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między członkami. Towarzystwo jest otwarte
na potrzeby kulhfy i gospodarki. Pełni funkcje
doradcze i konsultacyjne zwięane z szeroko
pojętą mykologią.

Szczególne słowa uznania i serdeczne po-
dziękowania należą się organizatorom kon.
ferencji, m.in' prof. Marii Ławrynowicz i jej
wspóĘracownikom oraz doktorantom' za dosko-
nałe przygotowanie konferencj i oraz srworzenie
serdecmej atrnosfery sprzyjającej nawiązywaniu
nowych kontaktów i wymianie poglądów na-
ukowych.

MĄorzata STASŃSKA,
Dominika Ślus,łnczyr

z żYcn PTB
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X TERENOWE WARSZTATY SEKCJI
BRIOLOGICZNEJ POLSKIEGO

TOWARZYSTWA BOTA]\ICZNEGO
..ŁYsoGÓRY 2012'

(ŚWIĘTA KATARZYNA,
11-14 WRZESNIA 2012)

10tb Field Workshop of the Bryological Section
of the Po|ish Botanical Society .Łysogóry 2012'

(Święta Katarzyna, 11_14 September 2012)

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tego-
roczrre warsztaty terenowe Sekcji Bńologicznej
PTB odbyły się na terenie Swiętokrzyskiego
Parku Narodowego. Spotkanie w krainie jodty

i gołoborzy zorganizowali dla nas Bartek Piwo-
warski (Uniwers1tet Jagieloński, Kraków), To-
masz Paciorek (Polska Akademia Nauk' Ikaków)
i Adam Stebel (Śląska Akademia Medyczna,
Katowice).

Do organizacji włączyła się też dyrekcja
ŚPN, przygotowując dla nas bogaty zestaw
materiałów informacyjnych oraz udostępniając
ekpozycję Muzeum Przyrodniczego na Swiętym
Krzyżu. Tegorocme warsztaty były dziesiątymi

w historii naszej Sekcji, co stało się impulsem
do retrospekcji, zarówno pod względem mery-
toryczrrym (podsumowanie dokonń podczas ze-
brania członków Sekcji) jak i sentymentalnym,
do czego przycryn;i się pokaz zd1ęć przygoto.
wany przez Ewę Fudali (Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu).

W warsztatach uczestniczyła rekordowa
liczba osób (36) (Ryc. l). Tradycyjnie juŻ, oprócz
,,zawodowych briologów'' przyjechało wiele
osób chcących pogłębić swoją wiedz ę dotyczącą
tej grupy rośIin, które zazdrośnie strzegą swojego
piękna przyjmując niewielkie rozmiary.

Program warsztatów obejmował briologi.
zowanie na gołoborzach Łysicy i Góry Agaty'
w obrębie obszaru Ochrony Scisłej ''Czamy
Las" oraz na stokach wapiennej ,,Skarpy Za-
pusty''. Wyniki trzydniowej eksploracji zostaną
zgodnie z przyjętą formułą naszych spotkań,
opub|ikowane we wspólnym opracowaniu.
Jednym z niekwestionowanych przez większość
z nas ,,hitów briologicznych,' była bogata po-
pu|acja Tetraplodon angustatus, rzadko spoĘ.
kanego mchu występującego na specyficznym
subsnacie,jakim są rozkładające się kości nvie.
rząt . Wśród wątrobowców znalazĘ się takie
interesujące gatuŃi, jak: epiksylicmy Anastro-
phyllum hellerianum na goł,oborzu Góry Agaty
oraz kalcyfilny Mannia fragrans na ,,Skarpie
ZapusĘ''.

W godzinach popofudniowych i wieczor-
nych, spotykaliśmy się w sali wyposażonej
w mikroskopy i na bieżąco przeglądaliśmy ze-
brany mateńał. ucząc przy okazji rozpomawania
gatunków osoby,,niewtajemniczone''. Wysfu-
chaliśmy także kilku referatów. Pierwszy z nich,
wygłoszony przez Leszka Buchholza na temat
historii, walorów przyrodniczych i kulfurowych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, został po.
przedzony minutą ciszy dla uczczenia pamięci
zmarłego w tym roku prof. Krzysztofa Jędrzejko'
przewodniczącego Sekcji Briologicznej w latach
1989-1995.

Sesję referatów briologicznych rozpoczęła
Barbara Fojcik (Uniwersfet Sląski' Katowice)
przedstawiając aktualne poglądy na temat po-
chodzenia roślin lądowych i przodków roślin
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Ryc. l' Uczęstnicy tereno$rych walsztatów briologicznych ,,Łysogóry 2012'. (fot' R. Zubel)'

Fig' 1. Pańicipants ofthe ficld bryological workshop .Łysogóry 20l2'(phot. R' Zubcl).

