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czas zwiędzania najciekawszych okolic i zabytków
charakterystycznych dla rejonu. w którym odbywa
się sympozjum. W tym roku organizatorzy przy}oto-
wali dla uczestników konferencji zwiedzanie pra.
wdziwych perełek Warmii i Mazur. Pierwszym pun-

. ktem programu była twierdza krzyżacka w Malborku.
Ten zapierający dech w piersiach obiekt algolo-
dzy podziwiali w zadumie i. skupieniu. Przyczynił się
do tego napięty czas otazcharyzmatycznY przewod-
nik, szybkim krokiem przemierzający kolejne sale za-
mku. Tempo byto tak duze, tz w pewnym momencie
trzech zwiedzających straciło kontakt wzrokowy z re-
sztą grupy. Wybawieniem okazał się telefon komór-
kowy.

Po obiedzie, który miał miejsce w restauracji za-
mkowej, uczestnicy udali się na drugą część sesji wy-
jazdowej. Tym razem miała ona charakter wybitnie
plenerowy, ponieważ był to Ęs stateczkiem po Ka-
na|e Elbląskim na odcinku Buczyniec - Elbląg. Wie-
lu z uczestników miało okazję po raz pierwszy zapo-
znać się z unikatowym na skale światową szlakiem
wodnym. Warto w tym miejscu podkreślić, iilKana|
Elbląski znajduje się _ podobniejak zamek krzyżacki
w Malborku - na liście światowego dziedzictwa kul-
turowego UNESCo. Najwięcej emocji w szanownym
gronie wzbudzito transportowanie statku przez|ąd za
pomocą specjalnych budowli hydrotechnicznych, ja-
kimi są pochylnie wodne' Składały się one ze specjal-
nych platform ustawionych na szynach, napędzanych
za pomocą systemu kanałów, ogromnych kół, prze-
kładni i lin.

Sesja plenerowa nie miata jednak tylko charakte-
ru krajoznawczego. W trakcie pięciogodzinnego Ąsu
dokonano poboru prób wody z kanału, a następnie
dzięki zapewnionemu przez ftrmę Eduko zapleczu
technicznemu wybitni specjaliści od różnych grup
glonów dokonali wstępnej analizy fykologicznej.
ostatni odcinek Ęsu przebiega|przez objęte ochroną
rezerwatową jezioro Drużno, będącego ostoją dla
ptactwa wodnego i błotnego. Wspaniała atmosfera
wycieczki sprzyjała nawiązywaniu kontaktów, dys-
kusji nad nowymi projektami badawczymi i aktyw-
niejszemu integrowaniu się mtodego pokolenia z wie-
loletnimi członkami sekcji fykologicznej.

Na koniec wypełnionego rozmaitymi atrakcjami
dnia Jerzy Łaźniewski zaprosił na pokaz przeźroczy
zatytułowany ,,Diaporama: Warmia i Mazury - krajo'
braz znany i nieznany''. Pomimo późnej juit pory sala
była szczelnie wypełniona, a przepiękne przeźroczai
znakomita oprawa muzyczna wzbudzaly cichy za-
chwyt wśród zgromadzonych.

Referaty i prezentowane plakaty będą opubliko'
wane w języku angielskim w recenzowanym czaso.

pismie naukowym Acta Botanica Warmiae et Masu-
riae.

Mikotaj KoroctŃsrl, Beata MEssYAsZ

WARSZTATY BRIOLOGICZNE SEKCJI
BRIOLOGICZNEJ P{TB,,PUSZCZA

BIAŁowIEsKA 2003"
(BIAŁowIEzA, 10-14 WRZEŚNIA 2003)

Bryological workshop of the Bryological Section
of the Polish Botanical Society

''Bia|owieża Primeva| Forest 2(X)3''
(Bialowieźa, Po|and, 10-14 September 2003)

