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Banki nasion – nowoczesna metoda ochrony 
ex situ różnorodności zagrożonych 

gatunków roślin

Jerzy Puchalski
Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zacho-
wania Różnorodności Biologicznej, ul. Prawdziwka 2, 02-973
Warszawa,e-mail:jtpuchalski@wp.pl

Stale postępujące zagrożenie różnorodności roślin wymaga 
stosowania obok tradycyjnej ochrony in situ nowych 
metod ochrony ex situ. Około 50 lat temu do ochrony róż-
norodności dzikorosnących gatunków roślin uprawnych 
zaczęto wykorzystywać metodę długotrwałego przecho-
wywania nasion jako tzw. banków nasion, ale największy 
rozwój banków nasion flory naturalnej został zanotowany 
z początkiem XXI wieku w związku z przyjęciem „Global-
nej Strategii Ochrony Świata Roślin 2010–2020”. W 2000 
roku został otwarty w Południowej Anglii Milenijny Bank 
Nasion – jednostka Królewskiego Ogrodu Botanicznego 
Kew – największy na świecie bank nasion flory Ziemi. 
Do szybkiego rozwoju banków nasion flory naturalnej 
przyczyniła się realizacja różnych projektów globalnych, 
regionalnych i krajowych. W Europie najważniejszym pro-
jektem był projekt UE ESCONET zrealizowany w latach 
2004–2009 przez 24 ogrody botaniczne z 17 krajów Unii 
Europejskiej, dzięki któremu powstała europejska sieć ban-
ków nasion flory rodzimej. W Polsce dzięki programom 
UE oraz środkom NFOŚiGW utworzono banki nasion gro-
madzące polskie gatunki roślin zagrożonych i endemitów 
w ogrodach botanicznych w Warszawie-Powsinie, Miko-
łowie, Lublinie, Poznaniu i Zakopanem oraz w Leśnym 
Banku Genów Kostrzyca.

Seed banks – the modern method for ex situ 
diversity conservation of threatened plant 

species

Jerzy Puchalski
PolishAcademyofSciences,BotanicalGarden–CentreforBio-
logicalDiversityConservation,PrawdziwkaSt.2,02-973Warsaw,
Poland, e-mail: jtpuchalski@wp.pl

Constantly progressing threatening the diversity of plants 
requires applying beside the traditional in situ protection 
the new methods of ex situ conservation. About 50 years 
ago were started for diversity conservation of wild crop 
plants the methods of long-term seed storage as so called 
seed banks, but the greatest development of seed banks of 
natural flora was registered at the beginning of the 21 st 
century in with connection of the implementation of the 
“Global Strategy for Plant Conservation in 2010–2020”. 
In 2000 it was opened in Southern England “The Millen-
nium Seed Bank” – a unit of the Royal Botanic Garden 
Kew – the biggest in the world seed bank of Earth’s flora. 
A realization of different global, regional and national pro-
jects contributed to a rapid growth of seed banks of native 
plants. In Europe the most important was the UE project 
ENSCONET fulfilled in 2004–2009 by 24 botanic gardens 
from 17 countries of the EU, thanks to which the Euro-
pean network of seed banks for native plants was estab-
lished. In Poland thanks to programs of the UE and the 
support of the National Fund for Environment Protection 
the seed banks, devoted to Polish species of endangered 
and endemic plants, were organized in botanical gardens in 
Warsaw-Powsin, Mikołów, Lublin, Poznań and Zakopane 
and in the Forest Gene Bank Kostrzyca.

Referat wprowadzający
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Wpływ stresu solnego na wzrost i biomasę 
wybranych gatunków traw

Artur Adamczak, Romuald Mordalski, Elżbieta Bilińska, 
Hanna Zalińska, Waldemar Buchwald

Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich,
InstytutWłókienNaturalnychiRoślinZielarskich,ul.Kolejowa2,
62-064Plewiska,e-mail:artur.adamczak@iwnirz.pl

Do doświadczeń wybrano gatunki o szerokiej amplitudzie 
ekologicznej i dużej produkcji biomasy: Calamagrostis epi-
gejos,Festucaarundinacea i Spartina pectinata. Ekspery-
ment prowadzono w hali wegetacyjnej. Rośliny wysadzono 
do pojemników z perlitem wysyconym wodą destylowaną 
(kontrola) lub roztworem chlorku sodu o stężeniu: 50, 
100 i 150 mM. Wazony podlewano wodą destylowaną 
odpowiednio do straty ich masy oraz zasilano nawozem 
mineralnym. Spośród badanych gatunków zdecydowanie 
najlepiej stres solny znosiła F.arundinacea. Wyróżniała się 
znaczną żywotnością oraz stosunkowo dużym przyrostem 
wysokości. Wraz ze wzrostem zasolenia, jej plon świeżej 
masy obniżał się o około 8, 17 i 36% względem kontroli. 
U C. epigejos obserwowano silne zasychanie i niewielki 
wzrost roślin. Skutkiem tego uzyskano nieduży plon czę-
ści nadziemnych, który obniżał się pod wpływem zasole-
nia średnio o 20–28%. Najsilniej na warunki eksperymentu 
reagowała S. pectinata. Na najniższym poziomie zasole-
nia uzyskiwała duże przyrosty, jednak następowało tu już 
zasychanie pojedynczych liści i osobników, a przy najwyż-
szej dawce NaCl wszystkie rośliny zamierały.
Badania sfinansowano ze środków ERA-NET CO-FUND FACCE 
SURPLUS 2

Effect of salt stress on the growth and 
biomass of some grass species

Artur Adamczak, Romuald Mordalski, Elżbieta Bilińska, 
Hanna Zalińska, Waldemar Buchwald

Department of Botany, Breeding and Agricultural Technology 
of Medicinal Plants, Institute of Natural Fibres and Medicinal
Plants, 2 Kolejowa Str., 62-064 Plewiska, e-mail: artur.adam-
czak@iwnirz.pl

Species with a wide ecological range and considerable bio-
mass production such as Calamagrostisepigejos, Festuca
arundinacea and Spartina pectinata were selected for the 
experiment. The study was carried out in the vegetative 
hall. The specimens were planted in containers with perlite 
saturated with distilled water (control) or sodium chloride 
solution at concentration of 50, 100 and 150 mM, respec-
tively. The pots were irrigated with distilled water accord-
ing to their loss of the mass and with mineral fertilizer 
solution. Among chosen species, F. arundinacea showed 
the highest resistance to the salt stress. It was distinguished 
by the good viability and strong growth. The increase of 
salinity level caused a drop in its fresh weight yield of 8, 
17 and 36% compared to the control. In case of C. epige-
jos, poor growth and drying up of plants were observed. 
As a result, small yield of above-ground plant parts was 
obtained. In the influence of salinity, it decreased of an 
average of 20–28%. S. pectinata indicated the strongest 
negative reaction to the experiment conditions. At the low-
est level of salinity, it grew well, but some leaves and indi-
viduals dried up. Additionally, for the highest dose of NaCl 
all plants were dying.
The research was financed by the project of ERA-NET CO-FUND 
FACCE SURPLUS 2

Gatunki z Polskiej czerwonej listy 
paprotników i roślin kwiatowych w zbiorach 

Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

Mykhaylo Chernetskyy, Anna Cwener, 
Agnieszka Dąbrowska, Grażyna Szymczak

OgródBotaniczny,UniwersytetMariiCurie-SkłodowskiejwLubli-
nie, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, e-mail: m.czernecki@
poczta.umcs.lublin.pl

W kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie 
zgromadzono ponad 200 gatunków rodzimych (z 318 
proweniencji) umieszczonych w „Polskiej czerwonej 
liście paprotników i roślin kwiatowych” (2016), co sta-
nowi 26,7% wymienionych w niej gatunków. W Ogrodzie 
zachowywane są gatunki roślin o różnych kategoriach 
zagrożenia, w tym: sześć taksonów wymarłych na obsza-
rze Polski (RE), dwa wymarłe w stanie dzikim na swo-
ich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski (REW), 
42 krytycznie zagrożone (CR), 37 zagrożonych (EN), 66 
narażonych (VU), 45 bliskich zagrożenia (NT) oraz sześć 
o nieokreślonym stopniu zagrożenia (DD). Wśród nich są 
gatunki objęte ochroną prawną w Polsce (122 gatunki), 
zagrożone w Europie (39) i na świecie (31), ujęte w Kon-
wencji Berneńskiej (12) i w Dyrektywie Siedliskowej 
(15). W większości pochodzą one z naturalnych stano-
wisk z terenu Polski (70,6%) i innych krajów europejskich 
(17,6%), pozostałe z kolekcji innych ogrodów botanicz-
nych (11,8%). Zagrożone i chronione gatunki uprawiane 
w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie wykorzystywane są 
jako materiał do wzmacniania lub odtwarzania populacji 
na stanowiskach naturalnych.