l 'stanisław Rosadfiński' 2 syhvia wierzcholska, 3 Jakub Sawicki' 4 - Wojcicch Ciurzycki, 5 Bartosz Piwowarski'
6 Barbara Fojcik, 7 Sławomir Solak, 8 Jan Prokop, 9 Klaudia sobocińska' l0 Piotr córski, | 1 Adam Stebel,
l2 Ewelina sonncnbęrg, 13 Magdalena Rutkowska, l4 - Paweł Pawlikowski, 15 Dorota Smolińska. ló Rafał Zarzecki'
l7 Maria wojterska,l8 - Grzegorz vonćina, l9 Magdalena Maliszewska, 20 - Agnieszka Pierścińska, 21 Anna Cuper'
22 Marcin Bielecki, 23 - Monika Podgórska,24 Anna Rusińska,25 Magda Podlaska' 26 Ewa Fudali' 27 Marcln
Wilhelm, 28 'Grzegorz j' wolski' 29 Monika Staniaszek'Kik, 30 Tomasz Paciolek' 31 Mirosław Szczepańskj,
32 - Pawełek Marzencki (najmłodszy brio|og na warsztatach / the youngest bryo|ogist at the workshop), 33'Krzysztot
Marzencki' ]4 Bęata Cykowska, 35 Anna Sa|achna, 36 Robcrt Zubel' N Ncska (właściciel / owner: A. Rusińska).
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naczyniowych. Już sam tytuł tego referatu
',Na początku byĘ mszaki _ czyli jak to było
z wyjściem roślin na ląd,'zapowiadał atrakcyjną
treść. I nie zawiedliśmy się w tych oczekiwa-
niach, bo wystuchaliśmy interesująco Zestawio.
nych hipotez i argumentacji potwierdzających
ich prawdziwość. Kolejny referat zatytułowany
był bardzo lakonicznie,,Hepaticae TATRenses'',
ale był to chyba zamierzony zabieg marketin-
gowy, ponieważ to co i jak przedstawił nam
Piotr Górski (Uniwersfet Przyrodniczy w Po-
maniu) na temat aktualnego rozmieszczenia wą-
trobowców wyleżysk śnieżnych w Tatrach oraz
jak zmienia się, w świetle wyników jego badań,
ocena stanu zagrożenia wielu gatunków wy-
mienianych w polskiej i słowackiej ,,czerwonej
liście zagrożonych mszaków'', było imponu-
jące. Także pozostate referaĘ dotyczące róż-
nych zagadnień briologicznych, byĘ ciekawie
przedstawione i wywołĄ żytvą dyskusję. Beata
Cykowska (Instytut Botaniki im. W Szafera
PAN, Kraków) zaprezentowała wstępne wyniki
swoich badań nad florą glewików Boliwii, Ro-
bert Zubel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej) omówił udział chronionych i zagrożonych
wątrobowców w hepatikoflorze wojewó&twa
lubelskiego wskazując obszary wymagające
uzupełniających badań a Adam Stebel podzielił
się spostrzeżeniami na temat wartości bioindy-
kacyjnej mszaków na terenach zdegradowanych
przez przemysł wydobywczy, przedstawiając
konkretne dane z kopalni wapienia ',Górażdże,,
na opo|szczyźnie.

W programie warsztatów nie zabrakło też
ogniska z ,,wsadem gastronomicmym" zaspon-
soro\łanym przez Pana Alojzego Przemyskiego,
współautora notatki florystycznej z Gór Swię-
tokzyskich i właściciela firmy ',Ustugi Eko-
logiczne Alojzy Przemyski'', któremu bardzo
serdecznie dziękujemy za ten gest.

Przedyskutowa|iśmy też propozycje przy.
szłorocznych warsztatów. Chcielibyśmy je
zorganizować na terenie Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Tam też mszaki czekają na opra-
cowanie!

OGOLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

BoTANICZNEGo (oDDzlAŁ BIAŁosTocKI)
..RÓiNoRoDNoŚć nror-ocrczN.ł

- oD KoMÓRXI Do EKoSYSTEMU.
(BIAŁYsToK, 2|-22 wRzEŚNrA 20| 2)

All-Polish Scientific Conference of the Polish
Botanical SocieĘ' Bialystok Branch .Bio|ogica|

diversity - from the cell to the ecosystem'
(BiałystoĘ Po|znd', f1-22 September 2012)

W dniach 2|22 wneśnla 2012 roku w Po-
litechnice Białostockiej odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa pt.,'Różnofodność biolo-
giczna _ od komórki do ekosystemu'', zorga.
nizowana pnez oddział Białostocki Polskiego
Towarzystwa Botanicznego, przy wspóĘracy
Politechniki Białostockiej' Uniwersytetu w Bia.
Ęmstoku i Uniwersytetu Medyczrrego oraz fi-
nansowym'wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku. W skład Komitetu Nauko-
wego konferencji wchodzili: Przewodnicząca
oddziafu Białostockiego PTB dr hab. Gruiryna
Łaska z lktedry ochrony i Ksztahowania Srodo-
wiska Politecbniki Białostockiej (Ryc. 1)' dr hab.
Iwona Ciereszko z Wydziału Biologicmo{he-
micznego Uniwerrytetu w BiĄmstoku, dr hab.
Bożena Kiziewicz z Zakładll Biologii ogólnej
Uniwersletu Medycznego w Białymstoku, prof.
dr hab. Halina Gab ryś z ZakłaólBiotechnologii
Roślin Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie
(Ryc. 2) oraz prof. dr hab. Czesław Hołdyński
z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uni-
wersytetu Warmińsko_Mazurskiego w olsaynie
(Ryc. 3).

Celem konferencji była próba zobrazowania
złożoności funkcjonowania przyrody w różno-
rodnych układach ekologicznych (monocen,
democen, holocen) w świetle funkcjonowania
różnych procesów ekologicznych i oddziaĘ-
wania różnych czynników zagrożeń oraz podej-
mowania konkretnych dziatań na rzecz ochrony
przyrody i monitorowania zachodzących w niej
zmian. Problematyka konferencji skupiała się
na uświadomieniu konieczności dbania o różno-
rodność biologiczną na wszystkich poziomachEwa Fumu, Robert ZUBEL


