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Referat wprowadzający

Zagrożenia i wyzwania współczesnej 
systematyki roślin

Dariusz L. Szlachetko
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet
Gdański,ul.WitaStwosza59,80-308Gdańsk

Klasyfikacja organizmów żywych zaprząta ludzki umysł 
od zarania dziejów. Człowiek, by przeżyć, musiał nauczyć 
się rozróżniać otaczające go organizmy. Już w pracach 
Arystotelesa i Teofrasta można doszukiwać się prób kla-
syfikacji. Od połowy XX wieku obserwuje się regres 
w badaniach systematycznych. Zaczęły się pojawiać głosy 
dyskredytujące tego typu badania. Termin systematyka 
stał się wstydliwy. W jego miejsce wprowadzono nowy 
– bioróżnorodność. Wsparcie dla systematyki przyszło ze 
strony biologii molekularnej. Zastosowanie PCR do bada-
nia organizmów wykazało wiele interesujących zjawisk. 
Pojawiać się też zaczęły opisy nowych gatunków, co po 
raz kolejny udowodniło potrzebę prowadzenia badań pod-
stawowych. Mimo to, badania systematyczne nie cieszą się 
zainteresowaniem badaczy i agend finansujących badania. 
Obecnie na świecie czynnych jest zaledwie ok. 4500 sys-
tematyków, czyli mniej więcej tylu, ilu biologów moleku-
larnych w Polsce. Efektem pracy systematyka są nie tylko 
nowo opisane taksony, ale też monografie, które pozostają 
w obiegu przez dziesiątki lat. Popularne w ostatnich latach 
badania filogenetyczne nie zastąpią systematyki. Obserwo-
wane błędy w oznaczaniu analizowanych gatunków umac-
niają w przekonaniu, że badania systematyczne należy 
kontynuować. 

The threats and challenges of the 
contemporary plant taxonomy

Dariusz L. Szlachetko
Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, The
University of Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59,
80-308Gdańsk

Human mind has been occupied with the classification of 
living organisms since the dawn of time. In order to sur-
vive, people had to learn to distinguish organisms around 
them. The first classification attempts can already be found 
in the works by Aristotle and Teophrastus. However, what 
can be observed since the middle of the 20th century is 
a regression in taxonomic research. The voices discredit-
ing this kind of research have appeared and the scientists 
began to avoid the term. Instead of it a new appellation 
was coined – biodiversity. It was molecular biology that 
brought support for taxonomy. The application of PCR 
in the research on organisms resulted in the discovery of 
many interesting phenomena. Discoveries of new species 
appeared, which not for the first time proved that funda-
mental research is still necessary. In spite of that, taxonomy 
is not popular among scientists and institutions financing 
science. There are about 4500 taxonomists all over the 
world – the number of molecular biologists in Poland only. 
The result of taxonomists’ work are not only newly clas-
sified taxa, but also monographs, which are in usage for 
many years. Phylogenetic study, so popular in the recent 
years, will not replace taxonomy. Serious mistakes made 
in identification of analyzed species confirm the conviction 
that taxonomic research must be continued.
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Metabolomika w taksonomii roślin

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

Postęp technik analitycznych i bioinformatycznych 
zaowocował w ostatnich latach dynamicznym rozwo-
jem biologii systemów: genomiki, transkryptomiki, pro-
teomiki oraz metabolomiki. Ostatnia z wymienionych 
stawia sobie za cel możliwie pełną analizę jakościową 
i ilościową niskocząsteczkowych związków naturalnych 
– metabolitów pierwotnych i wtórnych tworzących tzw. 
metabolom organizmów żywych. Z powodzeniem może 
być ona wykorzystywana w diagnostyce chorób genetycz-
nych, metabolicznych i nowotworowych oraz w medycy-
nie spersonalizowanej. Ponadto, znajduje zastosowanie 
w badaniach mikrobiologicznych oraz analizie żywności 
i roślin uprawnych, w tym transgenicznych. Dane meta-
bolomiczne mogą także dostarczyć wielu cennych infor-
macji przydatnych w taksonomii roślin. Wśród gatunków 
o stosunkowo dobrze poznanym składzie chemicznym (ze 
względu na ich znaczenie w przemyśle spożywczym, zie-
larskim i farmaceutycznym), liczną grupę tworzą bowiem 
taksony krytyczne, trudne do identyfikacji i wyróżniające 
się skomplikowaną systematyką. W niniejszym referacie 
zostaną omówione wybrane przykłady studiów chemotak-
sonomicznych roślin leczniczych oraz przedstawione per-
spektywy rozwoju tego kierunku badawczego.