Species from the Polish Red List of 
Pteridophytes and Flowering Plants in the 

collections of Maria Curie-Skłodowska 
University Botanical Garden in Lublin

Mykhaylo Chernetskyy, Anna Cwener, 
Agnieszka Dąbrowska, Grażyna Szymczak

Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in
Lublin,3SławinkowskaStr.,20-810Lublin,e-mail:m.czernecki@
poczta.umcs.lublin.pl

The collection of Maria Curie-Skłodowska University 
Botanical Garden in Lublin comprises over 200 native spe-
cies (from 318 proveniences) included in the “Polish Red 
List of Pteridophytes and Flowering Plants” (2016), which 
accounts for 26.7% of all species on the list. In the Gar-
den, plant species assigned to different threat categories are 
preserved, including six taxa that have become extinct in 
Poland (RE), two taxa that are extinct in their natural stands 
in Poland (REW), 42 critically endangered taxa (CR), 37 
endangered taxa (EN), 66 vulnerable taxa (VU), 45 near 
threatened taxa (NT), and six taxa with undetermined risk 
(DD). They include species that are under legal protection 
in Poland (122 species), species endangered in Europe (39) 
and worldwide (31), as well as species listed in the Bern 
Convention (12) and Habitats Directive (15). Most of them 
originate from natural sites in Poland (70.6%), other Euro-
pean countries (17.6%), and collections of other botanical 
gardens (11.8%). The endangered and protected species 
cultivated in the Botanical Garden in Lublin are used as 
material for strengthening or restoration of populations in 
natural habitats.

mailto:artur.adamczak@iwnirz.pl
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Ogród Botaniczny, Bali

Piotr Dobrzyńki1, Hanna B. Margońska2, 
Monika M. Lipińska2

1OgródBotaniczny,UniwersytetWarszawski, ul.AlejeUjazdow-
skie4,00-478Warszawa 2KatedraTaksonomiiRoślin iOchrony
Przyrody,WydziałBiologii,UniwersytetGdański,ul.WitaStwosza
59,80-308Gdańsk,e-mail:p.dobrzynski@biol.uw.edu.pl

Kebun Raya Bali jest największym ogrodem botanicznym 
w Indonezji. Znajduje się w górzystym rejonie Bedugul na 
wysokości około 1300 m n.p.m, gdzie temperatura w ciągu 
dnia wynosi 17–25°C, w nocy 10–15°C, a wilgotności 
powietrza waha się na poziomie 70–90%. Na powierzch-
ni158ha znajduje się teren rekreacyjny i pozostałość gór-
skiego lasu deszczowego. Ogród realizuje funkcję ochrony 
ex situ roślin z górskiego regionu wschodniej Indonezji. 
W ogrodzie rośnie ponad 21 tysięcy roślin należących do 
około 2400 rodzajów. Posiada on bogate kolekcje storczy-
kowatych (ponad 300 taksonów), bambusów (87 takso-
nów), kaktusów (100 taksonów), paproci (188 taksonów), 
balijskich roślin leczniczych (300 taksonów) i roślin obrzę-
dowych (218 taksonów), rododendronów (ponad 20 gatun-
ków) i jedną z największych na świecie kolekcji begonii 
– obejmującą 100 taksonów. W ogrodzie znajduje się her-
barium, które w swojej kolekcji posiada ponad 10 tysięcy 
okazów, od alg po rośliny kwiatowe. Spora część ogrodu to 
naturalny las tropikalny. Nadzór nad ogrodem pełni Indo-
nezyjski Instytut Nauk.

Botanic Garden, Bali

Piotr Dobrzyński1, Hanna B. Margońska2, 
Monika M. Lipińska2

1Botanical Garden, University ofWarsaw, Aleje Ujazdowskie 4,
00-478Warsaw,2Department of Plant Taxonomy and Nature Con-
servation,FacultyofBiology,UniversityofGdańsk,WitaStwosza
59,80-308Gdańsk,e-mail:p.dobrzynski@biol.uw.edu.pl

Bali Botanic Garden is the largest botanical garden in Indo-
nesia. It is located in the mountainous region of Bedugul at 
an altitude of about 1300 meters above sea-level, where the 
temperature during the day reaches about 17–25°C, at night 
10–15°C, and the air humidity varies between 70–90%. On 
the area of 158 ha, there is a recreation spot and a remnant 
of a mountain rainforest. The garden performs the func-
tion of ex-situ conservation of plants from the mountain 
region of eastern Indonesia. Over 21000 species of plants 
are grown in the garden. It has rich collections of orchids 
(over 300 taxa), bamboos (87 taxa), cacti (100 taxa), ferns 
(188 taxa), Balinese medicinal plants (300 taxa) and ritual 
plants (218 taxa), rhododendrons (over 20 species) and one 
of the world’s largest begonias collection – including 100 
taxa. In the garden there is an herbarium, which has over 
10,000 specimens in its collection, from algae to flowering 
plants. A large part of the garden is a natural tropical forest. 
The supervision of the garden is performed by the Indone-
sian Institute of Sciences.

Fitoakumulacji ołowiu przez Oenothera 
biennis L. i Helichrysum arenarium (L.) 

Moench z terenów województwa kujawsko-
pomorskiego (Polska)

Anna Figas1, Magdalena Tomaszewska-Sowa1, 
Anna Katarzyna Sawilska2, Tomasz Stosik2, 

Mirosław Kobierski3

1KatedraBiotechnologiiRolniczej,3KatedraBiogeochemiiiGle-
boznawstwa, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz; 2Katedra 
BiologiiiOchronyRoślin,Al.Prof.S.Kaliskiego7,85-796Byd-
goszcz; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, e-mail: anna.
figas@utp.edu.pl

Celem badań była ocena fitoakumulacji ołowiu przez 
wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis L. i kocanki 
piaskowej Helichrysum arenarium (L.) Moench zebrane 
w województwie kujawsko-pomorskim. Próbki gleb oraz 
rośliny pochodziły z dwóch lokalizacji: Łosiny (53°37′13″N; 
17°58′43″E) i Łochowo (53°07′19″N; 17°50′19″E). 
Rośliny zebrano w fazie rozwoju generatywnego. W wysu-
szonym i zmineralizowanym materiale roślinnym oraz 
w próbkach glebowych oznaczono całkowitą zawartość 
Pb metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Badane 
gleby nie były zanieczyszczone metalami ciężkimi. Naj-
mniejszą ilością Pb w tkankach charakteryzowały się kwia-
tostany wiesiołka dwuletniego (1,15–1,85 mg kg–1 s.m.), 
natomiast najwyższą zawartość tego metalu oznaczono 
w jego korzeniach (2,65 mg·kg–1 s.m.). Kocanki piaskowe 
zebrane z tych samych lokalizacji charakteryzowały się 
znacznie wyższą zawartością Pb w poszczególnych orga-
nach, przekraczającą dopuszczalne normy. W korzeniach 
zawartość tego metalu wynosiła 21,4–29,5 mg kg–1 s.m., 
z kolei w łodygach i liściach odnotowano 15,6–18,3 mg 
kg–1 s.m., a w kwiatostanach będących surowcem farmako-
pealnycm stwierdzono najniższą zawartość Pb na poziomie 
8,0–15,7 mg kg–1 s.m.