Dziękl i:ycz|iwej aprobacie kierownika Stacji
Geobotanicznej UW w Białowieży - prof. dr hab. J.
B. Falińskiego oraz dyrektora Białowieskiego Parku
Narodowego, mgr inż. J. Popiela tegoroczne wrześ-
niowe spotkanie briologów mogło odbyć się w sa-
mym sercu Puszczy Białowieskiej. Tematem wiodą-
cym warsztatów bńologicznych zorganizowanych
przez Sekcję Briologiczną PTB było zróżnicowanie
gatunkowe oraz spektrum siedliskowe i biocenotycz-
ne mszaków puszczańskich, ze szczególnym uwz-
ględnieniem wie|kolistnych epifitów oraz brioflory
próchniejącego drewna. Podstawowym ich celem by-
ły studia terenowe nad morfologią tych gatunków i
ich zmiennością, a także zapoznanie się z metodyką
i przebiegiem programu CRYPTO w miejscu jego re-
a|izacji otaz wspólne opracowanie brioflory rezerwa-
tu ,,Wysokie Bagno''. Uczestnikami warsztatów byli
członkowie Sekcji Bńologicznej PTB, dwoje briolo-
gów zCzech (Dr M. Zmrhalovń i Dr V. Plaśek) oraz
,,młodzież briologiczna'', czyli doktoranci i magi-
stranci rozmaitych uczelni rozpoczynający swoją
przygodę z briologią (Fot. l).

Podczas l0-godzinnego przejazdu bryczkami
przez obszar ochrony Ścisłej BPN, trasą specjalnie
opracowana dla potrzeb warsztatów przez Henryka
Klamę, poznaliśmy najpiękniej sze fragmenty zbioro-
wisk budujących szatę roślinną Puszczy oraz florę
mszaków związaną z tymi fitocenozami. W proble-
matykę użytkowania lasów BPN przez cztowieka
oraz pozostawionych przez niego śladów wprowadził
nas niezwykły leśnik-przyrodnik, a zarazem miłośnik
Puszczy Białowieskiej, Andrzej Keczyński, a o prze-
biegu.badań do programu cRYPTo usłyszeliśmy od
Jana Zarnowca stojąc na słynnej powierzchni V.100.

Główną ideą warsztatów była praca w terenie, w
trakcie któĘ można było rozszerzyć swoją znajo-
mość gatunków i ich morfologii, ale nie został t€ż po-
minięty aspekt pogłębiania teoretycznej wiedzy bńo-
logicznej. W godzinach wieczomych odbywały się
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Fot. l. Uczestnicy warsZtatów briologicznych ,,Pttszcza Białowieska 2003'' (fot. V. Plaśek):

Phot. l . The participants of bryological workshop ,,Bialowieża Primeval Forest 2003 (phot. V. Plaśek):
l _M .Zmrha l ovd ' 2 -E . Fuda l i ' 3_S .W ie r z cho l s ka ,4 -M .S tan i a s zek ,5 -A .Rus i ń ska ,6 -A .Mow iń ska ' 7_B .W l i z r o '
8 - L .Gos ,9 -B .T r zp l l - Zw ie r z yk ,  10 -D .Szuka l s ka ,  l l -M .Podo l s k i ,  12 -H .K l ama ,  13 -A .S tebe l ,  l 4 -K .Gos ,  l 5 -
J. Zarnowiec, ló _ J. Sawicki, l7 _ A. Suligowska, 18 _ B' Hajek, l9 _ M. Szczepański, 20 _ P. Górski, 2l _ P. Urbańskr,
22 - B. Fojcik.

seminaria, podczas których poznaliśmy historię ba-
dań nad mszakami Puszczy Białowieskiej przedsta.
wion4 przez Annę Rusińską oraz Henryka Klamę,
klasyfikacje epiksyli oraz problemy metodyczne
zvti4zane z prowadzeniem badań nad tą grup4 ekolo.
giczną zref.erowane przez Monikę Staniaszek' a także
załozenia i propozycje nowe|izacji wykazu chronio-
nych mszaków omówione przez P aw|a Urbańskiego.

Wspaniałym poza-bńologicznym wzbogaceniem
treści warsztatów był wykład Janusza B' Falińskiego
na temat badań długoterminowych.

m

Tak duże nagromadzenie brio|ogów w jednym
miejscu zaowocowało m.in. stwierdzeniem kilku sta-
nowisk nie podanego dotąd z Puszczy Białowieskiej
epifitycznego w4trobowca Porella platyphylla (L.)
Pl.eifT. oraz wzbogaceniem znajomości brioflory re-
zerwatu ,,Wysokie Bagno" o wiele nowych gatun-
ków. Planowane jest opublikowanie tych wyników
we wspólnej pracy'

Ewa FuołLI


