
r26 |I/iadomoś c i B otaniczne 55(3 l 4). 20 | |

także braku rodzimej ikonografii. Dlatego przy-
gotowanie szczegółowego klucza, odpowiednio
ilustrowanego, zawięrającęgo mapę rozpozna-
nego zasięgu gafunków w Polsce, zwróci uwagę
na te taksony i pozwoli na skorygowanie mapy
zasięgu w Europie Środkowej i określęnie sha-
tegii ich ochrony.

Nazajutrz, podczas sesji terenowej, nie-
zastąpionym przewodnikiem po rezerwatach
Wolina była Pani prof. Janina Jasnowska
zZakładu Botaniki i ochrony Roślin, Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
w Szczecinie. Przybliżyła nam nie tylko pte-
ridoflorę, ale i geomorfologię tego obszaru o
bogatej konfiguracji i dużych deniwelacjach.
Szczególne wrażenie na uczestnikach warsz-
tatów zrobił jej wykład nt. aktywnych klifów
nadmorskich (skutek abrazji), które stanowią
wyróŻniającą cechę Wolińskiego Parku Na-
rodowego. Zwróciła również uwagę na to, żrc
mimo szczególnego,,ubóstwa'' florystycznego
obszaru ochrony ścisłej im. prof. Zygmunta
Czubińskiego (unikalna wolińska buczyna stor-
czykowa), z obszaru całego WPN podaje się 54
gatunki prawnie chronione i aż' 76 gatunków
lokalnie rzadkich lub bardzo rzadkich.

W strefie ochrony ścisłej WPN zwiedziliśmy
ponadto obszar ochrony ścisłej im. prof. Adama
Wodziczki - klif o pofudniowej wystawie, ze
zbiorowiskami ciepłolubnymi (nieczynne wyro-
bisko kredy) oraz pięknie położony punkt wido-
kowy' z pasęm szuwarów i oczeretowych wysp
formujących wsteczną deltę Swiny. Po obfitym
poczęstunku, ufundowanym przez Nadleśnictwo
Międzyzdroje, ostatnim etapem warsztatów był
ośrodek Edukacyjny WPN nad jeziorem Grodno
oraz piaszczysty klif z Iicznymi stanowiskami
przedstawicieli kompleksu P. vulgare. Drugie
Warsztaty Pteridologiczne uważamy za kolejny
sukces w działalności naszej Sekcji, któraprzy-
gotowuje obecnie III ogólnopolską Konferencję
Pteridologiczną w dniach l3-15 wrześniaZ0|Z
roku, na terenie Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu.
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Ewa SzcząŚNnr

TERENOWE WARSZTATY SEKCJI
BRIOLOGICZNEJ POLSKIEGO

TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO
,,MSZAKI ROZTOCZ,A"

(Zw|ERZYNIEC, |4-| 8 WRZEŚN|A 20l t)

Field workshop ofthe Bryological Section
of the Polish Botanical SocieĘ

'Bryophytes of the Roztocze region'
(Zwierryniec, 14-18 September 2011)

W krainie jodły, buka i tarpana, czy|i na
terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
odbyĘ się tegoroczne, dziewiąte już, terenowe
warszta$ Sekcji Briologicznej PTB. Organiza-
torzy wasztatów Robęrt Zubel (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej) i Zbigniew Macie-
jewski (Roztoczański Park Narodowy) przy-
gotowali bogaty program zajęć terenowych
i seminariów pozwa|ających poznać mszaki
koztocza, krainy, która w pasie Wyżyn Srod-
kowopolskich wyróżnia się specyfi czną rzeźbą
oraz największym nagromadzeniem gatunków
górskich' Każ,dy z uczestników otrzymał przy go.
towany przeznich przewodnik sesji terenowych
z opisem wybranych obszarów oraz zestawienie
dotychczasowych danych briologicznych. Na
rozpoczęcie warsztatów wysłuchaliśmy też
dwóch referatów prezentujących Roztoczański
PN (T. Grabowski) oraz jego walory przyrod-
nicze (2. Maciejewski).

