташування та перебіг огорож і екранів,
 – конструкція шумових екранів,
 – дренажні споруди на переході,
 – проектування сходів, балюстрад, службових проходів.

6. Нижні переходи для великих і середніх тварин у поєднанні 
з водотоками

6.1. Схема об’єкта (вид спереду) – мал. 23, 24
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Малюнок 23. Схема нижнього переходу для великих і середніх тварин, комбінованого з водотоком – 
вид зверху 
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Малюнок 24. Схема нижнього переходу для великих і середніх тварин, комбінованого з водотоком – 
вид спереду.

А – підходи – зони, що з’єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – зона в межах досяжності конструкції віадуку, призначена (і 

доступна) для пересування тварин,
C – додаткове світлове вікно (світловий отвір) – конструктивний отвір, що забезпе-

чує доступ світла до поверхні переходу,
D – захисна огорожа – відповідно модифікована в зоні переходу металева сітчаста 

огорожа, що є продовженням огорожі вздовж дороги,
E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-

цію ізоляції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, при-
криття конструктивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування 
ділянок переходу та його оточення,

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (яке надходить 
від транспортних засобів) на поверхні проїзду та на під'їзних дорогах,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму 
та штучного освітлення (від дорожнього руху) на поверхні проїзду та на під'їзних 
дорогах,

G – русло водотоку – повинно залишатися в максимально природному стані, розта-
шування в центральній частині переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).
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6.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 43-45)

Фото 43. Нижній перехід для середніх тварин, комбінований з каналом та господарською дорогою – 
однопрольотна залізобетонна конструкція, автострада A20 (Німеччина).

Фото 44. Нижній перехід для середніх тварин, комбінований з потоком – гофрована листова конструк-
ція на залізобетонних фундаментах – швидкісна дорога S-3.
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Фото 45. Нижній перехід для великих тварин, комбінований з потоком – двопрольотна залізобетонна 
конструкція – швидкісна магістраль S-3.
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6.3. Проектування конструкції переходів – рисунки 12-13
Рисунок 12. Оптимальні конструктивні рішення нижнього переходу, комбінованого 
з  водотоком – однопрольотна залізобетонна конструкція.
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Рисунок 13. Оптимальне конструктивне рішення нижнього переходу, комбінованого 
з водотоком – багатопрольотна залізобетонна конструкція.
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6.4. Проектування поверхні переходів
а) ширина ґрунтових смуг (земляних поличок), призначених для тварин. Повинна 

бути адаптована до екологічних функцій об’єкта і складати щонайменше:
 – 2 × 2,5 ширини водотоку (рекомендована > 2 × 15 м) у випадку переходів з ланд-

шафтними функціями (підтримка функціональної безперервності екосистем та 
екологічних коридорів),

 – 2 × ширина водотоку у випадку переходів для великих і середніх тварин (забез-
печення переміщення ключових видів фауни).

Вказані параметри ширини ґрунтових смуг включають як періодично затоплені 
зони (вище середнього рівня води), так і сухі зони (вище високого рівня води).

б) висота від поверхні ґрунтових смуг (земляних поличок) до дна конструкції (верти-
кальний просвіт).
Повинна бути адаптована до екологічних функцій об’єкта і складати щонайменше:

 – 5 м для переходів з ландшафтними функціями та переходів для великих тварин,
 – 3,5 м для переходів для середніх тварин,
 – > 10 м у разі необхідності збереження (або відновлення) деревної рослинності 

під поверхнею об'єкта (з метою підтримання безперервності структури рослинних 
угруповань, що перетинаються дорогою).

Мінімальна висота вимірюється від найвищої точки сухих полиць до найнижчих 
елементів конструкції споруди.

в) положення (ординати) земляних полиць залежно від гідрологічних умов.
Для всіх переходів для великих і середніх тварин висота полиць повинна бути 

вище високого рівня води для даного водотоку. Поверхня полиць може мати змінну 
ординату (змінну висоту в місцях, доступних для тварин) за умови, що в кожній точ-
ці підтримується необхідна мінімальна висота. У разі переходів для середніх тварин 
(якщо існують суттєві труднощі з отриманням відповідної висоти) допустимо проекту-
вати ступінчасті земляні полиці таким чином, щоб їх найнижчі рівні були нижче висо-
кого рівня води. (див. малюнок 25).

Малюнок 25. Схема формування земляних полиць у переходах для тварин, комбінованих з водотоками
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г) поверхня сухих полиць.

Повинна бути вирівняна і покрита рідним ґрунтом або іншим ґрунтом зі схожими 
фізико-хімічними показниками. Не слід використовувати подрібнені та натуральні 
крупнозернисті заповнювачі. Укріплення поверхні полиць слід проводити лише за 
необхідності із застосуванням матеріалів, які забезпечать постійне покриття землею 
(бажано використання геосинтетиків) – також у разі періодичного затоплення поверх-
ні. У разі відповідних для розвитку рослинності умов освітлення верхній шар полиць 
слід вкрити ґрунтом відповідної родючості та вологості, необхідним для оптимально-
го розвитку рослинності, яка знаходиться поблизу переходу. У разі великих об’єктів 
(з достатньо широкими полицями) рекомендується викладати на них окремі валуни 
та пні, фрагменти стовбурів, сучків, купи гілок тощо, щоб створити мікрооселища та 
заохотити дрібних тварин до використання переходів.

д) розташування та перебіг русла водотоку.
Водотік повинен залишатися незмінним і знаходитись:

 – в центральній частині переходу – у випадку однопрольотних об’єктів,
 – під середнім прольотом – у випадку багатопрольотних споруд.

По обидва боки водотоку повинні знаходитись земляні смуги (полиці), призначе-
ні для тварин. Ширина обох смуг повинна бути подібною, але ширину однієї зі смуг 
можна зменшити, якщо русло водотоку розташоване асиметрично на дні долини або 
якщо оточення переходу на одному з берегів не буде сприяти використанню його 
тваринами (наприклад, у безпосередній близькості від будівель).

е) укріплення русла водотоку.
Русла водотоку слід залишати без укріплення щоразу, коли це допускається з мір-

кувань безпеки для мостової конструкції. У разі необхідності укріплення слід прово-
дити (в першу чергу) з використанням біологічних методів та матеріалів (стабілізуюча 
рослинність, фашина) та геосинтетичних засобів (із засипанням ґрунтом), а в гірських 
та передгірних умовах слід використовувати незв’язані кам’яні насипи із змінною гра-
нуляцією. В крайньому випадку можна використовувати бетонні матеріали або га-
біони (кошики та матраци) з відповідним ґрунтовим покривом. Незалежно від типу 
укріплення слід підтримувати можливість вільного пересування всіх видів тварин 
(включаючи дрібних) впоперек водотоку. З цією метою, залежно від способу укрі-
плення, необхідно застосовувати:

 – геосинтетика.
Георешітки повинні бути засипані або щільно заповнені ґрунтом з ухилом насипу 

< 1: 2. У випадку відповідних умов освітлення слід використовувати родючий ґрунт та 
висів трави.

 – кам'яний насип.
Використання подрібненого каменю крупних фракцій викликає труднощі у пере-

суванні тварин, тому слід застосовувати рішення для полегшення переходу тварин 
через схили шляхом:

 – заповнення проміжків між валунами проміжною фракцією та рідним ґрунтом 
(у верхньому шарі), що дозволяє експансію рослинності (можливе додаткове ви-
сівання трави), яка створить вузькі стежки для пересування дрібних тварин,

 – проектування ділянок укосів русла з дрібнішою фракцією, яка дасть можливість 
профілювання пологих насипів (ухил < 1: 2) з відносно рівною поверхнею (мінімум 
1 м в ширину), розташованих максимально кожні що 10 м на кожному березі,

 – бетонні плити.
Їх слід використовувати лише в особливих, виправданих випадках, уникаючи водо-

токів з природним руслом. Застосування ажурних плит із максимально найбільшими 
вічками із засипкою ґрунту – у відповідних умовах освітленості слід використовувати 
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родючий грунт та посів трави. Укріплення слід застосовувати лише на схилах русла, на 
максимально вузьких смугах. Ухил укріплених схилів < 1: 2.

 – габіони (кошики та кам’яні матраци).
Їх слід використовувати в крайніх випадках через суттєве ускладнення у пересу-

ванні дрібних тварин і копитних. Укріплення слід застосовувати лише на схилах рус-
ла, на максимально вузьких смугах. Поверхня габіонів повинна бути щільно покрита 
дрібнозернистим ґрунтом на геотекстилі або інших подібних проміжних шарах. Ухил 
укріплених схилів < 1: 2,

є) рішення, аналогічні рішенням для самостійних нижніх переходів (див. пункт 4.4), 
у сфері:

 – облаштування території,
 – розташування і перебігу огорож та екранів,
 – конструкція шумових екранів,
 – дренажні споруди на переході,
 – захист від доступу людей,
 – проектування сходів, перил, службових проходів.

7. Нижні переходи для середніх і дрібних тварин, комбіновані 
з залізницями

7.1. Схема об’єкта (вид спереду) – мал. 26, 27
A – підходи – зони, що з’єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – зона в межах досяжності конструкції віадуку, призначена 

(і доступна) для пересування тварин,
С – додаткове світлове вікно (світловий отвір) – конструктивний отвір, що забезпе-

чує доступ світла до поверхні переходу,
D – захисна огорожа – відповідно модифікована в зоні переходу металева сітчаста 

огорожа, що є продовженням огорожі вздовж дороги,
E – охоронно-направляюча рослинність – рослинні насадження, які виконують функ-

цію ізоляції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, при-
криття конструктивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування 
області переходу та його оточення,

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (від транспорт-
них засобів) на поверхні переходу та на під'їзних дорогах,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, що обмежує рівень шуму 
та штучного освітлення (від дорожнього руху) на поверхні проїзду та на під'їзних 
дорогах,

G – залізниця – повинна проходити на низькому насипі, розташованому у централь-
ній частині переходу,

d – ефективна ширина переходу (території, доступної тваринам),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).
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Малюнок 26. Схема нижнього переходу для тварин, комбінованого із залізницею – вид зверху.
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Малюнок 27. Схема нижнього переходу, комбінованого з залізницею – вид спереду.
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7.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 46-47)

Фото 46.   Нижній перехід, комбінований із залізницею – залізобетон, однопрольотна конструкція – ав-
тострада А1.

Фото 47. Нижній перехід, комбінований їз залізницею – металева багатопрольотна конструкція – авто-
страда А4.
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7.3. Проектування конструкції переходів – рисунок 14
Рисунок 14. Оптимальні конструктивні рішення нижнього переходу, комбінованого із 
залізницею – залізобетонна багатопрольотова конструкція.
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7.4. Проектування поверхні переходів
а) розташування залізниці та її висота відносно поверхні переходу.

Залізниця повинна проходити поверхнею переходу, оптимально – на невисокому 
насипі (до 1 м), а її вісь повинна розташовуватися:

 – в центральній частині переходу – однопрольотні конструкції,
 – в центральній частині крайнього прольоту – багатопрольотні конструкції.

б) дренажні канави вздовж залізниці.
Вздовж колії (на поверхні переходу) не повинно бути глибоких канав, які значно 

обмежуватимуть ширину доступних для тварин зон. Оптимальним рішенням є кана-
лізація дренажу під віадуком і на відрізку мін. 50 м від його кінців (в обидві сторони) 
або використання мілких земляних канав глибиною < 1,0 м, а ухил схилу не переви-
щує 1:2,5.

в) об’єкти, що супроводжують залізницю.
На поверхні переходу та в його безпосередній близькості (на відстані < 50 м) не по-

винно бути додаткових пристроїв та об’єктів, які могли б відлякувати тварин, таких як:
 – прольоти тягової мережі,
 – окремо розміщене обладнання контролю залізничного руху (КЗР),
 – семафори.

г) облаштування поверхні переходу та ізоляція залізниці від територій, доступних 
для тварин.
Слід вжити заходів, подібних до тих, що стосуються самостійних нижніх переходів 

(див. пункт 4.4). Такі заходи, як будівництво земляних дамб (для достатньо широких 
переходів) або викладання пнів повинні здійснюватися для часткової ізоляції заліз-
ниці від призначених для тварин ділянок з метою:

 – зменшення ризику загибелі копитних через зіткнення з поїздами, особливо у ви-
падку швидкісних пасажирських поїздів (> 120 км / год),

 – спрямовування пересування дрібних тварин.

д) рішення, аналогічні рішенням для самостійних нижніх переходів (див. пункт 4.4) 
зокрема:

 – облаштування території,
 – розташування і перебіг огорож та екранів,
 – конструкція шумових екранів,
 – дренажні споруди на переході,
 – проектування сходів, балюстрад, службових проходів.
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8. Самостійні нижні переходи для дрібних тварин

8.1. Схеми об’єктів (вид спереду) – мал. 28, 29
A – підходи – зони, що з’єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – територія в межах конструкції мосту / водопропуску, при-

значена (і доступна) для пересування тварин,
С – захисна огорожа – відповідно модифікована в районі переходів металева сіт-

часта огорожа, яка є продовженням огорожі вздовж дороги, 
D – охоронно-направляюча рослинність – насадження, які виконують функцію ізоля-

ції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, прикриття кон-
структивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування ділянок 
переходу та його оточення,

E – охоронно-направляюча огорожа – спеціально сконструйована огорожа, яка за-
хищає дрібних тварин від потрапляння на дорогу та скеровує їх на поверхню пере-
ходу,

F – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев'яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (від транспорт-
них засобів) на поверхні переходу та на під'їзних дорогах,

 – варіант II: шумовий екран – вертикальна конструкція, яка обмежує рівень шуму 
та штучного освітлення (від дорожнього руху) на поверхні переходу та на підходах 
до нього,

d – ефективна ширина переходу,
h – ефективна висота переходу.
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Рисунок 28. Схеми нижніх переходів для дрібних тварин – вид зверху.
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Рисунок 29. Схеми нижніх переходів для дрібних тварин – вид спереду.
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8.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 48-51).

Фото 48. Перехід для дрібних тварин – залізобетонна водопропускна труба – автострада А4.

Фото 49. Перехід для дрібних тварин – залізобетонна водопропускна труба з косими крилами – авто-
страда А1.
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Фото 50. Перехід для дрібних тварин – водопропускна труба з гофрованого металу – автострада А4.

Фото 51. Перехід для дрібних тварин – залізобетонний міст – національна дорога №74.
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8.3. Проектування конструкції переходів – рисунки 15 – 16, мал. 30
Рисунок 15. Проектні рішення нижніх переходів для дрібних тварин– залізобетонна 
конструкція. Перевага надається варіантові з ґрунтовими схилами.
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Рисунок 16. Проектні рішення нижніх переходів для дрібних тварин – конструкція з 
гофрованого металу. Перевага надається застосуванню перерізів з високим профілем.

головка (стіна)
бетонна

металевий або пластмасовий
профіль

металевий або пластмасовий
профіль

усічене закінчення – місце з’єднання
з огорожею для дрібних тварин

> 50 cm

Малюнок 30. Рекомендовані рішення закінчень водопропусків з листового металу та пластику – через 
необхідність щільного з’єднання з охоронно-направляючими огорожами для дрібних тварин.

8.4. Проектування поверхні переходів:
а) розташування та перебіг огорож.

 – захисна огорожа для великих тварин (сітка) повинна розташовуватися таким чином:
 • об’єкти з висотою, що дорівнює або більша за висоту огорожі, – щільне з’єднання 

огорож із зовнішніми стінами переходу, рішення аналогічне великим і середнім 
переходам (див: рисунки 6, 7, 8),

 • об’єкти, висота яких нижча за висоту огорожі – прокладання огорожі над вхо-
дом-виходом, якомога ближче до краю (див. мал. 29).

 – охоронно-направляючі огорожі для дрібних тварин повинні розташовуватися та-
ким чином:
У випадку доріг із сітчастою огорожею для великих тварин обидва типи огорож 

слід прокладати уздовж однієї лінії, лише в безпосередній близькості від переходів 
використовувати модифікації (див. мал. 29).

 
У випадку доріг без огорожі для великих тварин охоронно-направляюча огорожа 

повинна проходити паралельно до основи дорожного насипу і щільно з’єднуватися 
з передньою частиною водопропуску (див. рисунок 15).
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б) протизасліплюючі екрани.

Їх конструкцію слід розглядати на окремих переходах, зокрема на об’єктах, при-
значених для лісових порід, де відсутні шумові екрани. Екрани повинні розташовува-
тися вище від виходів з переходу вздовж проїжджої частини. Екрани повинні пере-
кривати ділянку дороги, яка охоплює перехід, та сусідню територію для скеровування 
тварин. Ця території повинна встановлюватися індивідуально для кожного об’єкту 
(враховуючи, в т.ч., місцевий рельєф, розподіл та форму перетнутих шляхами сполу-
чення оселищ та екологічних коридорів). Рекомендована мінімальна ділянка дороги, 
обладнана екранами, повинна включати ≥ 50 м від зовнішніх країв переходу в кож-
ному напрямку. Мінімальна висота екранів – 2 м.

в) облаштування поверхні переходу.
У зоні безпосереднього сусідства переходу з достатнім сонячним освітленням слід 

відновити ґрунтові умови, щоб забезпечити розвиток рослинності, видовий склад та 
структура якої повинні бути подібними до рослинних угруповань поблизу переходу. 
Поверхня переходу (в зоні, де немає можливості для життя рослинності) повинна 
бути вкрита рідним піщаним не ущільненим мінеральним ґрунтом товщиною, яка за-
безпечує щільне та міцне покриття (особливо у випадку з гофрованим металевими 
покриттям). У разі об’єктів відповідних розмірів на поверхні переходу слід підготу-
вати зручні схованки для дрібних тварин (мікрооселища, створені з використанням 
валунів, пеньків, деревних колод, гілок, хмизу тощо).

г) захист від доступу людей.
Для всіх об’єктів з розмірами, що дозволяють вільне користування людьми, необ-

хідно впровадити запобіжні заходи, які обмежують небажане їх проникнення; захист 
повинен складатися з валунів, пеньків, деревних колод, куп гілок, насаджень колючих 
кущів тощо.

д) канави та інші дренажні споруди на переході.
У зоні руху тварин не повинні знаходитись відкриті канави з ухилом насипу > 1: 2,5. 

Усі канави, що перетинають поверхню переходів, повинні бути каналізованими (труби) 
або, якщо це неможливо, вони повинні мати пологі схили з ґрунтовим покриттям. Усі 
дренажні споруди повинні розташовуватися за межами зони переходу – на ділянках 
поза захисними огорожами (недоступних для тварин).

е) сходи, балюстради, службові проходи.
Елементи конструкції, пов’язані з експлуатацією об’єктів, повинні бути зведені до 

мінімуму і розташовані на ділянках поза захисними огорожами (недоступні для тва-
рин). Балюстради біля сходів повинні бути пофарбовані в приглушені кольори з ура-
хуванням оточення.
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9. Нижні переходи для дрібних тварин, комбіновані з водотоками

9.1. Схеми об’єктів (вертикальна проекція) – мал. 31
A – підходи – зони, що з’єднують поверхню переходу з оточенням,
B – поверхня переходу – зона в межах конструкції мосту / водопропуску, призначена 

(і доступна) для пересування тварин,
С – захисна огорожа – відповідно модифікована в районі переходу металева сітчас-

та огорожа, яка є продовженням огорожі вздовж дороги,
D – охоронно-направляюча рослинність – насадження, які виконують функцію ізоля-

ції поверхні переходу від забруднень внаслідок дорожнього руху, прикриття кон-
структивних елементів переходів та заохочення тварин до відвідування ділянок 
переходу та його оточення,

Е – варіант I: протизасліплюючий екран – вертикальна конструкція (зазвичай у ви-
гляді дерев’яних огорож), що обмежує рівень штучного освітлення (від транспорт-
них засобів) на поверхні переходу та на під’їзних дорогах,

 – варіант II: протишумовий екран – вертикальна конструкція, яка обмежує рівень 
шуму та штучного освітлення (від дорожнього руху) на поверхні переходу та на 
підходах до нього,

F – русло водотоку – повинно залишатися в максимально природному стані, розта-
шування в центральній частині переходу,

d – ефективна ширина переходу (зона, доступна тваринам),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).
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Малюнок 31. Схема нижнього переходу для дрібних тварин, комбінованого з водотоком – вид зверху.
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9.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 52-53)

Фото 52. Перехід для дрібних тварин, комбінований з каналом – залізобетонний водопропуск – службова 
дорога вздовж траси А2.

Фото 53. Перехід для дрібних тварин, комбінований з каналом – металевий водопропуск – автострада А2.
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9.3. Проектування конструкції переходів – рисунки 17–18
Рисунок 17. Проектні рішення нижнього переходу для дрібних тварин, комбінованого 
з каналом – залізобетонна конструкція із земляними полицями.
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Рисунок 18. Конструктивні рішення нижнього переходу для дрібних тварин, комбінова-
них з каналом – конструкція з гофрованих листів з підвісними полицями та земляними 
полицями.
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9.4. Проектування поверхні переходів
а) розташування сухих полиць.

Полиці повинні розташовуватися по обидва боки (уздовж обох берегів) водотоку, 
дозволяється проектувати односторонні полиці в особливих ситуаціях, зокрема:

 – пристосування існуючих дренажних водостоків для виконання функції переходів 
для тварин без зміни перерізу споруди,

 – поєднання переходу з дренажною водопропускною трубою, що відводить воду 
лише під час повеней після сильних опадів та відлиг,

 – для проходів видр за межі територій, що мають важливе значення для виду.

б) конструкційні рішення для полиць (фото 54–59).
 – з опорою на дно конструкції об’єкту – можуть бути виконані так (мал. 32):

 • земляні схили:
 – насипані з землі безпосередньо на дні конструкції об’єкта,
 – насипані з землі на дні між бічною стіною об’єкта та додатковою вертикаль-

ною стіною,
 • стяжки або збірні залізобетонні елементи, вкриті шаром ґрунту,
 • габіони, вкриті шаром ґрунту.

 – закріплені на бічних стінах об’єкта (підвісні полиці) – їх можна виготовити з таких 
матеріалів (залежно від матеріалу конструкції переходу):
 • збірний залізобетон. Слід використовувати максимально довгі та широкі еле-

менти (для зменшення кількості щілин) та захищати від обсипання ґрунту – на-
приклад, зовнішнього краю.

 • плоска і гофрована бляха. Рекомендоване виконання як монолітного елемента 
(обмеження кількості щілин), необхідно забезпечити захист від обсипання ґрун-
ту – наприклад, зовнішнього краю.

 • пластмаси (наприклад, GRP-смоли) – як зазначено вище.
 • просочені дошки. Можна використовувати в різних конструкціях, однак через 

швидко прогресуюче біологічне розкладання використання слід обмежити 
більшими, добре провітрюваними та сонячними об’єктами. Слід використову-
вати лише довгі та широкі дошки (обмеження кількості щілин) з твердих порід 
деревини, стійких до вологи. Немає необхідності засипати дошки землею.
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Малюнок 32. Схеми прийнятних рішень щодо сухих полиць у комбінованих переходах для дрібних 
тварин – для типових перерізів.

Фото 54. Ґрунтова полиця під малим мостом
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Фото 55. Ґрунтова полиця у водопропуску з гофрованої бляхи

в) ширина сухих полиць.
Вона повинна бути щонайменше вдвічі більшою за ширину русла водотоку – не 

менше 2 х 0,5 м. Необхідно підтримувати коефіцієнт відносної вузькості (розрахова-
ний для просвіту об’єкта від рівня полиць) ≥ 0,07. Наведені параметри ширини вклю-
чають сухі зони (вище середнього рівня води).

Для переходів для видр рекомендована ширина полиць ≥ 1,5 м – для водопропус-
ків довжиною > 10 м і ≥ 2 м – для водопропусків > 15 м. У разі перетинів особливо 
цінних для виду територій ширину полиць слід збільшити (щодо вищевказаних роз-
мірів) на 0,5 м.

Фото 56. Ґрунтова полиця з додатковою зовнішньою стіною в залізобетонному водопропуску.
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Фото 57. Залізобетонна полиця, засипана ґрунтом – металевий водопропуск з відкритим профілем на 
залізобетонних фундаментах.

г) висота від поверхні ґрунтових полиць до дна конструкції (вертикальний просвіт). 
Повинен бути не менше 1,0 м, необхідно підтримувати коефіцієнт відносної вузь-
кості (розрахований для просвіту об’єкта від рівня полиці) ≥ 0,07; мінімальна ви-
сота вимірюється від найвищої точки сухих полиць до найнижчих елементів кон-
струкції споруди.
Для переходів для видр мінімальна висота становить ≥ 1,5 м – для водопропускних 

труб довжиною > 10 м і ≥ 1,5 м плюс 0,05 м у висоту на кожен додатковий метр до-
вжини водопропуску – для водопропусків довжиною > 15 м.

Фото 58. Засипані ґрунтом підвісні полиці у металевому водопропуску.
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Фото 59. Полиця з габіону, щільно вкрита ґрунтом та дерном.

д) положення (ординати) полиць щодо гідрологічних умов.
Для всіх переходів висота полиць повинна бути вищою від середнього рівня води 

для водотоку. Поверхня полиць може мати змінну ординату (змінну висоту в місцях, 
доступних для тварин), за умови, що в кожній точці підтримується необхідна міні-
мальна висота. Для об’єктів із більшим горизонтальним просвітом (у разі великих 
труднощів з отриманням відповідної висоти) допустимо проектувати земляні полиці 
градуйовано, щоб їх нижчі рівні були нижче середнього рівня води (див. малюнок 25).

е) поверхня сухих полиць (всі види полиць).
Повинна бути вирівняною та вкритою рідним ґрунтом або іншим ґрунтом зі схожи-

ми фізико-хімічними показниками. Не слід використовувати подрібнені та природні 
крупнозернисті заповнювачі (у випадку переходів для видр природний камінь дозво-
ляється класти без розчину, залишаючи шліфовані шви). Поверхня ґрунтових полиць 
повинна бути на верхньому рівні злегка нахилена (< 1: 4) в бік водотоку. Укріплення 
поверхні ґрунтових полиць слід застосовувати лише у крайніх випадках із викорис-
танням матеріалів, які забезпечать постійне покриття грунтом (бажано використання 
геосинтетиків), а також у разі періодичного затоплення поверхні. Якщо освітлення 
достатньо для розвитку рослинності, верхній шар полиць слід покрити ґрунтом відпо-
відної родючості та вологості, необхідних для оптимального розвитку видів рослин, 
які знаходяться поблизу переходу. У разі великих об’єктів (з достатньо широкими по-
лицями) рекомендується викладати окремі валуни та пні, фрагменти стовбурів, гілок, 
купи гілок тощо – створювати мікрооселища та заохочувати дрібних тварин користу-
ватися переходами.

