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chorobowe. W kolejnym ręferacie zapręzento-
wano badania spirometrycznę przęptowadzone
wśród populacji miejskiej, które potwierdziĘ
istnienię związku między chorobami układu
oddechoweg o i zanieczyszczenięm powietrza
(pyłek, zarodniki grzybów) (o. Bhagya Laksh-
mi, Indie). o chorobach układu oddechowego
występujących u 33oń populacji w Puerto Rico
mówił F. Rivera-Mariani. Wydaje się, że oprócz
genetycznych uwarunkowań ptzy cryną chorób
były również cąmniki środowiskowe.

Jeden z referatów sesji 5 _',Aerobiologia

i pyłek Ambrosia,, doĘczył występowania pyłku
Ambrosia w prowincji Quebec (P. Comtois, Ka-
nada), Z badań wynika, że występowanię roślin
Ambrosict może być raczej wynikięm zmian
w użytkowaniu gruntu i ingerencji człowieka
ntz zmian klimatu. Dlatego prognozowanie
wzrastającej |iczby przypadków alergii na pyłek
Ambrosia z powodu wzrostu jego koncentracji
w powietrzu wydaje się przedwczesne. Kolejne
omówienie dynamiki zawartości pyłktl Ambrosia
w powietrzu dotyczyło Krakowa w latach 1995-
2006 (D. Stępalska, Polska). W czasie Sezonu
pyłkowego Ambrosią w Krakowię przewazaĘ
wiatry z kierunku południowo-wschodniego, co
sugerowałoby daleki transport z Czech, Słowa-
cji, Węgier i Ukrainy. Z drugiej strony wiatry
wiejące z zachodu skutkują również wysoką
liczbądni z pyłkiem, który może być prąrwiany
z lokalnych źródełw zachodniej części Polski.
Badania pyłku Ambrosiel w Chorwacji dowiodĘ
żę koncentracje pyłku zmieniaĘ się z roku na
rok i byty istotnię statystycznie skorelowane
z minimalną maksymalnąi średniątemperaturą
(E. Stefanic, Chorwacja).

Sesja 6 -,,Techniki stosowane w aerobiolo-
gii,, doĘczyła m.in. cech nowej wersji aparafu
Hirsta ,,Spore Watch''. Jest to urząrl7enie elek-
troniczne, którę automaĘcznie zaczyna i kończy
pracę (I. Stefanic, Chorwacja). Testowanie nowej
wersji aparatu wykazało, że obydwa aparaty
(Hirsta i ",Spore Watch'') odzwierciedliĘ lokalną
roślinność. Dominującymi taksonami byĘ Am-
brosia, Urtica, Poaceae i Quercus, bez istotnych
różnic w koncentracji pyłku.

Warsztaty z zakręsu identyfikacji grzybów

i ich zarodników odbywĄ się częściowo w tere-
nie w okolicznych lasach, gdzie zbierano okazy
grzybów, a częściowo w laboratorium, gdzie
rozpoznawano ich zarodniki mikroskopowo.
Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji
wysokiej klasy lupy binokulame i mikroskopy,
które ułatwiĄ pobór próbek i identyfikację za-
rodników. opiekę merytoryczną nad warsztatami
sprawowali specjaliści z PAAA, m.in. Chństine
Rogers, Mike Muilenberg, Larry Syzdek, David
Geiser and Bryce Kendrick.

Danuta Stąl,ł.LSxe, Alicja SracH

TERENOWE WARSZTATY SEKCJI
BRIOLOGICZNEJ PTB ..MSZAKI

MŁoDoGLAc JALNYC H P o JEZIERZY _
WELSKI PARK KRAJOBRAZOWY 2OO7'

(JELEŃ, 27_30 KWIETNIA 2007)

Field workshop ofthe Bryological Section ofthe
Po|ish Botanical SocieĘ ..Bryophytes of young-

glacial lakelands - Welski Landscape Park 2007"
(Je|eń' Poland,2710 Apri| 2007)