Metabolomics in the plant taxonomy

Artur Adamczak
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

The progress of analytical and bioinformatic techniques 
has been resulted in the recent dynamic development of 
systems biology: genomics, transcriptomics, proteomics, 
and metabolomics. The last one aims at possibly complete 
qualitative and quantitative analysis of low-molecular 
natural compounds – primary and secondary metabolites 
forming the so-called metabolome of living organisms. 
Metabolomics can be successfully used in the diagnosis 
of genetic, metabolic and cancer diseases as well as in the 
personalised medicine. Additionally, it is utilised in micro-
biological research, analysis of food and cultivated plants, 
including transgenic plants. Metabolomic data can also 
provide a lot of valuable information useful in the plant 
taxonomy. Among the species with a relatively well-known 
chemical composition (because of their importance in the 
food, herbal and pharmaceutical industries), a large group 
is the critical taxa, difficult to identify and distinguished 
by the complicated systematics. In this presentation, cho-
sen examples of chemotaxonomic studies concerning 
medicinal plants and perspectives of this research will be 
discussed.

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym 
Instytutów Naukowych – nowe możliwości 

udostępniania i wykorzystania zasobów nauki

Agata Brodacz, Małgorzata Kosińska, 
Dominik Tomaszewski

Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, e-mail: 
libraid@man.poznan.pl

Digitalizacja zbiorów naukowych Instytutu Dendrolo-
gii PAN ma na celu zwiększenie ich dostępności, stop-
nia wykorzystania oraz długoterminowe zabezpieczenie 
danych źródłowych poprzez ich cyfrową archiwizację. 
Projekt OZwRCIN realizuje założenia ulepszenia warsz-
tatu badacza – szybkiego dotarcia do pełnych tekstów 
publikacji i dokumentacji badań naukowych. Korzyści 
wynikające z projektu to poszerzanie zasobów cyfrowych 
i łatwy, darmowy dostęp do nich nie tylko dla naukow-
ców, ale też uczniów, studentów i pasjonatów. Obecność 
w Internecie umożliwi korzystanie z tych danych przez 
osoby mające do tej pory ograniczony do nich dostęp, np. 
użytkowników niepełnosprawnych czy osoby spoza obsza-
rów wielkomiejskich. Dodatkową wartością projektu jest 
promocja polskiej nauki.
Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów 
Naukowych „OZwRCIN” – dofinansowanie ze środków: Pro-
gram Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014–2020, Działanie 2.3: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki 
z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa

Open Resources in Digital Repository of 
Scientific Institutes (OZwRCIN) – new 

opportunities for sharing and using 
scientific resources

Agata Brodacz, Małgorzata Kosińska, 
Dominik Tomaszewski

Institute of Dendrology PAS, Parkowa 5, 62-035 Kórnik, e-mail: 
libraid@man.poznan.pl

Digitization of scientific collections in the Institute of 
Dendrology PAS is aimed at increasing their availability, 
degree of usage and at long-term protection of raw scien-
tific data by their digital archiving. The OZwRCIN pro-
ject implements the assumptions of an improvement in the 
methods researchers use in their work, i.e. a quick access 
to full texts of publications or documentation of scientific 
research. Enlargement of digital resources and easy and 
free access to them for scientists, students and enthusiasts 
are among the benefits of the project. Online presence of 
these data will enable their use by people who have had 
only limited access to them, e.g. users with disabilities or 
from outside of metropolitan areas. Promotion of Polish 
science is an additional value of the project.
Open Resources in Digital Repository of Scientific Institutes Pro-
ject (OZwRCIN) is co-financed by: Operational Program Digital 
Poland, 2014–2020, Measure 2.3: Digital accessibility and use-
fulness of public sector information; funds from the European 
Regional Development Fund and national co-financing from the 
state budget

mailto:artur.adamczak@iwnirz.pl
mailto:artur.adamczak@iwnirz.pl
mailto:artur.adamczak@iwnirz.pl


266 l Sekcja Taksonomii Roślin Naczyniowych

Filogeografia kserotermicznego gatunku 
Carlina acanthifolia All. (Asteraceae) 

w Europie

Elżbieta Cieślak1, Szymon Drobniak2

1Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul.
Lubicz46,31-512Kraków;2InstytutNaukoŚrodowisku,Uniwer-
sytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, e-mail:
e.cieslak@botany.pl