Phytoaccumulation of Lead by Oenothera 
biennis L. and Helichrysum arenarium (L.) 

Moench in the Kuyavia-Pomerania province 
(Poland)

Anna Figas1, Magdalena Tomaszewska-Sowa1, 
Anna Katarzyna Sawilska2, Tomasz Stosik2, 

Mirosław Kobierski3

1Faculty ofAgriculture and Biotechnology, 3Department of Bio-
geochemistryandSoilScience,6BernardyńskaStr.,85-029Byd-
goszcz; 2Department of Biology and Plant Protection, 7 Prof.
S. Kaliskiego Str., 85-796Bydgoszcz;University of Science and
Technology,e-mail:anna.figas@utp.edu.pl

The aim of the study was to assess the levels of phy-
toaccumulation of lead in the common evening primrose 
Oenothera biennis L. and sandy everlasting Helichrysum
arenarium (L.) Moench collected in the Kuyavia-Pomerania 
province in Poland. Soil and plants samples were sourced 
from two locations: Łosiny (53°37′13″N; 17°58′43″E) and 
Łochowo (53°07′19″N; 17°50′19″E). The plants were col-
lected in their reproductive phase. The total Pb content in 
the dried and mineralized material as well as in the soil 
samples was determined using the Atomic Spectroscopy 
Absorption. The examined soil was not contaminated 
with heavy metals. The lowest Pb levels were found in 
the evening primrose’s inflorescence (1.15–1.85 mg·kg–1 
s.m.), while the highest – in the roots (2.65 mg·kg–1 s.m.). 
The sandy everlasting samples collected from the same 
locations showed significantly higher Pb content in the 
individual organs, exceeding the acceptable contamina-
tion levels. In the sandy everlasting samples, the Pb con-
tent measured in the roots was 21.4–29.5 mg·kg–1 s.m., 
in the stem and leaves – 15.6–18.3 mg·kg–1 s.m., and the 
lowest content – at 8.0–15.7 mg·kg–1 s.m. – was found in 
the plant’s inflorescence also used in the pharmaceutical 
industry.

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Łochowo_(wieś_w_województwie_kujawsko-pomorskim)&params=53.121944444444_N_17.838611111111_E
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Możliwości badań ankietowych w Poznaniu 
geo- i bioróżnorodności w polskich 

ogrodach botanicznych

Joanna Gadzińska1, Justyna Wiland-Szymańska2, 
Małgorzata Mazurek1

1Zakład Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
wPoznaniu,ul.B.Krygowskiego10,61-680Poznań,2ZakładTak-
sonomiiRoślin,Uniwersytetim.AdamaMickiewiczawPoznaniu,
ul.Umultowska89,61-614Poznań,e-mail:moljo@amu.edu.pl

W Polsce zarejestrowanych jest 40 ogrodów botanicznych. 
Ich rozmieszczenie w kraju nie jest równomierne i nie 
były one do tej pory zbiorowo studiowane pod względem 
zasobów przyrodniczych. Wyzwanie stanowi metodyka 
takich badań, co jest związane z różnorodnością kolekcji 
i organizacji ogrodów oraz położeniem w różnych typach 
krajobrazu. Celem posteru jest przedstawienie ankiety, 
która ma zgromadzić dane dotyczące aspektów przestrzen-
nych – abiotycznych i biotycznych ogrodów botanicz-
nych. Ankieta podzielona jest na dwie części dotyczące 
geo- i bioróżnorodności w ogrodach botanicznych, obej-
muje także informacje o edukacji i turystyce. Została ona 
przygotowana w oparciu o aplikację webową geoankiety, 
która umożliwia zbieranie danych przestrzennych o obiek-
tach punktowych, liniowych i obszarowych z możliwo-
ścią uzupełnienia informacji o obiektach w bazie danych. 
W geoankiecie wykorzystano jako podkład mapowy dane 
z Open Street Map. Geoankieta jest udostępniona online, 
co zapewni rzetelne zebranie informacji o ogrodach. 
Ankieta zostanie wysłana do wszystkich ogrodów bota-
nicznych w Polsce i będzie podstawą do opracowania ich 
geo- i bioróżnorodności na poziomie typów krajobrazów 
naturalnych.

Possibility of conducting survey research in 
Poznań concerning geo- and biodiversity in 

Polish botanical gardens

Joanna Gadzińska1, Justyna Wiland-Szymańska2, 
Małgorzata Mazurek1

1Department of Geoinformation, Adam Mickiewicz University,
Poznań, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, 2Department of 
PlantTaxonomy,AdamMickiewiczUniversity,Poznań,Umultow-
ska89,61-614Poznań,e-mail:moljo@amu.edu.pl

There are 40 registered botanical gardens in Poland. They 
are not evenly distributed in our country and they have not 
been collectively studied in terms of their natural resources 
so far. The methodology of such research is a great chal-
lenge due to diversity of collections and the organisation of 
gardens as well as their location in various landscape types. 
The aim of the poster is to present a survey which is meant 
to gather data regarding spatial abiotic and biotic aspects 
of botanical gardens. The survey is subdivided into two 
parts concerning geo- and biodiversity in botanical gar-
dens and it embraces also information concerning educa-
tion and tourism. It has been based on a geo-questionnaire 
web application. The geo-questionnaire allows collection 
of spatial data about point, line and area objects with the 
possibility of adding information about these objects into 
the data base. In the geo-questionnaire Open Street Map 
data have been used as a basis for the map. The geo-ques-
tionnaire is available online, which should ensure fast and 
reliable collection of data concerning botanical gardens. 
The survey will be sent to all botanical gardens in Poland 
and it will constitute the basis for the report concerning 
their geo- and biodiversity at the level of natural landscape 
types.

Rola Ogrodu Botanicznego w Bogorze 
(Kebun Raya Bogor, Jawa – Indonezja) 

w ochronie czynnej ex situ zagrożonych 
wyginięciem gatunków flory regionu Azji 

Południowo-Wschodniej

Jolanta Jańczyk-Węglarska, Karol Węglarski
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul.
Dąbrowskiego165,60-594Poznań,e-mail:karolw@amu.edu.pl

Ogród Botaniczny Bogor we współpracy z Królewskim 
Ogrodem Botanicznym w Sydney oraz rządem In donezji, 
podejmują wielostronne działania na rzecz strategii ochrony 
rzadkich i zagrożonych gatunków flory południowo-
-wschodniej Azji, czego efektem może być ustabilizowanie 
liczebności ich populacji na stanowiskach naturalnych. Po 
raz pierwszy w skali światowej opracowano tam skuteczną 
metodę uprawy zachowawczej ex situ endopasożytniczej 
bukietnicy (Rafflesia sp. – Rafflesiaceae), wykorzystu-
jącą techniki szczepienia porażonych pędów Tetrastigma 
sp. (Vitaceae) na lianach rosnących w kontrolowanych 
warunkach Ogrodu. Prowadzona jest również największa 
w ogrodach botanicznych uprawa zachowawcza dziwidła 
olbrzymiego – Amorphophallus titanum (Araceae). Ogród 
Botaniczny Eka Karya na Bali – filia placówki w Bogo-
rze, specjalizuje się w uprawie zachowawczej rzadkich 
i zagrożonych taksonów wschodniej Indonezji. Szczegól-
nie cenne są kolekcje zagrożonych paproci drzewiastych, 
w tym Dicksonia blumei (Dicksoniaceae) oraz zbiór bam-
busów, w którym zgromadzono gatunki endemiczne dla 
tego regionu, m. innymi przedstawicieli rodzajów: Gigan-
tochloa, Dinochloa i Schizostachyum (Poaceae).

