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Komunikat nr 1 

WODY NA OBSZARACH CHRONIONYCH 

Konferencja naukowa, Zamek w Pieskowej Skale, 12–14 czerwca 2008 r. 

 

 

Polskie obszary chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000) 

swoimi granicami obejmują także ekosystemy wodne – źródła, rzeki, potoki, jeziora i inne akweny. Ich 

ochrona nasuwa wiele problemów. Zagadnieniom tym poświęcono sporo badań i publikowanych prac, 

sesji i konferencji organizowanych przez placówki naukowe i inne instytucje. Problem ten jest wciąż 

aktualny, zwłaszcza obecnie, gdy obserwuje się deficyt wody i problem zagrożenia czystości wód.  

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy oraz Komisja 

Hydrologiczna PTG zamierzają wspólnie zorganizować konferencję naukową poświęconą ekosystemom 

wodnym na obszarach chronionych oraz obiektom wodnym prawnie chronionym, która odbędzie się w 

Zamku w Pieskowej Skale w dniach 12–14 czerwca 2008 r. 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki z wyższych uczelni, placówek PAN, innych 

instytucji naukowych i środowisk, w tym także z parków narodowych i krajobrazowych, profesjonalnie 

zajmujących się badaniami i ochroną ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. 

W programie konferencji przewiduje się prezentację referatów zamówionych, zgłoszonych oraz 

posterów zgłoszonych przez uczestników. Tematyka wystąpień powinna dotyczyć wielkości zasobów, 

biologii, zagrożeń oraz znaczenia ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Planowana jest także 

sesja terenowa w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz Dłubniańskiego Parku 

Krajobrazowego prezentująca problematykę silnej presji gospodarczej –   w tym również turystycznej – 

na środowisko wodne.   

Przed konferencją przewiduje się przygotowanie streszczeń wszystkich wystąpień, natomiast po 

konferencji – wydanie monografii na temat wód na obszarach chronionych. Publikacja będzie 

recenzowana. Wstępne zgłoszenia na załączonym blankiecie należy przesyłać w terminie do dnia 

30 listopada 2007 r. na adres: 
 

Mgr Maria Baścik 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 

ul. Gronostajowa 7 

30-387 Kraków 

„Wody na obszarach chronionych” 

 

Tel. (012) 664 52 72; fax (012) 664-53-85  

e-mail: m.bascik@geo.uj.edu.pl 

Streszczenia referatów, komunikatów i posterów o objętości do dwóch stron znormalizowanego 

maszynopisu (z maks. 5 pozycjami literatury) należy przysyłać pocztą internetową do 31 stycznia 2008 r. 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! ! 

Informacja o konferencji znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/wody_na_obszarach_chronionych/ 