Badania nad pochodzeniem flor i historią zasięgów gatun-
ków są jednym z najbardziej interesujących wyzwań bota-
niki. Poznanie mechanizmów kształtujących różnorodność 
na danym terenie pozwala na prześledzenie historycznych 
przemian i określić czynniki warunkujące dany wzór zasię-
gowy gatunków. Ważnym ośrodkiem bioróżnorodności są 
południowe obszary Europy, a ich istotnym elementem są 
gatunki kserotermiczne, których typowym przedstawicie-
lem jest Carlina acanthifolia. Zasięg tego gatunku pokrywa 
się z obszarami refugialnymi lub uznanymi za centra 
różnorodności biologicznej starego kontynentu. W celu 
zrekonstruowania historii biogeograficznej C. acanthifo-
lia przeprowadzono analizę filogeograficzną w oparciu 
o analizę DNA metodami sekwencjonowania i AFLP, na 
materiale z całego zasięgu. Analizy zmienności genetycz-
nej w populacjach, powiązań biogeograficznych pomiędzy 
nimi w skali lokalnej i na całym zasięgu pozwoliły na 
ustalenie wzoru struktury genetycznej badanego gatunku. 
Na tej podstawie dokonano próby wskazania faktycznych 
czynników i mechanizmów kształtujących różnorodność 
genetyczną w obszarach refugialnych Europy oraz dróg 
migracji z tych obszarów w kierunku północnej Europy.

Phylogeography of the xerothermic species 
Carlina acanthifolia All. (Asteraceae) 

in Europe

Elżbieta Cieślak1, Szymon Drobniak2

1Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 
31-512 Kraków; 2Institute of Environmental Sciences, Jagiello-
nian University, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, e-mail:
e.cieslak@botany.pl

Investigation on the origin of flora and the history of spe-
cies’ ranges is one of the most interesting challenges of 
botany. Understanding the evolutionary mechanisms that 
shape diversity allows to trace historical transformations 
and identify factors conditioning the range pattern of spe-
cies. An important center of biodiversity are the south-
ern areas of Europe, and one of their essential elements 
are xerothermic species, whose typical representative is 
Carlina acanthifolia. The range of this species coincides 
with the refugial areas and biodiversity centers of the old 
continent. In order to reconstruct the biogeographic his-
tory of C. acanthifolia, a phylogeographic analysis was 
carried out based on the analysis of DNA sequencing and 
AFLP, using the material from the entire range. Analysis 
of genetic variability in populations as well as biogeo-
graphic relations between them, both on the local scale 
and throughout the range, allowed to determine the genetic 
structure pattern of this species. On this basis, an attempt 
was made to identify factors and mechanisms that shape 
genetic diversity in European refugial areas and migration 
routes from these areas towards Northern Europe.

„To bee or not to bee” – Strategia zapylania 
tajęży jednostronnej Goodyera repens (L.) 
R. Br. (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim

Artur Tomasz Eichmann1, Paulina Kozina2

1Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii
Roślin i Ochrony Przyrody, ul. Wita Stwosza 59; 2Uniwersy-
tet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców
i Parazytologii, ul. Wita Stwosza 59, e-mail: artureichmann4@
gmail.com

Wsparcie przez owady w procesie zapylania jest na dru-
gim miejscu, zaraz po obecności mikoryzy, w sekwencji 
czynników abiotycznych i biotycznych, mających wpływ 
na utrzymanie się populacji naziemnych gatunków stor-
czyków. U tej rodziny uznaje się, że to strategia zapyla-
nia jest jednym z głównych czynników wpływających na 
ich bioróżnorodność, a jednocześnie mocno podnosząca 
poziom zagrożenia na wyginięcie. Stan wiedzy na temat 
składu entomofauny i jej udziału w procesie zapylania jest 
niewielka lub obejmuje niewielkie obszary występowania 
badanych roślin. Przeprowadzone w latach 2017–2018 
badania miały na celu określenie składu entomofauny 
zapylającej i odwiedzającej kwiaty Goodyera repens na 
populacjach Pomorza Gdańskiego. Badania potwierdziły 
efektywne zapylanie przez siedem gatunków z rodzaju 
Bombus: B. pascuorum, B. pratorum, B. terrestris, B. hyp-
norum, B. hortorum, B. subterraneus oraz B. lucorum. 
Odnotowane zostały odwiedziny innych grup owadów m. 
in.: Psithyrus barbutellus, chrząszczy z rodzaju Dasytes 
oraz mrówek. Poznanie realnej grupy taksonów zapylają-
cych oraz gatunków zwabianych przez Goodyera repens 
pozwoli ocenić jego strategię zapylania i porównać ją 
z taksonami pokrewnymi.

“To bee or not to bee” – Pollination 
strategy of Goodyera repens (L.) R. Br. 

