PRZEPISY DLA AUTORÓW
Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego są recenzowanym
czasopismem naukowym, które publikuje oryginalne, niepublikowane
wcześniej, prace badawcze użyteczne dla wędkarzy, wędkarskiego
i rybackiego zarządzania wodami śródlądowymi oraz dla ochrony przyrody.
Tom czasopisma wychodzi raz do roku. Preferowane tematy są następujące:
− Inwentaryzacja rybostanów i produktywność wód śródlądowych
oraz wpływ czynników środowiskowych na stan ichtiofauny,
− Opracowania biotechniki rozrodu ryb i podchowu rodzimych
gatunków,
− Efektywność zarybiania,
− Presja wędkarska,
− Biologia ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych,
zanikających i obcych.
Maszynopis pracy, wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami, może
zostać przesłany do Biura Redakcyjnego (Prof. Tadeusz Penczak, e-mail:
penczakt@biol.uni.lodz.pl) przez internet lub pocztą (2 pełne maszynopisy,
adres na stronie nr 2) w dowolnym czasie. Jednakże, aby praca ukazała się
w danym roku musi być przesłana do Biura do końca trzeciego kwartału
poprzedniego roku. Wszystkie prace publikowane w danym tomie przesyłane
są do Drukarni przed końcem pierwszego kwartału danego roku, a tom
publikowany do połowy roku. Po złożeniu do Biura Redakcyjnego
maszynopis oceniany jest przez dwóch anonimowych recenzentów,
a następnie obie opinie recenzentów przesyłane są do autorów.
Szczegółowe wymagania edytorskie które muszą być spełnione przez
autorów maszynopisu są następujące:
- Wszystkie elementy pracy (tekst, tabele, rysunki i fotografie) powinny
być zapisane w którymś z programów pakietu MS Office. Czcionka
Times New Roman (12 punktów w tekście głównym) preferowana jest we
wszystkich elementach pracy. W przypadku załączania skomplikowanych rysunków oryginał w programie CorelDraw (do wersji 13) jest
również do zaakceptowania. Długość pracy nie powinna przekraczać 35
stron o tzw. podwójnym odstępie międzyliniowym (jedna strona zawiera
wówczas ok. 20 linii tekstu plus 2,5 cm marginesy), włączając w to
tabele, rysunki, fotografie i Streszczenie. Kolorowe fotografie powinny
mieć rozdzielczość przynajmniej 600 x 800 pikseli.
- Strona 1 pracy powinna zawierać: Imiona (pełne) i nazwiska autorów,
tytuł pracy, oraz afiliację autorów z adresem pocztowym. Skrócony tytuł
pracy w języku polskim o długości do 50 znaków ze spacjami należy
umieścić również na tej stronie pod afiliacją autorów. Nazwisko autora
z którym prowadzona będzie korespondencja powinno być oznaczone
gwiazdką i opisane pod skróconym tytułem pracy jako „Autor do
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korespondencji:” po którym umieszczony zostanie adres poczty
elektronicznej tego autora.
Strona 2 powinna zawierać ABSTRACT pracy, którego długość nie może
przekraczać 15 linii tekstu, oraz do sześciu angielskich haseł
kluczowych (każde z nich może składać się z maksimum trzech słów),
oznaczonych Key words; prosimy unikać umieszczania wśród tych haseł
słów z tytułu pracy.
Strona 3 jest pierwszą stroną tekstu, który powinien być podzielony na
następujące rozdziały, ponumerowane cyframi arabskimi: WSTĘP,
TEREN BADAŃ (konieczny jedynie w przypadku prac biogeograficznych),
MATERIAŁ I METODY, WYNIKI (jedynie własne, bez komentarzy
i cytowania literatury, chyba że praca jest przeglądowa), DYSKUSJA
i LITERATURA. STRESZCZENIE może mieć do 3 stron długości.