The Role of the Bogor Botanical Garden 
(Kebun Raya Bogor, Java – Indonesia) in 

ex situ active conservation of endangered 
species of the flora of Southeast Asia

Jolanta Jańczyk-Weglarska, Karol Weglarski
BotanicalGardenoftheAdamMickiewiczUniversityinPoznan,
Dabrowskiego165,60-594Poznań,e-mail:karolw@amu.edu.pl

The Bogor Botanical Garden together with the Royal 
Botanic Garden in Sydney and the Indonesian government 
undertake various activities for the strategy of protection of 
rare and endangered species of the Southeast Asian flora, 
which may result in stabilization of their population size in 
nature. This Botanical Garden was the first in the world to 
develop a successful method for the ex situ cultivation of the 
endoparasitic monster flower (Rafflesia sp. – Rafflesiaceae) 
using the techniques of grafting Tetrastigma sp. (Vitaceae) 
infected shoots on the lianas growing in controlled con-
ditions in the Garden. They have also gathered the most 
numerous titan arum – Amorphophallus titanum (Araceae) 
collection among all the botanic gardens. The Eka Karya 
Botanical Garden in Bali, a branch of the Garden in Bogor, 
specializes in conservation of rare and endangered taxa of 
Eastern Indonesia. Particularly valuable are collections 
of endangered woody ferns, including Dicksonia blumei 
(Dicksoniaceae) as well as a collection of bamboos, which 
consists of species endemic to this region, like, among oth-
ers, representatives of the following genera: Gigantochloa, 
Dinochloa and Schizostachyum (Poaceae).

mailto: moljo@amu.edu.pl
mailto: moljo@amu.edu.pl
mailto:karolw@amu.edu.pl
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Kolekcja „Polskie odmiany roślin 
ozdobnych” w Ogrodzie Botanicznym UAM 

w Poznaniu

Jolanta Jańczyk-Węglarska1, Mateusz Sowelo1,2, 
Karol Węglarski1

1OgródBotanicznyUniwersytetuim.AdamaMickiewiczawPozna-
niu,Dąbrowskiego165,60-594Poznań,2KatedraBotaniki,Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 C,
60-625Poznań,e-mail:jolanta.janczyk-weglarska@amu.edu.pl

Kolekcja ”Polskie Odmiany Ozdobne”, powstała w Ogro-
dzie Botanicznym UAM w 2006 roku stanowiąc unikatowy 
w skali kraju zbiór drzew, krzewów i bylin ozdobnych 
wyhodowanych przez polskich naukowców i szkółka-
rzy. Ogółem na powierzchni 1613 m2 zgromadzono 114 
odmian należących do 17 rodzin i 24 rodzajów. Ekspo-
zycja kwatery umożliwia poznanie zagadnień związa-
nych z ochroną własności intelektualnej w hodowli roślin 
ozdobnych. Prawo hodowców w Polsce regulowane jest 
ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. 137 z 6 sierpnia 
2003, poz. 1300). Podstawą jest wpis do rejestru gatunków, 
których odmiany są chronione krajowym wyłącznym pra-
wem (Księga Ochrony). Instytucją, która się tym zajmuje 
jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych w Słupi Wielkiej. Po stwierdzeniu kryterium nowości 
Ośrodek przeprowadza badania w celu wydania świadec-
twa gwarantującego na czas określony wyłączne prawo do 
dysponowania materiałem roślinnym przez hodowcę lub 
autora odmiany. Czas ochrony gwarantowany przez tego 
typu licencję wynosi 25–30 lat. Daje on autorom oraz 
hodowcom możliwość zarobkowego korzystania z wytwa-
rzanych przez nich odmian roślin.

The collection “Polish ornamental plants” 
in the AMU Botanical Garden in Poznań

Jolanta Jańczyk-Węglarska1, Mateusz Sowelo1,2, 
Karol Węglarski1

1BotanicalGardenoftheAdamMickiewiczUniversityinPoznań,
Dąbrowskiego165,60-594Poznań,2DepartmentofBotany,Uni-
versityofLifeSciencesinPoznań,WojskaPolskiego71c,60-325
Poznań,e-mail:jolanta.janczyk-weglarska@amu.edu.pl

The collection “Polish ornamental plants” established in 
the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz Univer-
sity in 2006, constitutes a collection of trees, shrubs and 
ornamental perennial plants bred by Polish researchers and 
nursery owners that is unique in our country. Altogether 
114 cultivars belonging to 17 families and 24 genera have 
been gathered on an area of 1613 m2. The exposition ena-
bles the visitors to familiarize themselves with the issues 
connected with the protection of the intellectual property in 
ornamental plant breeding. The breeders’ rights in Poland 
are regulated by the act of 26 June 2003 (Journal of Laws 
No. 137 of 6 August 2003, item 1300). The basis is the reg-
istration of species, the cultivars of which are protected by 
the national exclusive rights (the Register of Plant Breed-
er’s Rights). The institution that takes care of this issue is 
the Research Centre for Cultivar Testing in Słupia Wielka. 
When the novelty criterion is fulfilled, the Centre conducts 
further research with the aim to issue a certificate that guar-
antees exclusive rights to plant material to the breeder or 
the author of the cultivar for a fixed term. The protection 
period guaranteed by such a licence amounts to 25–30 
years. It creates the possibility for the authors and breed-
ers to commercially use the plant cultivars bred by them.

Ponad podziałami – wymiana materiału 
roślinnego na przestrzeni blisko stu lat 

istnienia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Jaskulska1, Monika Rękoś1, Mateusz Sowelo1,2

1Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
wPoznaniu,Dąbrowskiego165,60-594Poznań,2Katedra Bota-
niki,UniwersytetPrzyrodniczywPoznaniu,ul.WojskaPolskiego
71C,60-625Poznań,e-mail:indexsem@amu.edu.pl

Wymiana materiału roślinnego rozwijała się równolegle 
z rozwojem pierwszych zorganizowanych kolekcji roślin-
nych. Jednakże zaledwie od ponad dwustu lat istnieją 
formalne katalogi nasion oferowanych do wymiany pod 
nazwą Index Seminum. Dzisiejsza wymiana nasion jest 
uregulowana zarówno prawem krajowym, jak i międzyna-
rodowym. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu powstał 
w 1925 r. Od początków jego funkcjonowania pracownicy 
przystąpili do tworzenia pierwszego Index Seminum, który 
ukazał się w 1926 r. pod nazwą „Selectus Seminum Anno 
1925 Collectorum” i zawierał 505 pozycji. Na przestrzeni 
lat podejmowano współpracę z coraz większą liczbą pla-
cówek badawczych na całym świecie. W dużej mierze są 
to kraje europejskie i azjatyckie, ale także kraje amerykań-
skie, jak Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Argentyna 
i Chile. Obecnie wymiana materiału roślinnego jest prowa-
dzona z ponad 400 instytucjami naukowymi z 51 państw. 
Idea wymiany nasion przetrwała trudny okres II wojny 
światowej, a tuż po niej przyczyniła się do odbudowy utra-
conej w wyniku działań wojennych kolekcji. Wiele z roślin 
pozyskanych tą drogą wzbogaca kolekcję Ogrodu do dnia 
dzisiejszego.

Across boundaries – exchange of plant 
material nearly over a hundred years of 

existence of the Botanical Garden of Adam 
Mickiewicz University in Poznań

Joanna Jaskulska1, Monika Rękoś1, Mateusz Sowelo1,2

1BotanicalGardenoftheAdamMickiewiczUniversityinPoznań,
Dąbrowskiego165,60-594Poznań,2DepartmentofBotany,Uni-
versityofLifeSciencesinPoznań,WojskaPolskiego71c,60-325
Poznań,e-mail:indexsem@amu.edu.pl

The exchange of plant material has been developed in par-
allel with the development of the first organized plant col-
lections. However, only for over two hundred years there 
are formal catalogs of seeds offered for exchange, under 
the name of Index Seminum. Today’s seed exchange is reg-
ulated by both national and international laws. The Botani-
cal Garden of Adam Mickiewicz University in Poznan was 
established in 1925. From the beginning of its existence, 
employees started to create the first Index Seminum, which 
appeared in 1926, under the name “Selectus Seminum Anno 
1925 Collectorum” and consisted of 505 items. Over the 
years, cooperation has been undertaken with an increas-
ing number of research facilities around the world. Mostly 
with European and Asian countries, but also with North 
and South America like the United States of America, Can-
ada, Argentina and Chile. Currently, the exchange of plant 
material is carried out with over 400 scientific institutions 
from 51 countries. The idea of seed exchange survived the 
difficult period of World War II, and soon after it contrib-
uted to the reconstruction of the collection lost as a result 
of war. Many of the plants obtained this way enrich the 
Garden collection to this day.