(Orchidaceae) in Gdańsk Pomerania

Artur Tomasz Eichmann1, Paulina Kozina2

1University ofGdansk, Faculty of Biology,Department of Plant
Taxonomy andNature Conservation,Wita Stwosza 59; 2Univer-
sity of Gdansk, Faculty of Biology, Department of Invertebrate
Zoology and Parasitology, Wita Stwosza 59, e-mail: artureich-
mann4@gmail.com

The role of insects in the pollination process is in second 
place, after the presence of mycorrhiza, in the sequence 
of abiotic and biotic factors, affecting the maintenance of 
the population of terrestrial orchid species. This family is 
recognized that this pollination strategy is one of the main 
factor affecting their biodiversity, but equally and signifi-
cantly raising the risk of extinction. The state of knowledge 
about the composition of entomofauna and its contribution 
to the pollination process is low or includes small areas of 
occurrence of the studied plants. The research was carried 
out in 2017–2018 and it aimed to determine the compo-
sition of entomofauna pollinating and visiting flowers of 
Goodyera repens on populations of Gdańsk Pomerania. 
The research confirmed effective pollination by seven spe-
cies of Bombus: B. pascuorum, B. pratorum, B. terrestris, 
B. hypnorum, B. hortorum, B. subterraneus and B. luco-
rum. The visits of other insect groups have been reported, 
among others: Psithyrus barbutellus, beetles of the genus 
Dasytes and ants. Recognition the real group of pollina-
tion taxa and species attracted by Goodyera repenswill 
allow to evaluate its pollination strategy and comparing 
with related taxa.
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Rewizja taksonomiczna kompleksu Juncus 
oxycarpus-fontanesii (Juncaceae)

Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski, Jarosław Proćków
Zakład Biologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologii
iHodowliZwierząt,UniwersytetPrzyrodniczyweWrocławiu,ul.
Kożuchowska 7a, 51-631 Wrocław, e-mail: anna.faltyn@upwr.
edu.pl

Juncus oxycarpus E. Mey. ex Kunth i J. fontanesii J. Gay ex 
Laharpe to dwa bardzo zmienne gatunki. Pierwszy z nich 
występuje na obszarze Afryki, od Sudanu Południowego 
i Etiopii, aż po RPA. Z kolei J. fontanesii to takson zwią-
zany z północną Afryką, południową Europą i zachodnią 
Azją, gdzie sięga aż po Pakistan. Pomimo znacznych róż-
nic morfologicznych w przeszłości dochodziło do proble-
mów z identyfikacją niektórych okazów. W celu analizy 
zróżnicowania w obrębie tych taksonów zrewidowano 690 
arkuszy zielnikowych. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że niektóre okazy zebrane w Etiopii, 
Erytrei i Somalii, klasyfikowane jako J. fontanesii lub 
J. oxycarpus, różnią się od typowych przedstawicieli tych 
gatunków. Dalsze analizy wykazały, że reprezentują one 
zapomniany gatunek J. quartinianus A. Rich. Zaobserwo-
wano również znaczną zmienność w obrębie J. fontanesii, 
co potwierdziło istnienie czterech opisanych do tej pory 
podgatunków: fontanesii, pyramidatus (Laharpe) Snoge-
rup, kotschyi (Boiss.) Snogerup i brachyanthus Trab. Jedy-
nie w przypadku J. fontanesii subsp. minusculus O. Bolòs 
& Vigo wykazano, że nazwę tę należy uznać za synonim 
J. fontanesii subsp. fontanesii.

Taxonomic revision of the Juncus oxycarpus-
fontanesii complex (Juncaceae)

Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski, Jarosław Proćków
DepartmentofPlantBiology,InstituteofBiology,FacultyofBio-
logy andAnimal Science,WrocławUniversity of Environmental
andLifeSciences,ul.Kożuchowska5b,51-631Wrocław,Poland,
e-mail:anna.faltyn@upwr.edu.pl

Juncus oxycarpus E. Mey. ex Kunth and J. fontanesii 
J. Gay ex Laharpe are very variable species. While the 
former species occures in Africa from South Sudan and 
Ethiopia to South Africa, J. fontanesii is a taxon associated 
with northern Africa, southern Europe and western Asia, 
extending up to Pakistan. Despite significant morphologi-
cal differences between these two species, there were prob-
lems with the identification of some specimens in the past. 
To analyse the differentiation between these two taxa we 
have revised 690 herbarium sheets. On the basis of the 
conducted research we found that some plants collected 
in Ethiopia, Eritrea, Somalia and classified as J. fontane-
sii or J. oxycarpus, differ from the typical specimens of 
these two taxa. Further analysis showed that these unusual 
plants represent neglected species J. quartinianus A. Rich. 
Significant morphological differences within J. fontane-
sii have also been observed, confirming existence of four 
subspecies: fontanesii, pyramidatus (Laharpe) Snogerup, 
kotschyi (Boiss.) Snogerup and brachyanthus Trab. The 
same research also showed that J. fontanesii subsp. minus-
culus O. Bolòs & Vigo should be regarded as a synonym 
of J. fontanesii subsp. fontanesii.