є) з’єднання полиць (усіх типів) з прилеглою територією.
Кінці полиць повинні бути щільно з'єднані з територією навколо переходу, дозво-

ляючи всім видам дрібних тварин вільно ними проходити. Кінцеві секції полиць не 
повинні мати різких вигинів (вертикальних і горизонтальних). У випадку, коли до во-
дотоку, що знаходяться на переході, впадають дренажні канави, полиці повинні без-
проблемно вести тварин крізь русла канав. Для цього необхідно каналізувати гирлові 
ділянки відкритих канав або використовувати щільні перекриття.
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ж) місце розташування та перебіг русла водотоку.

Русла природного водотоку слід залишати незмінними, розташовувати їх у цен-
тральній частині переходу.

з) укріплення природних русел водотоків і збережених в природному або незначно 
зміненому стані (див. розділ 6.4)

и) рішення, аналогічні рішенням для самостійних нижніх переходів (див. розділ 8.4) 
щодо:

 – облаштування території,
 – розташування і перебіг огорож та екранів,
 – конструкції шумових екранів,
 – дренажних споруд на переході,
 – проектування сходів, балюстрад, службових проходів.

10. Переходи для земноводних

10.1. Схеми об’єктів (вид спереду) – мал. 33, 34
A – захисна огорожа – відповідно модифікована в районі переходів металева сіт-

часта огорожа, яка є продовженням огорожі вздовж дороги,
B – охоронно-направляюча огорожа – огорожа зі спеціальною конструкцією, яка за-

хищає земноводних від виходу на дорогу і направляє їх на поверхню переходів,
d – ефективна ширина переходу (територія, доступна для тварин),
h – ефективна висота переходу (в зоні, доступній для тварин).

A

B
d

h

d

h B

A

Малюнок 33. Схеми переходів для земноводних – одинарні водопропуски.

A

B
dd

hh

Малюнок 34. Схема переходу для земноводних – група водопропусків.
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10.2. Типові конструкції і будівельні матеріали (фото 60-61)

Фото 60. Залізобетонний водопропуск з відкритим дном – типове європейське рішення.

Фото 61. Водопропуск з гофрованої бляхи – відкритий профіль на залізобетонних фундаментах – кон-
струкція, рекомендована для втілення в проектуванні переходів для земноводних.
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10.3. Проектування конструкцій переходів

10.3.1. Загальні рекомендації щодо проектування:

а) групи водопропусків.
У місцях перетину з сезонними шляхами міграції земноводних необхідно проек-

тувати переходи, складені групами подібних водопропусків з кількістю залежно від 
ширини шляху, віддалених між собою на 30–100 м та з’єднаних системою охоронно-
направляючих огорож.

б) відкритий переріз (відкрите дно).
Забезпечує можливість підтримання відповідної вологості поверхні переходу; 

суха поверхня використовується практично лише дорослими ропухами, її уникають 
жаби, тритони та молодь більшості видів земноводних. Якщо використовується закри-
тий профіль водопропуску, практично неможливо ефективно зволожувати ґрунтовий 
шар на поверхні переходу (земля не має контакту з ґрунтовим середовищем поблизу 
переходу і, як правило, не має здатності утримувати достатню кількість дощової води).

в) поперечний переріз (форма торця).
Через необхідність забезпечити максимально можливе широке, рівне дно перехо-

ду слід використовувати прямокутні або еліптичні об’єкти. Слід уникати круглих водо-
пропусків через невигідно меншу кількість місця, доступного для тварин, та труднощі 
з оптимальним з’єднанням охоронно-направляючої огорожі з передньою частиною 
водопропуску.

г) мінімальна ширина та висота.
Мінімальні розміри завжди стосуються просвіту переходу незалежно від типу та 

форми використовуваної конструкції.

д) проектні рішення в зоні входу-виходу:
 – торці водопропусків – рекомендується проектувати похилі кінці водопропусків 

(укоси на одній лінії з ухилом місцевості) зі зрізаним кінцем та висотою, що дорів-
нює принаймні висоті охоронно-направляючої огорожі (див. малюнок 30).
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10.3.2 Конструктивні рішення – рисунки 19-20, мал. 35

Рисунок 19. Оптимальні конструктивні рішення переходу для земноводних – залізо-
бетонна конструкція з відкритого профілю.
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Рисунок 20. Оптимальні конструктивні рішення переходу для земноводних – гофро-
вана листова конструкція на залізобетонних фундаментах.
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зниження 0,5%
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Малюнок 35. Схема оптимальних проектних рішень переходів для земноводних – заглиблення водо-
пропуску забезпечує підтримку високої вологості поверхні – обов’язкове застосування відкритих пере-
різів водопропусків.

10.4. Проектування поверхні переходів
а) розташування та перебіг охоронно-направляючих огорож. Огорожі повинні роз-

ташовуватися таким чином:
 – у разі доріг із сітчастою огорожею для великих тварин обидва типи огорожі слід 

вести вздовж однієї лінії, вносити зміни слід лише в безпосередній близькості від 
переходів (див. мал. 33, 34)

 – у випадку доріг без огорожі для великих тварин охоронно-направляюча огорожа 
повинна проходити паралельно до основи насипу дороги і щільно з’єднуватися 
з передньою частиною водопропуску (див. мал. 18, 19).

б) облаштування переходів.
Поверхня переходу повинна бути вкрита рідним ґрунтом (землею) з високою во-

доутримуючою здатністю. Грунт не повинен бути ущільненим, товщина повинна за-
безпечувати щільне і довговічне покриття (особливо важливо у випадку переходів 
з гофрованого металу). Не слід сіяти і висаджувати рослини у смузі, яка безпосеред-
ньо прилягає до охоронно-направляючих огорож – пагони рослин полегшують зем-
новодним підйом та її перетин, ускладнюють скеровування тварин до переходів.

в) рови та інші дренажні споруди на переході (див. пункт 8.4).



121

IX

IX. Проектування оточення переходів  
для тварин та супутніх об’єктів –  
оптимальні рішення

1. Верхні та нижні переходи (самостійні і комбіновані: 
з водотоками, дорогами, залізницями) для великих, середніх 
і дрібних тварин
а) направляючі та охоронні конструкції (фото 62).

Направляючі конструкції повинні утворюватися рослинними насадженнями (допо-
вненими, наприклад, пеньками, відмерлими колодами тощо), розташованими на тери-
торіях підходів та під'їзних шляхів, що з'єднують поверхню переходу з навколишніми 
оселищами. Видовий склад та структура направляючої рослинності повинні проекту-
ватися на основі правил, що застосовуються до рослинності на поверхні переходів, 
відповідних для даних тварин. Крім того, слід враховувати можливість інтродукції 
деревних порід – якщо це дозволено та виправдано оселищними умовами.

Фото 62. Насадження чагарників із охоронно-направляючою функцією при верхньому переході – до-
рога В33 (Німеччина).

б) укріплення та освоєння поверхні насипів (нижні переходи) (фото 63).
Коли дорожні схили розташовані в доступній для тварин зоні (на зовнішній сторо-

ні захисних огорож), вони повинні вкриватися родючим ґрунтом з трав’яним покри-
вом і з поодинокими та груповими кущовими насадженнями (застосовуються особли-
во біля основи схилів та поблизу абатментів). Рослинність повинна бути сформована 
відповідно до загальних правил для переходів (див. розділ XVIII). Для укріплення 
поверхні схилів насамперед слід використовувати геосинтетику, що дозволяє легко 
відновлювати ґрунтові умови для розвитку рослинності. Вищезазначені правила за-
стосовуються також до облаштування схилів біля абатментів (з урахуванням перева-
жаючих умов освітлення).
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Фото 63. Схили навколо абатментів нижніх переходів повинні бути засипані грунтом і засаджені за-
хисною та ізолюючою рослинністю.

в) розташування та будівництво доріг поблизу переходів і транспортне навантажен-
ня (фото 64).
На території, призначеній для пересування тварин (із зовнішньої сторони огорож), 

можуть знаходитися тільки дороги тимчасового користування з мінімальним рухом 
(службові, господарські, під’їзні дороги до окремих будівель). У зоні скеровування тва-
рин до переходу дорога повинна мати ґрунтову поверхню, можливо, укріплену природ-
ним (гравій) або колотим (щебінь) заповнювачем. Дороги з асфальтовим або бетонним 
покриттям слід замінити на ґрунтове поблизу переходу (не менше 100 м від межі під-
ходу з кожного боку). Дороги з інтенсивністю руху > 500 транспортних засобів / добу 
повинні знаходитися з внутрішнього боку захисної огорожі (від головної дороги).

Фото 64. Приклад обслуговуючої дороги вздовж автостради A20 (Німеччина) – дороги з такою поверх-
нею можуть проходити поблизу переїздів.
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г) розташування екологічних водойм, канав та інших елементів водовідведення 

в околицях переходів (фото 65–66).
У зоні, призначеній для переміщення тварин, не повинно бути жодних дренажних 

споруд, які могли б перешкоджати їх руху та обмежувати доступ до переходу – в пер-
шу чергу огороджених екологічних водойм та відкритих канав з крутими схилами 
(ухил > 1: 2). Водойми повинні розташовуватися на відстані не менше 50 м від зовніш-
ніх країв підходів, у виправданих випадках (коли гідрологічні умови не дозволяють) 
зазначену відстань можна зменшити за таких умов:

 – водойма залишиться незагородженою,
 – глибина водойми не повинна перевищувати 1,5 м,
 – схили водойми матимуть нахил ≤ 1: 2 і ґрунтовий покрив з посівом трави,
 – форма водойми буде витягнутою та орієнтованою вздовж напрямку руху тварин.

Канави, що перетинають зону спрямовування тварин до переходу, повинні бути 
каналізовані (трубопровід), або, якщо це неможливо, повинні мати земляні схили, ви-
рівняні до рівня мін. 1: 2,5. Будь-які дренажні споруди, які можуть стати причиною 
загибелі дрібних тварин (особливо земноводних), повинні бути належним чином за-
безпечені, зокрема:

 – відкриті водойми з крутими схилами (нахил > 1: 1,5),
 • відкриті сепаратори нафтопродуктів та відстійники,
 • колодязі та вхідні лотки,

 – дренажні канави з крутими схилами (нахил > 1: 1,5).
Детальні рішення щодо проектування дренажних споруд представлені в розділі XVII.

Фото 65. Приклад канави з вирівняними схилами в районі ландшафтного мосту – автострада А4.

д) дорожнє освітлення.
Переходи слід розташовувати за межами освітлених ділянок доріг і не ближче 

ніж 200 м від їх межі в лісових зонах та 500 м на відкритих ділянках. При визначен-
ні місця перетину слід враховувати як освітленість доріг, так і зони розв’язок, МОП, 
СЗО/ПЗО, ТОА/ТОД тощо. Якщо перехід повинен бути розташований поблизу штучно 
освітлених територій, це слід враховувати при проектуванні освітлювальної мережі 
в такому обсязі:

 – відмова від встановлення крайніх ліхтарів (у випадку, коли освітлена ділянка до-
роги знаходиться ближче наведених вище рекомендованих значень),



124 Проектування оточення переходів для тварин та супутніх об’єктів – оптимальні рішення

 – зменшення потужності крайніх встановлених ліхтарів,
 – зменшення висоти ліхтарів,
 – використання світильників та обмежувачів для зменшення розсіювання світлових 

потоків (потоки більш сфокусовані, спрямовані на дорогу),
 – встановлення ліхтарів уздовж середньої лінії дороги замість уздовж їхніх зовніш-

ніх країв.
Якщо необхідно освітлити дорогу під переходом (для широких об’єктів з метою за-

безпечення вимог безпеки дорожнього руху), потужність ліхтарів повинна бути обме-
жена до дозволеного регламентом мінімуму, а для зменшення розсіювання світлових 
потоків слід використовувати спрямовуючі світильники.

Фото 66. Дренажні споруди, захищені огорожами (з полімербетону) від проникнення земноводних – 
автострада A20 (Німеччина).
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Малюнок 36. Рекомендована мінімальна відстань розташування переходів (верхнього та нижнього) від 
освітлених ділянок доріг і територій забудови – залежно від типу ландшафту.
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е) сусідство будівель.

Переходи (для великих і середніх тварин) повинні розташовуватися на відстані не 
менше 200 м від усіх житлових, виробничих та службових будівель (див. мал. 36).

є) заходи, що заохочують тварин користуватися переходами і полегшують адаптацію 
(великі та середні ссавці) (рис. 67–68):

 – смуги, вкриті лише трав'янистою рослинністю.
Порівняно вузькі (рекомендується 2 × 2,5 м), добре освітлені сонцем смуги на по-

верхні верхніх переходів, розташовані безпосередньо вздовж екранів, засіяні суміш-
шю трав або трав і бобових – важливий елемент, що спрямовує копитних до переходу 
(привабливий кормовий майданчик) та прискорює адаптацію, особливо в районах 
без природних пасовищ. Смуги слід регулярно косити (принаймні раз на рік, після 
1 вересня), залишаючи біомасу на місці.

 – водойми (водопої).
Неглибокі водойми, виконані у вигляді земляних улоговин з ущільненим дном, 

вкритим землею, площею мін. 25 м2. Вони розташовані в найнижчих точках місцевос-
ті, в безпосередній близькості від підходів (в радіусі 50 м) по обидва боки від пере-
ходу. Рекомендується використовувати на кожному переході, особливо в районах без 
природних водойм та водотоків,

 – соляні лизунці.
Встановлюються на дерев’яних конструкціях на поверхні переходів та на підходах 

(мін. 2 шт.). Рекомендується використовувати на кожному переході.
 – посадка плодових дерев (яблуні, сливи, груші).

Посадка одиночних плодових дерев з великими м’ясистими плодами, які є при-
вабливою їжею для копитних і дрібних рослиноїдних ссавців біля основи підходів 
або в їх нижніх частинах. Рекомендується використовувати на польових ділянках та 
в польовій і лісовій мозаїці.

Фото 67. Лизунець на підході до верхнього переходу, який інтенсивно відвідують тварини – залізниця E20.
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Фото 68. Фруктові дерева (дички) на поверхні верхнього переходу – автострада A20 (Німеччина).

2. Переходи для земноводних
а) рішення та рекомендації аналогічні іншим типам переходів, зокрема щодо:

 – укріплення та облаштування поверхні насипів (див. розділ 1),
 – розташування і конструкції доріг поблизу (див. розділ 1),
 – розташування екологічних водойм, канав та інших елементів дренажу поблизу 

(див. розділ 1).

б) затримуючі жолоби з вхідними решітками:
Якщо огороджена дорога має на рівні навколишньої території небезпечні пере-

хрестя з другорядними дорогами, лінія охоронно-направляючих огорож перерива-
ється й існує великий ризик потрапляння земноводних на дорогу. У зазначених місцях 
слід застосовувати спеціальні бетонні жолоби (U-подібного перерізу), закриті вхідни-
ми решітками, розташування та конструкція яких повинна спрямовувати тварин, що 
прямують до дороги, в бік системи огородження. У разі застосування решіток проектні 
рішення повинні відповідати ряду екологічних та конструктивних умов:

 – ефективність решіток – мін. 80% від загальної кількості дорослих та молодих зем-
новодних повинні бути скеровані до огорож,

 – розмір щілин у решітці повинен становити компроміс між екологічною ефектив-
ністю та безпекою дорожнього руху (чим більші щілини, тим більша ефективність 
скеровування амфібій, але в той же час більший ризик, наприклад, для двоколісних 
транспортних засобів) – передбачається, що найбільш прийнятна ширина щілин 
становить 6 см, тоді як мінімальна ефективна ширина всієї решітки складає 50 см,

 – решітка повинна бути виготовлена   із сталевих плоских брусків найменшої можли-
вої   товщини, з’єднаних між собою круглими поперечними прутами, розміщеними 
якомога глибше відносно верхньої площини решітки,

 – стабільне закріплення решітки на бетонному жолобі таким чином, щоб запобігти 
її руху під час проїзду техніки, решітка повинна бути стійкою до деформацій під 
навантаженнями, пов’язаними з рухом транспортних засобів,

 – слід використовувати рішення, що полегшують обслуговування – наприклад, мож-
ливість швидкого зняття решітки для очищення шляхом відкручування монтажних 
гвинтів.
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У випадку з бетонними жолобами проектні рішення повинні відповідати ряду еко-

логічних та конструктивних умов:
 – спорудження жолоба перпендикулярно до осі другорядної дороги на відстані 

не менше 10 м від перехрестя з основною дорогою (з огорожею для земноводних),
 – жолоб повинен бути щільно і плавно підключений до системи охоронно-направ-

ляючого огородження вздовж головної дороги,
 – жолоб із решіткою не повинні мати щілин, що становлять пастки для земновод-

них – наприклад, ризик заклинювання кінцівок у щілинах на стику решітки та бе-
тонної основи.

вхідна
решітка

охронно-направляюча
огорожа

охронно-направляюча
огорожа

перехід перехід

m 01 .
ni

m

другорядна
дорога

min. 50 cm

6 cm

Малюнок 37. Затримуючий жолоб із вхідною решіткою – схема розташування (вгорі) та переріз (внизу).



128 Проектування конструкцій переходів для паралельних перешкод...

X. Проектування конструкцій переходів 
для паралельних перешкод (дві паралельні 
дороги або дорога та паралельна залізниця) – 
оптимальні рішення

1. Верхні переходи (самостійні та комбіновані) для великих і 
середніх тварин

1.1. Загальні правила
а) спільні верхні переходи для дороги та прилеглої залізниці слід проектувати у си-

туаціях, коли відстань між ними занадто мала для розташування переходу лише 
над дорогою (відсутня можливість будівництва підходів) та для безпеки тварин, що 
користуються переходом (ризик зіткнень, коли підходи до переходу закінчуються 
занадто близько до залізниці).

б) проектування синхронізованих переходів та синхронізованих дій, які зменшують 
смертність тварин. Якщо запланована дорога, яка вимагає будівництва переходів, 
проходить поруч з іншою дорогою чи залізницею, а також вимагає заходів щодо 
мінімізації впливу на фауну (виявлено сукупний бар’єрний вплив), необхідна синх-
ронізація діяльності, що полягає у:

 – побудові незалежних переходів для тварин для підтримання безперервності тих 
самих маршрутів руху (шляхом синхронізації локалізації) та для тих самих видів 
тварин (шляхом синхронізації параметрів).
Рішення використовується в ситуаціях, коли інша подвійна або одинарна проїж-

джа частина з обсягом перевезень > 10 000 транспортних засобів / добу або основна 
залізнична лінія проходить паралельно до запроектованої дороги.

 – реалізації рішень для зменшення зіткнень з тваринами на паралельній дорозі, на 
перетині тих самих маршрутів пересування тварин (синхронізація місцезнахо-
дження) шляхом обмеження швидкості руху транспортних засобів разом з дис-
циплінарними діями для водіїв (фотофіксація порушень – діюче обладнання та 
муляжі, сповільнювачі руху – «лежачі поліцейські»)
Таке рішення використовується, коли паралельно до проектованої дороги про-

ходить інша односмугова дорога з інтенсивністю руху < 10 000 транспортних за-
собів / добу.
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1.2. Схеми конструктивних рішень

а) проектування переходів у разі паралельної службової / господарської / під'їзної до-
роги із ґрунтовою поверхнею, мінімальним транспортним навантаженням та спора-
дичним використанням – дорога, розташована біля основи підходів (мал. 38, фото 69).

15%

Малюнок 38. Схема проектування верхнього переходу (що не є ландшафтним мостом) для паралельних 
доріг з мінімальним рухом.

Фото 69. Верхній перехід зі службовою дорогою біля основи підходів – автострада А4.
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б) проектування переходів у разі паралельної (розташованої поряд) дороги загаль-
ного користування з асфальтовим чи бетонним покриттям та інтенсивністю руху 
> 500 транспортних засобів / добу – дорога, розташована під додатковим / роз-
ширеним прольотом (мал. 39, фото 70).

15%

Малюнок 39. Схема проектування верхнього переходу у разі паралельних доріг з інтенсивністю руху 
більше 500 транспортних засобів / добу та ландшафтних мостів.

Фото 70. Верхній перехід над автострадою та паралельними службовими дорогами – автострада А2.
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в) проектування переходів у разі паралельної (розташованої поряд) залізниці (мал. 40–

41).

15%

Малюнок 40. Схема проектування верхніх переходів у разі паралельних дороги та залізниці – коли від-
стань між ними настільки мала, що неможливо побудувати перехід лише над дорогою.

15%

Малюнок 41. Схема проектування верхніх переходів у випадку паралельних дороги та залізниці, коли 
відстань між ними є достатньою для побудови переходу лише через дорогу, а сама залізниця не ство-
рює суттєвого бар’єрного ефекту.
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2. Нижні переходи (незалежні та комбіновані) для великих, 
середніх і дрібних тварин
а) проектування переходів у разі паралельної службової / господарської / під'їзної до-

роги із ґрунтовою поверхнею (мал. 42): дорога розташована на рівні навколишньої 
поверхні, перетинає територію скеровування тварин, вихід з переходу на дорогу:

 – прокладання дороги на рівні навколишньої поверхні,
 – відсутність відкритих канав або неглибокі канави,
 – обмеження швидкості руху – зміна поверхні дороги, сповільнювачі руху.

.
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Малюнок 42. Проектування нижніх переходів та синхронізованих переходів дорожнім покриттям у 
випадку паралельної службової дороги (з обсягом перевезень < 500 транспортних засобів / добу) та 
дороги загального користування (з обсягом перевезень > 500 транспортних засобів / добу).

б) проектування переходів у разі паралельної (розташованої поряд) дороги загаль-
ного користування з асфальтовим або бетонним покриттям та з обсягом руху біль-
ше 500 транспортних засобів / добу (див. мал. 43):

 – дорога розташована на рівні головної дороги на розширеному (спільному) віадуку,
 – дорога розташована на рівні головної дороги на незалежному (розташованому 

поряд) віадуку,
 – дорога розташована на рівні прилеглої території з переходом її поверхнею – мож-

ливе використання за відсутності ризику зіткнень за участю земноводних, репти-
лій та безхребетних,

 – дорога розташована на рівні головної дороги – будівництво спільного переходу,
 – дорога розташована на рівні головної дороги – будівництво синхронізованих пе-

реходів,

в) проектування переходів для паралельної (розташованої поряд) залізниці:
 – якщо на залізниці є переходи для великих або середніх тварин, їх слід враховува-

ти при визначенні локалізації переходів для проектованої дороги – синхронізація 
локалізації,

 – якщо на залізниці є лише переходи поверхнею колії, не слід проектувати синхро-
нізовані нижні переходи під дорогами на відстані менше 200 м (50 м для дрібних 
тварин),

 – якщо залізниця розташована в безпосередній близькості від запланованої дороги 
(відстань > 100 м), спочатку слід розглянути можливість будівництва спільного пе-
реходу (над дорогою та залізницею),
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 – якщо запланована дорога та паралельна залізниця перетинають поперечні загли-

блення рельєфу, слід розглянути можливість будівництва загального віадуку (мосту, 
естакади) для дороги та залізниці.

дорога паралельна на спільному об’єкті
з гловною дорогою

дорога паралельна на незалежномуоб’єкті
синхронізований перехід

Малюнок 43. Проектування нижніх переходів та синхронізованих переходів у вигляді віадуків – у випадку 
паралельної дороги загального користування (обсяг перевезень > 500 транспортних засобів / добу).

г) проектування синхронізованих переходів та синхронізованих дій для зниження 
смертності (фото 71) – якщо запланована дорога (що вимагає будівництва пере-
ходів) пролягає неподалік іншої дороги чи залізниці, а також вимагає дій щодо мі-
німізації впливу на фауну (встановлено кумулятивний бар’єрний вплив), необхідно 
синхронізувати діяльність, що полягає у:

 – побудові незалежних переходів для тварин для підтримання безперервності тих 
самих маршрутів руху (шляхом синхронізації локалізації) та для тих самих видів 
(шляхом синхронізації параметрів),
Рішення використовується в ситуаціях, коли паралельно до проектованої дороги 

проходить магістральна залізниця чи інша дво- або односмугова дорога з інтенсив-
ністю руху:

> 10 000 транспортних засобів / добу (переходи для великих і середніх тварин),
> 2000 транспортних засобів / добу (переходи для дрібних ссавців),
> 500 транспортних засобів / добу (переходи для земноводних).

 – запровадженні рішень зі зменшення зіткнень за участю тварин на паралельній до-
розі, на відрізку перетину тих самих маршрутів пересування тварин (синхронізація 
локалізації) шляхом обмеження швидкості руху та дисциплінарними заходами дій 
для водіїв (фотофіксація порушень – діюче обладнання та муляжі, сповільнювачі 
руху – «лежачі поліцейські»),
Рішення застосовується, коли паралельно до проектованої дороги пролягає інша 

односмугова дорога з інтенсивністю руху :
< 10 000 транспортних засобів / добу (для великих та середніх тварин),
< 2000 транспортних засобів / добу (переходи для дрібних ссавців),
< 500 транспортних засобів / добу (переходи для земноводних).
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Фото 71. Синхронізовані нижні переходи – перехід під дорогою S-3 та паралельною дорогою DK3.
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XI

XI. Проектування і будівництво переходів 
для тварин, їх оточення і супутніх споруд – 
типові та суттєві помилки

1. Переходи дорожнім покриттям – помилки на етапі 
проектування та експлуатації
а) неправильне облаштування узбіч поряд з переходами, особливо густі кущі на ді-

лянках вздовж дороги збільшують ризик зіткнень через посилене відвідування 
тваринами безпосередньої близькості дороги (зручні місця криївок та годування).

б) відсутність ефективного обмеження швидкості в місці переходу збільшує ризик 
зіткнення з тваринами та підвищує рівень ризику для життя і здоров’я учасників 
дорожнього руху.

в) високі насипи або глибокі виїмки і дренажні канави в районі переходу збільшують 
ризик зіткнення через зменшену видимість транспортних засобів для тварин, змен-
шену видимість тварин поблизу дороги (з точки зору водія) та ускладнену можли-
вість швидкої втечі тварин від транспортних засобів, що наближаються (фото 72).

Фото 72. Високі насипи перешкоджають функціонуванню переходів поверхнею дороги. Шукаючи най-
більш зручні місця, тварини, як правило, переходять дорогу одразу на торцях захисних огороджень – 
національна дорога № 2.
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2. Помилки на стадії проектування конструкції

2.1. Незалежні верхні переходи для великих і середніх тварин
а) занадто мала мінімальна ширина переходу.

Неможливість пристосувати ширину переходу до вимог усіх існуючих видів тварин 
означає, що спорудою будуть користуватися лише окремі види, переважнопоширені се-
редні та дрібні ссавці (косуля, лисиця). Відповідна ширина переходу (поруч із правиль-
ною локалізацією) є ключовим фактором для визначення його екологічної ефектив-
ності. Занадто мала ширина переходу зазвичай супроводжується помилками проекту, 
описаними нижче, які в сукупності знижують ефективність об’єкту (фото 73).

Фото 73. Вузький перехід не пристосований до вимог великих та середніх ссавців – автострада А4.