PODZIĘKOWANIA są umieszczone po DYSKUSJI, ale nie powinny
przekraczać kilku linii tekstu. Wskazane jest również podanie sponsorów
badań i instytucji wydającej pozwolenie na wykonanie określonych badań
terenowych. Spis podpisów pod rysunki (i fotografie) stanowi zakończenie
maszynopisu pracy. Prosimy nie używać ścieśnionego lub rozstrzelonego
druku i nie podkreślać tekstu. Łacińskie nazwy rodzajowe i gatunkowe
taksonów powinny być napisane kursywą.
Tabele, rysunki i fotografie, zapisane w oddzielnych plikach, muszą być
ponumerowane cyframi arabskimi, a kolejność ich numerów powinna
odpowiadać kolejności pojawiania się w tekście (oddzielnie dla tabeli,
rysunków i fotografii). Wielkość pojedynczej tabeli, rysunku lub
fotografii nie powinna przekraczać jednej strony. W tekście maszynopisu
są one cytowane jako Tab. X, Rys. X, lub Fot. X. W nagłówkach
i podpisach używane są słowa Tabela X, Rysunek X lub Fotografia X.
W przypadku wątpliwości prosimy stosować się do stylu używanego
w ostatnich tomach Rocz. Nauk. PZW.
Skróty tytułów czasopism międzynarodowych powinny być takie same
jak używane w bazie Journal Citation Reports firmy Thomson-Reuters.
Tytuły mniej znanych czasopism nie powinny być skracane. Publikacje
w tekście, tabelach i na rysunkach powinny być cytowane jako (Bartel
1995) lub Bartel (1995) w przypadku jednego autora, Bartel i Goryczko
1995 lub Bartel i Goryczko (1995) w przypadku dwóch autorów, lub
Bartel i inni 1995 lub Bartel i inni (1995) w przypadku trzech lub więcej
autorów. Wszystkie publikacje cytowane w tekście maszynopisu
powinny być publicznie dostępne (czyli muszą pochodzić z czasopism
lub książek). Wszystkie publikacje cytowane w tekście, tabelach i na
rysunkach muszą być umieszczone w LITERATURZE, zachowując
alfabetyczną kolejność cytowań, zgodnie z poniższymi przykładami:
Cooper M.J., Wheatley G.A. 1981. An examinations of the fish
population in the River Trent, Nottinghamshire, using anglers
catchers. J. Fish Biol., 19, 539–556.
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Penczak T. 1978. Rozsiedlenie ważniejszych, z punktu widzenia
łowiectwa i wędkarstwa, gatunków zwierząt w dorzeczu Pilicy. ss.
259–278 (W: Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy
i zagadnienia jego ochrony. Red. A.S. Kleczkowski). Studia Ośrodka
Dokumentacji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. Pol. Akad. Nauk, Wrocław, v. 6.
Szczerbowski J. 1981. Rybactwo jeziorowe i rzeczne. PWRiL,
Warszawa, ss. 275.
Cytaty elektroniczne mogą w LITERATURZE wyglądać nastepująco:
IUCN. 2012. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2.
(Dostęp/Access 20.02.2013). http://www.iucnredlist. org
a gdziekolwiek indziej w tekście pracy być użyte podobnie jak inne.
Począwszy od tomu 27 w celu przeciwdziałania zjawiskom
‘ghostwriting’ and ‘guest authorship’ prosimy dopisać oświadczenie
o udziałach współautorów w publikacji (oczywiście tak, żeby ich suma
równała się 100%) i umieścić je po LITERATURZE. Obliczając tę wartość
prosimy wziąć pod uwagę następujące czynności wykonywane przy
przygotowywaniu maszynopisu: przygotowanie projektu badań i programu
pracy; zbieranie danych i prowadzenie badań; przeprowadzenie analizy
statystycznej;
interpretacja
wyników;
opracowanie
manuskryptu;
wyszukiwanie literatury. Autorów można oznaczyć inicjałami w takiej
kolejności jak na stronie tytułowej (patrz prace tomu 27).
