
 

  

Verein für Landschaftspflege und 
Arten-schutz in Mecklenburg-
Vorpommern e.V.  

 

Partnerzy 
projektu: 

Partner 
wspierający: 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
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ZAPRASZAMY NA DRUGIE WEBINARIUM 

Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części 

regionu Zalewu Szczecińskiego 

Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

"VLAMV" oraz Federacja Zielonych „GAJA” przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego zapraszają na polsko-niemieckie seminarium organizowane w ramach projektu 

„Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicz-

nego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina ”.  

Cel: Przedstawienie wspólnej transgranicznej metodyki liczenia, przedstawienie dotych-

czasowych liczeń i dalsze możliwości rozwoju w polskiej i niemieckiej części Za-

lewu Szczecińskiego.  

 

Termin:  07 grudnia 2021, godz. 10:00-14:00  

WWW:  Webinarium za pośrednictwem platformy ZOOM, wraz z tłumaczeniem na język                

niemiecki i polski.  

Program:   Sesja 1 – Przedstawienie wspólnej metodyki liczenia  

Sesja 2 – Prezentacja i dyskusja dotycząca wyników monitoringu ornitologicznego, 

przeprowadzonego dotychczas w polskiej i niemieckiej części (szczegółowy program 

w załączeniu).   

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza do 05 grudnia 

do godz. 18:00 na adres dvaneick@vla-mv.de (formularz w załączeniu).   

Serdecznie zapraszamy do udziału ornitologów, ekspertów w dziedzinie monitoringu środowiska, 

przedstawicieli stowarzyszeń ekologicznych oraz wszystkich zainteresowanych. Liczba miejsc jest 

ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).  

Informacje na temat webinarium otrzymają Państwo pod adresem e-mail: dvaneick@vla-mv.de lub 

telefonicznie pod numerem +49 151 57443529.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Webinarium II Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i 

niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego 

Organizatorzy:   Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern 

e.V. oraz stowarzyszenie Federacja Zielonych "GAJA”  

Data:      07 grudnia 2021, godz. 10:00-14:00   

WWW:  Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (uczestnicy 

zakwalifikowani do webinarium otrzymają link)  

 

Imię i nazwisko    

Nazwa instytucji    

Stanowisko / funkcja    

Numer telefonu    

e-mail    

  

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza do 05.12.2021, do godz. 18:00, na adres e-mail: 

dvaneick@vla-mv.de.  

Udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o zakwalifikowaniu do webi-

narium decyduje kolejność zgłoszeń.  

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową.  

Wraz ze zgłoszeniem wyrażam zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania moich danych osobowych:   

1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vor-

pommern e.V. (imię i nazwisko, instytucja, adres e-mail) i zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko 

oraz adres email) mogą zostać wykorzystane do przesłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także, w razie potrzeby, zostaną udo-

stępnione do celów rozliczeniowych Programowi Współpracy INTERREG VA.  
2. W trakcie wydarzenia mogą być robione zdjęcia i/lub filmy, które zostaną opublikowane w celach promocyjnych lub informacyjnych projektu pt. 

„Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze po-

granicza na zachód od Szczecina”. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia wykorzystane 

były przez stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. w materiałach promocyjnych, infor-

macyjnych oraz na stronie internetowej projektu (https://www.vla-mv.de/) oraz, jeśli to konieczne, przez Instytucje Programu Współpracy w 

ramach promocji.  

  

Data. miejscowość            Podpis  

 

…………………………………………           ………… ………………………………
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PROGRAM WEBINARIUM  

Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części 

regionu Zalewu Szczecińskiego 

 

10:00-10:10  Powitanie i rozpoczęcie webinarium – Gilbert Schulz/Stowarzyszenie Verein für L 

andschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V.  

10:10-10:20   Przedstawienie uczestników  

10:20-10:30   

  

Przegląd projektu „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu trans-

granicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze po-

granicza na zachód od Szczecina” – Dominique van Eick/VLAMV  

SESJA 1  

10:30-11:00  Opracowanie wspólnej metody liczenia po stronie niemieckiej, ustalenie trasy licze-

nia – Marcel Tenhaeff/VLAMV 

11:00-11:30   Opracowanie wspólnej metody liczenia po stronie polskiej, ustalenie trasy liczenia – 

Paweł Stańczak/Federacja Zielonych „GAJA” 

11:30-11:40  Różnice w metodyce / Gdzie, kiedy i co jest liczone  

11:40-12:00 Dyskusja 

12:00-12:45  

  

Przerwa obiadowa  

SESJA 2 

12:45-13:00  Prezentacja dotychczasowych wyników pod stronie niemieckiej – Marcel Tenha-

eff/VLAMV  

13:00-13:15  Prezentacja dotychczasowych wyników pod stronie polskiej  – Paweł Stańczak/Fede-

racja Zielonych „GAJA”  

13:15-13:30  Prezentacja danych - Gilbert Schulz/VLAMV 

13:30-13:40   Dyskusja (plenum)  

13:40-13:55   Podsumowanie i wnioski – Dominique van Eick/VLAMV  

13:55-14:00   Zakończenie webinarium – Gilbert Schulz/VLAMV  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego mo-
nitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”.   