б) занадто малий кут розкриття (розширення).
Неправильний кут розширення переходу викликає подовження найвужчої його ділян-

ки, створюючи «вузьку шийку», обмежує ширину зони скеровування тварин і ускладнює 
інтеграцію об’єкта в оточення. При порівнянні переходів з однаковою мінімальною шири-
ною та різними кутами розширення найбільш ефективними є переходи з максимальними 
кутами розкриття. Правильний кут розширення є особливо важливим для ефективності 
довгих переходів з мінімальною шириною на межі допустимості (фото 74).

в) відсутність плавного розкриття (розширення) і стрибкоподібне розкриття (розши-
рення).
Відсутність плавного розширення переходу по всій довжині конструкції віадуку та 

підходів викликає труднощі з належною інтеграцією об’єкту в оточення та заважає 
ефективному скеровуванню тварин.

г) занадто високий кут нахилу підходів.
Викликає повну відсутність видимості або обмежену видимість території, розта-

шованої з іншого боку переходу. Якщо тварини (особливо копитні) не бачать, чи веде 
перехід до їх оселищ, то уникають використання такого об’єкта. Високий кут нахилу 
створює також штучні перепади висоти, які підсилюють ефект «штучного елемента» 
в ландшафті та відлякують тварин (фото 75).
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Фото 74. Перехід із занадто малим кутом розширення та конструкцією зі сталою шириною – автострада А2.

Фото 75. Приклад переходу з занадто великим кутом нахилу підходів – автострада А4.

2.2. Незалежні нижні переходи для великих, середніх і дрібних тварин
а) занадто мала мінімальна висота і ширина.

У разі нижніх переходів для великих тварин особливу увагу слід звертати на висоту 
(вертикальний просвіт), пристосовану до вимог великих копитних тварин. Через непри-
стосованість розмірів переходів (поперечного просвіту) до вимог наявних видів тварин 
об’єкт використовуватимуть лише окремі види, переважно поширені середні та дрібні 
ссавці (косуля, лисиця). Відповідні розміри переходу (крім належної локалізації) є клю-
човим фактором, що визначає його екологічну ефективність (фото 76).
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Фото 76. Нижній перехід з розмірами, не пристосованими до вимог копитних, відсутній також додатко-
вий світловий отвір – автострада А4.

б) відкриті конструктивні елементи.
Великі відкриті бетонні поверхні (особливо фронтальні стінки) ускладнюють пра-

вильну інтеграцію об’єкту в оточення, що знеохочує тварин (переважно великих лісо-
вих ссавців) використовувати перехід (фото 77).

Фото 77. Перехід з великими видимими бетонними поверхнями важко інтегрується в оточення та від-
лякує деяких тварин – автострада А2.

в) відсутність світлових отворів (вікон).
У разі надто малої кількості світла на поверхні переходу об’єкт буде обмежено вико-

ристовуватися копитними тваринами, які уникають темних, закритих просторів (фото 76).
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г) відсутність протишумових екранів на світлових отворах (вікнах).

Викликає високий рівень шуму на поверхні переходу, що має відлякуючий ефект 
для більшості видів великих та середніх ссавців (фото 78).

Фото 78. Світлові отвори (вікна) без екранування дорожнього шуму обмежують ефективність перехо-
дів – автострада А2.

д) опорні насипи, що зменшують освітленість об’єкта.
Використання опорних насипів, що підтримують абатменти під об’єктом (на плиті 

помосту), зменшує кількість місця, доступного для тварин і знижує ефективність пере-
ходу – особливо у випадку відносно невеликих однопрольотних конструкцій (фото 79).

Фото 79. Приклад нижнього переходу з невідповідною формою схилів абатментів – швидкісна дорога S-6.
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е) крила, що ускладнюють доступ до переходу.
У разі використання косих крил, інтегрованих з віадуком, їх неправильний кут роз-

ширення (занадто малий) ускладнює скеровування тварин до переходу, що впливає 
на його ефективність.

є) опори з конструкцією, що обмежує доступ світла до поверхні переходу.
У разі багатопрольотних конструкцій кількість та форма опор суттєво впливають 

на кількість світла, що досягає поверхні переходу. Використання опор, які викликають 
надмірне затінення, призводить до обмеженої ефективності переходу для великих 
і середніх ссавців (що уникають темних місць) та обмеження розвитку рослинності, 
а це в свою чергу зменшує використання переходу дрібними тваринами.

Фото 80. Опори з конструкцією, що обмежує доступ світла до поверхні переходу – національна дорога 
№ 11.

ж) неправильна конструкція дилатаційних швів (компенсаторів). Створює значний 
шум під час руху, особливо важких вантажних автомобілів. Короткі окремі звуки 
(іноді схожі на постріли) відлякують практично всі види великих і середніх тварин.

з) неправильна конструкція шумозахисних екранів. Шумозахисні екрани з прозо-
рих матеріалів створюють загрозу для птахів, сприяючи підвищеному ризику їх 
зіткнення з поверхнею екрану. У свою чергу, непрозорі або занадто низькі екрани 
збільшують ризик зіткнення з важкими вантажними транспортними засобами під 
час польотів на невеликій висоті (безпосередньо над краєм екрану) (фото 81).



141

XI

Фото 81. Прозорий екран на нижньому переході для великих тварин – заказник Можик, швидкісна до-
рога S-1.

2.3. Переходи для земноводних
а) одинарні переходи в районах масової міграції земноводних.

Мають обмежену пропускну здатність, що унеможливлює ефективну мінімізацію 
впливу дороги на безперервність міграційних шляхів.

б) закритий переріз переходів.
Ускладнює (іноді унеможливлює) підтримання відповідної вологості поверхні пе-

реходу. Ефективність переходів із сухою поверхнею є суттєво обмеженою, особливо 
для міграції жаб і тритонів (дорослих та молодих), а також молодих особин всіх зем-
новодних – тому перехід буде мати обмежене значення як для збереження нересто-
вих міграцій, так і для поширення земноводних після розмноження (фото 82).

в) неправильний переріз об’єкта (форма перерізу). Використання круглого перерізу 
призводить до:

 – суттєвого обмеження пропускної здатності переходу, що є вирішальним у періоди 
масових сезонних міграцій земноводних – ширина доріжки, якою відбувається рух 
тварин, є меншою ніж у випадку з прямокутними переходами,

 – деякі види жаб (райка деревна) лазять по стінах переходу, що ускладнює скерову-
вання тварин та знижує ефективність переходу (фото 82).
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Фото 82. Невідповідний круглий переріз переходу для земноводних. Закритий профіль переходу уне-
можливлює підтримку достатньої вологості ґрунту – автострада А1.

г) занадто мала мінімальна висота і ширина.
Неможливість регулювання висоти переходу (занадто низький вертикальний про-

світ) для вимог усіх видів може призвести до обмеження його ефективності для жаб 
(та інших стрибаючих видів), тоді як занадто вузька ширина призводить до зменшен-
ня пропускної здатності (подібно до невідповідного перерізу).

д) крилоподібні схили, що ускладнюють доступ до переходу.
У разі використання крил, інтегрованих з віадуком, їх неправильний кут розши-

рення (занадто малий) ускладнює скеровування тварин до переходу, що знижує його 
ефективність.

3. Помилки на етапі проектування та формування поверхні

3.1. Помилки, спільні для всіх типів переходів
а) відкриті канави з крутими та укріпленими схилами на поверхні переходу.

У разі їх великої глибини ( > 2 м) створюють фізичний бар’єр для дрібних тварин 
(включаючи земноводних), можуть також перешкоджати пересуванню великих та се-
редніх тварин (фото 83).
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Фото 83. Відкриті укріплені канави заважають руху тварин на поверхні нижнього переходу – швидкісна 
дорога S-3.

б) занадто короткі протизасліплюючі екрани.
Сприяють тому, що вся територія переходу не захищена від засліплення тварин 

транспортними засобами – особливо в районі підходів до верхніх переходів. Це від-
лякує тварин, які наближаються до переходу, і, таким чином знижує ефективність спо-
руди (фото 84).

Фото 84. Занадто короткий і неправильно розміщений протизасліплюючий екран на поверхні верхньо-
го переходу – національна дорога № 5.
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в) нещільні та нетривалі конструкції екранів.
Не забезпечують повний захист тварин від засліплення, що веде до відлякування 

тварин від переходу та зниження ефективності об’єкта (фото 85).

Фото 85. Нещільні екрани біля нижнього переходу – автострада А1.

г) різниця висоти та нещільність з’єднання екран-огорожа.
Створює ризик виходу тварин на дорогу. Тварини можуть намагатися перестрибнути 

(у місці найнижчого рівня огорожі) або протиснутися через щілини перешкоди (фото 86).

Фото 86. Різниця у висоті та щілини при з’єднанні екрану з огорожею створюють ризик проникнення 
тварин на дорогу.

д) неправильна локалізація і фундаменти екранів / огорож.
Утруднює доступ тварин до поверхні переходу та обмежує можливості їх скеровуван-

ня; може зменшити ефективну ширину переходу та ширину смуги скеровування (фото 84).
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е) невідповідні ґрунтові умови на поверхні переходів та підходів до них.

В основному пов’язані з відсутністю достатньої родючості та вологості ґрунту, вна-
слідок чого спостерігається низька ефективність посадки та посіву більшості видів 
рослин (особливо чагарників та листяних дерев), та оголення поверхні ґрунту з част-
ковою експансією рудеральних та сегетальних видів (фото 87).

Фото 87. Грунт не відповідає вимогам рослинності на поверхні верхнього переходу – автострада А4.

є) неправильні насадження рослинності на поверхні переходу, відсутність додатко-
вих мікрооселищ. Спричиняє обмежене використання переходів дрібними тва-
ринами (ссавцями, птахами, рептиліями, безхребетними) та великими лісовими 
ссавцями, видовжує період адаптації всіх видів лісових тварин до використання 
переходу (фото 88).

Фото 88. Невідповідне облаштування поверхні верхнього переходу – автострада А4.
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ж) використання чужорідних видів та сортів у насадженнях (види, які є географічно 
чужими та не пристосованими до умов оселища і флори потенційної природної 
рослинності).
У разі інтродукції видів та сортів, не пристосованих до видового складу природ-

ної рослинності та оселищ, що прилягають до переходу, існує ризик потрапляння та 
експансії у довкілля чужорідних видів, що особливо важливо у разі локалізації пе-
реходу на територіях з високою природною цінністю. Інтродукція чужорідних видів 
негативно впливає на ефективність переходів, особливо використання їх рослиноїд-
ними ссавцями, які віддають перевагу місцевим видам, характерним для їх оселищ. 
Більшість чужорідних географічно видів та промислових сортів мають високі вимоги 
до умов середовища існування, що перешкоджає або заважає їх стійкому розвитку 
в складних ґрунтових умовах поблизу переходів.

з) неефективний захист від незаконних проїздів.
У випадку переходів, призначених для великих лісових ссавців, обмеження не-

бажаного проникнення людей (проїзди та посилений піший рух) є вирішальним для 
забезпечення ефективності переходу (фото 89).

и) дорожні знаки на ділянці переходу.
Заборонні знаки на ділянці переходу не є ефективним рішенням для обмеження 

руху транспортних засобів; знаки з відбиваючими покриттями, розміщені на відкри-
тих місцях, відлякують тварин. Тому слід використовувати інші, більш ефективні мето-
ди обмеження небажаного руху транспорту (фото 89).

Фото 89. Приклад неефективного захисту від проїздів за допомогою дорожніх знаків – автострада А2.

3.2. Верхній і нижній переходи, комбіновані з дорогами
а) неправильне розташування та перебіг дороги.

Зменшують доступність переходу для тварин і його ефективну площу. Спостеріга-
ються дві основні помилки:

 – дорога, розташована безпосередньо на краю переходу, звужує доступну для тва-
рин територію до однієї смуги. Набагато ефективнішим рішенням є 2 смуги по оби-
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два боки дороги – тварини дуже часто пересуваються вздовж огорож та екранів 
у верхніх переходах і вздовж стін нижніх переходів (фото 90)

 – дорога, яка проходить поверхнею переходу під кутом, порушує безперервність 
смуг, доступних для тварин, і створює бар’єр для руху деяких дрібних тварин (на-
приклад, лісових гризунів, наземних безхребетних).

Фото 90. Несприятливе рішення – асфальтована дорога, розташована на поверхні нижнього переходу – 
автострада А2.

Фото 91. Неприйнятне рішення – асфальтована дорога на поверхні верхнього переходу – дорога 
B31neu (Німеччина).
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б) невідповідне дорожнє покриття (фото 91).
Стосується асфальтобетонних та бетонних поверхонь, використання яких сприяє:

 – заохоченню місцевих жителів використовувати переїзд та більша швидкість руху 
транспорту, в результаті чого зростає рівень відлякуючого впливу дорожнього руху 
на тварин і ризик зіткнень з ними,

 – створенню фізичного бар’єру для пересування деяких дрібних тварин, включаючи, 
зокрема, лісових гризунів та наземних безхребетних,

 – сильному нагріванню поверхні, що є перешкодою для руху теплокровних тварин 
і приваблює плазунів, які гріються на дорозі і наражаються на зіткнення з тран-
спортними засобами,

 – необхідності побудови дренажної системи для поверхні переходу – зазвичай у ви-
гляді відкритих канав, що становлять фізичний бар'єр для руху тварин.

в) занадто велика інтенсивність руху та швидкість транспортних засобів.
Викликає психофізичний бар’єр (відлякування тварин), головним чином великих 

копитних, та високий ризик зіткнень за їх участю (переважно для земноводних, реп-
тилій, безхребетних) (фото 92).

Фото 92. Не рекомендується проектувати комбіновані переходи під віадуками для рухливих доріг 
загального користування.

г) відсутність ефективної ізоляції дороги від території переходу.
Сприяє небажаному проникненню (проїзди, проходи) людей на території, призна-

чені для тварин, що призводить до пошкодження рослинності, ґрунтового покриву та 
залишення слідів присутності людей, що відлякує окремі види тварин.

д) відкриті канави вздовж дороги на поверхні переходу.
Використання відкритих дренажних канав для осушення дороги на переході змен-

шує його ефективну ширину та створює фізичний бар’єр для пересування дрібних 
тварин (фото 93).

е) зайві об’єкти безпеки дорожнього руху.
Заборонні знаки та металеві захисні бар’єри не повинні розташовуватися на по-

верхні переходів, оскільки ці елементи впливають на відлякування тварин.
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Фото 93. Відкриті канави, особливо укріплені бетонними елементами, обмежують ефективну ширину 
переходів – автострада А2.

3.3. Нижні переходи, комбіновані з водотоками
а) корекція перебігу русла водотоку.

У випадку природних водотоків це сприяє знищенню мікрооселищ фауни в межах 
русла річки та в прибережній зоні, а також порушує безперервність оселищ деяких 
видів дрібних тварин (фото 94, 95).

Фото 94. Руйнування русла природного водотоку укріпленням з габіонів – швидкісна дорога S-1.
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Фото 95. Руйнування русла природного водотоку укріпленням з ажурних бетонних плит – автострада А1.

Фото 96. Земляні полиці, покриті бетонними плитами – автострада А1.

б) укріплення русла водотоку за допомогою невідповідних матеріалів.
Неправильне використання бетонних та кам’яних матеріалів (зокрема, габіонів) 

спричиняє значні труднощі у переміщенні більшості видів – особливо земноводних, 
безхребетних та копитних – вздовж водотоку та впоперек русла (фото 94, 95).

в) занадто вузькі сухі полички, занадто мала висота (вертикальний просвіт) до ниж-
ньої частини конструкції.

г) полиці занадто низькі або занадто низько розташовані (нижче середнього рівня води). 
Затоплення полиць значно зменшує використання переходу наземними видами.
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д) невідповідне покриття поверхні полиць, відсутність землі на полицях (фото 96, 

97, 98).
Спричиняє, що перехід не буде використовуватися усіма видами. Що стосується 

полиць з листового металу, відсутність ґрунтового покриву викликає їх нагрівання від 
сонця і відлякує більшість холоднокровних тварин від користування переходом. У ви-
падку з габіонами відсутність ґрунтового покриву або часткове покриття (наприклад, 
внаслідок недбалого виконання) створює значні труднощі для пересування більшості 
видів. Вкриття верхніх шарів грубими заповнювачами, відкриті габіони та бетонні 
плити ускладнюють рух дрібних тварин і копитних.

Фото 97. Полиця з габіонів без ґрунтового покриву, без сполучення з прилеглою територією – авто-
страда А1.

Фото 98. Бетонна полиця без ґрунтового покриву, яка закінчується на дні канави – швидкісна дорога S-5.
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е) неправильна форма сухих полиць (в перерізі).
Неправильно профільовані полиці, особливо занадто круті їх нахили, обмежують 

ефективну ширину. Нахил поверхні полиці (в поперечному перерізі) більше 1: 1,5 
знижує ефективність переходу.

є) односторонні підвісні полиці (фото 97, 98).
Спричиняють значне зниження ефективності переходу та обмежений просторовий 

діапазон його впливу. Для дрібних тварин навіть найвужчі водотоки можуть стати сут-
тєвою перешкодою для пересування, тому тварини, як правило, не можуть користува-
тися полицею на протилежному березі.

ж) повна відсутність полиць або відсутність плавного з’єднання полиць з оточенням 
(фото 97, 98).
Ускладнює доступ до переходу, унеможливлює ефективне скеровування тварин, 

а в крайньому випадку зумовлює повну дисфункційність об’єкта.

3.4. Нижні переходи, комбіновані з залізницями
а) розміщення об'єктів, що супроводжують залізницю, в межах переходу.

Відлякує тварин і знижує ефективність переходу, особливо для великих ссавців. 
Особливо значний відлякуючий ефект можуть мати семафори і пристрої контролю 
дорожнього руху, які створюють шум та електромагнітне випромінювання.

б) глибокі дренажні канави вздовж залізниці, що займають значну ширину переходу.
У разі споруд із відносно вузькими смугами, призначеними для тварин, широкі 

дренажні канави з крутими схилами можуть значно знизити ефективність переходу, 
особливо для великих ссавців.

Фото 99. Відсутність ізоляції поверхні переходу від залізниці підвищує ризик зіткнень потягів з твари-
нами – автомагістраль А1.
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в) укріплення канав бетонними жолобами.

У разі використання глибоких бетонних жолобів із крутими стінами (т.зв. «краків-
ські жолоби») утворюються пастки з високим ризиком загибелі для всіх видів дрібних 
тварин, особливо земноводних, рептилій та безхребетних, і практично повна зупинка 
пересування дрібних тварин через залізницю.

г) відсутність ефективної ізоляції залізниці від поверхні переходу (фото 99).
Земляний насип, насадження, валуни, пні, екрани тощо. У випадку залізниць зі 

значною інтенсивністю руху та високою швидкістю поїздів відсутність ізоляції смуг, 
призначених для тварин, може призвести до підвищеного ризику зіткнень за участі 
копитних. Відсутність відповідних мікрооселищ обумовлює обмежену ефективність 
переходу для дрібних тварин.

4. Помилки в проектуванні та формуванні оточення – 
 всі типи переходів
а) укріплення поверхні насипів із застосуванням бетонних та кам’яних елементів (на 

територіях, доступних для тварин).
Спричиняє труднощі в скеровуванні тварин до переходу та обмежує ширину зони 

скерування (фото 100).

Фото 100. Несприятливе рішення – укріплення схилів на доступних для тварин територіях, із застосу-
ванням бетонних матеріалів – національна дорога № 11.

б) неналежне розташування екологічних водойм та наявність інших елементів дре-
нажу в районі переходу (фото 101, 102).
Дренажні споруди (відкриті та нещільно закриті: резервуари, колодязі, відстій-

ники та сепаратори), розташовані поблизу переходу в зоні, призначеній для тварин, 
ускладнюють їх доступ до переходу, обмежують ефективне скеровування та створю-
ють суттєву загрозу загибелі дрібних тварин (особливо земноводних).
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Фото 101. Екологічна водойма перешкоджає доступу до нижнього переходу – автострада А4.

Фото 102. Сепаратори перешкоджають доступу до нижнього переходу і становлять пастку для земно-
водних – швидкісна дорога S-3.

в) повна відсутність та / або занадто короткі ділянки охоронно- направляючих ого-
рож для земноводних та дрібних ссавців (фото 103).
Спричиняють загибель тварин внаслідок зіткнення з транспортними засобами та 

низької ефективності переходів (відсутність скеровування).
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Фото 103. Підкоп, зроблений представниками родини куницевих біля закінчення захисної огорожі для 
дрібних тварин.

г) захисні та охоронно-направляючі огорожі з нестійких матеріалів (переважно по-
лімерної сітки) (фото 104).
Сприяють виникненню розривів у суцільних огорожах і щілин на етапі експлуатації 

(механічні пошкодження під час косіння трави вздовж огорож, під час інших робіт 
з технічного обслуговування та внаслідок навмисних актів вандалізму). Часто пошко-
дження виникають вже під час монтажу в результаті занадто великого натягу сітки. 
Розриви можуть виникнути спонтанно в результаті корозії, спричиненої атмосферни-
ми факторами – низькими температурами, впливом УФ-випромінювання.

Фото 104. Огорожа з полімерної сітки – матеріал не рекомендується з огляду на труднощі з дотриман-
ням щільності та високу вразливість до пошкоджень.
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д) відсутність належного і щільного з’єднання охоронно-направляючої огорожі з фа-
садами водопропусків (фото 105).
Типовою помилкою є розташування лінії огорожі на значній відстані від переходу 

та відсутність кріплення огорож до переходів, що призводить до неефективного ске-
ровування тварин до переходу та обмеженого його використання.

Фото 105. Відсутність з’єднання огорожі для дрібних тварин з виходом з водопропуску спричиняє не-
ефективність їх скеровування до переходу.

Фото 106. Канава перешкоджає доступу до нижнього малого переходу.

е) неправильне розташування, нахил та укріплення схилів канав (фото 106, 107).
Канави з крутими схилами (> 1: 2), а також укріплені бетонними і кам’яними мате-

ріалами, що перетинають призначену для тварин територію, становлять значну пере-
шкоду для переміщення дрібних тварин, в крайніх випадках вони можуть перешко-
джати також переміщенню великих і середніх тварин – у разі глибоких канав (> 1,5 м) 
із крутими схилами.
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Фото 107. Укріплені канави, що перетинають ділянки скеровування тварин до нижнього переходу.

є) відсутність або неадекватна форма скеровуючих структур.
За відсутності скеровуючої рослинності перехід буде мало ефективним для дріб-

них тварин (дрібних рослиноїдних та хижих ссавців, безхребетних та птахів, які від-
дають перевагу чагарникам та заростям), а у випадку великих лісових ссавців період 
адаптації до використання переходу буде довшим, і менша кількість особин буде його 
використовувати.

Фото 108. Асфальтова дорога, що перетинає смугу скеровування тварин до великого нижнього переходу – 
швидкісна дорога S-3.

ж) невідповідний перебіг і неналежне покриття доріг поблизу переходів та занадто 
висока інтенсивність руху (фото 108).
Перетин смуги скеровування тварин дорогою з твердим асфальтовим або бетон-

ним покриттям створює перешкоду для руху деяких дрібних видів тварин (особливо 
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лісових гризунів та безхребетних) та підвищує ризик зіткнень за участю всіх груп 
тварин через більшу швидкість руху транспортних засобів.

и) використання дорожнього освітлення (фото 109).
Всі види та форми штучного освітлення, розташовані поблизу переходу, відлякують 

тварин і знижують ефективність роботи об’єкту. У разі деяких видів лісових ссавців 
(наприклад, оленів і вовків), перехід може епізодично використовуватися лише окре-
мими особинами.

Фото 109. Неприпустимим є розташування переходів для великих тварин поруч із освітленими ділянка-
ми доріг – автомагістраль А4.

Фото 110. Наявність багатьох перешкод, що заважають пересуванню тварин, та загальний просторовий 
хаос в районі нижнього переходу – автострада А2.
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і) будівлі, розташовані поблизу переходу.

Сусідство будівель та пов’язані з ними шумове та світлове забруднення, а також 
посилене проникнення людей в зону переходу призводять до відлякування тварин, 
особливо великих лісових ссавців (оленів, кабанів, вовків, рисей), та обмеження ефек-
тивності переходу.

5. Помилки в проектуванні конструкції переходів 
для паралельних перешкод (дві паралельні дороги або  
дорога та паралельна залізниця) – усі типи переходів
а) перехід, призначений лише для головної дороги та розташований занадто близько 

до іншої дороги чи залізниці (фото 111).
Перехід (основа підходу до переходу або вихід з нижнього переходу), розташо-

ваний ближче 200 м від дороги загального користування (з інтенсивністю руху > 500 
транспортних засобів / добу або дозволеною швидкістю > 50 км / год) або залізниці, 
паралельної до головної дороги, становить високий ризик зіткнення для тварин, які 
його використовують.

Фото 111. Неприйнятне рішення – вихід з нижнього переходу прямо на дорогу загального користуван-
ня з інтенсивним рухом – швидкісна дорога S-3, національна дорога № 3

б) невиправдане подовження конструкції верхніх переходів додатковими прольота-
ми для службових / господарських доріг чи залізниць (фото 112).
У випадку прокладання доріг з дуже незначним рухом та грунтовою поверхнею, 

а також залізниць з невеликим рухом та швидкістю поїзда під додатковими прольота-
ми, конструкція верхніх переходів несприятливо видовжується, що негативно впливає 
на їх ефективність (оптимальне рішення – це об’єкти, для яких відношення ширини до 
довжини складає близько 0,8).
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Фото 112. Невиправдане подовження конструкції верхнього переходу через додаткові прольоти для 
службових доріг – автострада А2.

в) відсутність синхронізованих переходів або відсутність синхронізованих дій зі 
зменшення загибелі тварин при паралельних інвестиціях (фото 111).
Відсутність мінімізації сукупного бар’єрного впливу, що призводить до фрагмен-

тації оселищ та екологічних коридорів, перетнутих запроектованою дорогою, і може 
викликати високу смертність тварин.

6. Помилки на етапі будівництва (виконання) – всі види переходів

Фото 113. Зменшення номінальної висоти огорож через їх розташування на крутих схилах.
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а) нещільне і нестійке з’єднання огорож та екранів, перепади висот внаслідок осідан-

ня сітки (фото 86).
Через відсутність стійкого з’єднання крайніх стовпів з конструкцією екрану (проти-

шумового, протизасліплюючого) виникають щілини, через які тварини можуть вийти 
на дорогу. Щілини виникають також при ущільненні з’єднання дротом або додаткови-
ми невеликими шматками сітки.

б) нестабільне та нетривале виконання огорож (фото 113).
Особливо з точки зору фундаменту стовпів та відповідного натягу сітки це призводить 

до виникнення щілин біля поверхні землі та зниження номінальної висоти огорожі під 
час експлуатації, створюючи ризик перестрибування копитних тварин. Ці проблеми прак-
тично завжди спостерігаються у випадку прокладання огорож на крутих схилах насипів.