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/institutions/1105/Department_of_Botany,_University_of_Life_Sciences_in_Poznań,_Wojska_Polskiego_71c,_60-325_Poznań,_Poland
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/institutions/1105/Department_of_Botany,_University_of_Life_Sciences_in_Poznań,_Wojska_Polskiego_71c,_60-325_Poznań,_Poland
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/institutions/1105/Department_of_Botany,_University_of_Life_Sciences_in_Poznań,_Wojska_Polskiego_71c,_60-325_Poznań,_Poland
mailto:indexsem@amu.edu.pl
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Bogactwo morfologiczne gatunków 
w rodzinie Cactaceae na przykładzie 
kolekcji Ogrodu Botanicznego UAM 

w Poznaniu

Ewa Kazimierczak-Grygiel, Alicja Kolasińska
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul.
Dąbrowskiego165,60-594Poznań,e-mail:ewakg@amu.edu.pl

Rodzina kaktusów (Cactaceae) składa się z około 130 
rodzajów i 1800 gatunków roślin kwiatowych (Hunt 2006). 
Większość z nich występuje w suchych regionów zachod-
niej półkuli, a część pochodzi z innych obszarów subtropi-
kalnych. Są to sukulenty – rośliny zdolne do przetrwania 
długich okresów suszy dzięki gromadzeniu wody w tkance 
miękiszowej łodyg. W celu zredukowania powierzchni 
transpiracji łodygi są grube i mięsiste, często walcowate 
lub kuliste, a liście uległy przekształceniu w ciernie, 
których kształt i zabarwienie jest bardzo różnorodne. 
Wygląd rośliny zmienia się także w zależności od tego, 
czy powierzchnia łodygi jest gładka czy pokryta wysta-
jącymi guzkami, grzbietami lub żebrami. Wpłynęło to na 
duże zróżnicowanie morfologiczne sukulentów. W kolek-
cji Ogrodu Botanicznego UAM zgromadzono 432 gatunki 
kaktusów z 70 rodzajów. Reprezentują one wszystkie 
grupy systematyczne (podrodzina Pereskioideae, Opun-
tioideae, Maihuenioideae i Cactoideae) oraz wszystkie 
rodzaje wzrostu występujące wśród kaktusów: drzewia-
ste (Pereskia grandifolia), kolumnowe (Cephalocereus 
senilis), kuliste (Ferocactusechidne), pnącza (Hylocereus
triangularis) i gatunki epifityczne (Rhipsalis paradoxa).

The morphological richness of the 
Cactaceae family species in the collection of 

the Adam Mickiewicz University Botanical 
Garden in Poznań

Ewa Kazimierczak-Grygiel, Alicja Kolasińska
Adam Mickiewicz University Botanical Garden, Dąbrowskiego
165,60-594Poznań,e-mail:ewakg@amu.edu.pl

The cactus family (Cactaceae) consists of about 130 genera 
and 1800 species of flowering plants (Hunt 2006). Most of 
them are characteristic of and well adapted to dry regions 
of the Western Hemisphere. They have succulent photo-
synthetic stems and reduced leaves that are often modified 
as spines. In addition, the spines, their length and color, 
show a large variety. Though a number of cacti species 
are native to rainforests and other subtropical areas. Epi-
phytic species tend to have thin, almost leaflike flattened 
stems, growing on other plants, on hard substrates such 
as rocks, while yet others climb far up trees. The appear-
ance of the plant varies also according to whether the stem 
surface is smooth or covered with protruding tubercles, 
ridges, or ribs. The collection of AMU Botanical Garden 
has 432 species from 70 genera. They represent all system-
atic groups (subfamily Pereskioideae, Opuntioideae, Mai-
huenioideae and Cactoideae) and all types of growth found 
among cacti: arborescent (Pereskia grandifolia), columnar 
(Cephalocereus senilis), globular (Ferocactus echidne), 
climbers (Hylocereus triangularis) and epiphytes species 
(Rhipsalis paradoxa).

Ogrody – jako źródło rozprzestrzeniania 
się gatunków inwazyjnych zagrażających 

różnorodności biologicznej

Izabella Kirpluk
Ogród Botaniczny, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, e-mail: ikirpluk@biol.
uw.edu.pl

W Europie szczególnie groźne dla różnorodności biolo-
gicznej okazały się gatunki przybyłe po XV wieku z innych 
kontynentów, przede wszystkim z Ameryki Północnej 
i Azji. Pojawianie się gatunków obcych florze danego 
terenu wiąże się często z celowymi działaniami człowieka, 
np. sadzeniem w przydomowych ogrodach, parkach i ogro-
dach botanicznych, czy uprawianiem jako rośliny energe-
tyczne. Z uprawy rośliny często spontanicznie „uciekają” 
na siedliska przekształcone przez człowieka, a następnie 
na siedliska naturalne, stanowiąc zagrożenie dla rodzi-
mej flory. Niektóre z roślin obcego pochodzenia uzyskały 
status gatunków inwazyjnych, charakteryzujących się 
niezwykle intensywnym rozmnażaniem, szybkim roz-
przestrzenianiem się na znaczne odległości i jednocześnie 
przekształcaniem zajmowanych przez nie siedlisk. Waż-
nym narzędziem umożliwiającym ograniczanie wprowa-
dzania obcych gatunków roślin do uprawy, a tym samym 
dla ochrony rodzimej różnorodności florystycznej, jest 
wydany w 2014 roku „Kodeks dobrych praktyk” w ogrod-
nictwie – „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego 
pochodzenia”. W prezentacji uwzględniono gatunki inwa-
zyjne z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 wrze-
śnia 2011 roku.

Gardens – as a source for the spread of 
invasive species threatening the biodiversity

Izabella Kirpluk
Botanic Garden, Faculty of Biology, University of Warsaw, Al.
Ujazdowskie4,00-478Warszawa,Poland,e-mail:ikirpluk@biol.
uw.edu.pl

In Europe, species that arrived after the 15th century from 
other continents, mostly from North America and Asia, 
were particularly dangerous for biodiversity. The appear-
ance of species of foreign flora in a given area is often 
associated with intentional human activities, eg. planting 
in home gardens, parks and botanical gardens, or growing 
as energy plants. From cultivation, plants often spontane-
ously escape to habitats transformed by man and then into 
natural habitats, posing a threat to native flora. Some of 
the alien plants characterized by extremely intense repro-
duction, rapid spreading over considerable distances and 
at the same time transforming their habitats, gained the 
status of invasive species. An important tool for limiting 
the introduction of alien plant species for cultivation, and 
thus for the protection of native floristic diversity, is the 
“Code of good practices in horticulture – Horticulture 
against invasive plants of foreign origin” issued in 2014. 
The presentation includes examples invasive species from 
the Regulation of the Minister of the Environment of the 
9th September 2011.

mailto:ewakg@amu.edu.pl
mailto:ewakg@amu.edu.pl
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XXVII Seminarium Terenowe Sekcji 
Ogrodów Botanicznych i Arboretów 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

