Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
w Bydgoszczy
mają zaszczyt zaprosić na

50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

z konferencją naukową

Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020
w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych
Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w jubileuszowym Zjeździe Polskich Ogrodów
Botanicznych, który odbędzie się w dniach 16-18 września 2020 w Bydgoszczy. Wybór
Bydgoszczy jako miejsca Zjazdu związany jest także z okrągłymi rocznicami działalności
wszystkich trzech bydgoskich ogrodów botanicznych: Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego obchodzi w tym roku 90-lecie działalności, Ogród Botaniczny IHAR - 70lecie, a Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek - 40-lecie.
Rok 2020 to także ostatni rok wdrażania Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011-2020
(GSPC), podstawowego dokumentu dla ochrony różnorodności roślin wynikającego
z Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD). Również rok ten kończy 10-letni okres
‘’Dekady dla Bioróżnorodności’’ ogłoszonej przez ONZ w 2011 roku. Ponieważ polskie ogrody
botaniczne wniosły duży wkład w realizację wybranych celów GSPC 2020 sądzimy, że
powinniśmy działania te przedstawić na organizowanej konferencji. Takie podsumowanie
różnych konkretnych działań badawczych, konserwatorskich i edukacyjnych, wynikających
z zapisów GSPC 2020, ma aktualnie jeszcze większe znaczenie w dobie dramatycznych
globalnych zmian klimatu.

miejsce Zjazdu: Bydgoszcz
termin Zjazdu: 16 – 18 września 2020
sesje:
Zjazd rozpoczną uroczyste sesje jubileuszowe.
Proponowane sesje referatowe Zjazdu będą tematycznie powiązane z celami GSPC 2020,
które miały największe znaczenie w działalności ogrodów w Polsce:
sesja I. Biologia zagrożonych gatunków roślin i ich ochrona w warunkach naturalnych in situ.
sesja II. Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin w kolekcjach roślinnych ogrodów
botanicznych oraz w bankach: nasion, zarodników, tkanek, in vitro i DNA.
sesja III. Zasoby genowe roślin użytkowych w kolekcjach ogrodów botanicznych i w bankach
genów.
sesja IV. Edukacja i popularyzacja wiedzy na temat zagrożenia i znaczenia różnorodności
roślin w dobie globalnych zmian klimatycznych.
sesja posterowa
Wykłady wprowadzające do sesji I – IV wygłoszą zaproszeni prelegenci.
Tematyka zgłaszanych przez Państwa prezentacji powinna nawiązywać do tematu konferencji
i poszczególnych sesji. Ze względu na bardzo bogaty program zjazdu i konferencji liczba
referatów, w formie krótkich 15-minutowych komunikatów, będzie musiała być ograniczona do
kilku (3-5) w każdej sesji. Komitet Naukowy Zjazdu dokona wyboru prezentacji jako referatów
ustnych, a ewentualnie zaproponuje pozostałe do zaprezentowania jako postery.

bliższe szczegóły zostaną podane w marcu – w 2 komunikacie oraz na stronie internetowej
Zjazdu

Ogród Botaniczny IHAR – PIB ul. Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz
Ogród Botaniczny LPKiW ,,Myślęcinek”, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Ogród Botaniczny UKW, ul. Niemcewicza 2, 85-064 Bydgoszcz

kontakt: ogrodb@ukw.edu.pl; malgorzata.szymczak@myslecinek.pl