Prosimy zwrócić uwagę, że maszynopisy nie spełniające powyższych
wymagań będą odsyłane do autorów do poprawienia. Jeśli praca zostanie
zaakceptowana przez recenzentów, autor do korespondencji będzie
poproszony o dokonanie koniecznych poprawek i uzupełnień oraz
o odesłanie poprawionego maszynopisu do Biura Redakcyjnego najszybciej
jak to możliwe. Każdy autor opublikowanej pracy otrzyma drukowaną
kopię tomu Roczników Naukowych Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
pdf Jego/Jej pracy.
Od tomu 27 istnieje możliwość publikowania przez obcokrajowców
prac w języku angielskim. Treści które są preferowane oraz sposób
przygotowania maszynopisu przedstawiono już w Instructions for Authors.
Prace RN PZW opublikowane od tomu 19 (rocznik 2006) włącznie
dostępne są w całości w internecie, pod adresem oficjalnej strony webowej
PZW (http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/
archiwalne_wydania_rocznikow_naukowych_pzw__all_volumes).
Prace wcześniejsze (od tomu 1, rocznik 1988) dostępne są na wspomnianej
powyżej stronie webowej na razie jedynie w postaci strony tytułowej
(zawierającej również ABSTRACT).
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
The Scientific Annual of the Polish Angling Association is a peer
reviewed journal that publishes original, unpublished research studies
useful for anglers, angling and fishery management of inland water bodies,
and for nature protection. A volume of the journal is published once a
year. The following topics are preferred:
– Impact of environmental factors on the condition of fish faunas,
– Development of biotechniques of fish reproduction, and of rearing
native fish species,
– Efficiency of stocking inland waters with fish,
– Angling pressure on fish populations and communities,
– Biology of fish species, with particular attention paid to precious,
threatened, and non-native species.
Since volume 27 studies in English from scientists from other
countries than Poland that have scientific and practical international
importance for inland angling and nature protection are also invited. Of
course, studies that are particularly useful in Poland are most welcome.
Authors submitting a study in English have to send to the Editorial Office
its complete typescript that includes an extensive Summary. The Summary
will be translated into Polish and appended to the study by the Office (at
no cost on the part of the authors). The Editorial Office will also translate
into Polish all headers of tables and captions to figures and photos (if
applicable). The Polish versions of the headers and captions will be
included in each table, figure and photo together with their English
originals. All tables, figures and photos referred to in the text of the study
must also be cited in the Summary. A typescript of a study, together with
tables, figures and photos, may be sent to the Editorial Office (Prof.
Tadeusz Penczak, e-mail: penczakt@biol.uni.lodz.pl) via e-mail any time.
However, to be published in a given year a study must be received by the
Office by the end of third quarter of the preceding year. All studies that are
to be published in a given volume of the journal are sent to the Production
Department by the end of the first quarter of a year and the volume is
published by the middle of the year. When submitted to the Editorial Office
a typescript will be evaluated by two anonymous reviewers, and the
anonymous opinions of both will then be sent to the authors.
The specific editorial requirements that the authors of a typescript
must fulfil are as follows:
- All elements of a study (text, tables, figures and photos) should be
saved in any application of the MS Office suite. The Times New Roman
font (12 points in the text) is preferred in all the elements. In the case
of complex figures CorelDraw (up to version 13) drawings are also
acceptable. The length of a study should not exceed 35 double-spaced
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pages (one such page consists of about 20 lines of text and one inch
margins), including tables, figures, photos, and the Summary. Colour
photos should have a resolution of at least 600 x 800 pixels.
Page 1 should contain: the (full) first name(s) and family name(s) of the
author(s), the title of the study, and the affiliations of the author(s)
with postal and e-mail address(es). Also, a running title of the study
(about 50 characters with spaces) should be supplied below the
affiliations. The name of the author to whom correspondence is to be
addressed should be marked with an asterisk and then described
below the running title as “Author for correspondence:” followed by
his/her e-mail address.
Page 2 should contain the ABSTRACT of the study in English, whose
length must not exceed 15 lines of text, and up to six keywords (each
of them may consist of a maximum of three words); please avoid
including words from the title of the study among the keywords.
