
Konferencja: 

„Ochrona dziko Ŝyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych  
(drogi i linie kolejowe) w Polsce” 

Łagów, 24-26.09.2007 
 

Program  
 
24 wrzesie ń 
 
17.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
 
19.00 Kolacja 
 
 
25 wrzesie ń 
 
7.30 Śniadanie 
 
8.30 Powitanie uczestników 
 
8.45 – 14.30 Sesja referatowa 
 
Wpływ inwestycji transportowych na populacje zwierząt oraz metody ograniczania  
negatywnego oddziaływania dróg na przyrodę. 
 Prof. Włodzimierz Jędrzejewski - Zakład Badania Ssaków PAN. 
 
Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duzych ssaków w Polsce.                                 
Dr Sabina PieruŜek-Nowak, Mgr inz. Robert W. Myslajek - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk". 
 
Prawne podstawy i mechanizmy ochrony dziko Ŝyjących zwierząt wzdłuŜ inwestycji liniowych 
w Polsce. Mgr Marcin Pchałek. 

Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym.                                            
Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie.                                                                                               
Prof. Adam Wysokowski, Mgr inŜ. Anna Staszczuk, InŜ. Wojciech Bosak; Uniwersytet Zielonogórski. 
 
Optymalne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy budowie przejść dla zwierząt.               
Mgr inŜ. Barbara Bednarek, Mgr inŜ.. Piotr Tomala, Dr inŜ. Leszek Janusz - Viacon Polska. 
 
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa. 
 
Optymalny model postępowania przy ustalaniu lokalizacji przejść dla zwierząt. 
Mgr Rafał Kurek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. 
 
Podstawowe problemy związane z planowaniem przejść dla zwierząt w trakcie 
przygotowywania inwestycji drogowych.  
Mgr Piotr Ochnio, Biuro Przygotowania Inwestycji GDDKiA. 
                               
Ustalanie lokalizacji i dobór parametrów przejść dla zwierząt – problemy i "dobre praktyki" 
w projektowaniu. 
Mgr Daniel Maranda, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM. 
 
 



Ochrona dziko Ŝyjących zwierząt w projektach modernizacji linii kolejowych. 
Biuro Ochrony Środowiska PLK.S.A. 
 
Monitoring przyrodniczy realizacji inwestycji drogo wych jako kluczowego zagroŜenia dla 
ochrony róŜnorodności biologicznej w Polsce.  
Mgr Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 
  
14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa 
 
15.30 - 18.00 Dyskusja tematyczna 
 
Proponowana tematyka: 
- problemy planowania i projektowania przejść dla zwierząt na róŜnych etapach 
przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych;  
- powołanie zespołu ekspertów zajmujących się tematyką przejść dla zwierząt na szczeblu 
centralnym; 
- problemy merytorycznej współpracy na linii: inwestorzy-projektanci-przyrodnicy; 
- uynikanie i rozwiązywanie konfliktów wynikaj ących z ochrony dziko Ŝyjących zwierząt 
wzdłuŜ inwestycji liniowych; 
- dodatkowe pytania do wygłoszonych referatów. 
 
19.00 Kolacja 
 
 
26 wrzesie ń 
 
7.30 Śniadanie 
 
8.30 - 14.30 Wycieczka techniczna: 
 
- linia kolejowa E20 - wizytacja budowanych przejść dla zwierząt na odcinku: Rzepin-
Kunowice; 
- autostrada A2/DK 2 - wizytacja wybranych miejsc kolizji z obszarami siedliskowymi Natura 
2000 i korytarzami ekologicznymi na odcinku: Trzciel - Torzym.    
 
15.00 Obiad 
 
16.00 Wyjazd uczestników 


