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Komunikat I  

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna 
  

 Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy – 

wykorzystanie doświadczeń projektu  

„Ochrona podkowca małego w Polsce ” 

Krynica Zdrój, 22-24 marca 2013 r. 

 

Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Miejsce konferencji: 

Centrum Szkolenia LZD w Krynicy Zdroju, ul. Ludowa 10 (www.krynica.ur.krakow.pl). 
 

Cel: 

Celem konferencji jest szeroka wymiana doświadczeń na temat czynnych metod ochrony 
nietoperzy, realizowanych przez różne podmioty, w odniesieniu do różnych gatunków tych 
zwierząt. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną wykonywane w ostatnim czasie działania 
ochronne na rzecz nietoperzy, ich ocena skuteczności, aktualny stan wiedzy na temat 
poszczególnych gatunków, odbędzie się także dyskusja i wymiana opinii. W szczególności 
organizatorzy, chcą przedstawić działania realizowane w ramach projektu „Ochrona 
podkowca małego w Polsce”. 
 
Komitet naukowy: 

Rafał Szkudlarek (PTPP „pro Natura”), Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański), Andrzej 
Kepel (PTOP „Salamandra”), Grzegorz Lesiński (SGGW), Robert Mysłajek (SdN „Wilk”), 
Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Andrzej Węgiel (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu). 
 
Komitet organizacyjny: 

Rafał Szkudlarek (przewodniczący), Anna Bator, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Andrzej 
Pytel, Marcin Warchałowski, Jolanta Węgiel (sekretarz). 
 
Koszty uczestnictwa: 

Konferencja finansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i udział w niej jest 
bezpłatny. Uczestnicy konferencji pokrywają jedynie koszty materiałów konferencyjnych w 
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wysokości 20 zł oraz noclegów, których cena jest uzależniona od komfortu pokoju i wynosi 
od 148 zł/dobę w pokoju 1-osobowym do 35 zł/dobę w pokoju studenckim wieloosobowym. 
Opłata pobierana będzie na miejscu podczas rejestracji. 
 
Zgłoszenia: 

Udział w konferencji (na załączonym formularzu) należy zgłaszać do 3 marca 2013 r. na 
adres e-mail: jwegiel@up.poznan.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
Streszczenie referatów i posterów należy przesyłać do 8 marca 2013 r. na adres e-mail: 
konferencja.chiroptero@tlen.pl. Autorzy referatów i posterów zobowiązani są do zapoznania 
się z wytycznymi dla autorów, będących jednocześnie szablonem streszczenia. W przypadku 
zbyt dużej liczby zgłoszeń, o kwalifikowaniu referatów do wygłoszenia na konferencji będzie 
decydował komitet naukowy.  
 
Prosimy o zaznaczenie odpowiednich noclegów w formularzu zgłoszeniowym.  
 
Kontakt: 

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji na temat konferencji udziela Jolanta Węgiel  
tel. 695 744 932, e-mail: jwegiel@up.poznan.pl 
 

 

Ramowy program konferencji 

22 marca (piątek) 

do 17:00 Rejestracja uczestników 
17:00 – 18:00 Pokaz slajdów autorstwa Łukasza Płoskonia, pt. Projekt „Ochrona podkowca 

małego w Polsce” w fotografii 
18:30 – 19:30 Kolacja 
 
23 marca (sobota) 

7:00 – 8:00 Śniadanie 
8:30 – 12:00  Sesja terenowa  

W programie wyjazdu przewidziana jest prezentacja konkretnych działań 
ochronnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona podkowca małego 
w Polsce” (remont pokrycia dachu, instalacja platformy na guano), a 
także zaprezentowanie przystanku na „szlaku podkowca”.  

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 
12:30 – 15:00 I sesja referatowa  
� Praktyczne metody ochrony nietoperzy realizowane w projekcie „Ochrona podkowca 

małego w Polsce” 
� Letni monitoring stanowisk podkowca małego w Południowej Polsce 
� Zimowy monitoring liczebności podkowca małego 
� Wyniki telemetrii podkowca małego w otoczeniu letniej koloni nietoperzy na strychu 

Klasztoru w Szczyrzycu.  
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� Promocja projektu unijnego   
15:00 – 16:00 Obiad 
16:00 – 17:30 II sesja referatowa  
17:30 – 18:00 Przerwa kawowa 
18:00 – 19:30 III sesja referatowa  
20:00 – Uroczysta kolacja 
 
24 marca (niedziela) 

 8:00 –  9:00 Śniadanie 
 9:00 – 10:00 Sesja posterowa  
10:00 – 10:30 Przerwa kawowa 
10:30 – 12:00 IV sesja referatowa  
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 
12:30 – 14:00 V sesja referatowa  
14:00 – 14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji 
14:30 – 15:30 Obiad 
 