Welski Park Krajobrazowy, miejsce te-
gorocznęgo spotkania briologów, obejmuje
część doliny rzeki Węl (dopływu Drwęcy),
a wyróź,nia się wysokim stopniem naturalno-
ści ekosystemów wodnych i torfowiskowych,
niezwykĘm urozmaicęniem rzeźby terenu oraz
duzą różznorodnością siedlisk przyrodniczych.
To zdecydowało o wyjątkowej atrakcyjności
programu tych warsztatów.

organizatorem i przewodnikiem po prąnod-
niczych zakątkach Welskiego PK był Mirosław
Szczepański, pracownik Parku' a jednocześnie
jeden z członków naszej Sekcji. W spotkaniu
uczestniczyĘ 24 osoby, w tym troje gości zagra.
nicznych (z Czech i Holandii - Fot. 1). Godne
podkreślenia jest zainteresowanie dyrektora
Parku, inż. Krzysztofa Główczyńskiego, naszymi
zajęciami i pomoc w ich zorganizowaniu.

Cęlem warsztatów byĘ obserwacje gatun-
ków mchów i wątrobowców występujących
w takich specyficznych biotopach jak: kalcy-
filnę męchowiska, torfowiska dystroficzne,
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głazy śródpolne, porzucone wyrobiska żwirow-
ni, wypasane Strome zbocza jezior, porośnięte
ciepłolubnymi murawami, zalesione skarpy rzeki
Wel, czy też stare kamienne mosty. Kwiecięń to
najlepsza pora na poszukiwanie efemerycznych
mchów zrodziny Pottiaceae, które w tym czasie
zazwy czaj wytw arzają sporogony. PrzeĘIiśmy
niejedną chwilę uniesienia, znajdując takie
briologiczne rarytasy z tej rodziny jak:. Acau-
lon muticum, Pottia lanceolata, Protobryum
bryoides, Pterygoneurum ovatum czy Weissia
longifolia.

Na mechowisku Kopaniarze czekały na nas
,,Wielka Trójka'', czy|i Paludella squarrosa,
Helodium blandowii i Tomentyhypnum nitens
oraz Hamatocaulis vernicosas ujęty w liście
Natura 2000. Podczas wędrówki po Welskim
PK odnalęźliśmy też kilka nowych stanowisk
neofitycznych w Europie mchów Campylopus
introfiexus i Orthodontium lineare, stwierdzo-
nych po raz pierwszy na tym tercnie przez
M. Szczepańskiego w 2004 roku.

Mieliśmy teiz okazję do treningu w dys-
cyplinie o tymczasowej nazwie ,,briologizo-
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Fot. 1. Uczestnicy warsztatów briologicznych ,,Mszaki młodoglacjalnych pojezierzy _ Welski Park Krajobrazowy 200,7', na
mechowisku Kopaniarze (fot. V. Plaśek).

Phot. 1. The participants of bryological workshop "Bryophytes of young-glacial lakelands - Welski Landscape Park 2007"
(phot. V. Plaśek):
| _ V . P l a ś e k , 2 . W . P i s a r e k , 3 _ M . Z m r h a l o v ź t , 4 _ B . C y k o w s k a , 5 _ S . W i e r z c h o l s k a ' 6 _ A . S t e b e l ' 7 - L . A r m a t a ,
8 A. Rusińska, 9 _ M. Wojterska, 10 _ R. Zubel, 11 _ M. Staniaszek-Kik' 12 _ M. Wilhelm' 13 _ P. Górski' 14 _ G. Wolski'
15 - M. Szczepański' 16 _ S. Rosadziński, 17 _ D. Szukalska, l8 _ J. Koppmann, 19 _ J. Zalewska-Gałosz, 20 _ K. Gos'
2l - E. Fudali.
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wanie Z kajaka''. Bowiern warsztaty miały,
oprócz aspektu dydaktycznego, równiez ce l
naukowy' Była nirn inwentaryzacja brioflory
doliny rzeki Wel na odcinku Lidzbark-Kuro-
jady. W tym miejscu rzeka płynie w głęboko
wciętej rynnowej dolinie o Stromych zboczach
wznoszących się na wysokośc 30 40 m, dla-
tego najłatwiej było naln przemięSzczać Się
z jej nurtem. Kajakiern na mchy'? Tego jesz-
cze n ie było!