Od Atlantyku do Morza Śródziemnego – 
górska i śródziemnomorska flora północnej 

Hiszpanii i Portugalii

Maria Lankosz-Mróz
OgródBotanicznyUJ,e-mail:maria.lankosz-mroz@uj.edu.pl

Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB od roku 
2001 organizuje wiosenne seminaria terenowe mające na 
celu zapoznanie się z szatą roślinną oraz ogrodami bota-
nicznymi i historycznymi Europy, zwłaszcza Europy Połu-
dniowej. W czasie wyjazdów uczestnicy mają możliwość 
poznania najciekawszych elementów flory odwiedzanych 
obszarów, a także zapoznania się z kolekcjami, problema-
tyką naukową oraz działalnością edukacyjną odwiedza-
nych ogrodów botanicznych oraz historycznych. W trakcie 
wyjazdów sporządzana jest dokumentacja fotograficzna 
służąca później jako materiał do działalności dydaktycz-
nej i edukacyjnej polskich ogrodów botanicznych. Pozy-
skiwane są również żywe rośliny i nasiona do kolekcji 
ogrodowych, głównie w drodze wymiany z odwiedzanymi 
ogrodami oraz zbierane są materiały zielnikowe, wzbo-
gacające przede wszystkim zielnik Instytutu Botaniki UJ 
w Krakowie. Tematem tegorocznego, XXVII Seminarium 
Terenowego Sekcji (27 kwietnia do 12 maja 2019), które 
odbyło się w północnej Hiszpanii i Portugalii, była roślin-
ność nadmorska wybrzeży Oceanu Atlantyckiego i Morza 
Śródziemnego oraz flora górska Parku Narodowego Los 
Picos de Europa, a także kolekcje i problematyka hiszpań-
skich ogrodów botanicznych, m.in. w Blanes (Marimurtra) 
i Barcelonie.

XXVII Field Seminar of Section of 
Botanical Gardens and Arboretums of the 

Polish Botanical Society From Atlantic 
to Mediterranean – The Mountain and 

Mediterranean flora of northern Spain 
and Portugal

Maria Lankosz-Mróz
OgródBotanicznyUJ,e-mail:maria.lankosz-mroz@uj.edu.pl

The Section of Botanical Gardens and Arboretums PBS 
since 2001 has been organizing spring field seminars 
aimed at familiarizing with the vegetation and botanical 
and historical gardens of Europe, especially Southern 
Europe. During the trips, participants have the opportu-
nity to learn about the most interesting elements of the 
flora of the visited areas, as well as familiarize them-
selves with collections, scientific issues and educational 
activities of the botanical and historical gardens visited. 
Photographic documentation done during these seminars, 
serves as a material for didactic and educational activities 
of Polish botanical gardens. Also, live plants and seeds are 
acquired for the collections of Polish botanical gardens, 
mainly through exchanges with visited gardens. Also her-
barium materials are harvested, enriching the herbarium of 
the Institute of Botany in the Jagiellonian University in 
Krakow. The theme of this year’s XXVII Section Seminary 
(April 27 to May 12, 2019), held in northern Spain and 
Portugal, was coastal vegetation of the Atlantic Ocean and 
the Mediterranean Sea, and mountain flora of the Los Picos 
de Europa National Park, as well as collections and activ-
ities of Spanish botanical gardens, e.g. in Blanes (Marim-
urtra) and Barcelona.

Rośliny użytkowe na co dzień – słodycz 
i kwaśny smak w naturze

Elżbieta Melon
UniwersytetWarszawskiOgródBotaniczny,AlejeUjazdowskie4,
00-478Warszawa,e-mail:emelon@biol.uw.edu.pl

Coraz nowocześniejsze metody badawcze pozwalają na 
dokładne określanie rodzaju, ilości i jakości związków 
zawartych w roślinach. Dzięki nim lepiej poznajemy 
działanie tych związków i coraz częściej myślimy o uroz-
maicaniu smaku naszych napojów i potraw substancjami 
pochodzenia naturalnego. W świecie roślinnym odkryte 
zostały między innymi zastępcze, bezpieczne naturalne 
związki o słodkim i kwaśnym smaku, które mogą być 
wykorzystywane przez człowieka na co dzień jako substy-
tuty cukru i kwasku cytrynowego. Wadą natury ludzkiej 
jest nieodparta potrzeba słodzenia napojów i pokarmów. 
Wyeliminowanie cukrów z naszej diety, mimo wiedzy 
na temat ich szkodliwości, jest praktycznie niemożliwe. 
Nadmierna konsumpcja cukru jest przyczyną najwięk-
szych obecnie problemów zdrowotnych do jakich należy 
otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia np. zawał 
serca, udar, nadciśnienie czy też choroby jamy ustnej jak 
np. próchnica. Jednym z najbardziej charakterystycznych 
aromatów używanych we współczesnej kuchni jest aromat 
cytrynowy. Nie tylko cytryna może być jego źródłem. Zna-
nych jest wiele gatunków zawierających olejki o aromacie 
cytrynowym.

Crop plants for everyday use – natural 
sweet and sour taste

Elżbieta Melon
University of Warsaw Botanical Garden, Aleje Ujazdowskie 4,
00-478Warsaw,e-mail:emelon@biol.uw.edu.pl

Constantly improved modern analytic methods allow for 
precise identification of a specific chemical compounds, 
their amount and quality found in the plants. This allows to 
learn better their action and use the compounds of natural 
provenance to enhance the taste of beverages and foods. 
Within the plant kingdom the substitute compounds were 
discovered that are safe to use everyday basis as a sub-
stitutes of sugar and citric acid providing sweet and sour 
taste. It is a matter of unconstrained human character and 
nutritional customs to sweeten beverages and foods. Thus 
the elimination the sugars from our diet is almost impos-
sible. The excessive consumption of sugar is one of the 
biggest health issues that lead to obesity, diabetes, cardi-
ovascular problems such as hearth strokes, elevated blood 
pressure and tooth decay. One of the most common and 
characteristic food flavors is a lemon taste. It can be found 
not only in lemons, but also in many other plants that can 
be the source of lemon tasting oils.

mailto:emelon@biol.uw.edu.pl
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Rośliny olejkodajne w Dolinie Róż 
w Bułgarii

Marta Joanna Monder1, Krystyna Rysiak2, 
Grażyna Szymczak2

1Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowa-
nia Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2,
02-973Warszawa;2OgródBotanicznyUniwersytetuMariiCurie-
-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin,
e-mail:m.monder@obpan.pl

W 2018 roku zorganizowano wyjazd terenowy do Doliny 
Róż, w tym do Instytutu Róż i Upraw Roślin Aromatycz-
nych (Institut po Rozata i Etericznomaslienite Kultury) 
w Kazanłyku, zajmującego się kompleksowo roślinami 
posiadającymi olejki eteryczne. Tradycja produkcji olejku 
różanego w Bułgarii sięga Imperium Osmańskiego w XVI w. 
Produkcja przemysłowa opiera się od wieków na płatkach 
róży damasceńskiej zwanej ‘Kazanlashka roza’, czyli Rosa 
×damascena f. trigintipetala Dieck. W 1917 roku powierzch-
nia upraw w rejonie Doliny Róż osiągnęła 8951 ha, następnie 
sukcesywnie spadała. Obecnie róże uprawia się w rejonach 
miejscowości: Kazanlak, Karlovo, Streltha, Zelinkowo i Chi-
rpan. Małe areały zajmuje R. ×alba L., R. gallica L. subsp. 
eriastilla Kell. var. austriaca Grantz. f. panonica (Stambolska 
roza), R. ×centifolia, R. francofurtana var. agatha (Sakarska 
roza), R. rugosa. Ponadto uprawy obejmują lawendy, mięty, 
szałwię muszkatołową, fenkuł, kolendrę, koper, melisę, 
rumianek pospolity, lebiodkę pospolitą. Produkcja olejków 
aromatycznych i związany z nimi przemysł perfumeryjny 
i farmaceutyczny jest znaczącym działem gospodarki, gdzie 
Bułgaria jest największym eksporterem olejku różanego.

