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Komunikat nr 1 



Kurs realizowany jest w ramach Letniej Szkoły Ekologii obejmujących cykl szkoleń  

z zakresu ekologii stosowanej, w szczególności metod wykorzystywanych w ochronie 

środowiska oraz ochronie przyrody. Kursy realizowane są przez specjalistów z 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przez zaproszonych gości z innych 

ośrodków krajowych i zagranicznych. 

 
 

Program szkolenia obejmuje kompleksowe przygotowanie uczestników do oceny 

stanu ekologicznego rzek wg wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Szkolenie 

pozwala także na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do inwentaryzacji 

wodnych zbiorowisk roślinnych i identyfikacji siedlisk chronionych w ramach 

Dyrektywy Siedliskowej i Sieci Natura 2000.  

Znaczącym elementem kursu jest nauka rozpoznawania roślin wodnych, która 

uwzględnia zarówno rośliny naczyniowe, mszaki oraz glony strukturalne.  

W programie kursu uwzględnione są zagadnienia metodyczne z zakresu monitoringu 

i oceny jakości wód płynących. Uwzględnione będą metody analityczno-

komputerowe pozwalające na klasyfikację stanu ekosystemów wodnych  oraz 

obsługa internetowych baz danych.  

 

Zapoznamy także Państwa z merytorycznymi podstawami analizy niepewności oceny 

oraz szacowania ryzyka błędnej klasyfikacji metody MMOR. Zaawansowani 

uczestnicy kursu będą mogli poddać się ocenie niepewności badań w terenie, które 

jest wymagane w walidacji metod stosowanych w monitoringu wód.  

 
 

 

Każdy uczestnik szkolenia: 

 uzyska umiejętność identyfikacji wskaźnikowych gatunków makrofitów dla oceny 

stanu ekologicznego wszystkich typów wód w Polsce, 

 uzyska umiejętność inwentaryzowania zbiorowisk roślinności wodnej i 

identyfikacji siedlisk wodnych uwzględnionych w Dyrektywie Siedliskowej, 

 będzie potrafił zastosować w praktyce Makrofitową Metodę Oceny Rzek,  

 będzie potrafił przeprowadzić klasyfikację stanu ekologicznego rzek 

z wykorzystaniem Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR), 

 uzyska umiejętność obsługi internetowych narzędzi do wprowadzania 

i gromadzenia danych, 

 będzie mógł poddać się ocenie niepewności w badaniach MMOR w terenie, które 

jest wymagane w walidacji metod stosowanych w monitoringu wód, 

 uzyska świadectwo ukończenia kursu szkoleniowo-dokształcającego i certyfikat 

kompetencji (po zdaniu egzaminu).  



Ramowy program kursu 
 

29 czerwca (środa) 

  9.00 –  9.30 

  9.30 – 10.30 

10:30 – 11:00 

Rejestracja 

Wykłady:  Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (prof. K. Szoszkiewicz) 

Przerwa kawowa 

11.00 – 12.15 

12:15 – 13:00 

13.00 – 14.00 

Zajęcia kameralne - rozpoznawanie wynurzonych roślin jednoliściennych 

Zajęcia kameralne - rozpoznawanie wynurzonych roślin dwuliściennych 

Obiad 

14.00 – 18.00 Zajęcia w terenie - rozpoznawanie roślin i metody oceny stanu 

ekologicznego 

30 czerwca (czwartek) 

  8.30 – 10.30  Wykłady: Bazy danych w monitoringu środowiska (dr K. Pietruczuk) 

Dyrektywa Siedliskowa (Prof. K. Szoszkiewicz) 

10.30 – 11:15 

11.15 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

Zajęcia kameralne - rozpoznawanie glonów strukturalnych 

Zajęcia kameralne - rozpoznawanie makrofitów zanurzonych 

Zajęcia kameralne - rozpoznawanie mszaków 

Obiad 

14.00 – 18.30 Zajęcia w terenie - rozpoznawanie roślin, metody oceny stanu 

ekologicznego, rozpoznawanie siedlisk chronionych i ocena niepewności 

prowadzonych badań 

1 lipca (piątek) 

  8.00 –   9.00 

  9.00 – 10.30 

10:30 – 11:00 

Zajęcia kameralne – samodzielna identyfikacja makrofitów 

Wykłady: Ocena stanu ekologicznego rzek (dr S. Jusik) 

Przerwa kawowa 

11.00 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

Zajęcia w terenie - samodzielne wykonanie badań pod opieką 

instruktorów i ocena niepewności prowadzonych badań  

Obiad 

14.30 – 15.00 Podsumowanie i rozdanie świadectw i certyfikatów 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie kursu 

 

 
Lokalizacja kursu 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  

ul. Piątkowska 94 C 

60-679 Poznań  



Organizatorzy i informacje kontaktowe 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

Krzysztof Szoszkiewicz (kierownik kursu) 

Daniel Gebler (sekretarz) 

ul. Wojska Polskiego 28 

60-637 Poznań 

tel. 61 846 65 25 

tel. kom. 512260511 

tel./fax 61 846 65 10 (sekretariat Katedry) 

e-mail: dgebler@up.poznan.pl 

 

Szczegółowe informacje o kursie można również znaleźć w dziale Aktualności  

na naszej stronie internetowej: 

www.up.poznan.pl/keios/ 

 

 

Zgłoszenia 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres  

e-mail: dgebler@up.poznan.pl lub na nr faksu  61 846 65 10 

 

 

Opłaty 

Koszt kursu: 900zł* / 1100zł** 

Koszt kursu dla studentów i doktorantów: 700zł* / 900zł** 

* obowiązuje przy wpłatach dokonanych do 15 maja 2015. 

** obowiązuje przy wpłatach dokonanych po 15 maja 2015 

 

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, obiady, poczęstunek w przerwach kawowych, 

wyjazdy terenowe, konsultacje indywidualne, egzemplarz podręcznika o metodzie MMOR, 

liczne materiały dydaktyczne i terenowe oraz świadectwo ukończenia kursu i certyfikat 

kompetencji (po zdaniu egzaminu). 

Opłata nie obejmuje zakwaterowania. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

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 

Tytułem: subkonto 293.503, MAKROFITY, Imię i Nazwisko kursanta 

  

http://www.up.poznan.pl/keios/
mailto:dgebler@up.poznan.pl


Noclegi 

 

Opłata za kurs nie obejmuje noclegów. 

 

Kurs realizowany jest w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z centrum 

Poznania dzięki czemu uczestnicy mogą korzystać z bogatej oferty noclegowej. 

 

Istnieje możliwość noclegu w pokojach gościnnych w domach studenckich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (100 m od miejsca kursu). Koszt jednego 

noclegu wynosi: 

 Pok. 1-os. 60 zł (pokój o podwyższonym standardzie ok. 90 zł) 

 Pok. 2-os. 80 zł (pokój o podwyższonym standardzie ok. 120 zł) 

 

Noclegi w Domach Studenckich można rezerwować pod telefonami:  

 DS Jurand - tel. 61 846-6468  

 DS Danuśka - tel. 61 846-6475 

 DS Maćko - tel. 61 846-6485 

 