в) поверхня переходу нижче рівня навколишньої території (сухі водостоки) (фото 114).
Спричиняє притік та застій дощової води (у разі споруд із закритим профілем) і в ре-

зультаті призводить до обмеженого використання переходу деякими наземними видами.

Фото 114. У разі водопропусків із закритим профілем їх розташування нижче рівня землі викликає за-
стій дощової води.

г) поверхня переходу над рівнем прилеглої території з неправильно сформованими 
входами (переходи для дрібних тварин) (фото 115).
Спостерігаються перепади висоти на кільканадцять сантиметрів, при цьому верти-

кальні пороги ускладнюють використання переходів дрібними тваринами. Тимчасовим 
рішенням є підсипка пологих схилів для полегшення потрапляння всіх видів у перехід.

д) використання землі з виїмок у верхніх шарах ґрунту.
При облаштуванні поверхні переходів часто спостерігається використання міне-

ральних порід із земляних робіт (в основному розкопок для фундаментів), які не мають 
необхідної родючості та відповідної фізичної структури для забезпечення належного 
розвитку рослинності. Верхній шар поверхні переходу (для утримання коріння рос-
лин) повинен складатися з родючого ґрунту – бажано місцевого походження (ґрунт із 
будівельного майданчика, складений у купи на час будівництва об’єкта).
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Фото 115. Поверхня переходу для дрібних тварин без плавного з’єднання з прилеглою територією є 
порогом, що становить перешкоду для багатьох видів.

е) неправильна посадка рослин (фото 116).
Включає неправильну техніку посадки (коренева система розсади пересихає, не-

правильно викопані лунки, посадка у невідповідний період року) та неправильний 
підбір посадкового матеріалу (саджанці занадто молоді, слаборозвинені та з вадами 
розвитку, саджанці з відкритою кореневою системою у випадку видів, що погано вко-
рінюються). У разі висаджування видів з високим ризиком з’їдання оленями необхідно 
захистити саджанці хімічними відлякувачами і, можливо, додатковими пластиковими 
огорожами. Частина рослин, висаджених на початковій стадії їх щорічного розвитку, 
може бути позбавлена захисних огорож для заохочення тварин відвідувати перехід і 
тим самим підвищувати його ефективність.

Фото 116. Неправильно збережені (на повному сонці, липень) саджанці з відкритою кореневою системою.
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є) використання садових сортів для посадки.

У випадку з місцевими видами часто спостерігається використання у насадженнях 
штучно вирощених сортів (особливо у випадку чагарників). Використання таких сортів 
несе ризик, подібний до інтродукції чужорідних видів, тому їх не слід використову-
вати при посадках у переходах для тварин. Крім того, саджанці декоративних видів, 
як правило, більш схильні до випадіння через їх вирощування в оптимальних умовах, 
які суттєво відрізняються від умов на переходах. Ці саджанці також більш вразливі до 
крадіжок місцевим населенням.

ж) неефективний захист від проїздів.
Валуни, що використовуються для захисту від проїздів, часто є занадто малими, 

рідко розміщеними і занадто мілко закопаними в землю. Валуни повинні бути різного 
розміру (рекомендовано > 80 см у діаметрі), їх слід закопувати в землю таким чином, 
щоб було важко витягти трактором (на глибину не менше 30-40 см), надземна частина 
повинна бути не вищою 40 см, а відстань між ними повинна бути нерівномірною і не 
більшою 150 см.

з) недбале виконання дренажних елементів, залишених на поверхні землі (фото 117).
Внаслідок недбалих будівельних робіт деякі дренажні споруди знаходяться над 

рівнем землі, а не на її рівні, головним чином це стосується люків для каналів та коло-
дязів, бетонних плит для перекриття канав, каналів та водойм.

Фото 117. Дренажні споруди, що залишаються на поверхні землі, мають відлякуючий вплив на деякі 
види тварин.

и) недбале виконання сухих полиць (фото 118, 119).
В основному це стосується нерівномірного покриття поверхні, щільності з’єднання 

з навколишньою територією, відсутності або невідповідного вкриття ґрунтом, осипан-
ня ґрунту та оголення конструкції полиці тощо.
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Фото 118. Сухі полиці, вкриті невідповідним матеріалом – грубоподрібненим щебенем (граніт) – є 
перешкодою для руху копитних.

Фото 119. Полиці-габіони недбало засипані ґрунтом.
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XII

XII. Типи і види захисних огорож 
з характеристиками – мінімальні 
та рекомендовані параметри,  
класифікація на основі технічних 
і екологічних критеріїв

1. Типи і види конструкцій з параметрами

1.1. Захисні огорожі для великих та середніх тварин (детальні 
характеристики параметрів огорожі представлені в розділі X)
а) призначення та функції – обмеження смертності великих і середніх ссавців (хижа-

ків та копитних), деяких видів дрібних тварин (їжак, борсук) та скеровування їх на 
поверхню переходів.

б) мінімальні розміри (висота, розмір вічок) – визначають ефективність огорожі.
Вони повинні відповідати розміру тіла даного виду тварин та здатності долати пе-

решкоди (перестрибування, протискування, перелізання). У випадку копитних (осо-
бливо оленів та козуль) завжди слід враховувати здатність перестрибувати через пе-
решкоди значної висоти. Мінімальна висота огорож (надземна частина) повинна бути:

 – 240 см – у районах постійного проживання та міграції оленів та/або лосів,
 – 220 см – для територій, де ці види не спостерігаються.

в) особливі характеристики:
 – огорожі з металевих сіток (захищених від корозії) із прямокутними або квадрат-

ними вічками, натягнутих на металеві трубчасті стовпи (в окремих випадках до-
зволяється використовувати дерев’яні або полімерні стовпи):
 • зменшення розміру вічок від верхнього краю до рівня землі – пристосування 

розміру вічок до розміру тварин,
 • захист від підкопування і стабілізація нижнього краю шляхом закопування сітки 

під землю.

1.2. Охоронно-направляючі огорожі для дрібних тварин (детальні 
характеристики параметрів огорожі представлені в розділі X)

а) призначення та функції – обмеження смертності дрібних тварин (з особливим ак-
центом на земноводних) та скеровування їх на поверхню переходів.

б) мінімальні розміри (висота, розмір вічка) визначають ефективність огорожі.
Вони повинні відповідати розміру тіла даного виду тварин та здатності долати 

перешкоди (перестрибування, протискування, перелізання). У випадку земноводних 
завжди потрібно враховувати вміння перелізати і перестрибувати через перешко-
ди. Мінімальна висота огорож (надземна частина) повинна бути 40 см (оптимально 
≥ 50 см).
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в) особливі характеристики:
 – огорожі можуть бути виготовлені зі збірного бетону (полімербетону), металевих 

або полімерних плит та сітки – як самостійні конструкції або інтегровані із сітчас-
тою огорожею для великих та середніх тварин,

 – верхній край завжди повинен бути відігнутий поза лінію огорожі (під кутом 45-90 °), 
створюючи дашок мін. 5 см,

 – стабілізація нижнього краю шляхом закопування огорожі під поверхню землі.

1.3. Інші типи захисних огорож – застосовуються для окремих видів

1.3.1. Захисна огорожа для рисі, дикого лісового кота та куниці

Мінімальні розміри та конструктивні рішення (згідно з FGSV 2008):
 – огорожа з металевої сітки плетеної або зварної – без вузлів, які можуть пошкодити 

кігті під час вилізання,
 – мінімальна висота – 180 см,
 – розмір вічок сітки ≤ 4 см,
 – сітку рекомендується закопувати під поверхню ґрунту – мін. 30 см,
 – захист верхнього краю у вигляді металевої пластини (щільно з'єднаної з сіткою) 

шириною мін. 30 см, відігнутої в напрямі від дороги під кутом 30°.

1.3.2. Захисна огорожа для видр, борсуків і тхорів – використовується для доріг без 
типового огородження для великих і середніх тварин

Мінімальні розміри та конструктивні рішення (згідно з FGSV 2008):
 – мінімальна висота – 160 см (видра, тхір), 100 см (борсук),
 – розмір вічок сітки ≤ 4 см,
 – закопування сітки під поверхню ґрунту – мін. 50 см,
 – у випадку борсука рекомендується закріпити нижній край у землі.

1.3.3. Захисна огорожа для бобра – використовується для доріг без типових огорож 
для великих і середніх тварин

Мінімальні розміри та конструктивні рішення (згідно з FGSV 2008):
 – мінімальна висота – 90 см,
 – закопування сітки під поверхню землі – мін. 30 см вертикально і додатково 30 см 

зігнуто під прямим кутом паралельно до рівня землі,
 – рекомендується закріпити нижній край у землі.

1.3.4. Захисна огорожа для кажанів

Мінімальні розміри і конструктивні та проектні рішення:
 – мінімальна висота ≥ 4 м,
 – виконання у формі:

 • перегородкового екрану (дерев’яного) – проста світловідбиваюча конструкція 
(див. фото 137),

 • компактної лінії чагарників або дерев,
 • огорожі з полімерної сітки,
 • поєднання земляного насипу та одного із зазначених вище рішень.
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2. Придатність (ефективність) огорож для різних видів / груп тварин
Таблиця 15. Придатність типових видів огорож для різних видів та груп тварин (+ ефек-
тивна, +/– часткова (обмежена) ефективність, – неефективна). (Прийнято, що огорожу 
зроблено оптимальним способом)

Вид огорожі
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Огорожа для великих і середніх 
тварин (незалежна) + +/-1 + +/-2 - +/-4 - -

Огорожа для дрібних тварин 
(незалежна) - - - +/-3 + - + +/-5

Примітки:
1. здатність лазити дозволяє перетинати типові огорожі – необхідно застосовувати спеціальні рішен-

ня, що обмежують можливість вилізання та перетину верхнього краю.
2. ефективність залежить від розміру сітки на нижніх рівнях та глибини її закопування в землю.
3. ефективність залежить від глибини закопування огорожі в землю.
4. ефективність залежить від глибини і способу закопування огорожі в землю.
5. ефективність залежить від видових особливостей, адгезії (шорсткості) огороджувального матеріалу 

та способу виготовлення верхнього (зігнутого) краю.

3. Фактори, що визначають ефективність огорож
а) висота огорожі.

Це ключовий фактор ефективності переходів для великих копитних. Проектування 
огорож висотою нижче рекомендованих значень пов’язане з ризиком перестрибуван-
ня тварин та загрози життю і здоров’ю учасників дорожнього руху. Огорожа повинна 
мати відповідну висоту на всій довжині, а також у випадку всіх з’єднань з інженерними 
спорудами та в місцях, де вона проходить крутими схилами.

б) розмір вічок сітки та їх вертикальний розподіл.
Ці фактори є особливо важливими для ефективності огорож для дрібних тварин, 

які рухаються близько до рівня землі. Розмір вічок сітки повинен бути адаптований до 
розміру тіла тварин, а розподіл їх розміру повинен бути належним чином підібраний 
щодо можливого рівня проникнення окремих видів.

в) розмір вічок сітки та верхній край:
 – огорожі для дрібних тварин (включаючи земноводних),

Ключові фактори ефективності цього типу огорож. Розмір вічок сітки повинен запо-
бігати проникненню дорослих особин усіх видів земноводних та плазунів і стримувати 
більшість молодих особин (дозволений діаметр / ширина вічок ≤ 5 мм). Відгин верхньо-
го краю огорож має вирішальне значення для ефективного стримування видів з висо-
кими здібностями до перелізання, наприклад, райки деревної, тритонів.

 – огорожі для диких котів, ведмедів і куниць,
Відповідно дрібні вічка сітки ускладнюють підйом великим хижакам, верхній край 

огорожі зроблений з листового металу і зігнутий під гострим кутом (у бік оточення 
дороги) запобігає її перетину.
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г) щільність біля поверхні землі та на з’єднаннях з об’єктами.
Ключові фактори ефективності огорожі для всіх дрібних тварин, в дяких випадках 

розмір щілин може сприяти проникненню більших тварин (наприклад, лисиць, козуль, 
молоді кабанів). Через те, що великі та середні ссавці ефективно виявляють будь-які 
щілини в огорожах та використовують їх під час циклічних міграцій, наявність навіть 
поодиноких щілин може спричинити значне збільшення зіткнень на всій обгородже-
ній ділянці дороги. У разі огорож для дрібних тварин навіть одиночні щілини можуть 
спричинити масові зіткнення за участю земноводних.

д) глибина закопування під поверхню землі.
Закопування сітки огорожі або використання додаткових суцільних плит, з’єднаних 

з огорожею та розташованих у землі, має на меті:
 – забезпечення щільності огорожі по нижньому краю.

Щілини можуть виникнути внаслідок помилок монтажу та ерозії ґрунту (вимивання, 
видування). Закопування сітки на глибину мін. 10 см забезпечить щільність з’єднання 
у більшості випадків.

 – захист від підкопів.
Деякі види дрібних ссавців намагаються перетнути лінію огорожі, підкопуючись 

під нижнім краєм. Залежно від видових можливостей тварин, сітку рекомендується 
закопувати на глибину 30-50 см (див. таблицю 16),

 – підвищення стабільності огорожі.
Деякі види великих ссавців (зубр, дикий кабан) можуть спробувати протаранити 

огорожу. Закопування нижнього краю сітки забезпечує більшу вертикальну стабіль-
ність конструкції.

Таблиця 16. Рекомендована глибина огорож під поверхнею землі залежно від виду 
(після: FGSV 2008 – змінено та доповнено).

Вид Глибина (см)

Олень, козуля 10

Дикий кабан, рись, дикий кіт, куниця, бобер 30

Лис, борсук, тхір, видра 50

е) довжина огороджених ділянок дороги та їх закінчення.
У разі доріг, для яких огорожі проектуються на окремих відрізках (в місцях, де іс-

нує ризик зіткнення), огородження дороги на занадто короткому відрізку призведе 
до пересування тварин вздовж огорож до місця, де вони можуть перетнути дорогу її 
поверхнею (з часом тварини будуть коригувати хід своїх міграційних шляхів, уника-
ючи обгороджених ділянок дороги). Через дуже високий ризик зіткнення торці ого-
роджених ділянок слід з'єднувати зі спорудами, що дозволяють тваринам безпечно 
перетинати дорогу (переходи, мости), або їх слід розташовувати в несприятливих для 
тварин зонах (наприклад, забудовані ділянки, освітлені розв'язки доріг).

є) розташування огорож щодо інженерних споруд, включаючи переходи для тварин.
Ключовий фактор для виконання огорожею функції спрямовування тварин (усіх 

груп) до переходів. Неправильна огорожа навколо переходів може ускладнювати до-
ступ до них тварин і перешкоджати користуванню спорудами.
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XIII. Проектування захисних огорож – 
оптимальні рішення

1. Захисні огорожі для великих і середніх тварин

1.1. Схема конструкції – мал. 44
A – проміжний стовп, 
B – натяжний стовп,
C – надземна частина сітки, 
D – підземна частина сітки,
h1 – висота надземної частини, 
h2 – висота підземної частини, 
L – відстань між стовпами.

A

C

D

B

стовп

h1

h2

L

стовп

сіткасітка

земля земля

стовп
(підземна частина)

стовп
(підземна частина)

сітка
(підземна частина)

сітка
(підземна частина)

Малюнок 44. Схема захисної огорожі для великих і середніх тварин.
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1.2. Типові конструкції та будівельні матеріали – фото 120, 121

Фото 120. Типова огорожа з металевої оцинкованої сітки на металевих стовпах.

Фото 121. Огорожа з плетеної металевої сітки з полімерним покриттям (додаткова огорожа для земно-
водних з полімерних плит).

1.3. Проектування локалізації огорож

1.3.1. Ділянки доріг, що вимагають огородження

З точки зору захисту фауни та захисту учасників дорожнього руху від зіткнень з ди-
кими тваринами огорожі повинні розташовуватися на ділянках доріг, що стикаються 
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з екологічними коридорами та оселищами окремих видів. У випадку фіксації таких 
зіткнень огорожі завжди слід використовувати на:

 – швидкісних дорогах незалежно від їх конструкції та інтенсивності руху,
 – двосмугових дорогах незалежно від статусу дороги, її конструкції та інтенсивності 

руху.

У випадку односмугових доріг, які можуть суттєво вплинути на диких тварин (осо-
бливо доріг з інтенсивністю руху > 10 000 транспортних засобів / добу), рішення 
про будівництво огорож слід приймати окремо для кожного відрізка дороги з ура-
хуванням:

 – рівня бар’єрного впливу дороги, що виникає внаслідок інтенсивності руху тран-
спортних засобів, параметрів та конструкції дороги, рельєфу місцевості,

 – можливості проектування відповідної кількості переходів для тварин з параметра-
ми, що дозволяють перетинати дорогу всім видам.

1.3.2. Довжина огороджених ділянок

У випадку доріг класу S і нижче (що не вимагають обов’язкового огородження), до-
вжина огорожі повинна безпосередньо відповідати   місцевим природним та топогра-
фічним умовам. Рекомендується використовувати огорожі на всій довжині доріг класу 
S, крім забудованих територій, особливо на відрізках, що перетинають лісові ділянки, 
водно-болотні угіддя (включаючи водойми та водотоки) та території проживання ко-
зуль. Для доріг з огородженими окремими відрізками слід створити перешкоди для 
можливого уникання тваринами обгороджених ділянок, видовжуючи огорожі за межі 
відрізків виявлених зіткнень з оселищами або екологічними коридорами:

 – мін. 500 м у лісових ділянках та змішаних з переважною часткою лісів,
 – мін. 300 м в інших територіях.

1.3.3. Закінчення відрізків огорож (фото 122)

Фото 122. Правильне закінчення відрізків огорож – огорожі вели до забудованих територій та 
з’єднували з огорожами приватної власності – національна дорога № 8.
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У разі використання огорож на окремих ділянках доріг необхідно з’єднати їх за-
кінчення з об’єктами, що дозволяють тваринам безперешкодно перетинати дорогу 
(переходи для тварин), або доводити кінці огорожі до ділянок, яких тварини явно 
уникатимуть – транспортні вузли, МОП, освітлені ділянки, ділянки, що проходять через 
забудовані території тощо.

1.3.4. Розташування огорож щодо конструкції дороги

Огорожі повинні бути спроектовані як довгі прямі ділянки без різких поворотів 
(рекомендуються одноразові вигини не більше 15°) і повинні розташовуватися (за-
лежно від лінії поздовжнього профілю полотна):

 – для доріг, що пролягають насипом – біля основи насипу, вздовж зовнішнього краю 
дренажної канави (канава за огорожею, з боку дороги),

 – для доріг, що проходять у виїмці – вздовж зовнішнього (верхнього) краю виїмки, на 
відстані не менше 1 м,

 – для доріг, що проходять на рівні прилеглої території – вздовж зовнішнього краю 
дренажної канави (канава за огорожею, з боку дороги).

1.3.5. Розташування огорож щодо інженерних споруд, в т.ч. переходів для тварин

У інженерних споруд, що виконують роль переходів, огорожі слід розглядати як 
невід’ємний елемент переходу з перебігом, що забезпечує ефективне скеровування 
тварин до нього (докладні рішення огорожі для окремих типів переходів представ-
лені в розділі X). Для інших інженерних споруд огорожі слід прокладати способом, 
що забезпечує їх щільність і відсутність для тварин можливості перетинати огорожі 
в місцях їх з'єднання з об’єктами.

1.4. Проектування конструкції огорож – мал. 45.

макс. 300

50
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вічка 15x15

вічка 15x15

вічка 15x15

Малюнок 45. Параметри огорожі для великих і середніх тварин (рекомендовані розміри в см).
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1.5. Особливі умови локалізації огорож
а) паралельні перешкоди (інші дороги, залізниці) – розміщення огорож у разі пере-

ходів для тварин, включаючи як обидві паралельні смуги руху, так і об’єкти лише 
для основної дороги – мал. 46.

огорожа нахил макс. 1:3

опорна стінка (бетон, дерево)

довжина огорожі:
- мін. 500 м на лісових ділянках;
- мін. 300 м на безлісних ділянках.

ев
ак

уа
ці

йн
ий

 п
ан
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с

Малюнок 46.   Схема рекомендованої системи захисних огорож у разі комбінованих нижніх переходів – під 
основною дорогою (ліворуч) та паралельною другорядною дорогою (праворуч). Внизу – поздовжній переріз 
евакуаційного пандуса. Рішення можна використовувати для автомобільних та залізничних шляхів.

б) евакуаційні пандуси.
Їх слід застосовувати в особливих ситуаціях, коли існує ризик проникнення тварин 

за межі огорож (з боку дороги) з ускладненою можливістю втечі, наприклад, у разі ви-
користання паралельної огорожі – безперервно вздовж головної дороги та відрізка-
ми вздовж другорядної дороги (див. мал. 47). Рекомендується споруджувати пандуси 
у вигляді земляних насипів з висотою та нахилом схилу, які дозволять легко перестри-
бувати через огорожу всім видам, зупиненим сіткою. У випадку з дрібними ссавцями 
(лисицями, куницевими) простим альтернативним рішенням може бути розміщення 
безпосередньо біля огорожі поодинокого великого пня, що дозволяє тваринам під-
німатися до верхнього краю огорожі.
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Земляний схил
з рослинністю

Опорна сітка

Сітчаста огорожа

Малюнок 47. Схема евакуаційного земляного пандуса для великих та середніх тварин.

в) круті схили – за необхідності прокласти огорожі вздовж крутих схилів необхідно 
збільшити висоту огорож, щоб ускладнити перехід через них копитних. Висоту слід 
збільшити на величину, рівну різниці висот місцевості в місці огорожі та висоти 
місцевості на відстані 0,5 м від огорожі вгору по схилу – мал. 48.

0,5 m

0,5 m

.ni
m h

h m
in.

дорога

Малюнок 48. Збільшення висоти огорожі при її перебігу крутим схилом.

г) шумові екрани – розміщення огорож у разі наявності екранів, з’єднання огорож 
з екранами.
Шумові екрани (пов’язані із захистом від шуму територій забудови) зазвичай ма-

ють відповідні характеристики (мінімальна висота, щонайменше, дорівнює висоті сіт-
частої огорожі), щоб одночасно виконувати функцію захисної огорожі для великих 
і середніх тварин. Однак через своє розташування безпосередньо на краю дороги 
вони не будуть ефективно скеровувати тварин до переходів. У зв’язку з цим розташу-
вання захисних огорож і екранів стосовно один одного повинно бути спроектоване 
у двох варіантах:

 – якщо екран розміщений поблизу об'єктів, що функціонують як переходи для тварин, 
захисну огорожу слід встановлювати незалежно від екрану способом, прив’язаним 
до типу переходу (див. розділ X),

 – якщо екран розміщений на ділянках дороги без переходів для тварин, від захисної 
огорожі можна відмовитись – її функції може взяти на себе екран (див. мал. 49).
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Сітчаста захисна 
огорожа

Панельний екран з висотою, що
дорівнює або більша від висоти огорожі

Малюнок 49. Схема з'єднання захисних огорож та шумових екранів.

д) екологічні водойми.
Розміщення огорож навколо водойм та з’єднання їх з основним перебігом огорожі. 

Водойми слід відгородити таким чином, щоб не перешкоджати пересуванню тварин 
(див. мал. 50).

Огорожа водойми повинна проходити без
різких вигинів – слід уникати одноразових 
відхилень від осі > 15°

Для перебігу огорожі без різких вигинів
рекомендується проектувати водойми 
видовженої форми

Малюнок 50. Схема перебігу захисної огорожі навколо екологічної водойми.
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2. Охоронно-направляючі огорожі для дрібних тварин  
(в т.ч. земноводних)

2.1. Схеми конструкцій – мал. 51
A – надземна частина, 
B – підземна частина,
C – зігнутий верхній край (звис) – запобігання проходу лазячих тварин,
D – опора, паралельна до землі – доріжка, що полегшує рух і запобігає розвитку рос-

линності в безпосередній близькості від огорожі,
E – монтажний стовп – у разі самостійної огорожі з дротяної сітки (не з’єднаної 

з сіткою огорожі для великих тварин)
F – з'єднання збірних елементів, наприклад, з перекриттям або в зачеп, 
h1 – висота надземної частини,
h2 – висота підземної частини,
L – відстань між монтажними стовпами (сітчасті огорожі), довжина збірного модуля 

(огородження з панелей та збірних бетонних елементів)
l – довжина відігнутого верхнього краю (звису),
d – ширина доріжки (смуги) для пересування тварин, 
α – кут відхилення верхнього краю.

A F C C

D
B

h1

h2

L
l

α

Малюнок 51. Схеми типових охоронно-направляючих огорож для дрібних тварин.
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2.2. Будівельні матеріали

2.2.1. Сітчасті огорожі (ажурні) можуть проектуватися як елемент, комбінований 
з огорожею для великих та середніх тварин (у випадку з обгородженими дорогами) 
або як окрема конструкція, тобто сітка, натягнута на металеві стовпи. Основні 
переваги, недоліки та рекомендації до застосування представлені в таблиці 17

Таблиця 17. Порівняльний аналіз типових матеріалів, що використовуються для сіт-
частих (ажурних) огорож.

Вид матеріалу Головні переваги Головні недоліки Рекомендації до застосування

Оцинкована 
металева сітка

 – порівняно низька 
вартість будівни-
цтва огорожі

 – простота скла-
дання

 – і ремонт осно-
вними інструмен-
тами

 – можливість легко 
пристосувати 
перебіг огорожі 
до місцевих умов 
рельєфу

 – порівняно висока чут-
ливість до механічних 
пошкоджень (особливо 
у випадку незалежних 
огорож)

 – високий ризик суттєвих 
помилок при виконанні 
на етапі будівництва 
(особливо в частині від-
повідного натягу сітки, 
формування верхньо-
го краю, дотримання 
щільності біля поверхні 
землі та на з’єднаннях 
з об’єктами)

 – необхідність порівняно 
частих перевірок техніч-
ного стану

 – рекомендується для бу-
дівництва комбінованих 
огорож

 – з огорожами для великих і 
середніх тварин

 – незалежні огорожі, призна-
чені для будівництва лише 
на територіях з низьким ри-
зиком пошкодження (відсут-
ність доріг поруч, низький 
рівень проникнення людей, 
низький ризик вандалізму)

 – маркування сіток для полег-
шення встановлення винних 
у крадіжціМеталева сітка 

з полімерним 
покриттям

 – висока стійкість 
до корозії

 – інші переваги, як 
зазначено вище

Металева сітка 
INOX (неіржавіюча)

 – відносно високі витрати 
на будівництво

 – відносно високий ризик 
крадіжки

 – інші недоліки, як зазна-
чено вище

 – недоцільне будівництво 
в районах, де існує ризик 
крадіжки, необхідність до-
даткових заходів безпеки

 – інші недоліки, як зазначено 
вище

Полімерна сітка  – висока схильність до 
механічних пошкоджень

 – труднощі з підтриман-
ням належного натягу 
сітки

 – інші недоліки, як для 
оцинкованої сталевої 
сітки

 – не рекомендується для ви-
користання біля доріг через 
схильність до пошкоджень



178 Проектування захисних огорож – оптимальні рішення

Фото 123. Охоронно-направляюча огорожа з оцинкованої металевої сітки.