The oil plants in Rose Valley in Bulgaria

Marta Joanna Monder1, Krystyna Rysiak2, 
Grażyna Szymczak2

1PolishAcademyofScienceBotanicalGarden–Center forBio-
logical Diversity Conservation in Powsin, 2 Prawdziwka Str. 2,
02-973Warsaw,Poland;2TheBotanicalGardenofMariaCurie-
-SkłodowskaUniversityinLublin,Sławinkowska3,20-810Lublin,
Poland,e-mail:m.monder@obpan.pl

In 2018, a field workshop to the Rose Valley was organized, 
including the Institute of Roses and Aromatic-Oil Plants 
Cultivation (Institut po Rozata and Etericznomaslienite 
Kultury) in Kazanlak, which has been working compre-
hensively with the essential oils plants. The tradition of 
rose oil production in Bulgaria dates back to the Otto-
man Empire in the 16th century. Industrial production has 
been based on centuries on the damask rose petals called 
‘Kazanlashka roza’, meaning Rosa × damascena f. trigin-
tipetala Dieck. In 1917, the area of rose cultivation fields 
in region of Rose Valley reached 8951 ha, then it gradu-
ally decreased. At present, roses are grown in the region 
of Kazanlak, Karlovo, Streltha, Zelinkowo and Chirpan. 
The small areas are occupied by R. × alba L., R. gallica 
L. subsp. eriastilla Kell. var. austrian Grantz. f. panonica 
(Stambolska roza), R. × centifolia, R. francofurtana var. 
agatha (Sakarska roza), R. rugosa. In addition, the culti-
vation include lavender, mint, clary sage, fennel, coriander, 
dill, melissa, wild chamomile, and marjoram. The produc-
tion of aromatic oils and the associated them perfumery 
and pharmaceutical industries are a significant part of the 
economy, where Bulgaria is the largest exporter of rose oil.

Rewitalizacja Kolekcji Narodowej Odmian 
Uprawnych Róż w Ogrodzie Botanicznym 

PAN – CZRB w Powsinie

Marta Joanna Monder1, Stefan Sołtan1, Marta Hirsz2

1Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowa-
nia Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2,
02-973Warszawa;2PracowniaProjektowaHIKO,ul.Zabrska44,
44-177Paniówki,e-mail:m.monder@obpan.pl

Kolekcja róż w powstała w 1998 roku, a w 2008 roku 
uzyskała status narodowej. Pod względem różnorodności 
grup i liczebności odmian jest największą w kraju i jedną 
z większych w Europie. Po kilkunastu latach jej istnienia, 
tak ze względu na długość życia krzewów, jak i zjawi-
sko zmęczenia gleby, konieczna jest rewitalizacja jej naj-
wcześniej założonej części (ok. 2500 m2) i odmłodzenia 
zachowanych cennych odmian z najstarszych krzewów. 
W Pracowni Projektowej HIKO powstał projekt koncep-
cyjny różanki obejmujący teren o powierzchni ok. 5800 m2. 
Róże będą komponowane pod względem barwy kwiatów, 
a wśród nich pasowo, posadzone zostaną rośliny uzupeł-
niające (byliny, krzewinki). Przewidziano miejsce zarówno 
na róże historyczne, jak i na najnowsze osiągnięcia hodow-
ców. Planowane jest przeprowadzanie konkursów róż 
i działań edukacyjnych, gromadzenie odmian polskich, 
platforma widokowa. Projekt jest w realizacji od 2018 
roku. Powstała Aleja Róż prowadząca do nowej różanki, 
gdzie znalazły miejsce odmiany pnące wraz z powojnikami 
przy drewniano-stalowej podporze o długości ok. 65 m, 
oraz okrywowe, stanowiące jej przednią rabatę. Blisko 100 
odmian posadzono na połowie pozostałej powierzchni.

Revitalization of National Collection of 
Cultivar Roses in Polish Academy of Sciences 

Botanical Garden – Center of Biological 
Diversity Conservation in Powsin

Marta Joanna Monder1, Stefan Sołtan1, Marta Hirsz2

1PolishAcademyofScienceBotanicalGarden–Center forBio-
logical Diversity Conservation in Powsin, 2 Prawdziwka Str. 2,
02-973Warsaw,Poland;2DesignStudio,HIKO,44ZabrskaStr.,
44-177Paniówki,e-mail:m.monder@obpan.pl

Rose Collection was created in year 1998, in 2008 it gained 
a status of a National Collection. In terms of group diver-
sity and number of cultivars it is the largest in the country 
and one of the largest in Europe. After over a dozen years 
of its existence, due to the length of life of the shrubs and 
also to the phenomenon of soil exhaustion, it is necessary 
to revitalize its earliest founded part (about 2500 m2) and 
rejuvenate preserved valuable taxa from the oldest shrubs. 
A conceptual project of the rosarium covering the area 
of approximately 5,800 m2 was created in HIKO Design 
Studio. Roses will be composed in terms of the colour of 
flowers, and among them, in belts, will be planted comple-
mentary plants (perennials, shrubs). There is a place fore-
seen, for both historical roses and the latest achievements 
of breeders. It is planned to carry out contests of roses, 
educational activities, collecting Polish cultivars and a cre-
ation of a viewing platform. The project has been realized 
since year 2018. Rose Alley was created, leading to the 
new rosarium, where a place for climbing cultivars was 
founded, along with clematis taxa on wooden and steel 
props with a length of approx. 65 m. Frontal flowerbed of 
the Alley is covered with ground cover roses. Almost 100 
taxa of roses were planted on a half of the remaining area.
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 Edukacyjna rola Ogrodu Sensoryczno-
Botanicznego w Katowicach Murckach

Ewa Posz1, Izabela Trumińska2

1Centrum Edukacyjne “Paprocany”, ul. Bacha 1/16, 43-100
Tychy; 2Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, ul. Kościuszki
138,41-523Katowice,ZespółSzkółnr2wKatowicachMurckach,
e-mail:ewaposz@pracowniapaprocany.pl

Ogród Sensoryczno-Botaniczny w Katowicach Murckach 
został otwarty w roku 2018, jako element utworzonego 
przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Projekt sfinansowano ze środków 
Unii Europejskiej oraz funduszy Miasta Katowice. Ogród 
w założeniu nawiązuje do znajdującego się nieopodal 
Rezerwatu Przyrody „Las Murckowski”, którego przed-
miotem ochrony jest 150-letni starodrzew bukowy. Stano-
wić ma on miejsce zajęć przyrodniczych, realizowanych 
w ramach działań CEE. W szczególny sposób działania te 
zwracają uwagę na konieczność ochrony bioróżnorodno-
ści gatunkowej oraz problematykę ekspansji roślin inwa-
zyjnych (teren pierwotnie był zarastany przez Reynoutria 
japonica – rdestowiec ostrokończysty). Będący pod opieką 
pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej, podzielony na 
sektory tematyczne ogród jest także miejscem praktycz-
nej nauki zawodu dla uczniów kierunku ogrodnictwo ZS 
nr 2. Dodatkowo, spełnia istotną rolę integrując społecz-
ność lokalną Murcek. W ogrodzie znajduje się obecnie ok. 
48 gatunków drzew i krzewów oraz 16 gatunków roślin 
zielnych i krzewinek. Trwają dalsze prace nasadzeniowe.

Educational role of the sensory-botanical 
garden in Katowice Murcki

Ewa Posz1, Izabela Trumińska2

1EducationCentre“Paprocany”,1/16BachaStr.,43-100Tychy;
2Municipal Greenery Unit in Katowice, 138 Kościuszki Str.,
41-523 Katowice, School Complex No. 2, 2 Goetla Str., 40-749
Katowice,e-mail:ewaposz@pracowniapaprocany.pl

The sensory-botanical garden was opened in 2018, as 
a part of Ecology Education Centre founded at School 
Complex No. 2 in Katowice Murcki. The project was 
funded from UE funds and financial resources of Katow-
ice City. The garden is intended to refer to nature reserve 
“Las Murckowski”, which is situated near. The subject of 
protection of this reserve is 150 years forest, old trees of 
Fagussylvatica. The sensory-botanical garden will be the 
place, where nature classes will be realised by CEE. In 
a special way attention on the need to protect biodiversity 
and problems of plant expansion will be given (the area of 
garden was originally overgrown by Reynoutriajaponica). 
The garden under the care of Municipal Greenery Unit 
employees, is a place of vocational training for students of 
gardening of School Complex No. 2. The place is divided 
into thematic sectors. In addition, it fulfils an important 
role by integrating the local community of Murcki. There 
are currently about 48 species of trees and shrubs and 16 
species of perrenials in the garden. Further planting works 
are in progress.