Zmienność morfologiczna owoców Angelica 
archangelica L.

Anna Forycka1, Maria Morozowska2, Sława Kitkowska1, 
Waldemar Buchwald1

1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska
Polskiego 71B, 60-630 Poznań; 2Katedra Botaniki, Uniwersy-
tetPrzyrodniczywPoznaniu, ul.WojskaPolskiego 71C, 60-625
Poznań,e-mail:anna.forycka@iwnirz.pl

Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica L.) jest cenną 
rośliną aromatyczną i leczniczą z rodziny selerowatych 
(Apiaceae). Wyróżniane są dwa taksony arcydzięgla 
w randze podgatunku: A. archangelica L. subsp. archan-
gelica oraz A. archangelica L. subsp. litoralis (Fies) Thell. 
Ze względu na dużą zmienność morfologiczną gatunku 
i trudności w rozróżnianiu omawianych taksonów podjęto 
badania porównawcze nad zróżnicowaniem cech morfo-
logicznych i ustaleniem ich znaczenia dla wyróżniania 
podgatunków. Badania karpologiczne obejmowały analizę 
biometryczną i mikromorfologiczną owoców zebranych 
w Polsce z sześciu górskich populacji subsp. archangelica 
oraz sześciu niżowych populacji subsp. litoralis z rejonu 
pobrzeża Morza Bałtyckiego. Wyniki przeprowadzonych 
analiz wskazują, że cechami najlepiej różnicującymi 
owoce badanych grup populacji górskich i niżowych były: 
grubość owocu, grubość żeber grzbietowych oraz szero-
kość żeber bocznych. Nie potwierdzono wartości takso-
nomicznej długości i szerokości owocu. Analiza skulptury 
owoców wykazała, że obserwowane różnice dotyczyły 
głównie cech włosków i aparatów szparkowych. Prawi-
dłowa identyfikacja podgatunków wymaga uwzględnienia 
wielu cech diagnostycznych.

Morphological variability of Angelica 
archangelica L. fruits

Anna Forycka1, Maria Morozowska2, Sława Kitkowska1, 
Waldemar Buchwald1

1Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Pol-
skiego71B,60-630Poznań;2DepartmentofBotany,PoznańUni-
versityofLifeSciences,WojskaPolskiego71C,60-625Poznań,
e-mail:anna.forycka@iwnirz.pl

Angelica archangelica L. is a valuable aromatic and 
medicinal plant from the Apiaceae family. There are two 
taxa in the rank of subspecies: A. archangelica L. subsp. 
archangelica and A. archangelica L. subsp. litoralis (Fies) 
Thell. Due to high variability of the species and difficulty 
in distinguishing discussed taxa, comparative studies of 
diverse morphological traits were undertaken in order to 
determine their significance in distinguishing of subspecies. 
The carpological studies included biometric and micromor-
phological analysis of fruits harvested in Poland from six 
mountain populations of subsp. archangelica and six pop-
ulations of subsp. litoralis from the Baltic coastland. The 
results of the research indicate that the best differentiating 
features of the fruits of studied groups of populations were: 
thickness of the fruit, thickness of the dorsal ribs and width 
of the lateral ribs. The taxonomic value of the length and 
width of the fruit has not been confirmed. Analysis of fruit 
sculpture showed that the observed differences included 
mainly characteristics of hairs and stomata. Correct identi-
fication of subspecies requires consideration of many diag-
nostic features.
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Nowe mikrogatunki Ranunculus cassubicus 
s.l. ze środkowej i północnej Polski

Adam T. Halamski1, Franz G. Dunkel2

1Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa;
2AmSaupurzel1,97753Karlstadt,Niemcy,e-mail:ath@twarda.
pan.pl

Kompleks Ranunculus auricomus obejmuje dużą liczbę 
odrębnych linii – ustalonych podstawowych jednostek ewo-
lucyjnych, które przyjęło się opisywać taksonomicznie jako 
mikrogatunki; podobna sytuacja występuje np. u Alchemilla 
i Rubus. Grupa R. cassubicus, która według danych gene-
tycznych opartych na analizach allozymów oddzieliła się 
od grupy R. auricomus ok. 914 tys. lat temu, obejmuje ok. 
30 gatunków o dużych rozmiarach, niepodzielonych liściach 
odziomkowych i wyraźnej preferencji ekologicznej dla sie-
dlisk leśnych. W Polsce mikrogatunki R. cassubicus opisywali 
Jasiewicz (1956; południowa Polska, sześć gat.) oraz Halam-
ski, Dunkel i Temsch (2019; R. kobendzae Halamski). Przed-
miotem doniesienia są dwa nowe mikrogatunki, R.mazovicus 
Halamski i R. polonicus Dunkel. R.mazovicus występuje na 
środkowym Mazowszu i odznacza się siedzącymi, nieregular-
nie ząbkowanymi odcinkami najniższego liścia łodygowego 
oraz eliptycznymi torusami; od podobnych mikrotaksonów 
(R. elatior, R.confinis i R. carpaticola) odróżnia go delikatne 
ząbkowanie brzegu liści. R. polonicus występuje głównie na 
Kaszubach i odznacza się szerokimi, regularnie karbowanymi 
odcinkami najniższego liścia łodygowego.

