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Pracownikom Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony 

Środowiska koszty uczestnictwa w kursie pokrywa Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Uczestnikom zostaną 

zapewnione: materiały szkoleniowe, wyjazdy terenowe, noclegi 

(2), wyżywienie (śniadania oraz obiadokolacje), certyfikat 

uczestnictwa w kursie.  
 

Zajęcia terenowe (badania na transektach) odbywać się będą na 

dopływie rzeki Sajny oraz Jeziorze Legińskim w okolicy Reszla. 

Do zobaczenia w Olsztynie! 
 

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody 

Plac Łódzki 1 

10-727 Olsztyn-Kortowo 

fax (89) 523 35 46 
 

dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM 

tel. (89) 524-51-21; e-mail: makrof@uwm.edu.pl 

 

mgr Joanna Ruszczyńska 

tel. (89) 523-33-11; e-mail: joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl 

 

dr Piotr Dynowski 

tel. (89) 523-39-80; 502-846-907,e-mail: piotr@jezioro.com.pl 

 

                                                     

               
 

 
 

Kurs szkoleniowy 

przygotowujący do realizacji zadań wynikających 

z Ramowej Dyrektywy Wodnej 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczne szkolenie dla pracowników wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska z monitoringu elementów 

biologicznych wód powierzchniowych 

Szkolenie z oznaczania makrofitów 
 

      kurs podstawowy i dla zaawansowanych 
 

Olsztyn, 2 - 4 lipca 2014 roku 

Komunikat I 
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Zapraszamy do kolejnej edycji kursu przygotowującego do realizacji 

zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, 

którą Polska zaczęła wdrażać w 2002 roku. Kurs został przygotowany 

przez zespół Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspólnie z Katedrą Ekologii i 

Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  

Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Głównym 

Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Kurs dotyczy wykorzystania makrofitów w ocenie stanu ekologicznego 

jezior i rzek zgodnie z zaleceniami RDW w sprawie oceny jakości wód 

poprzez elementy biologiczne. 
 
 

Program obejmować będzie rozpoznawanie gatunków makrofitów 

charakterystycznych dla rzek i jezior w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem trudnych taksonów: ramienic i innych makroskopowych 

glonów, rdestnic oraz wodnych mchów  i wątrobowców.  

Szkolenie oprócz oznaczania makrofitów będzie zawierać elementy 

szkolenia metodycznego z zakresu monitoringu i oceny jakości wód 

zgodnego z metodykami stosowanymi w Państwowym Monitoringu 

Środowiska. 

Pragniemy również zapoznać Państwa z merytorycznymi podstawami 

analizy niepewności oceny oraz szacowania ryzyka błędnej klasyfikacji 

metod makrofitowych z praktycznym zastosowaniem w terenie, które są 

wymagane w walidacji metod stosowanych w monitoringu wód.   

 

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia: 

 uzyska umiejętności identyfikacji ważnych gatunków roślinności 

wodnej i szuwarowej do oceny stanu ekologicznego jezior i rzek; 

 pozna metody oceny stanu ekologicznego jezior (ESMI) oraz 

rzek (MMOR) -  oparte na makrofitach; 

 będzie potrafił zastosować w praktyce Makrofitową Metodę 

Oceny Stanu Ekologicznego rzek i jezior; 

 będzie potrafił dokonać walidacji poznanych metod; 

  uzyska certyfikat uczestnictwa. 

 

 

 
 

Ramowy program kursu 

 
 

 

     

2 lipca (środa) 
 

12.00 – 14.00 Wykłady (metody makrofitowe i analizy     

                                           niepewności oceny)  
 

15.00 – 19.00 Zajęcia kameralne  - identyfikacja roślin  

                     (zajęcia w grupach) 

 
 

 

3 lipca (czwartek) 
 

 9.00 – 18.00  Zajęcia w terenie - wykonanie badań na  

                              transektach na rzece i jeziorze z            

                              uwzględnieniem  szacowania błędu metod  

                              makrofitowych, z ogniskiem w terenie 

 

 

4 lipca (piątek) 
 

 9.00 – 11.30  Samodzielna identyfikacja roślin   
 

11.30 – 12.00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów 
 
 

 