W warsztatach uczestniczyło 2 l osób, w tym
zarówno członkowię Sekcji, jak i osoby nie
zrzeszone (ale zainteresowane biologią mchów
i wątrobowców), które zawsze chętnie przyjmu-
jemy w naszym gronie (Ryc. l). Należy odno-
tować, że pomysł zorganizowania warsztatów
briologicznych na Roztoczu spotkał się z dużą
zyczliwością i pomocą ze Strony administracji
Roztoczańskiego PN, w Ęm dyrektora mgr. inż'
Zdzisława Strupieniuka i jęgo zastępcy mgr. Ta-
deusza Grabowskiego, którzy zna|ęź|i takię czas
na osobiste spotkania z naszą grupą. Udostęp-
niono nam zarówno bazę noclegową i miejsce
na ognisko' jak i salę prelekcyjną i pracownię
biologiczną ośrodka Edukacyjno.Muzealnego
Roztoczańskiego PN, w których odbywały
się wieczorne seminaria i sesje referatowe.
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Ryc. [Fig.] l . Uczestnicy warsztatóW Zwierzyniec 20l 1. Participants of the bryological workshops, Zwierzyńec f0|1.

od lewej [fromthe left]: 1_M. Zgrabczyfska,2 _ P. Górski' 3 _ S. Rosadziński,4_Z. Maciejewski,5 _ B. Cykowska,6_

M. Podlaska,7 -M. Wojtenka,8 - S. Wierzcholska,9 - R. Zarzecki, 10 _A. Stebel, 1l _ R. Jaskuła, 12 _ B. Piwowarski'

13 - M' Staniaszek-Kik, 14 - T' Paciorek, 15 _A. Rusińska, ló _ G. J. Wolski, l7 - R. Zubel, 18 _ E. Fudali' 19 _ M.

Wilhelm, 20 _ G. VonĆina, 21 _ M. Rutkowska, 22 _ pies briologiczny, Neska [bryological dog, Neska] (właścicielka [owner]
A' Rusińska) (fot. [phot'] R. Jaskuła).
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Zaproszono nas też do zwiedzenia multime-
dialnej ekspozycji przyrodniczej w ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyicu, jakiej

nie powstydziĘby się nawet Kew Gardens oraz
Izby Leśnej na Floriance. Umożliwiono nam
teiz wizytę w ośrodku Hodowli Zachowawczej
Konika Polskiego.

Za gościnność podziękowaliśmy, jakż'eby

inaczej, briologicznie, zestawiając listę mszaków
zaobserwowanych i wynotowanych podczas
dwudniowej eksploracji zbiorowisk leśnych w

dolinie Swierszcza. Jest to ponad ośmiokilo-
metrowy ciek wodny tworzący, razem z rzeką
Szum, główną oś hydrologiczną Parku. Wstępne
opracowanie wyników notowań prowadzonych
w terenie i ich porównanię z listą gatunków
mszaków dotąd podanych z RPN pozwolity na
dopisanie 30 nowych dla Parku taksonów (23
mchy i 7 wątrobowców). Szczególnych emocji
dostarczyło nam odkrycie przezBeatę Cykowską
i Grzegorza Vonćinę dość obfitego stanowiska
Buxbaumia viridis (ponad 30 sporofitów/
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osobników) - gatunku mchu priorytetowego dla
Unii Europejskiej (Natura 2000). W ciągu dwóch
dni badań udało się potwierdzić występowanie
ponad 60% gatunków mszaków (mchów i wą-
trobowców) nanych dotychczas z terenu RPN-u
lub odkryć kolejne ich stanowiska. Szczegółowe
wyniki dokonanej inwentaryzacji, z uwzględ-
nieniem danych ilościowych i ekologicznych,
zostanązapręzęntowane we wspólnej publikacji,
co Stało się już tradycją naszych spotkań. Trze.
ciego dnia warsztatów mieliśmy okazję poznać
jeszcze inny przyrodniczo aspekt koztocza -

lessowe wąwozy Szczebrzeszyńskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie największą atrakcją bńo-
logiczną okazała się obfita populacja glewika
Phaeoceros carolinianus. Sesja fotograficzna
tnvała długo...

