
 
 

 
   

 

 

 

ZAPROSZENIE  
 

Kurs naukowo-szkoleniowy z cyklu: 

Ocena stanu środowiska na obszarach NATURA 2000 

 

Kurs II: 

Inwentaryzacja siedlisk łąkowych i bagiennych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

komunikat nr 1 
Poznań, 9 – 12 maja 2011 r. 

 
 



Szanowni Państwo! 
 

Inwentaryzacje przyrodnicze są podstawą przy realizacji przedsięwzięć. Prawidłowo 

przeprowadzona inwentaryzacja to źródło wiedzy o bioróżnorodności badanego obszaru 

(np.: terenu wokół inwestycji, gminy, województwa, obszaru NATURA 2000). Inwentaryzacja 

dotyczy zarówno przyrody ożywionej (flora, fauna) jak i wybranych elementów przyrody 

nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta 

rzeczne, wodospady itp.). 

 Podstawą prac inwentaryzacyjnych jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie w 

terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. 

Dopiero takie rozpoznanie terenowe powinno być podstawą dalszych działań. 

Proponujemy Państwu udział w kursie, będącym drugim z cyklu szkoleń na temat 

„Ocena stanu środowiska na obszarach NATURA 2000”. Ma on na celu przybliżenie 

tematyki inwentaryzacji przyrodniczych poprzez organizację zajęć terenowych 

ukierunkowanych na praktyczną identyfikację elementów przyrodniczych. Tematyka 

kursu obejmie zapoznanie się z następującymi elementami przyrody ożywionej: ptaki 

gniazdujące i przelotne w okresie wiosennym oraz roślinność siedlisk łąkowych i bagiennych. 

Kurs realizowany jest przez kadrę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz ekspertów 

zewnętrznych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji 

przyrodniczych. 

W trakcie niniejszego kursu przedstawiona zostanie problematyka inwentaryzacji 

przyrodniczych wybranych roślin i ptaków na obszarach NATURA 2000 w okresie 

wiosennym. Wykłady i zajęcia kameralne prowadzone będą w Leśnym Ośrodku 

Szkoleniowym w Puszczykowie, natomiast zajęcia terenowe – m.in. w Rogalińskim Parku 

Krajobrazowym oraz Wielkopolskim Parku Narodowym. 

 

Po ukończeniu kursu: 

 uzyskają Państwo certyfikat uczestnictwa w kursie  

 będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu identyfikacji wybranych ptaków 

gniazdujących i przelotnych w okresie wiosennym oraz roślinności siedlisk 

łąkowych i bagiennych. 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA* 

 

9 maja 2011 (poniedziałek) 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:30 Otwarcie szkolenia i wykład wprowadzający 

10:30 – 12:00 Podstawy inwentaryzacji siedlisk NATURA 2000 (inwentaryzacja roślin) - wykład 

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa 

12:15 – 14:00 Podstawy inwentaryzacji siedlisk NATURA 2000 (inwentaryzacja ptaków) - wykład 

14:00 – 15:00 Obiad 

15:00 – 18:00 Identyfikacja ptaków i roślin – warsztaty (praca w grupach) 

10 maja 2011 (wtorek) 

9:00 Wyjazd w teren 

9:00 – 13:00 Zajęcia terenowe – roślinność i ptaki siedlisk podmokłych i łąkowych (w grupach) 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00 – 17:00 Zajęcia terenowe – roślinność i ptaki siedlisk podmokłych i łąkowych (w grupach) 

Od 17:00 Ognisko 

11 maja 2010 (środa) 

9:00 Wyjazd w teren 

9:00 – 13:00 Zajęcia terenowe – roślinność i ptaki siedlisk podmokłych i łąkowych (w grupach) 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00 – 17:00 Zajęcia terenowe – roślinność i ptaki siedlisk podmokłych i łąkowych (w grupach) 

17:00 Powrót do Poznania 

12 maja 2010 (czwartek) 

9:00 – 11:00 Metodyka prowadzenia badań terenowych na obszarach NATURA 2000 

11:00 – 13:00 Egzamin – identyfikacja wybranych roślin i ptaków 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00 -14:30 Zakończenie kursu 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

 

 

 

 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA: 

Kurs odbywać się będzie w Puszczykowie (Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie),  

ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo oraz w terenie (szczegóły w programie). 

 

Koszt kursu wynosi 1350 zł BRUTTO od osoby. 

 

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, wyżywienie, nocleg, wyjazdy terenowe, konsultacje 

indywidualne, materiały, certyfikat uczestnictwa. 

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo we własnym zakresie zorganizować sobie wyżywienie 

i\lub noclegi koszty kursu ulegną zmianie i przedstawiają się następująco: 

 Koszt kursu bez wyżywienia LUB bez noclegów: 1150 zł BRUTTO 

 Koszt bez wyżywienia ORAZ bez noclegów 900 zł BRUTTO. 

 

W ramach kursu organizowane są również dwa dodatkowe dwudniowe wyjazdy terenowe w 

lecie (lipiec) i wczesną jesienią (wrzesień). Koszt jednego wyjazdu to 500 zł BRUTTO. 

Informacja o wyjazdach będzie rozesłana w oddzielnym komunikacie. 

 

TERMINY: 

Zgłoszenie uczestnictwa: 31.03.2011 

Komunikat nr 2 (informacje szczegółowe): 01.04.2011 

Wpłata: 31.03.2011 

Kurs: 9-12.05.2011 

 

OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO: 

EkoOcena Biuro Projektowe 

ul. Raszyńska 35/43 60-135 Poznań 

Bank Zachodni WBK S.A. 

30 1090 1346 0000 0001 1450 6515 

z dopiskiem „inwentaryzacje” 

 

ZGŁOSZENIA: 

dr inż. Tomasz Zgoła – Sekretarz Kursu 

tel.: 061 8466524 lub 061 8466510 

tel.kom. 502 639 399 

e-mail: t.zgola@eko-ocena.pl 

 



ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

 

 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 

 

 

 

EkoOcena Biuro Projektowe s.c. 

 

 

 

 

 

 

 

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju 

 

 

 

 