Ocena kwitnienia 60 taksonów roślin 
okrywowych w warunkach Ogrodu 

Botanicznego UMCS w Lublinie

Krystyna Rysiak, Grażyna Szymczak
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
wLublinie,ul.Sławinkowska3,20-810Lublin,e-mail:rysiakk@
hektor.umcs.lublin.pl;grazyna.szymczak@poczta.umcs.lublin.pl

Celem przeprowadzonych badań było określenie termi-
nów kwitnienia 60 taksonów roślin z grupy okrywowych 
i przedstawienie kalendarza kwitnienia uzupełniającego 
informację o wartości dekoracyjnej roślin. Obserwacje 
kwitnienia prowadzono w latach 2006–2008 od marca 
do października na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS 
w Lublinie. Materiał badawczy stanowiły rośliny z 19 
rodzin botanicznych. Na 1 m² uprawiano 20 roślin w roz-
stawie 20 × 25 cm. W badaniach określano pojawianie się 
pierwszych pąków kwiatowych, pierwszych rozwiniętych 
kwiatów, początek okresu kwitnienia – 25% kwiatów roz-
winiętych, pełnię kwitnienia – 50% kwiatów rozwiniętych 
koniec pełni kwitnienia – 75% kwiatów przekwitłych 
i koniec kwitnienia – 100% kwiatów przekwitłych. Na 
podstawie terminów kwitnienia badane rośliny podzielono 
na kwitnące bardzo wcześnie i wcześnie, o średniej porze 
kwitnienia, późno oraz bardzo późno kwitnące. Zestawiono 
tabelarycznie liczbę dni kwitnienia poszczególnych roślin 
i długość okresu pełni kwitnienia w dniach i w procentach. 
Długość kwitnienia roślin, była zróżnicowana w obrębie 
taksonów, jak również w latach badawczych.

Evaluation of flowering of 60 taxa of 
groundcover plants in the conditions of 

the Botanical Garden of Maria Curie-
Skłodowska University in Lublin

Krystyna Rysiak, Grażyna Szymczak
TheBotanicalGardenofMariaCurie-SkłodowskaUniversity in
Lublin,Sławinkowska3,20-810Lublin,Poland,e-mail:rysiakk@
hektor.umcs.lublin.pl;grazyna.szymczak@poczta.umcs.lublin.pl

The aim of the study was to determine the flowering dates 
for 60 taxa of groundcover plants and to present the flow-
ering calendar supplementing the information on the deco-
rative value of these plants. The observations of flowering 
were conducted from March to October 2006–2008 in the 
Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University 
in Lublin. The research material comprised plants from 
19 botanical families. 20 plants with 20 × 25 cm spacing 
were grown per 1 m². The study consisted in determination 
of appearance of the first flower buds, the first developed 
flowers, the beginning of the flowering period with 25% 
of open flowers, full flowering with 50% of open flow-
ers, end of full flowering with 75% of fading flowers, and 
end of flowering with 100% of fading flowers. Based on 
the flowering dates, the examined plants were divided into 
flowering very early, early, moderately early, late, and very 
late. The number of flowering days for individual plants 
and the length of the flowering period were presented in 
days and percentages in a table. The plant flowering length 
varied within the taxa and between the years.
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Dynamika rozrastania się wybranych roślin 
okrywowych zalecanych do nasadzeń 

w zieleni miejskiej

Krystyna Rysiak1, Grażyna Szymczak1, Beata Żuraw2

1Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul.
Sławinkowska3,20-810Lublin;2KatedraRoślinPrzemysłowych
i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akade-
micka15,20-950Lublin,e-mail:rysiak@hektor.umcs.lublin.pl

Celem prowadzonych badań było poznanie dynamiki 
rozrastania się wybranych bylin okrywowych oraz ana-
liza stopnia pokrycia powierzchni poletek doświadczal-
nych. Obserwacje prowadzono w latach 2006–2008 na 
terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Mate-
riał badawczy stanowiły: Acaena saccaticupula, Achillea 
erba-totta, Arabis procurrens, Carex humilis, Dianthus 
alpinus, Draba stellata, Erigeron flagellaris, Geranium 
dalmaticum, Hypericumcoris, H.olympicum, Mazusrep-
tans, Phlox subulata, Primula juliae, Rosularia sedoides, 
Saxifraga hostii, S. umbrosa, Sedum spurium, Thymus pra-
ecox, Veronicaprostrata. Pomiary średnicy rozrastających 
się kęp, z zastosowaniem rozstawy sadzenia 20 × 25 cm 
i 33 × 33 cm, prowadzono w odstępach miesięcznych 
od maja do września. Pomiary stopnia pokrycia pole-
tek o powierzchni 1m² prowadzono rokrocznie w maju. 
Najszybciej rozrastały się kępy aceny mieszkowatej, 
przetacznika rozesłanego i przymiotna cienkopędowego, 
a najwolniej głodka gwiazdkowatego, dziurawca wonieją-
cego, mazusa płożącego i rozularii rozchodnikowatej. Pod 
koniec trzeciego roku badań, uzyskano 100% pokrycia 
poletek obsadzonych aceną mieszkowatą, przetacznikiem 
rozesłanym i przymiotnem cienkopędowym. Dynamika 
rozrastania pozostałych gatunków mieściła się w przedziale 
50–70% pokrycia powierzchni poletek. Dla obu badanych 
cech rozstawa 20 × 25 cm okazała się najkorzystniejsza.

Dynamics of growth of selected 
groundcover plants recommended 

for planting in urban greenery

Krystyna Rysiak1, Grażyna Szymczak1, Beata Żuraw2

1TheBotanicalGardenofMariaCurie-SkłodowskaUniversityin
Lublin,Sławinkowska3,20-810Lublin,Poland; 2Department of 
Industrial and Medicinal Plants, University of Life Sciences in
Lublin,Akademicka15,20-950Lublin,Poland,e-mail:rysiakk@
hektor.umcs.lublin.pl

The aim of the study was to determine the dynamics of the 
growth of selected groundcover perennials and to analyse 
the coverage of the surface of experimental plots.
The observations were carried out in 2006–2008 in the 
UMCS Botanical Garden in Lublin. The research material 
included Acaena saccaticupula, Achillea erba-totta, Ara-
bis procurrens, Carex humilis, Dianthus alpinus, Draba 
stellata, Erigeron flagellaris, Geranium dalmaticum, 
Hypericum coris, H. olympicum, Mazus reptans, Phlox 
subulata, Primula juliae, Rosularia sedoides, Saxifraga 
hostii, S. umbrosa, Sedum spurium, Thymus praecox, and 
Veronicaprostrata. The measurements of the diameter of 
the clumps growing at a planting distance of 20 × 25 cm 
and 33 × 33 cm were carried out at monthly intervals from 
May to September. The measurements of the coverage of 
the 1m² plots were carried out every year in May. The 
fastest grew clumps of Acaena saccaticupula, Veronica
prostrata, and Erigeronflagellaris. The lowest growth rate 
was noted in the case of Drabba stellata, Hypericumcoris, 
Mazusreptans, and Rosularia sedoides. At the end of the 
3rd year of the investigations, 100% coverage was noted in 
plots with Acaena saccaticupula, Veronicaprostrata, and 
Erigeron flagellaris. The dynamics of the growth of the 
other species was in the range of 50–70% of plot coverage. 
The 20 × 25 cm spacing proved to be the most advanta-
geous factor.
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