Фото 124. Охоронно-направляюча огорожа з полімерної сітки (типові дефекти виконання).
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2.2.2. Суцільні огорожі – спроектовані як самостійна конструкція (не пов’язана 
постійно з огорожею для великих та середніх тварин), у випадку огороджених доріг, 
як правило, розташованих у лінії сітчастої огорожі. Основні переваги, недоліки та 
рекомендації до застосування представлені в таблиці 18

Таблиця 18. Порівняльний аналіз типових матеріалів, що використовуються для су-
цільних огорож.

Вид матеріалу Головні переваги Головні недоліки Рекомендації до 
застосування

бетонні плити, 
фасонні збірні залі-
зобетонні елементи 
(чистий бетон або 
з незначними до-
мішками)

 – довговічність і трива-
лість конструкції

 – фізично, хімічно та 
механічно стійкий 
матеріал

 – висока стійкість 
до пошкоджень, 
пов’язаних з корозі-
єю, вандалізмом та 
крадіжками

 – висока стійкість до 
вологи, морозу, засо-
лення та вигоряння

 – лужний матеріал, в сухому стані
 – поверхня гігроскопічна, що 
заважає пересуванню молодих 
земноводних та викликає опіки 
шкіри

 – важкий матеріал
 – високі витрати на будівництво 
та необхідність використання 
важкого обладнання

 – загроза стійкості конструкції 
та утворенню щілин в резуль-
таті переміщень земляних мас 
насипів та ерозійного впливу 
дощової води

 – труднощі в отриманні тісного 
з’єднання з деякими об’єктами, 
включаючи переходи для 
тварин (наприклад, округлі та 
еліптичні водопропуски)

 – труднощі в отриманні щільних 
з’єднань у разі вигинів огорожі

 – необхідність ретельного контр-
олю якості збірних елементів та 
якості використаного бетону

 – рекомендується 
для будівництва 
огорож комбіно-
ваних з перехо-
дами для земно-
водних у вигляді 
водопропусків 
із прямокутним 
перерізом

 – рекомендується 
для доріг без 
захисних огорож 
для великих 
тварин

бетонні плити, 
фасонні збірні залі-
зобетонні елементи 
(полімербетон)

 – легкий і простий 
в обробці матеріал

 – фізично та хімічно 
стійкий матеріал

 – гладка поверхня
 – висока міцність на 
стиск, розтягування 
та вигин

 – висока стійкість 
до пошкоджень, 
пов’язаних з коро-
зією, вандалізмом, 
крадіжками

 – висока стійкість до 
вологи, морозу, засо-
лення та вигоряння

 – високі витрати на сировину та 
ціни на продукцію

 – використання для виробництва 
забруднювачів довкілля 

 – низька стійкість до вібрації та 
ударів

 – складний ремонт
 – ризик механічних пошкоджень 
під час робіт з технічного об-
слуговування в оточенні

як вище

Металеві (оцинко-
вані, пофарбовані) 
плити

 – легкий матеріал
 – фізично та хімічно 
стійкий матеріал

 – гладка поверхня
 – висока міцність на 
стиск, вигин та роз-
тягування 

 – висока стійкість до 
вологи, морозу, засо-
лення (за умови на-
явності ефективного 
антикорозійного 
захисту), вигоряння

 – значний ризик крадіжок  – призначений для 
будівництва лише 
в районах з низь-
ким ризиком кра-
діжок, необхідно 
застосовувати 
ефективні заходи 
щодо обмеження 
крадіжок
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Вид матеріалу Головні переваги Головні недоліки Рекомендації до 
застосування

полімерні плити  
(PP / PE)

 – порівняно низька 
вартість будівництва 
огорожі

 – простий монтаж та 
ремонт за допо-
могою основних 
інструментів

 – виготовлені з пере-
роблених матеріалів

 – стійкий до меха-
нічних пошкоджень 
(в результаті ударів)

 – матеріал складний у вико-
ристанні, необхідність чітко-
го контролю якості збірних 
елементів

 – висока схильність до деформа-
цій при складанні та експлуа-
тації

 – матеріал відносно сприй-
нятливий до впливу УФ-
випромінювання

 – ризик помилок виконання 
в частині щільного з’єднання 
елементів (особливо на по-
воротах) і щільного з’єднання 
огорож з об’єктами, включаючи 
переходи для тварин

 – обмеження 
потенційних кра-
діжок за рахунок 
використання не 
дуже привабли-
вого кольору і 
форми плит, що 
обмежує їх вико-
ристання в інших 
цілях

 – рекомендується 
постійне марку-
вання плит для 
полегшення іден-
тифікації винних 
у крадіжці

Фото 125. Охоронно-направляюча огорожа зі збірного залізобетону.

Продовження таблиці 18
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Фото 126. Охоронно-направляюча огорожа зі збірних полімербетонних конструкцій.

Фото 127. Охоронно-направляюча огорожа з пофарбованих металевих плит.
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Фото 128. Охоронно-направляюча огорожа з полімерних плит.

Фото 129. Тимчасова огорожа з полімерної плівки.
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2.3. Проектування локалізації огорож
а) огорожа як невід’ємна частина переходів для земноводних.

У випадку з переходами (водопропусками) для земноводних їх невід’ємним еле-
ментом є охоронно-направляючі огорожі, які повинні розташовуватися між водопро-
пусками (створюючи загальний перехід для земноводних) та назовні крайніх водо-
пропусків – мал. 52.

огорожа між водопропусками,
що утворюють загальну группу

огорожа поза крайніми водопропусками –
довжина залежить від місцевих 

природнихі топографічних умов –
не повинна бути менше 100 м

Малюнок 52. Огорожа як невід’ємна частина переходу для земноводних.

б) ділянки дороги, що вимагають огородження.
Огорожі для дрібних тварин повинні розташовуватися на таких ділянках дороги:

 – у місцях перетину екологічних коридорів, шляхів міграції та оселищ видів, яким 
загрожує зіткнення з транспортними засобами, уздовж усіх доріг з інтенсивністю 
руху > 500 транспортних засобів/добу, біля яких знаходяться об’єкти, що виконують 
функції переходів для тварин,

 – на перетині шляхів міграції земноводних усіма дорогами з інтенсивністю руху 
> 500 транспортних засобів/добу,

 – у місцях перетину доріг, обладнаних огорожею для великих тварин, лісових діля-
нок та водно-болотних угідь,

 – поблизу переходів для тварин (усіх типів) – як елемент, функціонально комбінова-
ний з переходами.

в) довжина огороджених відрізків.
Довжина огорож повинна бути безпосередньо пов’язана з місцевими природними 

та топографічними умовами. У разі доріг з огорожами на окремих відрізках необхід-
но створити тваринам ускладнення в униканенні обгороджених ділянок, подовжуючи 
їх на мін. 100 м за межі зони зафіксованих зіткнень з оселищами або екологічними 
коридорами,

70-80

30-50

90°

Малюнок 53. Схема закінчення охоронно-направляючої огорожі для земноводних.

г) закінчення обгороджених відрізків.
Для зменшення кількості зіткнень на торцевих відрізках огорож слід застосувати 

такі рішення:
 – з'єднання закінчень огорож з об'єктами, що дозволяють перехід тваринам без зі-

ткнення (наприклад, мости через водотоки), або підведення кінців огорожі до діля-
нок, які тварини явно уникають, наприклад, щільно забудованих територій, 

 – у разі переходів для земноводних слід використовувати U-подібні закінчення, що 
змінюють напрямок руху тварин (див. мал. 53, фото 130).



184 Проектування захисних огорож – оптимальні рішення

д) розташування огорож щодо конструкції дороги та інженерних споруд, включаючи 
переходи для тварин.
У випадку з об’єктами, що функціонують як переходи, огорожі слід розглядати як 

невід’ємний елемент переходу з маршрутом, що забезпечує ефективне скеровуван-
ня тварин до об’єктів (докладні рішення щодо огорож для окремих типів переходів 
представлені в розділі X). Щодо решти інженерних споруд, огорожі слід прокладати 
способом, який забезпечить їх щільність і неможливість для тварин їх перетинання 
в місцях з’єднання з переходами.

Фото 130. Закінчення огорожі для земноводних із збірних полімербетонних елементів.

2.4. Проектування конструкцій огорож
Рекомендовані поперечні перерізи оптимальних рішень охоронно-направляючих 
огорож для земноводних (див. мал. 55).

полімерні панелі

металеві панелі

збірний залізобетон/
полімербетон

Малюнок 55. Рекомендовані перерізи оптимальних рішень охороно-направляючих огорож для земно-
водних з основних матеріалів.
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Таблиця 19. Рекомендації щодо використання окремих типів огорож залежно від ви-
конуваних екологічних функцій (++ рекомендоване рішення, +/- прийнятне рішення, – 
нерекомендоване рішення).

Вид огорожі

Огорожа 
охоронно-
направля-
юча для 
дрібних 
ссавців

Огорожа 
захисна для 
земновод-
них тимча-

сова

Огорожа 
захисна для 
земновод-

них постійна

Огорожа 
охоронно-

направляю-
ча для зем-
новодних 
постійна

Примітки

І. Сітчасті (ажурні) огорожі

смуга 
оцинкованої 
металевої сітки 
з полімерним 
покриттям 
або сітка 
з неіржавіючої 
сталі

++ +/- ++ -

 – обмежені можливості 
скеровування земновод-
них до переходів через 
перелізання тварин та 
неможливість впрова-
дити інтегровану смугу 
руху тварин

 – ефективність захисних 
огорож залежить від ви-
користаних матеріалів, 
прийнятих параметрів 
огорожі та якості ви-
готовлення

 – враховуючи всі умови, 
цей вид огорожі можна 
вважати рекомендо-
ваним для захисних 
функцій для земновод-
них – застосовується 
поза межами ділянок, де 
необхідне скерування 
тварин до переходів

Смуга 
полімерної 
сітки

- +/- - -

 – низька стійкість матеріа-
лу до механічних пошко-
джень та ультрафіолето-
вого випромінювання

 – низька стійкість до 
перегризання дрібними 
ссавцями

 – інші примітки – як щодо 
металевої сітки

ІІ. Суцільні огорожі

смуга щільної 
полімерної 
плівки (без 
перфорації)

- ++ - -

 – низькі витрати, простота 
збірки та ускладнене ви-
лізання тварин роблять 
її найкращим типом 
тимчасової огорожі для 
земноводних

фасонні збірні 
залізобетонні 
елементи 
(чистий бетон та 
полімербетон)

+/- - ++ ++

 – у разі охоронно-на-
правляючих огорож 
для земноводних збірні 
огорожі повинні мати 
інтегровану доріжку для 
пересування тварин

 – слід вжити заходів для 
нейтралізації сильної 
гігроскопічності чистого 
бетону
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Вид огорожі

Огорожа 
охоронно-
направля-
юча для 
дрібних 
ссавців

Огорожа 
захисна для 
земновод-
них тимча-

сова

Огорожа 
захисна для 
земновод-

них постійна

Огорожа 
охоронно-

направляю-
ча для зем-
новодних 
постійна

Примітки

металеві панелі 
(оцинковані, 
пофарбовані)

+/- - ++ ++

 – у разі охоронно-на-
правляючих огорож для 
земноводних панелі по-
винні мати інтегровану 
смугу для руху тварин

суцільні 
полімерні 
панелі (PP / PE)

++ +/- +/- +/-

 – фізичні характеристики 
матеріалів призводять 
до утворення щілин на 
стиках панелей, в яких 
можуть заклинюватися 
кінцівки земноводних 

перфоровані 
полімерні 
панелі (PP / PE)

++ +/- +/- -

 – перфорація плит по-
легшує тваринам перелі-
зання через огорожі і, 
таким чином, ускладнює 
скерування їх до пере-
ходів

 – перфорація плит 
створює можливість 
для заростання їх рос-
линністю, що викликає 
ризик пошкодження та 
механічних деформацій 
і ускладнює скерування 
тварин до переходів, 
створює ризик пророс-
тання пагонів рослин 
через огорожу

 – інші зауваження як для 
суцільних полімерних 
панелей

Порівняльний аналіз (звіт: amphitec – bioConsult), проведений на основі німецьких 
настанов (MAmS) щодо захисних огорож для земноводних (з урахуванням 11 фак-
торів) для 11 видів огорож, доступних на ринку, показав, що найкращим рішенням є 
огорожі з металевих панелей довжиною 400 см та висотою 59 см, обладнані інтегро-
ваною поверхнею (доріжкою) для руху тварин (див. фото 127).

2.5. Особливі умови розташування огорож
Рішення, аналогічні рішенням для огорож для великих і середніх тварин – див. пункт. 
1.5 в такому обсязі:

 – паралельні перешкоди (інші дороги, залізниці),
 – шумові екрани (перебіг огорож поблизу екранів),
 – екологічні водойми (огорожі поблизу водойм).

Продовження таблиці 19
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XIV. Проектування і будівництво захисних 
огорож – типові та суттєві помилки

1. Захисні огорожі для великих і середніх тварин

1.1. Типові та суттєві помилки в локалізації огорож
а) відсутність огорож.

Створює можливість вільного проникнення тварин на дорогу та їх загибель вна-
слідок зіткнення з транспортними засобами, а також загрозу безпеці учасників до-
рожнього руху.

б) відсутність огорож дренажних споруд.
Огорожі повинні виконуватися таким чином, щоб усі дренажні споруди, розташо-

вані в доступних для тварин місцях, були щільно ізольовані (розташовані за огоро-
жею з боку дороги). Якщо дренажні споруди не огороджені, вони відлякують великих 
тварин.

в) не виконані належним чином закінчення огорож (фото 131).
У випадку, коли існує можливість вільного доступу до дороги на кінцях огорож, тва-

рини зазвичай легко знаходять ці місця, що призводить до великої кількості зіткнень 
та їх концентрації на коротких ділянках доріг поблизу закінчення огорожі.

Фото 131. Неправильне закінчення захисної огорожі – національна дорога № 8.

г) огорожі, розташовані невідповідно до інженерних споруд. Найчастіше спостеріга-
ються помилки:

 – прокладання огорож по верхніх частинах насипів при нижніх переходах (фото 132) 
дозволяє тваринам перелазити насипи з перескакуванням огорожі в найнижчих 
місцях.
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Фото 132. Неправильно прокладена огорожа при нижньому переході – відсутність скеровування тварин 
та високий ризик зіткнення.

 – вигини ліній огорожі при нижніх та верхніх переходах.
Ускладнюють скеровування тварин до поверхні переходів, тим самим обмежуючи 

їх ефективність.

 – перетин відкритих ровів (фото 133).
Сприяє наявності або утворенню нещільностей у перекритті русла рову (в межах 

рівня води). Застосування заходів безпеки, як правило, є нетривалим, оскільки вони 
легко пошкоджуються під час повеней внаслідок тиску потоку води та перенесеного 
матеріалу (гілки, валуни тощо).

Фото 133. Перетинання відкритих канав завжди створює щілини внизу огорож.
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1.2. Типові та суттєві конструктивні помилки огорож

1.2.1. Етап проектування:

а) занадто низькі огорожі.
Мають обмежену ефективність для великих і середніх копитних через ризик пере-

стрибування, особливо для огорож висотою < 2 м.

б) занадто велика відстань між стовпами та недостатній натяг сітки.
Зменшує номінальну висоту огорожі і, отже, знижує ефективність для великих і 

середніх копитних (ризик перестрибувань).

в) відсутність щільності під нижнім краєм (біля землі).
Просвіти під нижнім краєм дозволяють дрібним тваринам проходити крізь огоро-

жу, в деяких випадках щілини можуть мати розміри, які дозволяють перетинати огоро-
жу поросятам дикого кабана.

г) відсутність захисту від підкопування.
Якщо сітка огорожі неправильно закопана під землею, огорожа не буде ефектив-

ною для борсука та лисиці, інші дрібні тварини також використовують зроблені цими 
видами підкопи (див. фото 103).

д) використання матеріалів (сітки), схильних до корозії.
Сприяє ослабленню сітки та підвищеному ризику її розриву великими ссавцями, 

особливо в найбільш чутливих місцях – наприклад, при з’єднанні огорож з перехода-
ми та мостами.

1.2.2. Етап будівництва:

Фото 134. Нещільне з’єднання огорожі з нижнім переходом.

а) нестійке кріплення стовпів.
Послаблює натяг сітки і, як результат, зменшує її номінальну висоту, створює щілини 

на поверхні землі та в місцях, де огорожа з'єднана з інженерними об’єктами. Стовпи 
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дестабілізуються, особливо коли встановлюються на пухкому ґрунті, у заболочених міс-
цях та на схилах із значним ухилом.

б) нещільні з’єднання з інженерними спорудами, екранами тощо (фото 134).
Сприяє наявності та утворенню щілин та розривів, які дозволяють проходити дріб-

ним, а іноді й середнім тваринам.

в) помилки, аналогічні конструктивним помилкам, зокрема: поганий натяг сітки та 
відсутність щільності під її нижнім краєм (на поверхні землі).

2. Охоронно-направляючі огорожі для дрібних тварин  
(в т.ч. земноводних)

2.1. Типові та суттєві помилки в локалізації огорож
а) відсутність огорож.

Створює можливість вільного проникнення тварин на дорогу та їх загибель в ре-
зультаті зіткнення з транспортними засобами. Відсутність огорож знижує ефективність 
переходів для тварин через відсутність скеровування до них.

б) відсутність огорож дренажних споруд.
Огорожі повинні виконуватися таким чином, щоб усі дренажні споруди, розташо-

вані в доступних для тварин місцях, були щільно ізольовані (розташовані за огоро-
жею з боку дороги). Не огороджені дренажні споруди стають смертельними пастками 
для дрібних тварин, особливо земноводних.

в) не належним чином виконані закінчення огорож.
Те саме, що і з огорожами для великих тварин.

г) огорожі, які неправильно розташовані щодо інженерних споруд. 
Найчастіше спостерігаються помилки:

 – прокладання огорож догори по насипах над випусками водопропусків дозволяє 
тваринам вилазити по насипах, оминаючи переходи (див. фото 134).

 – прокладання огорож впоперек відкритих ровів сприяє виникненню щілин в руслі 
рову (у межах рівня води). Застосування запобіжних заходів, як правило, є нетри-
валим, оскільки вони руйнуються під час повеней під тиском води та перенесеного 
матеріалу (гілки, валуни тощо) (див. фото 133).

2.2. Типові та суттєві конструктивні помилки огорож

2.2.1. Етап проектування:

а) занадто низькі огорожі
Вони мають обмежену ефективність для деяких груп тварин, здатних перестрибу-

вати через перешкоди – особливо земноводних.
 

б) відсутність нахилу верхнього краю (звису), нахилений край занадто короткий або 
зігнутий під неправильним кутом.
Огорожа неефективна для тварин, здатних лазити по вертикальних стінах – деяких 

видів земноводних (наприклад, райка деревна), плазунів, молюсків, комах.
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в) нещільне з’єднання з будівельними конструкціями.

Сприяє утворенню щілин та розривів, які дозволяють проникати дрібним тваринам 
та обмежують ефективність переходів через ускладнене їх скеровування до перехо-
дів (див. фото 134).

г) відсутність щільності під нижнім краєм (біля землі).
Просвіти під нижнім краєм дозволяють проникнення більшості дрібних тварин.

д) відсутність захисту від підкопування.
Якщо сітка огорожі неправильно закопана під землею, огорожа не буде ефектив-

ною для борсука та лисиці, інші дрібні тварини також використовують зроблені цими 
видами підкопи (див. фото 103).

2.2.2. Етап будівництва:

а) нестабільне і неохайне виконання нахилу верхнього краю (звису) огорожі.
Дозволяє тваринам перелізати огорожу вздовж вертикальних стін (див. фото 104).

б) нестабільне та неохайне з’єднання сітчастої огорожі з сіткою для великих тварин. 
Це послаблює натяг сітки та сприяє виникненню розривів і перегинів, що веде до 
утворення щілин, зниження висоти та перешкоджання руху тварин вздовж огорожі 
(див. фото 104).

в) помилки, аналогічні конструктивним помилкам, зокрема: поганий натяг сітки, 
відсутність щільності під нижнім краєм (на поверхні землі), нещільне з’єднання 
з інженерними спорудами, екранами тощо.
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XV. Інші методи зменшення кількості зіткнень 
та смертності тварин

1. Управління дорожнім рухом (дороги без захисних огорож)

1.1. Постійне обмеження швидкості руху на окремих ділянках
а) призначення:

 – зменшення зіткнень за участю великих та середніх ссавців, частково також дрібних 
тварин,

 – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху – зменшення ризику для 
здоров'я та матеріальних збитків в результаті зіткнення з копитними тваринами,

б) технічні та конструктивні рішення:
 – обмеження швидкості на окремих ділянках до 50-70 км / год, на ділянках з най-

більшим ризиком зіткнення – до 50 км / год,
 – використання стандартних попереджувальних та заборонних знаків, а також до-

даткових інформаційних та попереджувальних таблиць в окремих місцях (див. 
фото 25),

в) особливі характеристики:
 – рішення вимагає застосування додаткових дій, які змушують водіїв дотримуватися 

обмежень швидкості шляхом:
 • встановлення фотопасток – діючого обладнання та муляжів приладів з імітаці-

єю роботи (наприклад, світіння, блимання світлодіодів);
 • встановлення обмежувачів швидкості на полотні дороги – якщо це дозволено 

законодавством,
 • заміна асфальтового покриття на укріплене ґрунтове на ділянках асфальтова-

них під’їзних шляхів, службових доріг з посиленою інтенсивністю руху.

1.2. Активні системи обмеження швидкості
а) призначення:

 – зменшення зіткнень за участю великих та середніх ссавців, частково також дрібних 
тварин,

 – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху – зменшення ризику для 
здоров'я та матеріальних збитків в результаті зіткнення з копитними тваринами,

б) технічні та конструктивні рішення:
 – обмеження швидкості на окремих ділянках до 50-70 км / год, на ділянках з най-

більшим ризиком зіткнення – до 50 км / год,
 – використання попереджувальних та заборонних знаків у вигляді світлодіодних та-

блиць, які активуються розташованими на відстані 250 м від краю дороги інфра-
червоними датчиками.

в) особливі характеристики:
 – світлодіодні таблиці слід включати лише під час виникнення загрози зіткнення – 

протягом іншого часу вони не повинні відображати жодної інформації,
 – для реалізації цього рішення потрібні сонячні колектори,
 – необхідно захистити компоненти системи від крадіжок та вандалізму – ефективне 

маскування датчиків (наприклад, у дуплянках на деревах).
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1.3 Періодичне перекриття місцевих доріг (фото 135)
а) призначення – обмеження зіткнень з земноводними в періоди сезонних міграцій.

б) технічні та конструктивні рішення:
 – періодичне (зазвичай ввечері та вночі) закриття ділянок дороги із зазначенням 

рекомендованих об'їздів,
 – використання мобільних бар’єрів, а також попереджувальних та заборонних знаків,

в) особливі характеристики:
 – рішення, яке можна використовувати лише на місцевих дорогах з низькою інтен-

сивністю руху.

Фото 135. Шлагбаум для тимчасового закриття місцевої дороги під час міграції земноводних – півден-
на Німеччина.

2. Покривна рослинність
а) призначення – обмеження зіткнень за участю кажанів та птахів шляхом скерову-

вання перельотів вздовж та поперек дороги.

б) проектні рішення:
 – густі насадження дерев та високих чагарників уздовж узбіч доріг або захисних 

огорож,
 – висота насаджень 4-5 м,

в) особливі характеристики:
 – у випадку з птахами основним завданням насаджень є запобігання перельотів че-

рез дорогу на малій висоті, що зменшує ризик зіткнення з транспортними засо-
бами; при виборі порід слід надавати перевагу тим, що не становлять привабливу   
кормову базу і, отже, не притягують птахів на узбіччя дороги,

 – у випадку з кажанами насадження додатково виконують направляючу функцію, 
тому вони повинні бути пов'язані з усією системою насаджень, що спрямовує пере-
сування тварин до безпечних переходів.
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3. Захист прозорих шумових екранів
а) призначення – обмеження зіткнень з птахами шляхом поліпшення видимості 

екранів,

б) проектні рішення:
 – побудова екранів з найменших можливих панелей, розділених видимими (легко 

помітними) монтажними (конструктивними) елементами,
 – використання широкого і видимого верхнього краю,
 – наклеювання вертикальних смуг світлого кольору по всій висоті екранів з такими 

параметрами:
 • смужки шириною 2 см з інтервалом 10 см,
 • смужки шириною 1 см з інтервалом 5 см,

 – уникнення густих насаджень дерев та чагарників по краях екранів (лише для про-
зорих екранів),

в) особливі характеристики:
 – прозорі екрани на територіях, де є загроза зіткнення з птахами, можуть використо-

вуватися лише у чітко обґрунтованих випадках, пов’язаних з безпекою дорожнього 
руху.

4. Модифікація дорожнього освітлення
а) призначення.

Зменшення зіткнень за участю комах, кажанів та птахів шляхом обмеження при-
ваблювання комах до джерел світла. Зменшується їх кількість поблизу дороги, що 
тягне за собою зменшення комахоїдних видів птахів і кажанів, а це, в свою чергу, 
зменшує смертність всіх трьох груп тварин в результаті їх зіткнень з транспортними 
засобами.

б) технічні та конструктивні рішення:
 – використання джерел світла з мінімально можливим випромінюванням синіх ко-

льорів та ультрафіолетового випромінювання, рекомендована колірна температу-
ра < 3000 K,
Найкращим рішенням є використання натрієвих ламп низького тиску, допустимо 

використовувати натрієві лампи високого тиску, недопустимо – застосування ртутних 
ламп.

 – освітлення повинно бути спроектовано з мінімально можливою потужністю дже-
рел та найменшим випромінюванням – особливо в районах, що мають ризик зі-
ткнень з кажанами та птахами,

 – слід обмежити розсіювання світла за межами дороги шляхом концентрації світло-
вих потоків та правильним встановленням кутів випромінювання світла,
Це вимагає вибору відповідної висоти ліхтарів, відповідної фурнітури, іноді вико-

ристання додаткових спрямовуючих плафонів.
 – слід використовувати закриті корпуси світильників для уникнення ефекту пастки 

для приваблених світлом комах.

в) особливі характеристики.
Час роботи освітлення повинен бути точно пристосований до природних умов, що 

склалися в певний календарний період з наданням особливої уваги можливому його 
скороченню наприкінці весни та влітку.
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5. Світлові відлякувачі (рефлектори, дзеркала, «вовчі очі»)
а) призначення – обмеження зіткнень за участю копитних,

б) технічні та конструктивні рішення:
 – встановлення світловідбиваючих елементів (зазвичай у вигляді готових модулів, 

наприклад, Swareflex) на саморобних стовпах, захисних огорожах або деревах,
 – дія полягає у посиленні та відбитті світла від фар транспортних засобів назовні 

дороги в напрямку до тварин, що наближаються до неї, і їх засліпленні.
Зазвичай використовують рішення з випромінюванням червоного, зеленого та 

оранжевого світла.

