
Wskazówki dla autorów abstraktów 

Streszczenia wystąpień posterowych zostaną wydane w języku polskim i angielskim w 

postaci materiałów zjazdowych, dlatego należy je przygotować w dwu wersjach językowych: 

polskiej i angielskiej. Streszczenie danego wystąpienia może być zgłoszone tylko raz i tylko 

przez jednego uczestnika. W przypadku prac kilku autorów streszczenia zgłasza tylko jeden 

autor. Proponujemy, aby był nim autor pierwszy. Suma znaków streszczenia łącznie z 

tytułem, nazwiskami autorów i ich afiliacjami nie może przekroczyć 200 słów. Tekst należy 

przygotować w edytorze tekstowym MS Word wersja 1997-2003 lub zgodnym i przesłać 1 

egz. w wersji papierowej (czytelny wydruk A4) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format 

MS Word 1997-2003 lub zgodny). Streszczenie powinno być ułożone według poniższego 

schematu: 

- tytuł posteru; 

– imię i nazwisko autora(-ów); 

– adres(-y) – nazwa jednostki, ulica, kod, miejscowość, adres e-mailowy; 

– słowa kluczowe – do 5 znaczeń. 

Przy przygotowaniu tekstu należy zachować następujące zasady: 

 tytuł, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, kapitaliki; 

 imię i nazwisko autora (autorów), czcionka Times New Roman, rozmiar 12; 

 afiliacja, czcionka Times New Roman, rozmiar 10; 

 słowa kluczowe, czcionka Times New Roman, rozmiar 10; 

 tekst; czcionka Times New Roman, rozmiar 12; 

 odstępy pomiędzy liniami tekstu (interlinia) – 1,5 wiersza; 

 marginesy – wszystkie 2,5 cm; 

 niestosowanie twardej spacji; 

 kursywa (italic) stosowana tylko w przypadku nazw łacińskich (zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie zasadami); 

 w tekście nie należy stosować: łamania na kolumny, wstawiania ramek, tabel, 

rysunków, tekstu podkreślonego i pogrubionego; 

 wzory matematyczne wstawione w tekście należy przygotować z wykorzystaniem 

edytora wzorów kompatybilnego z MS Word; 

 dane liczbowe oraz jednostki miary należy stosować zgodnie z układem SI z 

wyjątkiem temperatury, którą należy podawać w stopniach Celsjusza; 



 należy odpowiednio sformatować oznaczenia i jednostki miary wymagające 

zastosowania indeksu górnego lub dolnego np.: m
3
, xn; 

 dopuszcza się stosowanie powszechnie używanych akronimów, w przypadku mniej 

znanych skrótów, ich znaczenie należy wyjaśnić przy pierwszym użyciu; 

 organizatorzy zastrzegają są prawo do ingerencji redakcyjnej. 
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Abstract: 

The nature-landscape complex “Kasprowicza-Arkoński” has an area of 96,8 ha and was  

estabilished on 16th May 1994 by a Szczecin City Council resolution. The aim  

of the conducted study was to research the spread of chosen alien species along the parks. The  

focus was on invasive and expansive plant species eg: Small-flowered touch-me-not  

Impatiens parviflora DC. Japanese knotweed Reynoutria japonica Houtt., Giant knotweed  

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, Jerusalem artichoke Helianthus tuberosus L., 

Smooth goldenrod Solidago gigantea Aiton, Canada goldenrod Solidago canadensis  

L., Black cherry Prunus serotina Ehrh., Northern red oak Quercus rubra L. and black locust  

Robinia pseudoacacia L. An attempt to show the dangers related to the occurence of these 

species and a consistent strategy for the protection of natural values in the area. 

Tekst polski 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński”, o powierzchni 

96,8 ha, utworzono 16 maja 1994 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinie w celu ochrony 

i odtwarzania walorów krajobrazu kulturowego z fragmentami krajobrazu naturalnego. Celem 



przeprowadzonych badań było poznanie rozmieszczenia wybranych gatunków obcego 

pochodzenia na terenie parków. Skupiono się na inwazyjnych i ekspansywnych gatunkach 

roślin, takich jak: niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora DC. rdestowiec 

ostrokończasty Reynoutria japonica Houtt., rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis 

(F. Schmidt) Nakai, słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus L., nawłoć późna Solidago 

gigantea Aiton, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L., czeremcha amerykańska Prunus 

serotina Ehrh., dąb czerwony Quercus rubra L. i robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 

Podjęto próbę ukazania zagrożeń, jakie wiążą się z występowaniem tych roślin oraz 

opracowania spójnej strategii ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru. 

 

 

 

 