W godzinach popofudniowych i wieczomych
odbywaĘ się seminaria oraz sesje ręferatowe i
plakatowe, podczas których uczestnicy warsz-
tatów prezentowa|i zatoŻęnta i wyniki prowadzo-
nychprzez siebie badań. ogółem przedstawiono
6 referatów oraz 4 pIakaĘ. Pierwszą sesję semi.
naryjną poprzedził.a minuta ciszy dla uczczenia
pamięci dwóch nęstorów polskiej briologii,
którzy odeszli w tym roku na wieczne briolo-
gizowanie: prof. Kazimierza Karczmarza i dr.
Mariana Kuca. Wystąpienia i postery oscylo-
wały wokół bardzo różnorodnej tematyki, a
ich przewodnią myślą były wybrane aspekty
spontanicznych i antropogenicznych przemian
środowiska przyrodniczego i ich wpływ na
mszaki. Monika Staniaszek.Ktk, na przykładzie
antropogenic znię zniekształconego kompleksu
torfowisk Ługi (Polska Srodkowa), zaprezento-
wała, jakim dobrym wskaźnikiem i miernikięm
antropogenicznych zmian siedliskowych mogą
być mszaki. Ewa Fudali omówitą jak w jej ro-
dzinnym mieście _ Wroctawiu, dynamicznie
zmięniała się brioflora parków na przestrzeni
ostatnich ll lat w aspekcie trwałości populacji
gatunków oraz kolonizacji i rekolonizacji dostęp-
nych substratów i siedlisk. Robert Zube|przed-
stawił wstępne wyniki prowadzonych wraz ze
Zbigniewem Maciejewskim badań nad sukcesją
roślinności runa i mszaków na buchtowiskach w
zbiorowiskach borowych RPN. Ten sam zespół

autorów zaprezęntował' takze dwa intęresu-
jące plakaty dokumentujące za|eźmości między
brioflorą a dynamiką zbiorowisk roślinnych, w
których rozwijają się populacje mchów (bory
jodłowe) i wątrobowców (torfowisko Między-
rzeki). Bogato ilustrowane zdjęciami wysĘlienie
Marii Wojterskiej i Anny Rusińskiej doĘczące
zróżnicowania roślinności torfowisk w północnej
tajdze w okolicach Archangielska wywołało
kilka spontanicznych okrzyków ,,zróbmy tam
następne warsŹaty. . .''. Podczas zebrania Sekcji
ustaliliśmy jednak bliższe miej sce przy szłorocz-
nego spotkania.. Chcielibyśmy je zorganizować
na tęrenie Gór Swiętokrzyskich, a impulsem do
tej decyzji był referat Tomasza Paciorka, który
orzedstawił stan zbadania florv mchów i watro-
Lorv"ó* w Świętokrzyskim Parku Narodo*ym.
W naszym kraju wciąż jest wiele obszarów bę-
dących bńologicznymi biĄmi plamami!

Ewa Fuo,łLt, Robęń ZUBEL

VARIA

BORNHOLMSKIE GLONY W KRAKOWIE

Bornholm's algae in Cracow

Od 30 czerwca do l3 lipca 201I roku w Mu-
zeum Botanicznym Instytutu Botaniki im. W.
Szafera PAN w Krakowię gościła wystawa pt.

,,Glony Bornholmu'' (Ryc. 1). Podróżuje ona
od pół roku po Polsce. Jak dotąd prezentowana
już' była w kilku ośrodkach naukowych, ko-
lejno na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie, na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dalej na
Uniwersytecie Warmińsko.Mazurskim w olsz-
tynie' Uniwersytecie Łódzkim oraz ostatnio na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz
Katolickim Uniwersytecię Lubelskim.

Punktualnie w letnię czwartkowe pofudnie
na otwarcię wystawy przybyło około 30 gości,


