
Warsztaty Briologiczne 2021        II komunikat 

Witamy Wszystkich 

 

Tegoroczne, 18. warsztaty („Wśród Chęcińskich Wzgórz”) odbędą się w dniach 22-26 

września 2021 roku w Chęcinach. Celem naszych eksploracji będzie południowa część Gór 

Świętokrzyskich, która charakteryzuje się odmienną budową geologiczną w porównaniu z częścią 

północną, którą mieliśmy okazje już zwiedzić podczas X Warsztatów. Tutejsze pasma górskie 

zbudowane są ze skał węglanowych, co determinuje występowanie specyficznych pod wieloma 

względami ekosystemów, takich jak: murawy kserotermiczne, zbiorowiska naskalne, świetliste 

dąbrowy, czy lasy grądowe w wariantach „cieplejszych”. Miejscem spotkania, noclegów i szeroko 

rozumianej integracji będzie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu 

Warszawskiego w Chęcinach (do dyspozycji mamy pokoje 2-osobowe w cenie 46 

zł/nocleg/osobę, śniadania ok. 15-17 zł., obiadokolacje ok. 28-30 zł; ceny są na teraz, obawiamy się 

że do jesieni będą niestety trochę wyższe). Planujemy zbadać kilka interesujących pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym obiektów, m.in. rezerwaty przyrody (Góra Zelejowa, Góra 

Żakowa, Góra Rzepka), Torfowisko Żabiniec oraz Górę Zamkową. 

Jak zwykle zapraszamy do udziału w Warsztatach członków Sekcji Briologicznej PTB, 

naszych sympatyków i wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o mszakach oraz poznać 

interesującą przyrodę okolic Chęcin. Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy chętnych do 

podzielenia się z nami (w formie referatu lub posteru) swoimi przemyśleniami i/lub wynikami 

badań. 

Planowana jest również (w zależności od zapotrzebowania) kolejna edycja BOOST czyli 

Briologicznej Ogólnodostępnej Objazdowej Szkoły Terenowej. Inicjatywa ma na celu przekazywanie 

w terenie i w prelekcjach podstawowych informacji o mchach i wątrobowcach, szczególnie młodym 

adeptom briologii chętnym budować od podstaw lub poszerzać swoją wiedzę o mszakach. 

Zgłoszenia (wypełniony formularz zgłoszeniowy) prosimy przesyłać do 25 sierpnia. Tyle na 

razie, szczegółowy harmonogram prześlemy w następnym komunikacie 
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PS. 

Jako że nie wiemy, jak sytuacje epidemiologiczna będzie wyglądała jesienią, apeluję żeby się szczepić 

(może się okazać że będzie to warunkiem uczestnictwa w Warsztatach…). 


