
 
 

  

 

 
 

KONFERENCJA NAUKOWA  

 

STRZEBLA BŁOTNA EUPALLASELLA PERCNURUS (PALL.)  
- BIOLOGIA, WYST ĘPOWANIE, OCHRONA  

 

 
 
 

objęta honorowym patronatem przez 
 
 
 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
Pana Michała Kiełsznię 

 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Pana Tomasza Skrzyczyńskiego 

 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

Panią Aleksandrę Atłowską 
 
  
 

śabieniec, 12 kwietnia 2011 r. 
 
 
 

Komunikat nr 2 
dostępny równieŜ na www.infish.com.pl 

 



 
 

  

 

 
 

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI  
12 kwietnia 2011 r. w godzinach 10.00-17.00; sala konferencyjna Zakładu Rybactwa Stawowego, 
ul. Główna 48, śabieniec k. Piaseczna 
 
TEMATYKA KONFERENCJI  

• wybrane aspekty biologii gatunku, waŜne dla celów czynnej ochrony 
• rozmieszczenie stanowisk gatunku w kraju 
• identyfikacja zagroŜeń dla poszczególnych siedlisk i/lub populacji  
• stan ochrony gatunku w kraju (wieloletni program czynnej ochrony w województwie 

mazowieckim, Natura 2000)  
• omówienie i interpretacja wybranych zagadnień prawnych dotyczących ochrony siedlisk oraz 

postępowania z osobnikami chronionego gatunku, na przykładzie strzebli błotnej  
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
09.00-10.00 – rejestracja uczestników 
10.00-10.15 – otwarcie konferencji 
10.15-11.15 –  I sesja referatowa (ogólna) 

11.15-11.30 – przerwa na kawę 
11.30-13.30 – II sesja referatowa (występowanie i ochrona) 

13.30-14.30 – przerwa na obiad 
14.30-15.50 – III sesja referatowa (biologia) 

15.50-16.00 – przerwa na kawę 
16.00-17.00 – dyskusja i zamknięcie konferencji 
 
OPŁATY 
Opłata konferencyjna – 100 zł (obejmuje m.in. zbiór streszczeń referatów, zeszyty Archives of 
Polish Fisheries i Komunikatów Rybackich, płytę DVD z prezentacjami konferencyjnymi, obiad, 
kawę) 

Wpłaty z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz instytucji delegującej prosimy dokonać do 
dnia 31.03.2011 r. na konto: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,  
ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn 
Oddział Regionalny BGś S.A. w Olsztynie, 
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430 
z dopiskiem „Konferencja śabieniec”. 
 
ZAKWATEROWANIE 
Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegów przed i po konferencji w hotelu La Musica (2 km od miejsca 
konferencji). Pokój 1-osobowy – 130 zł, pokój 2-osobowy – 165 zł; w tym śniadanie. Adres: 05-500 
Piaseczno-śabieniec, ul. Asfaltowa 27. Kontakt: www.lamusica.oit.pl, tel ./fax (22) 737-03-26,  
e-mail: poczta@lamusica.pl. 



 
 

  

 

 
 
PUBLIKACJA PRAC 
W monotematycznym zeszycie nr 3/2011 periodyku naukowego Archives of Polish Fisheries (9 pkt), 
wydawanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 
Prosimy o przesyłanie: 
• - streszczeń prac do dnia 15.03.2011 r. (do 1 strony standardowego maszynopisu, odstęp 1,5 

wiersza, TNR 12 pt.) 
• - tekstów prac w języku angielskim do dnia 30.06.2011 r. (format zgodny ze wskazówkami 

redakcji (www.infish.com.pl/wydawnictwo/Archives/Instrukcja_autor.html ) 
 
 

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJ Ę 
Prosimy o zgłaszanie się do dnia 31.03.2011 r. 

 
 
 
Imi ę i nazwisko:  __________________________________________________________________ 
 
Adres instytucji:  __________________________________________________________________ 
 

                 __________________________________________________________________ 
 
 
e-mail:     ______________________________ 
  
tel. kontaktowy:  ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I KORESPONDENCJA : 
dr in Ŝ. RAFAŁ KAMI ŃSKI,  
IRS Zakład Rybactwa Stawowego, ul. Główna 48, śabieniec, 05-500 Piaseczno 
e-mail:  erka@infish.com.pl 
tel. (22) 756 20 44, (22) 756 74 86 

 