Page 3 is the initial page of the text, and it should be divided into the
following, Arabic numeral numbered chapters: INTRODUCTION,
MATERIAL AND METHODS, RESULTS (own results, with no
comments and literature item citations), DISCUSSION, SUMMARY,
and LITERATURE. The SUMMARY may be up to 3 pages long.
ACKNOWLEDGEMENTS may follow the DISCUSSION, but should not
exceed several lines of text. It is also desirable to indicate the source of
financial support and the institution that issued the permission for
conducting field research. A list of figure (and photo) captions follows
the LITERATURE of the study, and is the final element of the main
submitted file. Please do not use tight or loose tracking (letterspacing), and do not underline the text. Latin generic and specific
names of taxa should be spelt in italic font.
Tables, figures and photos, saved in separate files, must be numbered
with Arabic numerals and their numbering sequence should follow the
sequence of their first citations in the text (separate for tables, figures
and photos). Tables, figures and photos cannot be longer than one
page. In the text of the typescript, they are referred to as Tab. X, Fig.
X, or Photo X. In the headers of tables and in the captions of figures
and photos, Table X, Figure X, or Photo X are used. In case of any
doubt, please follow the style used in recent volumes of our journal.
Abbreviations of international journal titles should be those used by
Thomson-Reuters’ Journal Citation Reports; the titles of less known
journals should not be abbreviated. Publications cited in the text,
tables or figures should be referred to as (Bartel 1995) or Bartel (1995)
in the case of single authors, (Bartel and Goryczko 1995) or Bartel and
Goryczko (1995) in the case of two authors, and Bartel et al. 1995, or
Bartel et al. (1995) in the case of three and more authors. All cited
publications must be publicly accessible. All publications cited in the
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text, tables, and figures must be cited in alphabetical sequence in the
chapter LITERATURE, following the examples:
Cooper M.J., Wheatley G.A. 1981. An examinations of the fish
population in the River Trent, Nottinghamshire, using anglers
catchers. J. Fish Biol., 19, 539–556.
Penczak T. 1978. Rozsiedlenie ważniejszych, z punktu widzenia
łowiectwa i wędkarstwa, gatunków zwierząt w dorzeczu Pilicy. pp.
259-278 (In: Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy
i zagadnienia jego ochrony. Ed. A.S. Kleczkowski). Studia Ośrodka
Dokumentacji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. Pol. Akad. Nauk, Wrocław, v. 6.
Szczerbowski J. 1981. Rybactwo jeziorowe i rzeczne. PWRiL,
Warszawa, pp. 275.
Electronic publications may be cited in the LITERATURE as follows:
IUCN. 2012. The IUCN Red List of Threatened Species. Version
2012.2. (Dostęp/Access 20.02.2013). http://www.iucnredlist. org
and elsewhere in the text in the usual way.
To counteract the phenomena of ‘ghostwriting’ and ‘guest authorship’
since volume 27 please include a paragraph about the participation of
each co-author of the study in its preparation (of course, in such a way
that the total is 100%) and insert it after the LITERATURE. While
calculating these values please take into account the following activities:
designing of the project and program of study, collecting data, statistical
analysis; interpretation of results; preparing and editing the manuscript;
searching the literature. Authors may be symbolised by their initials in a
sequence such as that on the title page.
Please note that manuscripts that do not comply with the above
editorial requirements will be sent back to authors for correction. If a
study has been accepted by the reviewers, the author for correspondence
will be asked to make necessary corrections and additions to the study,
and to send the revised version back to the Editorial Office as soon as
possible. Each author of a published study will receive a printed copy of
the Scientific Annual of the Polish Angling Association and a pdf copy of
his/her study.
SAPAA papers that have been published since volume 19 (annual
2006) are accessible in full on the Internet, at the address of the official
web page of the PAA (http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/
archiwalne_wydania_rocznikow_naukowych_pzw__all_volumes).
Earlier papers (since volume 1, annual 1988) are for the time being
accessible on the above web page only in the form of their first pages
(including ABSTRACTS).