New Ranunculus cassubicus s.l. microspecies 
from central and northern Poland

Adam T. Halamski1, Franz G. Dunkel2

1Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 
51/55,00-818Warszawa,Poland;2AmSaupurzel1,97753Karl-
stadt,Germany,e-mail:ath@twarda.pan.pl

The Ranunculus auricomus complex (or aggregate) con-
sists of a relatively large number of discrete lineages, 
representing fixed basic evolutionary units and thus most 
appropriately treated taxonomically as separate microspe-
cies. Similar situation occurs, e.g., in Alchemilla and Rubus. 
Based on allozyme data the Ranunculus cassubicus group 
(ca. 30 species, robust plants with undivided basal leaves 
and a clear ecological preference for forests) split from 
the R. auricomus group ca. 914,000 years ago. In Poland 
R. cassubicus microspecies were described by Jasiewicz in 
southern Poland (six species; 1956) and around Warsaw by 
Halamski, Dunkel, and Temsch (R. kobendzae Halamski; 
2019). Two new microspecies, R.mazovicus Halamski and 
R. polonicus Dunkel, are presented herein from central and 
northern Poland. R.mazovicus occurs in central Mazovia 
and is characterised by sessile segments of the lowest stem 
leaf with irregular teeth and elliptic tori; it differs from sim-
ilar microtaxa (R. elatior, R.confinis, and R. carpaticola) 
by a fine irregularly serrated leaf edge. R. polonicus is dis-
tributed mainly in Cassubia; it is characterised by wide and 
regularly crenate segments of the lowest stem leaf.

Zbiory botaniczne i mikologiczne 
Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w internecie

Bogdan Jackowiak1, Zbigniew Celka1, Julian Chmiel1, 
Piotr Szkudlarz1, Justyna Wiland-Szymańska1,2, 

Jerzy Błoszyk3, Marcin Lawenda4

1Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań, e-mail: bogjack@amu.edu.pl; 2Ogród Botaniczny Uni-
wersytetuim.AdamaMickiewiczawPoznaniu,ul.Dąbrowskiego
165, 60-594 Poznań; 3Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii,
Uniwersytetim.AdamaMickiewiczawPoznaniu,ul.Umultowska
89,61-614Poznań;4PoznańskieCentrumSuperkomputerowo-Sie-
ciowe,ul.JanaPawłaII10,61-139Poznań

Projekt „AMU NATURE COLLECTIONS-online (AMU-
NATCOLL) – digitalizacja i udostępnianie zasobu 
danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
U jego podstaw leży wartość naukowa zbiorów przyrod-
niczych. Zbiory te mają także bardzo duży potencjał do 
wykorzystania w pracy dydaktycznej oraz w kontekstach 
kulturowych, społeczno-ekonomicznych i prawnych. Digi-
talizacji poddane zostaną 54 kolekcje roślin, grzybów 
i zwierząt oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonogra-
ficznych. W 2021 roku AMUNATCOLL zawierać będzie 
2 miliony unikalnych rekordów, które w efekcie staną się 
największą w Polsce cyfrową bazą danych o różnorodności 
biotycznej wielu regionów świata. Baza ta będzie spójna 
ze standardami międzynarodowymi Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF). Za zbudowanie i funkcjo-
nowanie bazy oraz systemu informatycznego odpowiada 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Dzięki 
temu możliwe będzie szerokie jej udostępnienie w global-
nej sieci informacji o bioróżnorodności.