в) особливі характеристики:
 – незважаючи на десятиліття використання вищезазначених рішень (окремі ділянки 

доріг у Європі та Північній Америці), відсутні чіткі докази підтвердження їх еколо-
гічної ефективності,

 – ефективність рішення низька в період сутінків і на світанку, тобто в періоди най-
більш інтенсивного руху копитних у щоденному циклі,

 – рішення вимагає складних операцій технічного обслуговування – точне налашту-
вання пристроїв, очистка прозорих поверхонь,

 – високий рівень крадіжок та вандалізму з обмеженими можливостями запобігання.

6. Хімічні (ароматичні) репеленти
а) призначення – обмеження зіткнень за участю копитних, переважно оленів.

б) характеристика.
Репеленти містять природні або синтетичні речовини із запахом людини, вовків 

чи інших хижаків. Вони застосовуються у вигляді піни на деревах або як елементи 
інфраструктури поблизу дороги.

в) особливі характеристики:
 – репеленти слід застосовувати лише в окремі періоди посиленого пересування тва-

рин, наприклад, під час сезонних міграцій лосів та оленів,
 – дія репелентів повинна призвести, перш за все, до посилення уваги, уповільнення 

та більш обережного пересування особин і не повинна повністю зупиняти перетин 
доріг,

 – порівняно новий метод – попередні дослідження показали його ефективність, од-
нак необхідно продовжувати дослідження.

7. Звукові відлякувачі
а) випромінювання ультразвуку для відлякування ссавців – відсутні докази ефектив-

ності (незалежно від типу рішення),
б) звукові сигнали – описані на прикладі пристроїв UOZ-11 у розділі XX.

1 Обладнання для охорони тварин (UOZ-1)
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XVI. Шумові та протизасліплюючі екрани

1. Блокуючі екрани – мал. 56

1.1. Схема конструкції
A – екрануюча поверхня – виконана з дощок,
B – екрануюча поверхня – виконана з панелей (полімер, листовий метал), 
C – металевий опорний стовп,
D – охорона від дощу, 
E – бетонний фундамент,
F – дерев’яний каркас,
h – висота конструкції, 
L – довжина модуля.

вигляд з дороги

вигляд з поверхні переходу

вигляд з дороги

h h

L L

A B

D

C C

E E

F

Малюнок 56. Схема конструкції типових блокуючих екранів

2. Земляні екрани – мал. 57

2.1. Схема конструкції
A – дорога з лінійною дренажною системою, 
B – насип зі щільного ґрунту,
C – родючий шар ґрунту, 
h – висота конструкції,
α – ухил схилу.
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h

B
C

A

h

B
C

A

Малюнок 57. Схема побудови типових земляних екранів – земляний насип (вгорі), виїмка (внизу).

2.2. Будівельні матеріали та тип конструкції – залежно від функції екрану
а) протизасліплюючі екрани (дерев’яні відбиваючі блокуючі екрани) (фото 136, 137).

Прості конструкції з просоченого пиломатеріалу у вигляді дерев’яних каркасів, 
щільно оббитих дошками (одна рама – це один модуль), змонтованих на сталевих 
стовпах на бетонному фундаменті.

Фото 136. Дерев’яний блокуючий екран на поверхні верхнього переходу.
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Фото 137. Дерев’яний відбиваючий екран на нижньому переході – рішення, що обмежує зіткнення 
за участю кажанів.

б) шумові та протизасліплюючі (дерев’яні поглинаючі) екрани (фото 138).
Виготовлені з просоченого пиломатеріалу у вигляді дерев’яного каркаса, покритого 

дошками з обох сторін, із звукопоглинаючим наповненням, рамами, встановленими 
на металевих стовпах, закріплених на бетонному фундаменті.

Фото 138. Дерев’яний поглинаючий екран на нижньому переході.

в) панельні поглинаючі екрани (тип „Зелена стіна”) (фото 139).
Виготовлений із збірних панелей з неіржавіючої оцинкованої рами з металевою 

сіткою (захищає поверхню екрану ззовні) та звукопоглинаючим наповнювачем. Крім 
того, поверхня екрану покрита зеленою сіткою з пластику, яка виконує естетичну 
функцію та захищає наповнення екрану. Фіксується на сталевих стовпах, встанов-
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лених на бетонному фундаменті. Це рішення не рекомендується для проектування 
верхніх переходів головним чином через складність отримання дугоподібного пере-
бігу, адаптованого до країв переходу.

Фото 139. Екран типу «Зелена стіна» на поверхні верхнього переходу.

г) бетонні відбиваючі екрани (фото 140).
Використовуються для верхніх і нижніх залізобетонних переходів. Інтегровані зі 

структурою об’єкта, вони, як правило, мають висоту не більше 1 м і складають один із 
елементів екранування. У випадку верхніх переходів використовуються зазвичай в по-
єднанні з земними насипами та ізолюючою рослинністю, що разом складає найкраще 
захисне рішення, якому слід віддавати перевагу у випадку інших сприятливих обставин.

Фото 140. Бетонний екран на поверхні верхнього переходу.
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д) панельні відбиваючі екрани (фото 141).
Застосовуються у випадку нижніх переходів, панелі з листового металу (сталі, алю-

мінію) або полімерні, встановлені на металевих стовпах, розміщених на бетонному 
фундаменті. Рекомендовані для проектування і слід надавати їм перевагу (якщо до-
зволяють інші умови) для всіх нижніх переходів для великих тварин.

Фото 141. Панельний екран на нижньому переході.

е) прозорі відбиваючі екрани (фото 141).

Фото 142. Прозорий екран на нижньому переході.

Панелі у вигляді прозорих полімерних плит, змонтовані на металевих стовпах на 
бетонному фундаменті або прикручені до об’єктів мостових конструкцій. Через висо-
кий ризик зіткнень з птахами це рішення слід застосовувати лише в особливо виправ-



201

XVI
даних випадках і завжди з застосуванням відповідних методів обмеження загибелі 
птахів (див. розділ XV).

є) земляні схили (виїмки) (фото 143).
Прокладання поздовжнього профілю дороги нижче навколишньої місцевості 

створює природний земляний екран. Може використовуватись лише поблизу верхніх 
переходів тварин, для яких наявність виїмок відіграє додаткову важливу роль для 
отримання оптимального місця переходу. Земляні схили повинні бути стійкими, сфор-
мованими зі щільного ґрунту, з відповідним водовідведенням (дренажем), покритими 
родючим ґрунтом з покривною та ізолюючою рослинністю (додатковий шумовий за-
хист, стабілізація схилів та запобігання ерозії (див. малюнки 3, 4). Круті схили вимага-
ють додаткових укріплень із використанням геосинтетики.

Фото 143. Перебіг дороги у виїмці ефективно ізолює поверхню переходу від шуму.

ж) земляні вали (фото 144).
Екрани природної форми з валів щільного ґрунту використовуються на поверхні та 

поблизу верхніх переходів (див. малюнки 2, 4). Вали повинні бути сформовані з ціліс-
ного, непроникного ґрунту з висотою і схилами, які не потребують жодних укріплень. 
Необхідно засипати верхній шар схилів родючим ґрунтом та вкрити покривною та 
ізолюючою рослинністю. Є оптимальним рішенням для верхніх переходів і слід йому 
віддавати перевагу, якщо дозволяють інші обставини.
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Фото 144. Земляні вали (додатково засаджені рослинністю) є найкращим екрануючим рішенням для 
верхніх переходів.

2.3. Проектування локалізації екранів

2.3.1. Оптимальні рішення:

а) об’єкти, на яких необхідно і доцільно розташовувати екрани:
 – верхні переходи (для великих і середніх тварин).

Шумові та протизасліплюючі дерев’яні (відбиваючі або поглинаючі) екрани пови-
нні бути розміщені на всіх об’єктах. У об’єктах особливого природного значення (на-
приклад, ландшафтні мости, великі переходи у цінних оселищах, охоронювані терито-
рії тощо) рекомендується використовувати земляні вали з покривною та ізолюючою 
рослинністю.

 – нижні переходи (для великих тварин).
Рекомендується розміщувати панельні відбиваючі або дерев’яні поглинаючі шумо-

ві та протизасліплюючі екрани.
 – нижні переходи (для середніх тварин).

Рекомендується розміщувати дерев’яні протизасліплюючі екрани.

б) локалізація екранів на об’єктах і довжина екранованих відрізків доріг:
 – верхні переходи.

Екрани (усіх типів) повинні розташовуватися вздовж зовнішніх країв переходу та 
країв насипів. Весь перехід повинен бути захищений – включно з підходами. У разі 
об’єктів, спроектованих у виїмках (без підходів у вигляді земляних насипів), екрани 
повинні розташовуватися на поверхні переходу та за його краями – довжиною, що 
дорівнює принаймні мінімальній ширині переходу (див. малюнки 1-4).

 – нижні переходи.
Екрани, розташовані уздовж краю дороги. Екранувати слід весь перехід та відрізки 

дороги довжиною не менше 50 м за межами переходу в обох напрямках.
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2.3.2. Типові та суттєві конструктивні помилки:

а) відсутні екрани.
Проблема найчастіше стосується нижніх переходів (самостійних та комбінованих), 

знижує їх ефективність (особливо для великих лісових ссавців) через підвищений 
рівень психофізичного бар’єру та відлякування тварин.

б) занадто короткі екрани (фото 145).
Проблема як на нижньому, так і на верхньому переходах викликає ефекти, подібні 

до наслідків повної відсутності екранів.
 

Фото 145. Приклад нижнього переходу із занадто короткими протизасліплюючими екранами.

в) розташування, що ускладнює скеровування тварин до верхніх переходів (фото 146).
Екрани повинні бути щільно з’єднані із захисними огорожами та виконувати їх 

охоронно-направляючі функції поблизу переходу. Неправильне розміщення екранів 
на виході з переходів (особливо перебіг, близький до перпендикулярного щодо лінії 
огорожі) може суттєво перешкоджати доступу тварин до переходу, обмежуючи тим 
самим його ефективність.

г) неправильний перебіг, обмеження ефективної ширини переходу (фото 147).
На поверхні верхніх переходів екрани повинні розташовуватися якомога ближче 

до зовнішніх країв об’єктів; екрани повинні проходити по дузі (без різких вигинів), 
кривизна якої повинна бути спроектована таким чином, щоб тваринам була доступна 
якомога більша площа переходу. Неправильне розміщення екранів може обмежити 
доступну ширину переходу, що робить його менш ефективним.
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Фото 146. Неправильний перебіг огорожі та екрану на поверхні верхнього переходу, що ускладнює 
скеровування тварин.

Фото 147. Екран розташований занадто далеко від краю верхнього переходу, обмежуючи його ефек-
тивну ширину.



205

XVI
2.4. Проектування екранних конструкцій

2.4.1. Оптимальні рішення

а) схеми конструкцій:
 – блокуючі екрани – мал. 58, 59,

22
0

250-300

Металевий оцинкований стовп, виконаний з П-подібного 
профілю для можливості вставляння модулів екрану

Захист від дощу
з бляхи

вигляд з поверхні переходу

дерев’яний модуль екрану
металевий стовп

вигляд з дороги

Бетонний фундамент з рівною поверхнею для забезпечення 
щільного прилягання вставлених модулів екрану

Дерев’яний каркас з квадратного бруса, виконаний 
для забезпечення жорсткості і довговічності модулів

Малюнок 58. Оптимальні рішення дерев’яних блокуючих екранів (розміри в см). Нижня частина креслення – 
спосіб кріплення панелей на опорному стовпі.

вигляд з дороги

Металевий оцинкований стовп, виконаний з П-подібного 
профілю для можливості вставляння модулів екрану
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Бетонний фундамент з рівною поверхнею для забезпечення 
щільного прилягання вставлених модулів екрану

Малюнок 59. Оптимальне рішення для блокуючих панельних екранів (розміри в см).
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 – Земляні екрани – мал. 60.
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Малюнок 60. Оптимальне рішення для земляних екранів (розміри в см).

б) конструктивні типи екранів – можливості та рекомендації щодо використання на 
переходах для тварин (таблиця 20)

Таблиця 20. Можливості та рекомендації щодо використання певних типів екранів на 
переходах для тварин (+++ рекомендоване рішення, ++ можливе / прийнятне рішен-
ня, +/- нерекомендоване рішення, – неможливе рішення).

Тип екрану

Верхні переходи Нижні переходи

Ключові об’єкти 
природного 

значення

Об’єкти для 
великих 

і середніх 
копитних

Ключові об’єкти 
природного 

значення

Об’єкти для 
великих 
копитних

Об’єкти для 
середніх 
копитних

Відбиваючі екрани

Дерев’яні 
з дощок ++ +++ ++ ++ +++

Панельні 
з вставлних 
панелей 
(непрозорі)

+/- +/- ++ +++ ++

Прозорі 
з полімерних 
панелей

+/- +/- +/- +/- +/-

Бетонні 
конструкції1 +++ +++ +++ +++ ++

Поглинаючі екрани

Дерев’яні 
з дощок 
з наповнювачем

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

Панельні 
поглинаючі типу 
«Зелена стіна»

+/- +/- +/- +/- +/-

Земляні насипи 
вали +++ ++ - - -

Примітки: 1) Тільки для об’єктів із залізобетонною конструкцією
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в) перебіг екранів на схилах.

На практиці спостерігаються два основних типи рішень – рис. 61:
 – вертикальні несучі стовпи, верхній край проходить ламаною лінією.

Рішення вимагає встановлення на поверхні землі компенсаційних блоків (зазви-
чай бетонних плит), які дозволяють закріпити прямокутні панелі екрану. На стику ком-
пенсаційних блоків з фундаментом та іншими елементами конструкції часто утворю-
ються щілини. Перебіг краю екрану по ламаній лінії ускладнює гармонізацію об’єкта 
з оточенням.

 – несучі стовпи встановлені під кутом, пристосованим до ухилу схилу.
Рекомендоване рішення (слід віддавати перевагу, якщо відсутні інші протипока-

зання) через менший ризик виникнення щілин та плавний перебіг верхнього краю 
екрану. Особливу увагу слід приділити стійкому закріпленню стовпів у фундаменті.

 

Слід звернути особоливу увагу на стабільне з’єднання
з фундаментом стовпів з відхиленнім по вертикалі

Малюнок 61. Проектні рішення екранів, розташованих на схилах.

г) покривна та ізолююча рослинність.
Відіграє особливу роль у випадку верхніх переходів і повинна використовуватися 

у такій формі:
 – екрануючі насадження (покривні, маскувальні) ліан на поверхні екрану (з боку пе-

реходу).
Компактна, нерегулярна структура, однорядні насадження, вигнута лінія наса-

джень. Для деяких місцевих видів слід враховувати необхідність виготовлення опор 
у вигляді риштування (дерев’яна решітка) або натягнутих проводів (шнурів).

 – покривні насадження кущів уздовж екранів (фото 148).
Компактна, нерегулярна структура, насадження принаймні дворядні, вигнуті лінії 

насаджень. Кущі низькі та середні (середня висота < 4–5 м). Інтеграція насаджень із 
рослинністю, яка скеровує тварин до переходу.

 – ізоляційні насадження ліан на огорожах.
Якщо використовуються земляні екрани, на поверхні переходу буде знаходитись 

сітчаста огорожа, яку слід обсадити лозою з метою ізоляції видимості дороги з рівня 
схилів екрану. Форма посадки подібна до таких насаджень для блокуючих екранів – 
немає необхідності використовувати опори.
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Фото 148. Нерегулярні щільні насадження вздовж блокуючих екранів.

 – ізолюючі та покривні чагарники на земляних насипах.
Компактні, нерегулярні посадки, посадки між рядами (принаймні два ряди, лінії 

посадки з вигинами, а також одиночні та пучкові посадки). В основному низькі та 
середні кущі. Інтеграція насаджень з рослинністю, що скеровує тварин до переходу 
(див. фото 143).

2.4.2. Типові та суттєві конструктивні помилки:

а) використання прозорих екранів.
Підвищений ризик зіткнень з птахами, особливо у випадку мостів та естакад у до-

линах річок. Використання таких екранів є однозначно недоречним і не повинно здій-
снюватися з екологічної точки зору. Допускається лише у виняткових випадках у разі 
явної загрози безпеці руху (наприклад, ризик частої ожеледиці на мостах), на окремих 
ділянках (використання комбінованих екранів різних типів), з використанням переві-
рених рішень, що обмежують зіткнення з орнітофауною (див. розділ XV).

б) нещільні та нестійкі конструкції екрану.
Сприяють обмеженню ефективності екранування, що призводить до відлякування 

тварин і зниження ефективності переходу. Нестійкі споруди призводять до численних 
пошкоджень як природного (тиск вітру, вимивання ґрунту), так і суспільного (крадіжка 
елементів, вандалізм) походження.

в) різниця висот та щілини на межі екран-огорожа (у випадку верхніх переходів).
Створює небезпеку проникнення і перестрибування тваринами (див. розділ XII).

г) щілини на межі екран – поверхня землі (фото 149).
Створюють ризик проходження дрібних тварин (особливо земноводних) через іс-

нуючі щілини, обмежуючи тим самим ефективність переходів для цієї групи тварин та 
викликаючи їх загибель в результаті зіткнення з транспортними засобами.
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Фото 149. Щілини між екранами на поверхнею землі призводять до потрапляння на дорогу дрібних тварин.

д) надмірна розбудова фундаментів екранів на верхніх переходах.
Слід уникати проектування значної надземної частини фундаментів (висока бе-

тонна конструкція над рівнем землі) через можливість відлякуючого впливу на деякі 
види великих ссавців.

е) відсутність покривної та ізолюючої рослинності (фото 150).
За відсутності або з неправильно спроектованою покривною рослинністю відкриті 

структурні елементи екранів (блокуючих) підвищують рівень психофізичного бар'єру 
та відлякують тварин (особливо в перші роки функціонування переходів). Відсутність 
або неправильно запроектована ізоляційна рослинність призводить до підвищеного 
рівня забруднення на поверхні переходів та зниження їх ефективності.

Фото 150. Невкриті рослинністю екранні конструкції можуть обмежити ефективність верхніх переходів.
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є) неправильна зовнішня обробка. Включає, зокрема:
 – невідповідний підбір кольорів (фото 151).

 Яскраві кольорові екрани (які не зустрічаються в природних умовах) можуть від-
лякувати тварин (особливо великих ссавців). Деякі яскраві кольори (наприклад, жов-
тий) можуть притягувати комах, змушуючи їх роїтися поблизу дороги і тим самим 
збільшуючи рівень зіткнень комахоїдних тварин з транспортними засобами.

 – невідповідна обробка поверхні,
Екрани повинні мати матову поверхню. Від глянцевої поверхні може відбиватися 

сонячне і місячне світло, що сприяє відлякуванню деяких видів ссавців.

Фото 151. Приклад панельного екрану з невідповідним (яскравим) кольором.

2.4.3. Типові та суттєві помилки виконання:

а) недбале зовнішнє виконання.
У випадку з дерев’яними екранами особливу увагу слід надавати правильному 

просоченню елементів (найкраще використовувати просочену під тиском деревину). 
На будівельному майданчику слід виконувати лише додаткове просочення поверхні 
з використанням безбарвних засобів, які не пахнуть тривалий час (наприклад, олійні 
препарати).

б) нещільне з’єднання з захисними огорожами.
Сприяє наявності та утворенню щілин та розривів, які дозволяють проникати дріб-

ним, а іноді і середнім тваринам (див. фото 86).

в) неправильно виконані покривні насадження (див. розділ X).



211

XVII

XVII. Дренажні споруди і реконструкція 
водотоків

1. Зниження смертності дрібних тварин у дренажних об’єктах

1.1. Екологічні резервуари – опис проблем та методи їх вирішення
а) відкриті водойми сприяють потраплянню до них дрібних тварин (особливо земно-

водних) та труднощам з вилізанням з них крутими високими схилами, часто армо-
ваними бетонними плитами (фото 152).

Фото 152. Приклад екологічної водойми, що становить пастку для земноводних.

 – методи вирішення:
 • захисна огорожа для дрібних тварин, інтегрована з огорожею водойм, повинна 

застосовуватися для всіх відкритих резервуарів; конструктивні рішення, анало-
гічні огорожам вздовж дороги (див. розділи XII, XIII),

 • якщо немає можливості використовувати щільні огорожі, слід зменшити кут на-
хилу схилів водойм на всій їх довжині або сформувати пандуси для полегшення 
виходу з водойми – в окремих місцях, мін. 25% довжини берегової лінії; реко-
мендований нахил схилу < 1: 2,5.

б) заманювання земноводних у водойми для розмноження.
Екологічні водойми, для яких був запроектований порівняно тривалий період під-

тримання постійного рівня водної поверхні (зазвичай утримуючі та утримуючо-ін-
фільтраційні водойми), як правило, є привабливими місцями розмноження земно-
водних (особливо для популяцій, традиційні місця розмноження яких були знищені 
внаслідок будівництва доріг ) (фото 153).
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Фото 153. Приклад екологічної водойми з природними умовами та тривалим періодом утримання води, 
в якому розмножуються земноводні.

 – існує низка суттєвих аргументів на користь обмеження доступу земноводних до 
водойм, які є елементами дренажної системи доріг:
 • водойми, як правило, розташовані в безпосередній близькості від дорожньої 

смуги (у лініях розділу), що означає у разі успішного розмноження появу вели-
кої кількості молодих (зазвичай розміром у кілька мм) земноводних. Розходя-
чись в усі боки від водойми, ці тварини підлягатимуть значній загрозі загинути 
на дорозі; малі розміри тіла ускладнюють затримання молоді навіть за допо-
могою спеціальних захисних огорож,

 • водойми вимагають постійного технічного обслуговування, що полягає у їх 
очищенні, видаленні донних відкладів та догляду за рослинністю; ці заходи, 
як правило, пов'язані зі значним втручанням з використанням спеціалізова-
ного обладнання, і їх слід виконувати (відповідно до рекомендацій та доброї 
практики «обслуговування») в тому числі у ранньовесняний період (під час 
високого рівня вод), який співпадає з періодом спарювання і розмноження 
земноводних,

 • у польських умовах водойми, як правило, розраховані на порівняно короткі 
періоди утримування води (підтримання її рівня), а це означає, що в період 
ранньої весни (коли рівень води високий) земноводні почнуть розмножуватися, 
однак шанси на успіх невеликі через часті цикли спорожнення водойм,

 • водойми (особливо донні відклади, що збираються в них) є місцем накопичення 
високих концентрацій забруднюючих речовин з дорожньої смуги, деякі з яких 
виявляють токсичну, мута- та канцерогенну дію на тварин, водночас піддаючись 
біоакумуляції (наприклад, різні хімічні форми важких металів); у разі довготри-
валого перебування земноводних в таких умовах можна очікувати негативні 
наслідки на рівні особин та популяцій.

 – методи вирішення.
Захисні огорожі для дрібних тварин, інтегровані з огорожами водойм. Рішення, 

аналогічні рішенням для огорож уздовж дороги (див. розділи XII, XIII).
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1.2. Колодязі та вхідні / накопичувальні дренажні басейни –  
опис проблеми та методи її вирішення
а) пряме потрапляння тварин в результаті проникнення в безпосереднє оточення 

дренажних споруд, захоплення водним потоком у канавах, що впадають до дре-
нажних колодязів / басейнів.

Фото 154. Приклад дренажного басейну, який є пасткою для дрібних тварин

 – методи вирішення.
 • відмова від будівництва колодязя / басейну або зміна місця його розташування,

У районах, де існує ризик загибелі земноводних (особливо на заболочених зем-
лях, поблизу сезонних міграційних шляхів, поблизу переходів для тварин), завжди 
слід ретельно враховувати доцільність (гідрологічне обґрунтування) будівництва 
колодязя чи басейну, можливість зміни їх місця розташування або використання 
конструктивних рішень, які зменшать смертність дрібних тварин.
 • щільне накриття,

Усі колодязі та вхідні басейни повинні мати щільну верхню (бетонну) кришку 
з оглядовим люком. Якщо глибина жолоба занадто мала для використання постійної 
кришки (труднощі при експлуатації), можна застосувати накриття, що відкривається 
у вигляді металевого люка або рами із металевих плоских прутів із натягнутою щіль-
ною металевою сіткою (розмір вічка ≤ 5 мм). Через високу ймовірність появи щілин 
це рішення можна розглядати лише у виняткових та виправданих випадках.
 • всі оглядові колодязі повинні мати суцільні кришки з якомога меншою кількіс-

тю робочих отворів і мінімально можливим діаметром,
 • сітка з дрібними вічками вздовж огорожі колодязя,

Якщо відкриті колодязі мають захисну сітчасту огорожу, тоді (в кожному випад-
ку) огорожу слід доповнити захистом для дрібних тварин у вигляді металевої сітки 
з дрібними вічками (розмір вічка ≤ 5 мм), щільно з’єднаних з основною огорожею. 
Висота мін. 50 см, верхній край відігнутий на мін. 10 см – рішення, аналогічне рі-
шенню для охоронно-направляючих огорож.
 • пандуси, що дозволяють тваринам самостійно виходити назовні,

Виготовлений з перфорованого металевого (inox) або алюмінієвого листа. Їх слід 
монтувати з можливістю швидко розбирати під час очищення колодязя – мал. 62.
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Колодязь

Колодязь

сифон

рівень води

перфорований пандус – товщина листа 
мін. 1 мм, розмір вічка < 0,5 см,
бічні краї відхилені вертикально 
до висоти мін. 13 мм

приклад риштування, що підтримує
пандус (легко розбирається)
 у приймачі стоків

додатковий пандус, що
веде до отворів вхідної
решітки (приймача стоків)

< 70 °

< 70 °

Малюнок 62. Схема пандусів, що дозволяють тваринам виходити з відкритих і закритих колодязів 
(із вхідною решіткою).

H fliger Amphibtecä

бордюр

сифон
рівень води

за матеріалами фірми

вихідний отвір

бетонна стяжка

гофрована полімера
(евакуаційна) труба
діаметром біля 10 см

розрізана труба на нижньому кінці –
на ділянці мін. – макс. рівня води

зливна решітка

металевий хомут

Малюнок 63. Схема випускної труби (евакуаційної) – рішення Häfliger Amphibtec (Швейцарія) – власне 
опрацювання на підставі рекламних матеріалів виробника.



