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obiadem przy ognisku na spotkaniu integrującym
zorgalnizow anym przez Nadlęśnictw o Łobęz
nad Jeziorem Dubie, przy |eśniczówce Ginawa.
Nadleśniczy' mgr. inż. W. Rymszewicz przekazał
uczestnikom sesji wiele ciekawych informacji na
temat Nadleśnictwa Łobęz oraz Ińskiego Parku
Krajobrazowego.

Dnia 8 września odbyła się sesja terenowa na
tęrenie rezęrwatu Stepowego ,Bielinek nad odĘ'''
gdzie stwierdzono występowanię w dułch ilo.
ściach Boletus rądicans Pers.: Fr. oraz Tricha-
ster melanocephąlus Czern. Mitym akcentem na

zakonczenie zwiedzania rezer;N atu było ogrrisko
zorgalizowartę przez Nadleśnictwo Chojna.

Wyrazem pamięci i szacunku członków
Sekcji dla nieobęcnej na Zjeździe profesor
Aliny Skirgiełło było wysłanie do Niej kartki
z Ęczeniami.

Za organizację obu sesji odpowiedzialna
była dr Mał'gorzata Stasińska, która Wkazała
się nie tylko talentem organizacyjnym, ale zna-
komitym przygotowaniem merytorycmym sesj i
terenowych, zyskując uananie i liczne Wrazy
wdzięczności uczestników. Podziękowania na-
leżą się również współorganizatorkom: dr Bo-
żenie Prajs i mgr MarzenieŁyczek.

Pobyt w Szczecinie pozostanie w pamięci
uczestników jako niezwykle ciekawy pod

względem naukowym, jak również wyróżnia-
jący się doskonałą organizacją.

Ewa PorBĆ, Barbara GxzEst.ł'r

TERENOWE WARSZTATY
SEKCJI BRIOLOGICZNEJ PTB

,,zRÓżNIcowANIE BRIoFLoRY BoRÓw
I TORFOWISK PU SZCT.Y NOTECKIEJ'

(lvtrERzYN, 1-4 MAJA 2008)

Field workshop of the Bryological Section of
the Polish Botanical SocieĘ .Bryophyte species
diversiĘ of pine forests and fens in the Puszcza

Notecka forest'(Mierzyn, Poland, 1-4 May 2008)

Czy mozrra doznać bńologicznych uniesień na

terenie tak zagospodarowanym jak Wielkopolska?

Mozna! Przekonali nas o tym orgarizatorzytego-
rocmych bńologicmych warsztatów terenowych:
Anna Rusińska, Piotr Górski i Dorota Szukalska.
Warsztaty odbyĘ się na początku maja b.r.' a ich

uczestnikami (w liczbie 22 - Fot. l) byli za-
równo botanicy.briolodzy z róŻnych krajowych
ośrodków naukoyych, jak i botanicy specjalizu-
jący się w badaniach roślinności torfowisk oraz
doktoranci i magistranci rozpoczylający swój

,,flirt,, z briologią.
Tematem wiodącym była różnorodność ga-

tunkowa mchów i wątrobowców skrajnie od-
miennych siedlisk rozwijających się na terenie
Puszczy Noteckiej, takich jak: suche bory so-

snowe, torfowiska wysokie, minerotroficzne
mechowiska oraz źród|iska. Wybór miejsca
warsztatów nie był pr4padkowy, bowięm wła-

śnie na tym terenie A' Rusińska odkryła w ze.

sztym roku nowe stanowiska reliktów glacjalnych

oraz Hąmątocaulis vernicosrrs - gatunku z lisĘ

Natura 2000, a rozmowy z pracownikami Nadlę.
śnictwa Międzychód potwierdziły występowanie
innych jeszcze śródleśnych torfowisk, doĘd nie-
inwentaryzowanych briologicnrie. Który botanik
pozostałby obojętny wobec możliwości spo.
tkania,,Więlkiej Trójkf ' mechowisk: P ąludel la

squąrrosa, Tomenthypnum nitens i Helodium
blandowii z towarzyszęniem innego mechowi-
skowego rarytasu Cinclidium stygium?

Tak więc spotkanie nasze miało zarówno cel
dydaktyczno-towarzyski (briolodzy to populacja

skrajnie rozproszona po ośrodkach akademickich
całego kraju, komunikująca się głównie drogą
elektroniczną)' jak i naukowo-praktyczny (in.

w entary zacja bńolo giczrra użytku ekolo giczrrego
Makąty wNadleśnictwie Międzychód oraz ocena
zachowania stanu brioflory rezęrwatu mechowi-
skowego nad jeziorem Mnich w Nadleśnictwie
Sieraków). Wyniki naszych poszukiwan zostaną
opublikowane we wspólnych ańykułach oraz
przekazane Nadleśnictwu Międzychód . Cała
Puszcza Notecka jest bowiem Leśnym Kom-
pleksem Promocyjnym.

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu
prac teręnolvych i wieczomego oznaczania ze-

branych matęriałów odbyĘ się także dwa se-
minaria. Anna Rusińska omówiła stan zbadania
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Fot. 1' Uczestnicy terenowych warsztatów briologicznych ,,Puszcza Notecka 2008'' na torfowisku Leszczyny (fot. L.
Jankowiak).

Phot' 1. The participants offield bryological workshops 'PuszczaNotecka forest 2008'on the ,Leszczyny'mire (phot.
L. Jankowiak): l _A. Stebel,2 -P. Górski,3 _M. Gąbka,4-pracownik leśnictwa,5 -A. Rusińska,6. M. Rutkowską
7 -B .Ha jek ,8 -P .Pawt i kowsk i , 9 -S .Rosadz i ń sk i ,  l 0 -G .Mazu r ,  1 l -K .Gos ,  12_M.Szc zepńsk i ,  13 - L 'Gos '
14_J .Za l ewska -Gałosz ,  15 -E . Fuda l i ,  16 -R .Zube l ,  17 -G .Wo l s k i ,  l 8 -B .Wa ldon ,  19_P ' ó kon i ewska ,20 -A .
Salachny, 21 - M. Wilhelm, 22 - W. pisarek.

bńoflory Puszczy Noteckiej nat|e nóinicowania
geomorfologicznego i botanicmego tego obszaru,
a Robert Zubel przedstawił nam wstępne wyniki
swoich badań nad wzorcami występowania wą-
trobowców w lasach jodłowych Roztocza.

Nie byłoby możliwe zorganizowanie Ęch
warsztatów gdyby nie pomoc, organizacyjna i fi-
nansowa' Nadleśnictrva Międzychód' szczególnie
pana nadleśniczego mgr inż'. Piotra Bielanow.
skiego, zastępcy nadleśniczego mgr inż. Lecha

Jankowiaka oraz dwóch przemiłych sióstr: pani
mgr inż. Elżbiety Winkler - leśniczego Leśnictwa
Mokrzec i pani mgr inz. Agnieszki Winkler- spe-
cjalisty d.s. ochrony lasu, któryrn serdeczrie dzię-
kujemy. Środowisko leśników odwdzięczyło się
r'am za podjęcie briologicznych poszukiwań na
tęrenie LKP wspaniałą kolacją przy ognisku.

I ja tam byłam, kiełbaski jadłam, ...

Ewa Fuoe,u


