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Zapraszamy na kolejną edycję kursu dotyczącego metod oceny stanu 
ekologicznego rzek i jezior w oparciu o makrofity dla zaawansowanych. 

Program tegorocznego kursu, w stosunku do poprzednich edycji, został 
zmieniony i poszerzony o elementy związane z obsługą narzędzi 
bazodanowych związanych z metodą rzeczną oraz kwestii oceny 
badań wykonywanych w latach 2007-2010. Podczas kursu zaplanowane 
są również dwugodzinne warsztaty, dające możliwość konsultacji 
taksonomicznych oraz weryfikacji przywiezionego materiału 
botanicznego. 

Wykłady realizowane będą przez zespół Katedry Ekologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy udziale 
wykładowców Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie i Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia: 

� uzyska umiejętność identyfikacji wielu gatunków makrofitów 

występujących w wodach stojących i płynących w Polsce (uwzględnione 

są m.in. rdestnice, włosieniczniki, turzyce, mszaki, ramienice i inne 

glony strukturalne), 

� będzie potrafił przeprowadzić klasyfikację stanu ekologicznego rzek i 

jezior z wykorzystaniem indeksów MIR oraz ESMI, 

� pozna problemy wdrażania do monitoringu polskich metod oceny stanu 

ekologicznego rzek i jezior wykorzystujących makrofity, 

� będzie miał możliwość weryfikacji przywiezionego materiału 

botanicznego dzięki konsultacjom ze specjalistami oraz innymi 

uczestnikami kursu, 

� pozna nowo wprowadzone elementy metodyczne rzecznych i jeziornych 

metod makrofitowych, 

� uzyska certyfikat uczestnictwa. 

 
 
 



Program kursu 
 

 
Dzień I (Środa 7.09.11) 

10.00 – 11.00: Rejestracja 

11.00 – 13.00: Metoda rzeczna z omówieniem weryfikacji danych za lata 2007-

2010 – wykład połączony z konsultacjami 

13:00 - 14:00: Obiad 

14.00 – 18.00: Rozpoznawanie makrofitów w grupach ćwiczeniowych 

(mszaki/rośliny naczyniowe) 

 

 

Hol Wydziału 

Sala 111 

 

Restauracja 

Sale Katedry 

 

Dzień II (Czwartek 8.09.11) 

  9.00 – 11.00: Rozpoznawanie makrofitów w grupach ćwiczeniowych 

(ramienice/konsultacje indywidualne) 

11.00 – 11.30: Przerwa kawowa 

11.30 – 13.30: Rozpoznawanie makrofitów w grupach ćwiczeniowych 

(ramienice/konsultacje indywidualne)  

12.30 – 13.30: Obiad 

13.30 – 14.30: Wykład nt. metody jeziornej połączony z konsultacjami 

14.30 – 18.00: Wyjazd terenowy  

 

Sale Katedry 
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Sala 111 

 

 

Dzień III (Piątek 9.09.11) 

  8.00 –  9.45: Organizacja badań makrofitowych w WIOŚ 

  9.45 –10.30: Konsultacje indywidualne  

10.30 – 11.30: Rozpoznawanie makrofitów w grupach ćwiczeniowych 

(rdestnice/ glony) 

11.30 – 12.00: Przerwa kawowa 

12.00 – 13.00: Rozpoznawanie makrofitów w grupach ćwiczeniowych 

(rdestnice/glony)  

13.00 – 14.00: Metoda rzeczna - obsługa narzędzi bazodanowych 

14.00 – 14.30: Obiad 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie kursu 
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KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE WYNOSI 900 zł 

 

OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 
subkonto 293.503 z dopiskiem MAKROFITY, Imię i Nazwisko 

 
OPŁATA OBEJMUJE: 

- uczestnictwo w kursie, 

- materiały szkoleniowe, 

- wyjazd terenowy, 

- konsultacje indywidualne, 

- obiady, 

- certyfikat uczestnictwa w kursie. 

 

Koszty dojazdu do Poznania i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie. Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim 

znajdującym się około 5 minut od miejsca prowadzenia zajęć. 

 

Uczestnicy kursu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
 
 

TERMINY: 

Zgłoszenie uczestnictwa:           30.08.2011 

Komunikat nr 2 (informacje szczegółowe):            01.09.2011 

Wpłata oraz przesłanie potwierdzenia przelewu:     01.09.2011  

Kurs:              7-9.09.2011 

 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: 

mgr inż. Marta Szwabińska – sekretarz kursu 
tel. 61 846 65 17, tel. kom. 601 692 065   

fax 61 846 65 10 
e-mail: marsza@up.poznan.pl 

 

ADRES ORGANIZATORÓW: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 

 
Aktualne informacje dostępne w internecie: 

http://www.up.poznan.pl/keios/  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Kurs naukowo-szkoleniowy dla zaawansowanych 

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego rzek i jezior 

Poznań, 7-9 września 2011 roku 

 
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem (pod numer 61 846 65 10) 
lub e-mailem (na adres: marsza@up.poznan.pl) 
Dodatkowe informacje i zmiany: Marta Szwabińska, tel. 61 846 65 17, tel. kom. 601 
692 065   
 
Termin przysyłania zgłoszeń:  30 sierpnia 2011 roku 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

 
 

                                                   …………………………... 

                                                             Podpis uczestnika 
nie wymagany przy przesyłaniu e-mailem 

Imię i nazwisko uczestnika  

Nazwa firmy/instytucji  

Adres firmy/instytucji  

NIP  

Telefon  

Fax (nieobowiązkowy)  

E-mail  

Dane do faktury  
(jeśli inne niż w/w) 

 

Wymagania dietetyczne Nie/Tak (jakie?) 

Rezerwacja akademika 
(nie obowiązkowa) 

Nie/Tak   
- data przyjazdu: 
- data wyjazdu: 
- pokój 1-osobowy / 2-osobowy  
                            (nazwisko współlokatora) 
 
 