215

XVII
 • вихідні труби (евакуаційні),

Належним чином прикріплені та прокладені гофровані полімерні труби, що до-
зволяють тваринам виходити за межі колодязя / басейну. Вони повинні закріплені 
на постійній основі способом, що не ускладнює технічне обслуговування – мал. 63.
 • решітки у вхідних отворах,

Якщо колодязі або жолоби мають вхідні отвори (з’єднання з канавами), їх слід 
закріпити таким чином, щоб запобігти потраплянню земноводних всередину 
об’єктів – обладнанням отворів металевими решітками або рядом вертикальних 
прутів (плоских брусів). Слід застосувати компромісне рішення між розміром вічок 
(чим менший, тим ефективніше затримання тварин) та гідрологічними вимогами 
(чим менші вічка, тим простіше перекрити потік). Розмір вічок решітки (відстань 
між брусками) не повинен перевищувати 2 см і повинен забезпечувати затриман-
ня принаймні дорослих земноводних – мал. 64.
 • пандуси, що дозволяють проходити тваринам через водопропуск (каналізаційні 

колодязі / жолоби),
Якщо колодязь або жолоб розташовані безпосередньо біля входу до водопро-

пуску, необхідно забезпечити тваринам вільний прохід через нього, облаштувавши 
відповідний бетонний пандус – мал. 64.

кришка

відстійник відстійник

водопропуск

стінка
з нахилом > 70°

вертикальна сітка або
бруски – вічка /інтервал

макс. 2 см

вертикальна сітка або
бруски – вічка /інтервал

макс. 2 см

пандус
(бетонна стяжка)

пандус
(бетонна стяжка)

кришка

Малюнок 64. Схема захисту вхідного колодязя – верхня кришка, решітки на впускних отворах, пандус 
на дні, нахил стінок відстійника.
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1.3. Стічні колодязі з чавунними впускними отворами – опис проблеми 
та методи її вирішення
а) безпосереднє падіння тварин в результаті проникнення в околиці об’єктів і захо-

плення потоком води, що стікає у відстійник;
 – методи вирішення:

 • сифони для земноводних,
Спеціальні конструкції, встановлені на всьому поперечному перерізі колодя-

зя, оснащені пологими пандусами, що дозволяють земноводним виходити через 
отвори у вхідній решітці. Сифони зазвичай виготовляються з неіржавіючої сталі. 
Поверхня пандусів повинна бути шорсткою, щоб полегшити піднімання тварин. Їх 
слід монтувати таким чином, щоб можна було швидко розібрати при очищенні 
колодязя – мал. 65.

колодязь

пандус для земновоних
(вкритий шорсткою плівкою)

монтажний край (пристосований 
до перерізу колодязя)пандус для земновоних

(вкритий шорсткою плівкою)

шлях для втечі
кришка колодязя

(решітка)

монтажний кронштейн

Малюнок 65. Схема сифона для земноводних – рішення Nill Metallbau AG (Швейцарія) (верхнє зобра-
ження – поперечний переріз, нижнє зображення – вид зверху) – власне опрацювання за рекламними 
матеріалами виробника.

 • засипка вхідних решіток заповнювачем,
Укладання шару крупнозернистого природного заповнювача з високою про-

никністю та діаметром, більшим за ширину отворів у решітці, є простим тимча-
совим рішенням, яке впливає на швидкість потоку води, але ефективно захищає 
тварин від падіння у колодязь – мал. 66.
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Малюнок 66. Засипка вхідних решіток крупним заповнювачем.

 • рішення, аналогічні рішенням у випадку вхідних колодязів / жолобів: пандуси, 
що дозволяють тваринам виходити назовні, вихідні труби (евакуаційні) – див. 
пункт 1.2.

1.4. Відстійники і сепаратори – опис проблеми та методи вирішення
а) пряме падіння тварин в результаті перебування поблизу об’єктів та їх захоплення 

водним потоком в ровах, що впадають у відстійники / сепаратори.

Фото 155. Відкритий відстійник, який є пасткою для земноводних.
 –
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 – методи вирішення:
 • відповідні будівельні рішення – де це можливо, відстійники / сепаратори слід 

проектувати під поверхнею землі з підземними притоками дренажних вод,
 • вертикальні стінки відстійників на вході в колодязі (збірних та каналізаційних),

Типові похилі (по обидва боки) стіни відстійників сприяють падінню тварин 
у  колодязі. Якщо на виході використовується вертикальна стіна, буде створено 
частковий бар’єр, який затримає деяких тварин і дозволить їм самостійно вийти 
з відстійника (див. малюнок 64).
 • рішення, аналогічні рішенням у випадку приточних колодязів / жолобів: щільна 

верхня кришка, сітки з дрібними вічками вздовж зовнішніх огорож, пандуси, що 
дозволяють тваринам самостійно виходити назовні – див. пункт 1.2.

2. Обмеження бар’єрного ефекту укріплень русел водотоків –  
опис проблеми та методи її вирішення
а) опис проблеми:

 – русла водотоків з ухилом насипів > 1: 2 становлять фізичну перешкоду для дрібних 
тварин, перекриваючи доступ до переходів, ускладнюючи перетин водотоку, можли-
вість виходу після падіння (у випадку з канавами) та спрямовують рух тварин уздовж 
русла, що зазвичай закінчується потраплянням до колодязів (див. фото 106),

 – русла водотоків, зміцнені габіонами (кам'яними кошиками та матрацами), 
кам'яними насипами грубих фракцій та бетонними плитами (особливо з нахилом 
> 1: 2) ускладнюють пересування більшості видів вздовж та впоперек русла (див. 
фото 107),

 – рови, укріплені збірними бетонними жолобами («краківські лотки»), є повною пе-
решкодою для руху земноводних, плазунів та деяких дрібних ссавців; тварини, що 
потрапили у жолоби, рухаються вздовж укріплених ровів і гинуть від виснаження 
або потрапляють у дренажні / каналізаційні колодязі.

б) методи вирішення (рови):
 – зменшений ухил насипів ровів – по всій довжині або в окремих місцях; рекомен-

дований ухил ровів ≤ 1: 2,5, особливо в районах, призначених для пересування 
тварин, зокрема земноводних (див. фото 65),

 – відмова від укріплення русел і насипів ровів – рекомендується проектувати земля-
ні рови з трав’яним покривом по всій довжині,

 – каналізування ровів (підземні трубопроводи або водопропуски на коротших ді-
лянках) – у районах із посиленим пересуванням тварин (наприклад, поблизу пе-
реходів для тварин) відкриті канави слід каналізувати, забезпечуючи тим самим 
безперебійний рух усіх видів фауни,

 – поверхневе перекриття – слід використовувати в ситуаціях, подібних до каналізу-
вання ровів; виготовлене з твердих бетонних плит, вкритих шаром ґрунту.

в) методи вирішення (більші водотоки):
 – зменшення ухилу насипів русел до рівня ≤ 1: 2,5 – на всій довжині або в окремих 

місцях – шляхом побудови спеціальних бродів – місць виходу (проходу),
 – належне облаштування насипів ровів (включаючи укріплення / забезпечення) – 

рішення, аналогічні рішенням для нижніх переходів, поєднаних з водотоками (див. 
розділ X) (фото 156, 157, 158).
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Фото 156. У низинних умовах рекомендується залишати ґрунтові схили русел водотоків без додаткових 
укріплень.

Фото 157. Коли існує ризик бічної ерозії, для укріплення русел рекомендується використовувати гео-
синтетику, щільно вкриту ґрунтом.
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Фото 158. У гірських умовах рекомендованим способом укріплення русел є незв’язані кам’яні насипи.
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XVIII. Рослинність на переходах для тварин

1. Значення рослинності для функціонування переходів
Основна роль переходів для тварин полягає у підтримці структурної та функціональ-
ної безперервності оселищ та екологічних коридорів, що перетинаються дорогою, 
тому вони повинні сприяти єдності структури рослинності територій, розташованих 
по обидва боки дороги. Рослинність повинна бути невід’ємним елементом кожного 
належним чином спроектованого переходу. У разі найкращих (найефективніших) рі-
шень (ландшафтні мости у вигляді дорожніх тунелів та високі естакади з довгими про-
льотами) може бути збережена первинна форма землекористування з рослинним по-
кривом. Такі об’єкти можуть слугувати всім видам тварин і одночасно забезпечувати 
безперервність рослинності (рослинних угруповань) та сприяти поширенню окремих 
видів флори. У випадку з іншими типами переходів для тварин необхідно відновлю-
вати ґрунтові умови та рослинний покрив на території, що зазнала деградації вна-
слідок будівельних робіт.

Основними функціями рослинності у оточенні переходів для тварин є:
 – узгодження переходів з ландшафтним простором. 

Усі об’єкти повинні відповідати принципу якнайкращої інтеграції у навколишню те-
риторію для мінімізації ефекту «чужорідного елементу» в ландшафтній структурі (це 
важлива умова використання переходу великими копитними). Відповідно сформова-
на структура рослинного покриву, яка відповідає рослинності навколишньої території, 
є основним фактором гармонізації переходу з ландшафтом.

 – забезпечення зручних місць для укриття та годівлі (важливі умови використання 
переходу дрібними ссавцями, птахами, безхребетними).
У випадку з дрібними травоїдними тваринами навіть кілька десятків сантиметрів 

розриву рослинності можуть стати перешкодою для руху, тому на поверхні і в околи-
цях переходів рослинна структура повинна бути сформована відповідно до оселищ-
них вимог видів, для яких перехід був збудований.

 – скеровування та приваблювання тварин на поверхню переходу.
Правильно сформована структура насаджень та підбір відповідних видів у безпо-

середній близькості від переходів заохочують тварин до перебування на цих тери-
торіях, що, як правило, призводить до збільшення інтенсивності використання пере-
ходів. Заохочення має особливе значення в перші роки після будівництва переходу, 
коли тваринам доводиться пристосовуватися до нових оселищних умов і звикати до 
наявності штучних об’єктів.

 – обмеження чинників, що відлякують тварин.
Зниження рослинністю рівня фізико-хімічних викидів від дорожнього руху викли-

кає зменшення поведінкового бар’єру і тим самим збільшує інтенсивність використання 
переходів.

 – екрануюча дія.
Прикриття рослинністю видимих   на поверхні конструктивних елементів переходів 

та супутньої інфраструктури, наприклад, дренажної мережі, зменшує поведінковий 
бар'єр, який відлякує тварин від переходів.

2. Формування структури та видового складу рослинності
У разі переходів для тварин, де рослинність підлягає відновленню, слід дотримувати-
ся таких загальних правил:

 – під час формування видового складу слід використовувати види, що належать до 
потенційної природної рослинності з врахуванням ступеню трансформації умов 
існування та поточного потенціалу оселища,
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 – просторова структура (вертикальна та горизонтальна) рослинності в районі пере-
ходів та їх околиць повинна бути подібною до наявної біля об’єктів,

 – слід прагнути формувати рослинність з максимально можливою кількістю видів та 
різнорідною структурою (змінна густота насаджень, різні форми скупчення)

 – слід створити умови для стихійного поширення рослинності та механізмів при-
родної сукцесії.

Конкретні конструктивні типи переходів для тварин мають специфічні оселищні 
умови для вегетації рослинності і створюють певні обмеження щодо можливості фор-
мування рослинного покриву.

У випадку верхніх переходів існують такі обмеження:
 – сильне сонячне світло і пересихання ґрунту.

Для протидії цьому необхідно категорично припинити використання у верхніх 
шарах мінеральних ґрунтів із виїмок і замінити їх родючими ґрунтами з високою 
водонакопичувальною здатністю. Слід насаджувати деревні та чагарникові породи 
з фітомеліоративними властивостями. Необхідно висівати суміші трав і бобових. Під 
час створення насаджень слід використовувати добре розвинені кількарічні саджанці 
із закритою кореневою системою або грудками землі.

 – обмежена товщина ґрунту,
Слід вводити види з неглибокою кореневою системою, щоб запобігти пошкоджен-

ню корінням структурних елементів переходу.
 – протипоказання для посадки дерев,

Слід ретельно обміркувати доцільність висадки високорослих порід дерев на по-
верхні верхніх переходів (в межах конструкцій віадуку), де їм загрожуватимуть ві-
тровали, що може мати суттєве значення для безпеки дорожнього руху, а у випадку 
ґрунтопокривних конструкцій (наприклад, з гофрованих листів) – також для стійкості 
конструкції об’єкта.

У випадку нижніх переходів існують такі обмеження:
 – недостатня кількість сонячного світла,

Рівень інсоляції поверхні переходів безпосередньо залежить від параметрів 
об’єктів та конструктивних рішень (наприклад, типу використаних опор). Кількість 
світла частково збільшується через світлові отвори (вікна) між проїжджими части-
нами двосмугової дороги, що покращує умови освітлення трав'янистої рослинності. 
У більшості великих та середніх переходів для тварин кількість світла є недостат-
ньою для дерев та чагарників. Рекомендується проаналізувати окремо для кожно-
го об’єкту можливість застосування різних типів рослинності. На виходах з нижніх 
переходів та в їх околицях (біля абатментів і на схилах насипів) слід вводити рос-
линність відповідно до умов довкілля, дозволяючи її самовільне розширення на 
поверхні переходу.

3. Каталог видів, рекомендованих для використання при 
формуванні рослинності переходів
У таблицях нижче наведено списки видів, рекомендованих для формування рослин-
ності на переходах для тварин. Враховано місцеві види з характеристиками, що від-
повідають необхідній функції рослинності та толерантністю до конкретних оселищ-
них умов поблизу доріг.
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Таблиця 21. Перелік рекомендованих видів дерев з характеристиками суттєвих еко-
логічних особливостей (На підставі Каталогу дорожного обладнання для охорони 
довкілля – змінений та доповнений) (Позначення: ++ хороший / високий, + середній, 
X присутність).
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Клен польовий 
Acer campestre 10

–
25

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

Клен звичайний 
Acer platanoides 30 + + + ++ + ++ + ++ + + ++ ++ ++ + ++ ++

Клен-явір
Acer pseudoplatanus 30

–
35 + ++ + + ++ + ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Вільха чорна
Alnus glutinosa 25 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Вільха сіра
Alnus incana 20 ++ x ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Береза повисла
Betula pendula 25

–
30

++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ +
Ясен звичайний
Fraxinus excelsior 30

–
40 + ++ + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Сосна звичайна
Pinus silvestris 30 + + x x ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++

Черемха звичайна
Prunus padus 15 + + x ++ + + + ++ ++ + + ++ + ++ + ++

Верба козяча
Salix caprea 10

–
15

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

Горобина звичайна
Sorbus aucuparia 10

–
15 + + x ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Горобина проміжна
Sorbus intermedia 10

–
20 + x ++ ++ + + ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++

Липа дрібнолиста
Tilia cordata 30 + ++ + ++ + ++ + + ++ ++ + + ++ ++

Липа широколиста
Tila platyphyllos 35 ++ + + + + ++ + + ++ + + ++ ++

Береза пухнаста
Betula pubescens 30 ++ + + ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ ++

Граб звичайний
Carpinus betulus 20

–
30 + ++ x + ++ + + ++ + ++ + ++

Бук звичайний
Fagus silvatica 30

–
50 + ++ x ++ + ++ + + + + ++ ++
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Назва
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Модрина польська
Larix polonica 40

–
50

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

Ялина європейська
Picea abies 20

–
30

++ x ++ + ++ + + + ++ + ++ ++ ++

Осика
Populus tremula 20

–
30

++ ++ x ++ ++ ++ + ++ + + ++ + ++ +

Груша лісова
Pyrus pyraster 15

–
20

++ x x x ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + ++

Яблуня лісова
Malus sylvestris 5–

10 ++ x x + + + ++ ++ + ++ ++ + ++

Дуб скельний
Quercus petrea 20

–
40

++ x + ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++

Верба біла
Salix alba 25

–
30

++ ++ x ++ ++ ++ ++ ++ + +

Верба ламка
Salix fragilis 15 ++ ++ x ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ +

Горобина звичайна
Sorbus aria 6–

12 + ++ x ++ + + ++ + + ++ + + ++

В’яз гладкий
Ulmus laevis 40 ++ ++ ++ + + + ++ + ++ + + ++ ++ ++ +

Продовження таблиці 21
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Таблиця 22. Перелік рекомендованих видів чагарників з характеристиками суттєвих 
екологічних особливостей (На підставі Каталогу дорожного обладнання для охорони 
довкілля – змінений та доповнений) (Позначення: ++ хороший / високий, + середній, 
X присутність).

Назва
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Особливі 
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Барбарис звичайний
Berberis vulgaris 2–

3 + ++ x x ++ + + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Свидина криваво-
червона
Cornus sanguinea 5–

10 ++ ++ x ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Ліщина звичайна
Corylus avellana 5–

7
++ ++ x ++ ++ + ++ + ++ + ++

Глід одноматочковий
Crataegus monogyna 10 ++ x x + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Глід колючий
Crataegus oxyacantha 5–

7

++ x x ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Бруслина європейська
Euonymus europaea 10 + ++ x ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Обліпиха звичайна
Hippophae rhamnoides 10 + ++ x x x ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Ялівець звичайний
Juniperus communis 6–

14 x x ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Бірючина звичайна
Ligustrum vulgare 2–

3 + ++ ++ ++ + + + ++ ++ + ++ + + + ++ ++ ++ + ++

Терен колючий
Prunus spinosa

4 + ++ x x x ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Порічки альпійські
Ribes alpinum 1–

2
++ ++ x x ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Шипшина звичайна
Rosa canina

3 ++ ++ x x ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Шипшина іржаво-
червона
Rosa rubiginosa

2–
3 + ++ x x ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Верба пурпурова
Salix purpurea 3–

5
++ + + ++ + ++ ++ + + ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++

Верба лозова
Salix viminalis 5–

10 ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Бузина чорна
Sambucus nigra 7–

10 ++ + x ++ + ++ ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++

Бузина червона
Sambucus racemosa

4 ++ + x x ++ ++ + ++ + ++ + + ++ ++ + + ++ + ++
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Калина звичайна
Viburnum opulus

5 ++ + x X + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Жарновець віниковий
Cytisus scoparius 1–

2
++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Крушина ламка
Frangula alnus 3–

7
++ + x X + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++

Ожина звичайна
Rubus fruticosus 1–

2 + ++ x X + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Ожина сиза
Rubus caesius 1–

2 + ++ x X + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Малина звичайна
Rubus idaeus 1–

2 + ++ x X + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Продовження таблиці 22

Таблиця 23. Перелік рекомендованих видів ліан з характеристиками суттєвих екологічних 
особливостей (На підставі Каталогу дорожного обладнання для охорони довкілля – змінений 
та доповнений) (Позначення: ++ хороший / високий, + середній, X присутність).
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Плющ звичайний
Hedera helix 20

–
30

0,
5–

1
3–

10 x x x + ++ + + + ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Хміль звичайний
Humulus lupulus 4–

6
4–

6
2–

3 x X ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ ++ + + + ++ + ++ + ++ x x x

Жимолость  
приморська
Lonicera 
periclymenum

3–
5 1 2–
4 x X + ++ + + + ++ + ++ ++ + + + ++ ++ + ++ x x x

Ожина складчаста
Rubus plicatus 1–

2
0,

5
2–

3 x X + + + ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ x x x



227

XVIII
Таблиця 24. Приклад суміші трав і бобових, рекомендованих для посіву на легких і 
піщаних ґрунтах.

Вид % участі

Костриця червона Festuca rubra 30

Мітлиця тонка Agrostis capillaris 30

Тонконіг лучний Poa pratensis 10

Стоколос безостий Bromus inermis 10

Конюшина повзуча Trifolium repens 15

Лядвенець рогатий Lotus corniculatus 5

Таблиця 25. Приклади сумішей трав і бобових культур, рекомендованих для посіву на 
багатих органікою ґрунтах.

Вид % участі

Китник лучний Alopecurus pratensis 30

Тонконіг болотний Poa palustris 20

Мітлиця повзуча Agrostis stolonifera 15

Костриця очеретяна Festuca arundinacea 15

Конюшина гібридна Trifolium hybridum 15

Лядвенець рогатий Lotus corniculatus 5

Костриця лучна Festuca pratensis 50

Тимофіївка лучна Phleum pratense 10

Мітлиця повзуча Agrostis stolonifera 10

Тонконіг звичайний Poa trivialis 10

Конюшина гібридна Trifolium hybridum 10

Конюшина середня Trifolium medium 10
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XIX. Вказівки щодо поточного технічного 
контролю та обслуговування переходів 
для тварин

1. Переходи для тварин

1.1 Переходи для великих та середніх тварин (усі типи)
а) Обсяг роботи:

 – контроль прохідності нижніх переходів.
Усунення всіх перешкод, що обмежують екологічну пропускну здатність об’єкта. 

У разі переходів, розташованих поблизу сільськогосподарських угідь, слід звернути 
увагу на несприятливе зберігання обладнання та відходів від сільськогосподарського 
виробництва.

 – контроль усіх елементів, що складають мікрооселища (пні, колоди, гілки, купи хмизу).
Оцінка стану за ступенем біологічного розкладання та переміщення в результаті 

впливу погодних умов та діяльності людини – у разі виявлення пошкоджень, втрат та 
зміни місця розташування слід вжити заходів для відновлення початкового стану.

 – контроль інтенсивності проникнення людини на території, призначені виключно 
для тварин.
У разі виявлення слідів інтенсивного використання (особливо регулярного) об’єктів, 

слід вжити (або виправити існуючі) заходи для запобігання небажаного доступу.

б) Графік та терміни реалізації:
 – принаймні раз на рік, ранньою весною – не пізніше 15 квітня.

1.2 Переходи для земноводних та дрібних ссавців (самостійні та комбіновані 
з водотоками)
а) Обсяг роботи:

 – контроль прохідності.
Видалення будь-яких сторонніх матеріалів, що блокують просвіт та екологічну 

здатність об’єкта.
 – контроль усіх елементів, що складають мікрооселища (пні, колоди, гілки, купи гілок).

Оцінка стану за ступенем біологічного розкладання та витіснення в результаті 
впливу погодних умов та діяльності людини – у разі пошкодження, втрат та зміни міс-
ця розташування слід вжити заходів для відновлення початкового стану.

б) Графік і дата виконання:
 – перевірка прохідності сухих переходів – рекомендується проводити 3 рази на рік,
 – контроль прохідності переходів, пов'язаних з водотоками, – на початку року (рання 

весна) та після кожного підйому води,
 – інспекція мікрооселищ – принаймні раз на рік, ранньою весною – не пізніше 15 квітня.

2. Охоронно-направляючі огорожі
а) Обсяг роботи:

 – контроль щільності огорож для великих та середніх тварин та охоронно-направ-
ляючих огорож для дрібних тварин (в т.ч. земноводних). Слід звернути особливу 
увагу на:
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 – з'єднання огорож з інженерними спорудами та екранами,
 – з’єднання сіток для великих тварин з сітками для дрібних видів (якщо вони вико-

ристовуються),
 – стійкість конструкції самостійних огорож для дрібних тварин,
 – щільність огорож (усіх типів) на поверхні землі,
 – щільність воріт і хвіртки та інтенсивність їх небажаного використання.

У разі будь-яких нещільностей необхідно негайно вжити заходів для усунення де-
фектів. Якщо виявиться, що ворота та хвіртки часто використовуються місцевим насе-
ленням, і, отже, існує високий ризик їх неналежного закриття, слід запровадити відпо-
відну безпеку у вигляді навісних замків або ефективних механізмів самозакривання.

 – у випадку охоронно-направляючих огорож для земноводних,
Очищення доріжки (для тварин), якщо огорожі обладнані таким рішенням. Роботи 

включають видалення рослинності (мертвої та тієї, що вкриває огороджувальні кон-
струкції) та будь-якого матеріалу, який заважає пересуванню тварин.

 – затримуючі жолоби та вхідні решітки для земноводних,
Якщо використовуються такі рішення, їх слід повністю очистити від рослинних за-

лишків та ґрунту. Одночасно слід перевіряти щільність і стійкість конструкції.

б) Графік та дата виконання:
 – контроль щільності огорож для великих і середніх тварин – двічі на рік (березень, 

серпень),
 – перевірка щільності охоронно-направляючих огорож для земноводних та приби-

рання доріжок – 3 рази на рік: перед весняними міграціями (лютий – березень), 
перед міграцією молодих тварин (кінець травня – початок червня), перед осінніми 
міграціями (серпень),

 – очищення жолобів та вхідних решіток – два рази на рік (березень, серпень).

3. Догляд за покривною та направляючою рослинністю
а) Обсяг і графік робіт:

 – контроль розвитку покривної та направляючої рослинності поблизу переходу – до-
даткова висадка дерев та чагарників у разі пошкодження або загибелі саджанців – 
принаймні раз на рік, ранньою весною – не пізніше 15 березня,

 – контроль охорони саджанців від тварин, усунення будь-яких дефектів – принаймні 
двічі на рік: ранньою весною, пізньою осінню,

 – якщо на поверхні верхніх переходів є паралельні екранам смуги трави – їх слід 
регулярно косити, бажано один раз на рік після 1 вересня; скошена біомаса пови-
нна залишатися на місці,

 – контроль розвитку дерев і чагарників з точки зору загроз безпеці руху (в першу 
чергу зрізання гілок, що ростуть в бік дороги, для старших насаджень також оцінка 
ступеня стійкості коріння дерев на схилах) та стійкості конструкцій переходів – 
принаймні раз на рік (осінь),

 – косіння рослинності вздовж огорож для земноводних (смуга шириною не менше 
50 см) – двічі на рік: 20 травня – 15 червня та 1–30 серпня. Скошену біомасу слід 
видалити – її рекомендується використовувати для удобрення ґрунту на поверхні 
великих і середніх переходів,

 – усі відкриті ділянки (трави, трав'янисті рослини) на верхніх і нижніх переходах 
слід регулярно косити – зазвичай два рази на рік,

 – ділянки радіусом мін. 2 м від малих переходів слід регулярно косити – зазвичай 
двічі на рік,

 – скошування не повинно проводитись на ділянках, засаджених листяними порода-
ми дерев (принаймні протягом перших 10 років) – трав’яний покрив є природним 
захистом від вимерзання і зменшує інтенсивність пошкодження саджанців тваринами.
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XX. Проектування переходів для тварин 
та заходів зі зменшення їх смертності 
біля залізниць

1. Бар'єрний вплив залізниць на диких тварин
У випадку залізничної інфраструктури ефект екологічного бар'єру щодо фауни 
формують:

а) фізичний бар’єр, спричинений:
 – штучною зміною рельєфу (насипи та виїмки) – перешкоджають пересуванню всіх 

груп тварин,
 – нерівні поверхні, вкриті щебенем – ускладнюють пересування дрібних тварин,
 – наявність рейок, висота яких ускладнює перехід деяким дрібним тваринам, напри-

клад, жабам,

б) поведінковий бар’єр (відлякування тварин), на який впливають:
 – видалення рослинності з району залізниці та порушення структури рослинних угру-

повань на цій території – бар’єр для перетину колії дрібними травоїдними тваринами,
 – хімічне забруднення залізничних поверхонь внаслідок використання гербіцидів 

як частини технічного обслуговування – відлякуючий і токсичний вплив на дрібних 
тварин,

 – підвищена температура залізничної поверхні та щебеню – відлякуючий вплив на 
холоднокровних тварин, переважно земноводних,

 – шум та світло від руху поїздів – відлякуючий вплив на великих та середніх ссавців,

в) загибель тварин в результаті:
 – зіткнення з поїздами – усі групи фауни,
 – зіткнення з елементами контактної мережі – кажани, птахи,
 – виснаження при спробі перетнути колію – земноводні.