Najbardziej wytrwali i odporni na chłód
uczestnicy warsztatów wzięli udział W powarsz-
tatowej wycieczce do Puszczy Napiwodzko-Ra-
muckiej. Tam Włodek Pisarek oprowadził nas
po jednym z najlepiej w Polsce zachowanych
obszarów zród l i skowyc h ( rezerwat,,Zr odła r zekt
Łyny'') oraz po rezerwatach torfowiskowych
Galwica i Sołtysek.

Główna idęa warsztatów to oczywiście
praca w terenie. a|e nic został tez porninięty
aspekt pogłębiania wicdzy teoretycznej' We
wczesnych godzinach wieczornych odbywały
się seminaria, podczas których Mirek Szcze-
pański przedstawił stan dotychczasowej wiedzy
na tęmat rnchów północnej części Pojezierza
Dobrzyńsko-Chełrnińskiego, Jacob Koppman
omówił różnorodność gatunkową rnszaków
holenderskiej prowincji Frysland, a Beata Cy-
kowska zaprosiła nas na fotograficzną podróż
po Bol iwi i  w poszukiwaniu rnchów. Zywą dys-
kusję wywołał Robert Zubel swoirn referateln
p.t. .,Statystyczno-przestrzenna analiza danych
florystyczno-ekologicznych jako próba opisu
lokalnej bioróżnorodności' '. DokonaIiśmy także
wyboru przewodniczącego i zarządu Sekcji na
nową kadencję.

Natomiast w pózniejszych godzinach wie-
czomych, przy ognisku, dyskusje briologiczne
płynnie zmieniały się w maratony taneczne, po-
pisy wokalne i oratorskie ; podjęta nawet została
próba (udana!) stworzenia hyrnnu briologów'..
Ża| było kończyć te warsztaty. Jedyną osłodą j est
świadomość, że w kwietniu 2008 roku znowu się
spotkamy. Przyszłe tęrenowę warsztaty Sekcji
Briologicznej PTB chcielibyśrny zorganizować
w Biebrzańskim Parku Narodowyrn' którego
brioflora, jak dotąd, nie została zbadana. A .,co

robi briolog kiedy pada śnieg.? Co robi briolog?
odgrzebu.1e mech!' ' (sł. R. Zubel).

Ewa Fuo,q,LI

SESJA NAUKOWA SEKCJI
PALEOBOTANICZNEJ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA BOTANICZN EGO.
MUZEUM ZIEMI PAN, WARSZAWA,

20 KW|ETN| ir2007

Scientific Session of the Palaeobotanical Section
of the Polish Botanical Society, Museum of the
Earth, Polish Academl of Sciences, Warsaw,

April 20(n, 2007

Sesja naukowa Sekcji Paleobotanicznej
Polskiego Towarzystwa Botanicznego odbyła
się w dniu 20 kwietnia 2007 r. w gościnnych
progach Muzeum Ziemi Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie' Została zorganizowana
przez dr Aleksandrę Kohlman-Adarnską która
po śmierci prof' Anny Sadowskiej w 2005 roku
pełniła funkcję przewodniczącej Sekcj i.

otwarcia sesji dokonał dyrektor Muzeutlt
Ziemi PAN, doc. dr Krzysztof Jakubowski,
następnie dr A.  Kohlman-Adamska (Fot .  l )
przedstawiła jej program. Punktcm pierwszyrn,
nie ujętym jednak w oficjalnyrn prograrnie, były
Życzenia i gratulacje z okazji jubilcuszu 80-lecia

Fot. L Dr A. Kohlnran-Adamska przcdstarvia program Sesji
( fot .  B.  Rudnicka).

Phot.  l .  Dr.  A. Kohln lan-Adamska presents progranr o l ' the
Scss ion (phot.  B.  Rudnicka).