Botanical and mycological collections of 
the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz 

University in Poznań online

Bogdan Jackowiak1, Zbigniew Celka1, Julian Chmiel1, 
Piotr Szkudlarz1, Justyna Wiland-Szymańska1,2, 

Jerzy Błoszyk3, Marcin Lawenda4

1DepartmentofPlantTaxonomy,FacultyofBiology,AdamMic-
kiewiczUniversity,89UmultowskaStr.,61-614Poznań,Poland,
e-mail: bogjack@amu.edu.pl; 2Botanical Garden of the Adam
MickiewiczUniversityinPoznań,165DąbrowskiegoStr.,60-594
Poznań,Poland;3NaturalHistoryCollections,FacultyofBiology,
AdamMickiewiczUniversity,89UmultowskaStr.,61-614Poznań,
Poland;4Poznan Supercomputing and Networking Center, 10 Jana 
PawłaII10Str.,61-139Poznań,Poland

The project „AMU NATURE COLLECTIONS-online 
(AMUNATCOLL) – digitalization and making public the 
natural data resources of the Faculty of Biology of Adam 
Mickiewicz University in Poznań” is realized as a part of 
the Operational Program Digital Poland. This program is 
based on the scientific value of natural collections. Such 
collections have also a very high potential for being used 
in the didactic work and in cultural, social-economic and 
legal contexts. In this project, 54 collections of plants, fungi 
and animals, as well as 12 specialist and iconographic col-
lections will be digitalized. In 2021, AMUNATCOLL will 
comprise 2 millions of unique records and, thus, it will 
become the largest Polish digital database of biotic diver-
sity not only at the national but also other world regions 
level. This database will be consistent with international 
standards of the Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF). The responsibility for the construction and func-
tioning of database is held by the Poznań Supercomputing 
and Networking Center. Thanks to this, the database will 
be widely available in the global network of information 
on biodiversity.
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Rodzaj Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae) 
we florze Polski – aktualny stan 

badań taksonomicznych

Anna Jakubska-Busse, Zbigniew Łobas
Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet
Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław, e-mail: anna.
jakubska-busse@uwr.edu.pl

Na podstawie wyników wieloletnich badań terenowych, 
weryfikacji danych z literatury i materiałów zielniko-
wych, a także wyników badań genetycznych, zaktualizo-
wano listę gatunków z rodzaju Epipactis występujących 
na terenie Polski. Wyniki zestawiono z danymi z litera-
tury z innych regionów Europy. Aktualnie na terenie Pol-
ski występuje osiem gatunków, tj.: E. albensis Nováková 
& Rydlo, E. atrorubens (Hoffm.) Besser, E. helleborine 
(L.) Crantz, E. leptochila (Godfery) Godfery, E. micro-
phylla (Ehrh.) Sw., E. muelleri Godfery, E. palustris (L.) 
Crantz oraz E. purpurata Sm.

The genus Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae) 
in the flora of Poland – current state of 

taxonomic research

Anna Jakubska-Busse, Zbigniew Łobas
DepartmentofBotany,InstituteofEnvironmentalBiology,Univer-
sity ofWrocław, Kanonia 6/8, 50-328Wrocław, Poland, e-mail:
anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl

Based on the results of long-term field research, review 
of literature data, herbarium materials verification and 
also results of genetic analyzes, the list of species from 
the Epipactis genus occurring in Poland was updated. Our 
results were compared with literature data from different 
regions of Europe. There are currently 8 species in Poland, 
i.e.: E. albensis Nováková & Rydlo, E. atrorubens (Hoffm.) 
Besser, E. helleborine (L.) Crantz, E. leptochila (Godfery) 
Godfery, E. microphylla (Ehrh.) Sw., E. muelleri Godfery, 
E. palustris (L.) Crantz and E. purpurata Sm.

Sity (Juncus sp.) jako nowy gospodarz 
dla fitoplazmy ‘Candidatus Phytoplasma 

asteris’ – głównego czynnika powodującego 
powstawanie czarcich mioteł na roślinie 

żywicielskiej

Paweł Jarzembowski, Anna Faltyn, Jarosław Proćków
Zakład Biologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologii
iHodowliZwierząt,UniwersytetPrzyrodniczyweWrocławiu,ul.
Kożuchowska7a,51-631Wrocław,e-mail:pawel.jarzembowski@
upwr.edu.pl

Czarcie miotły to choroba występująca m.in. u sitów (Jun-
cus sp.), objawiająca się powstaniem wyrośli w postaci 
licznych pędów ze skróconym międzywęźlami oraz zwie-
lokrotnioną liczbą liści, co wyglądem przypomina miotłę 
(witches’ broom). Porażenie bywa tak silne, że niegdyś 
na jego podstawie błędnie opisywano nowe gatunki (np. 
J. viviparus) lub traktowano je jako formę rozmnaża-
nia wegetatywnego sitów (C. Linné). Obecność czarcich 
mioteł wiązano z żerowaniem pluskwiaka Livia junci. 
Zebrany na Dolnym Śląsku materiał Juncus articulatus 
oraz J. acutiflorus wraz z Livia junci poddano badaniom 
DNA (primery specyficzne dla fitoplazm). Próbę kontrolną 
stanowiły rośliny bez objawów choroby. Analiza BLAST 
sekwencji 16S rDNA, białek rybosomalnych oraz genów 
secY wykazała, że są one w 99% zgodne z sekwencjami 
fitoplazmy ‘Candidatus Phytoplasma asteris’. Powoduje 
ona powstawanie czarcich mioteł wśród roślin uprawnych 
i użytkowych i duże straty materialne. Badania wskazują 
na fitoplazmę jako czynnik wywołujący powstawanie 
czarcich mioteł u Juncus sp. oraz na L. junci jako główny 
wektor dla fitoplazmy. Porównane sekwencje fitoplazm 
z innych roślin cechuje zaskakująco niska zmienność 
genetyczna.