2. Загибель тварин – основні причини
На сьогодні жодна європейська країна не проводила постійного моніторингу аварій/
зіткнень з тваринами на залізницях. Є лише уривчасті дані зі Швейцарії, Нідерландів, 
Німеччини та Північної Америки. У Польщі дані також дуже бідні – як правило, вони 
стосуються випадків, виявлених під час польових спостережень, проведених в рамках 
екологічних досліджень для окремих ділянок залізниць та вражаючих випадків зі-
ткнень з великими ссавцями, які розголошувались у ЗМІ.

Тварини гинуть на будь-якій залізниці, яка не має належним чином спроектова-
них захисних огорож. Кількість аварій завжди буде залежати від інтенсивності руху, 
швидкості поїздів і маршруту самої залізниці, водночас (на відміну від автомобільних 
доріг) існують особливі ситуації, що спричиняють підвищений ризик зіткнення:

 – зимові пересування тварин вздовж та між коліями (у разі двоколійних залізниць),
Копитні користуються залізницями для пересування в періоди високого снігового 

покриву – зокрема, лосі та кабани часто використовують очищені від снігу колії. У разі 
появи поїзда втеча в бік від колій часто буває ускладненою, тому тварина вирішує 
втікати від поїзда, гинучи під його колесами.

 – добування їжі в безпосередній близькості від залізниці.
У разі привабливого рослинного покриву вздовж колій там часто харчуються ко-

питні (особливо козулі). Не зазнаючи жодних відлякуючих ситуацій (між проїздами 
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поїздів), вони поводяться не дуже обережно і помічають появу поїзда запізно, паніку-
ють і часто обирають неправильний напрямок втечі.

Наявні дані про смертність тварин на коліях дозволяють зробити такі висновки:
а) найбільша частка аварій припадає на численні, поширені види – великі і середні 

копитні,
б) існує ряд видів (груп видів) із підвищеною вразливістю до нещасних випадків – 

наприклад, птахів та ссавців – некрофагів.

3. Планування переходів для тварин та заходів  
зі зменшення кількості зіткнень
Аналіз доступних європейських публікацій та досліджень, а також огляд проектних 
рішень на існуючих ділянках залізниць дозволяють сформулювати такі висновки:

 – переходи для великих і середніх тварин біля залізниць, як правило, не проекту-
ються – у Європі є лише близько десятка типових об'єктів (призначених лише для 
тварин); набагато більше існує нижніх переходів комбінованого типу у вигляді ві-
адуків для господарських доріг та мостів над водотоками,

 – переходи для дрібних тварин і земноводних проектуються насамперед як комбі-
новані споруди з водопропусками для водотоків,

 – захисні огорожі – ситуація змінюється залежно від країни (див. таблицю 27) – як 
з точки зору побудови огорож, так і їх параметрів. Наразі єдиним аргументом на 
користь використання огорож є безпека залізничного руху та пасажирів – у випад-
ку із швидкісними залізницями.

Таблиця 27. Використання захисних огорож вздовж швидкісних залізниць у європей-
ських країнах.

Країна Наявність огорожі, підстави застосування Вид огорожі

Німеччина Швидкісні лінії (ІСЕ) огороджуються, якщо 
існує небезпека для залізничного руху 

Відсутні вказівки щодо параметрів 
огорож

Франція

Швидкісні лінії (TGV) мають огороджені 
ділянки, де швидкість поїздів перевищує 
220-230 км/год. Підставою для будівництва 
огорож є безпека залізничного руху

Відсутні вказівки щодо параметрів 
огорож.
Існуючі огорожі мають висоту від 1 до 
понад 2 метрів

Великобританія
Згідно із законом XIX століття, всі залізниці 
повинні бути огороджені

Залежно від місця розташування 
виділяють 3 типи огорож висотою 
1,35–1,80 м

Австрія Відсутні правила застосування огорож –

Незважаючи на багатовікову історію експлуатації швидкісних залізниць у Західній 
Європі, досі жодна країна не розробила єдиних вказівок щодо заходів, спрямованих 
на мінімізацію їх бар'єрного впливу на тварин. Теоретичні підстави є недостатніми 
через те, що дотепер не проводились великі дослідницькі роботи щодо впливу будів-
ництва та експлуатації залізничної інфраструктури на популяції фауни і підтримання 
безперервності оселищ та екологічних коридорів. У цій ситуації важко чітко вказати 
оптимальний варіант заходів, пов’язаних із захистом фауни, який слід здійснювати 
на нещодавно побудованих та модернізованих залізницях у Польщі. Беручи до уваги 
той факт, що більшість запланованих в країні інвестицій стосуються лише незначного 
збільшення швидкості поїздів і того, що дуже складно оптимально встановити локалі-
зацію переходів для тварин у вигляді інженерних споруд – основним методом мінімі-
зації зіткнень слід вважати збереження переходів поверхнею колії.
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Можливі варіанти заходів з мінімізації зіткнень разом із рекомендаціями щодо їх 
застосування в польських умовах представлені в таблиці 28.

Таблиця 28. Можливі варіанти заходів щодо мінімізації впливу залізниць на тварин 
у Польщі.

Опис варіантів Рекомендації щодо за-
стосування Обґрунтування та коментарі

Варіант 1
1. Залізниця без захисних огорож
2. Відмова від будівництва само-

стійних переходів для тварин – 
переходи лише поверхнею колії

3. Адаптація всіх мостів над водо-
токами для виконання функцій 
комбінованих переходів для 
земноводних та ссавців

Варіант рекомендований 
для залізничних ліній, що 
проходять реконструк-
цію та модернізацію без 
втручання у поздовжній 
профіль колії та інженер-
ні споруди із цільовою 
швидкістю руху поїзда 
< 160 км / год

1. Спостереження, проведені на 
окремих ділянках існуючих 
у Польщі залізниць зі швидкістю 
поїздів 120–140 км / год під-
тверджують закордонні дані про 
відсутність значного втручання 
у спосіб користування оселища-
ми та екологічними коридорами 
великими та середніми тваринами 
зі збереженням стабільного рівня 
зіткнень

2. Слід модифікувати залізничне 
покриття, щоб полегшити перехід 
через колії земноводними (пере-
ходи під рейками)

Варіант 2
1. Залізниця без захисних огорож 

або з огорожами для великих 
тварин на коротких відрізках 
для скеровування тварин до 
переходів

2. Переходи для великих та 
середніх тварин поверхнею 
колії – ключове значення

3. Адаптація окремих мостів через 
водотоки та господарських пе-
реїздів для виконання функцій 
комбінованих переходів для 
великих та середніх тварин – 
додаткове рішення

4. Адаптація всіх мостів над водо-
токами для виконання функ-
цій комбінованих переходів 
для земноводних та дрібних 
ссавців.

5. Будівництво переходів для 
дрібних тварин (у тому числі 
земноводних) – самостійних та 
комбінованих з направляючими 
огорожами

Варіант рекомендований 
для всіх залізничних ліній, 
що проходять реконструк-
цію та модернізацію, та 
тих, що будуються з нуля, 
з цільовою швидкістю по-
їзда < 220 км / год.

1. Незалежно від кількості перехо-
дів для дрібних тварин слід здій-
снити модифікацію залізничного 
полотна для полегшення перетину 
колії земноводними (переходи 
під рейками)

2. У разі використання сегментних 
огорож для великих тварин їх 
закінчення повинні знаходи-
тись у місцях, яких тварини явно 
уникають (наприклад, станції), або 
біля споруд, які дозволяють їм 
безпечно перетинати колії.

На огороджених ділянках не можуть 
знаходитись перехрестя з дорогами 
на рівні колії, оскільки це призведе 
до необхідності перервати безпе-
рервність огорожі

Варіант 3
1. Залізниця повністю огороджена.
2. Будівництво переходів для всіх 

груп тварин – кількість та пара-
метри об’єктів, адаптованих до 
умов довкілля та екологічних 
загроз

Цей варіант не слід засто-
совувати до залізниць

Беручи до уваги природні умови 
Польщі та вимоги щодо параметрів і 
щільності переходів для тварин, за-
значений варіант практично немож-
ливо реалізувати без значних впливів 
на довкілля через:

 – відсутність відповідної кількості 
насипів та виїмок для розміщення 
переходів для тварин з необхідни-
ми параметрами,

 – дуже високі інвестиційні витрати 
з огляду на необхідну кількість та 
щільність переходів для тварин
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Фото 159. Захисна огорожа для великих тварин вздовж залізничної лінії E20 у Жепінській Пущі.

3.1. Встановлення локалізації переходу для тварин
Для встановлення місця переходу рекомендується застосовувати ту саму процедуру, 
що і у випадку автомобільних доріг – див. розділ III.

Особливі умови та проблеми з розташуванням переходів на залізницях:
 – наявність електричної тяги – вимагає значного підняття структури верхніх пере-

ходів щодо поверхні землі, що негативно впливає на довжину насипів підходів і 
може впливати на ефективність переходу; у зв’язку з вищевикладеним необхідно 
розташовувати переходи у виїмках (траншеях),

 – відсутність відповідних топографічних умов (високі насипи та глибокі виїмки), що 
дозволяють розміщувати верхні та нижні переходи – в польських умовах більшість 
основних залізниць проходять уздовж довгих ділянок на рівні прилеглої території 
або на низьких насипах (< 2 м) , що унеможливлює будівництво нижніх переходів 
(навіть водопропусків) у місцях, встановлених згідно з екологічними вимогами, і 
суттєво ускладнює правильне розташування верхніх переходів; через малий до-
пустимий нахил залізниць (у випадку магістральних ліній – 6 ‰) практично не-
можливо скорегувати (виправити) перебіг поздовжнього профілю колії з точки 
зору розташування переходів – тим більше, що більшість проектів модернізації 
та реконструкції залізниць, які реалізуються у Польщі, не передбачають жодного 
втручання в поздовжній профіль або лише незначно його змінюють.

3.2. Параметри переходів для тварин
Параметри переходів для тварин при залізницях повинні бути такими ж, як і для доріг, 
водночас порівняно мала ширина перешкоди (навіть у випадку з двоколійними заліз-
ницями) означає, що розміри об’єктів зазвичай не повинні перевищувати допустимі 
мінімальні значення.
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4. Проектування переходів для тварин

4.1. Типові конструктивні рішення 
Під час проектування параметрів, конструкції та облаштування поверхні оточення 
типових переходів для всіх груп тварин слід дотримуватися вказівок та правил, що 
застосовуються до автомобільних доріг – див. розділ X.

Фото 160. Верхній перехід для великих тварин на лінії Е20 – параметри та проектні рішення конструкції 
аналогічні таким для дорожніх об’єктів.

Фото 161. Самостійний нижній перехід для дрібних тварин на залізниці Варшава – Лодзь.
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Фото 162. Комбінований нижній перехід (з підвісною полицею) для дрібних тварин на залізниці 
Варшава – Лодзь.

Фото 163. Комбінований нижній перехід (із підвісною полицею) для дрібних тварин на залізниці 
Варшава – Лодзь.
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Фото 164. Нижній перехід для середніх тварин під розширеним мостом на залізниці Варшава – Лодзь.

4.2 Специфічні рішення для залізниць

4.2.1. Переходи під рейками для дрібних тварин:

а) призначення: забезпечення можливості пересування дрібних наземних тварин 
з обмеженим здібностями до вилізання і подолання вертикальних перешкод (зем-
новодні, деякі види дрібних ссавців та безхребетних), для яких наявність рейок 
(номінальна висота стосованих у Польщі типів рейок 120-172 мм) є значною пере-
шкодою при перетині залізниці,

б) проектні рішення:
 – варіант I – залишення щілин між основою рейки та верхнім краєм шару щебеню 

висотою мін. 10 см; ці щілини виникають спонтанно під час експлуатації колії, од-
нак у рамках реконструкції та модернізації існують тенденції до надмірно висо-
кого засипання рейок щебенем – це не має економічного обґрунтування і є еко-
логічно шкідливим,

 – варіант II – залишення щілин між основою рейки та верхнім краєм шару щебеню 
висотою щонайменше 10 см з додатковим насипанням доріжок з дрібнозернисто-
го заповнювача, що полегшує пересування дрібних тварин (див. мал. 67),

 – варіант III – залишення щілин між основою рейки та верхнім краєм шару щебеню 
висотою щонайменше 10 см із використанням бетонних або сталевих жолобів для 
полегшення пересування дрібних тварин (напівкруглий або прямокутний переріз 
жолоба) (див. мал. 68),
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Фото 165. На кожній ділянці залізниці, що стикається з оселищами земноводних, слід залишити щілини 
під рейками.

Рейка

Шпала

Полімерний
або бляшаний

обмежувач

Полімерний
або бляшаний

обмежувач

Піщана підсипка
(мін. 3 см)

Піщана підсипка
(30 мм)

200 mm

Малюнок 67. Доріжки під рейками засипані піском – концепція Jacobs Polska.

Малюнок 68. Схема жолоба (бетонного, стального) під рейками (за матеріалами: Iuell et all 2005).
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в) локалізація:
 – переходи під рейками повинні бути розташовані на всіх ділянках залізниць без 

переходів для дрібних тварин або з переходами у вигляді водопропусків без охо-
ронно-направляючих огорож для земноводних та дрібних ссавців,

 – у разі зіткнення залізниці з маршрутами сезонної міграції земноводних та перети-
ну всіх заболочених ділянок рекомендується використовувати переходи варіантів 
II та III,

 – переходи під рейками повинні охоплювати всю ширину перетнутих шляхів мігра-
ції земноводних і виконуватись таким чином, щоб рішення варіанту II охоплювало 
весь відрізок зіткнень. Крім того, вводяться жолоби (варіант III), розташовані на 
відстані 30 – 50 м один від одного,

 – переходи варіанту I слід використовувати вздовж усіх ділянок залізниці, що прохо-
дять через оселища земноводних і дрібних ссавців – щілини на довжині не менше 
5 м та на віддалі не більше 500 м одна від одної.

4.2.2. Настанови щодо проектування верхніх переходів на залізницях

Через несприятливі умови рельєфу верхні переходи повинні розташовуватися в міс-
цях, де залізниця проходить відносно неглибокими виїмками або на рівні навколиш-
нього рельєфу. Через необхідність обмеження висоти переходів над рівнем землі та 
наявність супутніх об’єктів слід враховувати такі проектні рішення:

 – відстань між тяговими стовпами – верхні переходи повинні розташовуватися без-
посередньо над тяговою мережею, між верхніми краями стовпів, за винятком дуже 
глибоких виїмок ( > 6,0 м), які дозволяють будувати переходи над стовпами плав-
ною дугою; відстань між стовпами слід пристосувати до параметрів (ширини) та 
геометрії переходу – на практиці максимально можлива ширина верхнього пере-
ходу між стовпами становить приблизно 40 м,

 – лінія нетягових потреб (ЛНП) зазвичай монтується над несучими канатами тягових 
дротів і вимагає використання ізоляції («кабелювання») та проходження під віаду-
ком верхнього переходу,

Фото 166. Відповідна інтеграція в оточення верхніх переходів вздовж лінії Е20 вимагала в т.ч. корекції 
відстані між тяговими стовпами, корекції дренажу підрейкового простору та реконструкція лінії ЛНП.
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 – дренаж підрейкового простору (бічні рови) – їх безперервність повинна підтриму-

ватися під віадуком, що становить перехід; перебіг ровів у переході слід скоригу-
вати таким чином, щоб вони були якомога ближче до залізниці і не збільшували 
прольоти переходу,

 – переходи для тварин не повинні розташовуватися над прольотами ліній напруги, 
роз’їздами, поблизу семафорів і в місцях, де розташовані прилади і обладнання 
контролю дорожнього руху.

5. Обмеження бар’єрного ефекту дренажної мережі
а) опис проблеми:

 – рови, зміцнені стрімкими збірними бетонними каналами («краківські лотки»), є 
повною перешкодою для руху земноводних, плазунів та деяких дрібних ссавців. 
Тварини, що потрапили в ці рови, рухаються вздовж укріплених канав і гинуть від 
виснаження або потрапляють у дренажні / каналізаційні колодязі.
 

б) методи вирішення:
 – відмова від зміцнення русел та схилів ровів – рекомендується проектувати рови 

з трав'яним покривом скрізь, де це дозволено технічними регламентами,
 – каналізування ровів (підземні трубопроводи, водопропуски) – у районах посиле-

ного пересування тварин (наприклад, поблизу переходів для тварин) відкриті рови 
слід каналізувати, забезпечуючи тим самим безперебійний рух усіх видів фауни,

 – поверхневі перекриття – слід використовувати в ситуаціях, подібних до каналізу-
вання ровів; виготовлені з суцільних бетонних плит, вкритих шаром мінеральної 
та родючої землі,

 – використання неглибоких бетонних лотків, які дозволяють тваринам самостійно 
виходити з ровів і перетинати лінійний дренаж – рекомендовані «словацькі лот-
ки» із заокругленим дном і максимальним нахилом бічних стінок (незалежно від 
висоти) 1: 1,25 (див. рис. 69); цей тип лотків слід використовувати на кожній ділянці 
новозбудованих та модернізованих ліній, де є потреба укріпити рови.

макс. 45°

Параболічний нижній профіль
малий кут нахилу стінок

Малюнок 69. Поперечний переріз лотка типу „словацький”.

 – модифікація глибоких бетонних каналів («краківські лотки»),
У разі існуючих залізниць з канавами, укріпленими глибокими лотками, необхідно 

застосовувати спеціальні рішення, що дозволяють вільний вихід тварин назовні. Такі 
рішення слід застосовувати на всіх ділянках перебігу залізниці через оселища та мі-
граційні шляхи земноводних і дрібних ссавців – не рідше, ніж 1 об’єкт на 200 м. У разі 
перетину шляхів міграції земноводних слід будувати принаймні 1 об’єкт через кожні 
30 м. На малюнках 70–73 представлено схеми рішень, розроблених та впроваджених 
компанією АТ PKP PLK 
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Збірний елемент зі зменшеним
нахилом бічних стінок

Лоток

Лоток

Вигляд зверху Поперечний
переріз

Малюнок 70. Залізобетонні пандуси, перпендикулярні до осі канави (малюнок підготовлений на основі 
польових спостережень).

Вигляд зверху Поперечний переріз

1. Збірний бетонний пандус
2. Накриття з бетонної плити
3. Жолоб “Краківський лоток”
4. Отвір у бокій стінці лотка
5. Рівень землі

1

1 2

23

3
4

5
1

Малюнок 71. Залізобетонні пандуси, паралельні до осі канави (малюнок підготовлений на основі 
польових спостережень).

Вигляд зверху

Поперечний переріз

Поздовжній переріз

Стінка лотка

Збірний бетонний
пандус

Малюнок 72. Залізобетонні пандуси, встановлені всередині канави (малюнок підготовлений на основі 
польових спостережень).
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Щебінь

крупний гравій

Проточна труба –
діаметр 160-200 мм, 

довжина 300 см

Стінка лотка

Малюнок 73. Пандуси всередині канави у вигляді призми зі щебеню з проточною трубою (малюнок 
підготовлений на основі польових спостережень).

6. Інші методи зменшення кількості зіткнень та загибелі тварин

6.1. Дефлектори звуку типу UOZ-1
а) призначення:

 – зменшення зіткнень за участю копитних та хижих ссавців.

б) технічні та конструктивні рішення:
Одинарний пристрій має форму циліндра висотою близько 110 см і діаметром 

близько 30 см, він встановлюється в безпосередній близькості від залізничної лінії 
на бетонному фундаменті. Пристрої монтуються групами, на відстані 70 м, почергово 
з обох сторін залізниці. Пристрій оснащений електроакустичними головками.

Дія заснована на відтворенні гучних звукових попереджувальних сигналів, вико-
ристовується послідовність звуків різних видів тварин (дикі та домашні ссавці, птахи), 
які мають попереджувальний характер і мотивують тварин залишити залізницю. Від-
творення послідовності звуків спрацьовує автоматично перед наближенням потяга і 
закінчується після його проходження, тривалість відтворення становить 1-3 хв – за-
лежно від умов руху, в т.ч. швидкості поїзда.

в) особливі характеристики:
Пристрій UOZ-1 є інноваційним у світовому масштабі. Наразі були проведені лише 

попередні дослідження ефективності, які підтвердили факт відлякування копитних і 
лисиць.

Існує ряд потенційних екологічних загроз, пов’язаних з роботою пристроїв, які слід 
усунути в ході відповідних наукових досліджень, зокрема:

 – відсутність знань про фактичні наслідки функціонування UOZ-1 для популяцій, зо-
крема вплив на погіршення оселищних умов, спосіб використання території окре-
мими особинами, інтенсивність та напрямки руху тварин, підтримання природних 
добових циклів – у тому числі часу циклічних міграцій в межах оселищ,

 – створення значного поведінкового бар'єру для особин, які мігрують на великі від-
стані (тобто тварин, які зазвичай перетинають залізницю лише один раз у житті і 
ще не контактували з пристроями UOZ-1) – їх ефективне відлякування може при-
звести до того, що вони взагалі не перетнуть залізницю, що змінить напрям поши-
рення виду,

 – відсутність знань щодо впливу на популяції великих хижаків – особливо вовків і 
рисей – щодо погіршення оселищних умов та напрямків руху; слід мати на увазі, 
що ці тварини мають дуже хороший слух, а райони їх проживання зазвичай мають 
низький рівень акустичного фону – це робить вказані види чутливими до будь-
яких зовнішніх шумів навіть з дуже великих відстаней,
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 – відсутність знань про довгострокову ефективність відлякування з точки зору здат-
ності видів до пристосування.
Всі аналізи впливу пристроїв UOZ-1 повинні враховувати той факт, що при велико-

му транспортному навантаженні на двоколійну магістраль загальний час відтворення 
звуків триватиме від декількох до навіть кільканадцяти годин на добу – зараз у Поль-
щі навантаження на деяких лініях становить понад 200 поїздів (в обидві сторони) на 
день (що складає загальний час відтворення звуків 200–600 хвилин), а цільове на-
вантаження (нові ділянки або наявні після модернізації) може перевищувати 400 по-
їздів – час звучання може складати 400–1200 хвилин/добу. Вже зараз на найбільш 
навантажених лініях використання UOZ-1 суперечить основній ідеї методу – корот-
кому часу звучання на тлі тривалої тиші, що має ключове значення для заспокоєння 
тварин до рівня, який дозволяє їм перетнути залізницю.

Пристрої UOZ-1 також спричиняють соціальні конфлікти з мешканцями розташова-
них поблизу залізниці населених пунктів. Непорозуміння виникають через відтворен-
ня гавкання собак, що викликає тривогу у домашніх псів (також вночі) і невдоволення 
їх господарів і сусідів. На сьогодні детального аналізу соціальних наслідків роботи 
пристрою не проводилось.

Вищезазначені аргументи означають, що пристрої UOZ-1 не слід використовувати 
(поки не будуть проведені надійні екологічні дослідження на рівні популяції) через 
ризик завдання шкоди довкіллю.

6.2. Світлові відлякувачі (відбивачі, дзеркала, «вовчі очі»)
а) призначення:

 – зменшення зіткнень з участю копитних.

б) технічні та конструктивні рішення:
 – встановлення світловідбиваючих елементів (зазвичай у вигляді готових модулів, 

наприклад, Swareflex) на окремих стовпах, захисних огорожах або деревах,
 – дія полягає у підсиленні та відбитті світла, що надходить від фар локомотивів, на-

зовні залізниці в напрямку наближення тварин і осліплення їх; зазвичай викорис-
товують рішення, що випромінюють червоне, зелене та оранжеве світло.

в) особливі характеристики:
 – незважаючи на десятиліття використання вищезазначених рішень (деякі ділянки 

доріг у Європі та Північній Америці) – відсутні чіткі докази, що підтверджують їх 
екологічну ефективність,

 – ефективність рішення є низькою в період сутінків і світанку, тобто під час найбільш 
інтенсивного руху копитних у денному циклі,

 – рішення вимагає складних операцій технічного обслуговування – точне налашту-
вання пристроїв, очищення прозорих поверхонь,

 – високий рівень крадіжок та вандалізму з обмеженими можливостями запобігання.
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Таблиця 26. Схема створення позначень для основних типів переходів для тварин.

Назва

Часткові позначення
Повне  

позначенняСпільне  
позначення

Тип  
конструкції

Призна-
чення Функції

Верхній перехід  
для великих тварин

ПТ

В

в

- ПТВв

Верхній комбінований перехід 
для великих тварин к ПТВВк

Верхній перехід  
для середніх тварин

с

- ПТВс

Верхній комбінований перехід 
для середніх тварин к ПТВск

Нижній перехід  
для великих тварин

Н

в

- ПТНв

Нижній комбінований перехід 
для великих тварин к ПТНвк

Нижній перехід  
для середніх тварин

с

- ПТНс

Нижній комбінований перехід 
для середніх тварин к ПТНск

Перехід для дрібних тварин 
(водопропуск) - д - ПТд

Перехід для земноводних 
(водопропуск) - з - ПТз

Тип конструкції: В – верхній, Н – нижній,
Призначення: в – великі тварини, с – середні тварини, д – дрібні тварини, з – земноводні,
Функції: – екологічна, к – комбінована.
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Посібник з проектування переходів для тварин та заходів 
зі зменшення смертності фауни на дорогах.
Будівництво переходів для тварин протягом багатьох років є найважливішим та широко 
використовуваним методом мінімізації негативного впливу доріг на живу природу. Через 
високу природну значимість та значні витрати на будівництво переходів слід докласти 
максимум зусиль, щоб побудовані об’єкти були максимально ефективними. На кожному 
етапі планування, проектування, а також будівництва та обслуговування переходів слід 
враховувати специфіку цих об’єктів щодо інших інженерних споруд, що випливає з ви-
мог та уподобань окремих видів тварин, для яких вони призначені. Кільканадцятирічний 
досвід будівництва переходів для тварин у Польщі однозначно свідчить про те, що ці 
споруди є складними у реалізації, а впровадження оптимальних рішень неможливе без 
конструктивного діалогу між природоохоронцями та інженерами.

Намір авторів полягав у тому, щоб зробити цю публікацію корисним інструментом 
для всіх організацій та установ, які беруть участь у розробці екологічної та проектної 
документації, а також приймають адміністративні рішення, необхідні для здійснення 
дорожніх інвестицій.

Публікація підготовлена   в рамках проекту «Захист територій оселищ та екологіч-
них коридорів дикої фауни вздовж автомобільних доріг у Польщі», який реалізується 
Асоціацією «Майстерня для всіх істот» за кошти Фонду для НУО у співпраці та під 
патронатом Генерального Директора охорони довкілля.
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