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Zapraszamy na trzynastą edycję kursu dotyczącego metod oceny stanu 

ekologicznego wód płynących w oparciu o makrofity, przygotowującego w sposób 

kompleksowy do oceny stanu ekologicznego rzek wg wymagań Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Kurs pozwala także na zdobycie umiejętności potrzebnych do 

identyfikacji wodnych siedlisk chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej. 

Uwaga, nowa formuła kursu! 

Program tegorocznego kursu, w stosunku do poprzednich edycji, został zmieniony i 

poszerzony o elementy związane z obsługą internetowej makrofitowej bazy 
danych GIOŚ oraz portalu wspomagającego metodę, opracowanego na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Będą również poruszone kwestie oceny 
badań wykonywanych przez WIOŚ w latach 2007-2010. Podczas kursu zajęcia 
terenowe realizowane będą na innych rzekach niż w poprzednich latach. W 

obecnym roku w ramach kursu podstawowego zaplanowane są dwugodzinne 

warsztaty, podczas których będzie możliwość  konsultacji taksonomicznych 
oraz weryfikacji przywiezionego materiału botanicznego.  

W ostatnim dniu kursu zaprezentowana będzie (opcjonalnie dla zainteresowanych 

uczestników) klasyfikacja zbiorowisk wodnych wykorzystywana obecnie w ochronie 

przyrody wg wymagań Dyrektywie Siedliskowej i sieci Natura 2000. 

 

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia: 

� uzyska umiejętność identyfikacji kluczowych gatunków makrofitów dla oceny 
stanu ekologicznego wszystkich typów wód w Polsce (uwzględnione są rośliny 
naczyniowe oraz mszaki i glony strukturalne) 

� będzie miał możliwość weryfikacji przywiezionego materiału botanicznego 
dzięki konsultacjom ze specjalistami oraz innymi uczestnikami kursu, 

� będzie umiał zastosować w praktyce Makrofitową Metodę Oceny Rzek 
(MMOR) w zróżnicowanych warunkach terenowych,  

� potrafi przeprowadzić klasyfikację stanu ekologicznego  wszystkich typów 
rzek w Polsce z wykorzystaniem indeksu MIR, 

� uzyska umiejętność obsługi internetowych narzędzi do wprowadzania i 
gromadzenia danych, 

� uzyska certyfikat uczestnictwa, 

W przypadku skorzystania z dodatkowych zajęć dotyczących systematyki 
zbiorowisk wodnych w ujęciu fitosocjologicznym, uczestnicy uzyskają umiejętność  
identyfikacji siedlisk wodnych na potrzeby Dyrektywy Siedliskowej i sieci Natura 
2000. 



 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU 
 
5 lipca (wtorek) 
 

10.00 – 11.00   Rejestracja 
11.00 – 12.30 Otwarcie kursu i wykłady wprowadzające 
13.30 – 17.00 Warsztaty – rozpoznawanie roślin wodnych  
  od 19.00 Wspólny wieczór w centrum Poznania 

6 lipca (środa) 

  9.00 – 10.00 Wykład – Wprowadzenie do metody MMOR 
10.00 – 11.00 Wykład – Organizacja badań makrofitowych w WIOŚ 
11.00 – 12.00 Wykład – Obsługa internetowych narzędzi 

wspomagających    
13.00 – 16.00 Warsztaty – rozpoznawanie roślin wodnych 
16.00 – 18.00 Warsztaty - konsultacje indywidualne i weryfikacja 

przywiezionego materiału botanicznego 

7 lipca (czwartek) 

  9.00 – 9.45 Wykład – zagadnienia metodyczne realizacji badań w 
terenie 

  9.45 – 10.30 Wykład – Ocena badań prowadzonych przez WIOŚ 

10.30 – 18.30 Zajęcia w terenie - rozpoznawanie roślin. Metody 
oceny stanu ekologicznego rzek 

  od 18.30  Ognisko  

8 lipca (piątek) 

  8.00 – 9.30 Zajęcia kameralne – Metody klasyfikacji stanu 
ekologicznego rzek oraz samodzielna identyfikacja 
makrofitów 

  9.30 – 13.00 Zajęcia w terenie - samodzielne wykonanie badań 
pod kierunkiem instruktorów 

13.30 – 14.00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów 

  

Dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych 

14.00 – 15.30 Systematyka fitosocjologiczna zbiorowisk wodnych 
ze szczególnym uwzględnieniem fitocenoz 
chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej  

 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie kursu 

 



KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE WYNOSI 1200 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, 

- dwa wyjazdy terenowe, 

- 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:           10.06.2011 

Komunikat nr 2 (informacje szczegółowe):            10.06.2011 

Wpłata oraz przesłanie potwierdzenia przelewu:     30.06.2011  

Kurs:              5-8.07.2011 

 

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 

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących 

Poznań, 5-8 lipca 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:  10 czerwca 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 (nie obowiązkowy)  

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) 
 
 


