
Ostatnie cztery konferencje były poświę-
cone konstrukcjom przepustów i przejść 
dla zwierząt w budownictwie drogowym 
i kolejowym. Prezentowana w czasie tych 
spotkań tematyka nieodmiennie spo-
tykała się z  dużym zainteresowaniem, 
a w ostatniej konferencji w 2011 r. wzięło 
udział ponad 120 specjalistów z branży 
(przedstawicieli inwestorów, projektantów, 
wykonawców oraz administracji, w tym 
samorządowej).

Poprzednia edycja konferencji umożliwiła 
szeroką i swobodną wymianę doświadczeń 
na temat przepustów i przejść dla zwierząt 
pomiędzy jej uczestnikami. Dyskusja ta po-
zwoliła również na omówienie kierunków 
dalszego rozwoju przedmiotowej proble-
matyki. Na zakończenie organizatorzy wraz 
z uczestnikami jednoznacznie stwierdzili, że 
część zagadnień nie została wyczerpana. 
W szczególnej mierze dotyczyło to aspek-
tów związanych z przejściami dla zwierząt.

Wszyscy zabierający głos w dyskusji pod-
kreślali, jak ważną sprawą jest połączenie 
trwałości obiektów z wymogami ekologii. 
W zakresie projektowania tych konstrukcji 
dyskutanci poruszyli ważny problem braku 
jednoznaczności w zakresie przepisów i nor-
malizacji, jak i trudności w uzgadnianiu do-
kumentacji.

Przepusty i  przejścia dla zwierząt są 
istotne z uwagi na realizowane i planowane 
inwestycje w zakresie infrastruktury komu-
nikacyjnej oraz sukcesywne podnoszenie 
standardów jej utrzymania. Jak wielokrot-
nie podkreślał organizator konferencji, prof. 
UZ dr hab. Adam Wysokowski, przepusty 
w ciągach komunikacyjnych są jak „młodsi, 
mniejsi, a przez to słabsi bracia mostów”. 
Dlatego też najprawdopodobniej z  tego 
powodu poświęca się tym obiektom mniej 
uwagi. Wystarczy porównać liczbę publi-
kacji, które ukazują się na temat mostów, 
z liczbą materiałów poświęconych przepu-
stom i przejściom dla zwierząt. Na tej pod-
stawie można zauważyć, że istnieje luka 
informacyjna w tym zakresie.

Organizatorzy proponują, aby w czasie 
obrad tegorocznego spotkania omówić 
m.in. następujące aktualne zagadnienia 
z zakresu dróg kołowych i linii kolejowych:
• zagadnienia teoretyczne, metody obli-

czeń i badania przepustów,
• zagadnienia materiałowe i  wykonaw-

stwo, w tym coraz częściej stosowane 
technologie bezwykopowe,

• problem napraw, rekonstrukcji, wzmac-
niania i utrzymania przepustów,

• przejścia dla zwierząt w kontekście eko-
logii (projektowanie, budowa, wyposaże-
nie, monitorowanie, wytyczne i aspekty 
prawne),

• stan wdrożenia Eurokodów dla konstruk-
cji przepustów i  przejść dla zwierząt, 
w tym dla konstrukcji gruntowo-powło-
kowych,

• sposoby prowadzenia inwestycji, w tym 
procedury projektuj i buduj.
Odbędzie się również specjalna Sesja 

Dyskusyjna pozwalająca na swobodną 
wymianę myśli i doświadczeń oraz pre-
zentację proponowanych, przyszłościo-
wych rozwiązań na temat przedmiotowej 
problematyki.

Tak więc już teraz zapraszamy na kolejne, 
tradycyjne świąteczne spotkanie specjali-
stów z zakresu dróg i mostów w Żmigrodzie, 
11–12 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje będą sukcesyw-
nie podawane na stronie internetowej or-
ganizatorów (adresy podane poniżej) oraz 
w branżowej prasie technicznej.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tego-
roczna konferencja zgromadzi – podobnie 
jak poprzednie – liczne grono specjalistów, 
a jej wyniki będą równie owocne.

Komitet Organizacyjny
Infrastruktura Komunikacyjna
Badania – Szkolenia – Konsulting Sp. z o.o.
ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród
tel. i fax: 71 385 31 00 
kom. 603 97 44 17 
e-mail: infra-kom@infra-kom.eu

Już od 1999 r. w Żmigrodzie w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane są kon-
ferencje naukowo-techniczne o tematyce drogowo-mostowej. Tradycyjnie dotyczą one 
aktualnych zagadnień z  zakresu szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej. 
Konferencje odbywają się co dwa lata. Miło poinformować, że w tym roku będzie kolejne 
spotkanie z tego cyklu, zaplanowane na 11–12 grudnia (środa – czwartek).
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