Rushes (Juncus sp.) as a new host for 
phytoplasma ‘Candidatus Phytoplasma 
asteris’ – the main factor causing the 

appearance of witches’ brooms on a plant

Paweł Jarzembowski, Anna Faltyn, Jarosław Proćków
Department of Plant Biology, Institute of Biology, Faculty of
BiologyandAnimalScience,WrocławUniversityofEnvironmen-
tal andLife Sciences, 7aKożuchowska street, 51-631,Wrocław,
Poland,e-mail:pawel.jarzembowski@upwr.edu.pl

Witches’ brooms are a disease occurring on rushes (Juncus 
sp.), with symptomatic appearance of galls in a form of 
numerous shoots with shortened internodes and multiplied 
number of leaves. The final structure resembles a broom. 
The deformity can be so strong that it used to be classi-
fied as new species or was treated as a form of vegetative 
reproduction. The presence of witches’ brooms was con-
notated to the feeding of psyllid Liviajunci. Herbal mate-
rial of Juncus articulatus and J. acutiflorus with L. junci 
collected on Lower Silesia underwent the DNA analysis 
(primers for phytoplasma). Control samples were asympto-
matic plants. BLAST analysis of the sequenced 16S rDNA 
fragments, ribosomal proteins and secY genes revealed 
that tested strains shared more than 99% sequence identity 
with ‘Candidatus Phytoplasma asteris’. This Phytoplasma 
triggers the appearance of witches’ brooms on crop plants 
and causes significant material loss. The research indicates 
that phytoplasma is the factor inducing witches’ brooms 
on Juncus sp., as well as that L. junci is the main vector 
for phytoplasma. The compared sequences of phytoplasma 
form other plants have surprisingly low genetic variability.
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Wykorzystanie cytometrii przepływowej 
i markerów molekularnych w botanice

Iwona Jędrzejczyk, Monika Rewers
ZakładBiologiiMolekularnejiCytometrii,KatedraBiotechnolo-
gii Rolniczej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Byd-
goszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
jedrzej@utp.edu.pl

Cytometria przepływowa (FCM) jest szybką metodą analizy 
zawartości jądrowego DNA. Materiałem do badań najczę-
ściej jest świeży materiał roślinny, zawierający niezdegrado-
wane jądra komórkowe. Możliwe jest także użycie materiału 
zielnikowego lub zamrożonego. Do pomiaru potrzebny jest 
mały fragment tkanki (np. liścia), bez potrzeby niszcze-
nia całej rośliny. Jest to szczególnie ważne, gdy dysponu-
jemy unikatowym materiałem lub chronionym gatunkiem. 
W badaniach botanicznych metoda ta jest wykorzysty-
wana m.in. do identyfikacji gatunków, oznaczania cyto-
typów, ustalania płci rozdzielnopłciowych roślin, czy też 
form rodzicielskich mieszańców, jak również w badaniach 
wpływu wielkości genomu na proces specjacji i adaptacji 
do nowych nisz ekologicznych. W celu identyfikacji gatun-
ków, FCM może być połączona z zastosowaniem markerów 
molekularnych (ISSR, SCoT). W pierwszej kolejności bada 
się wielkość genomu i na tej podstawie identyfikuje geno-
typy, a w przypadku gatunków o takiej samej lub zbliżonej 
wielkości genomu dodatkowo wykorzystuje się markery 
molekularne. Dzięki zastosowaniu takiego systemu w zna-
czący sposób można przyspieszyć identyfikację gatunków 
oraz obniżyć koszty analiz molekularnych.

The use of flow cytometry and molecular 
markers in botany

Iwona Jędrzejczyk, Monika Rewers
LaboratoryofMolecularBiologyandCytometry,Departmentof
AgriculturalBiotechnology,UTPUniversityofScienceandTech-
nology in Bydgoszcz, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail:
jedrzej@utp.edu.pl

Flow cytometry (FCM) is a fast method to analyze nuclear 
DNA content. The material for testing is usually fresh plant 
material containing non-degraded cell nuclei. It is also pos-
sible to use a herbarium or frozen material. A small piece 
of tissue (e.g. a leaf) is needed for the measurement, with-
out destroying the entire plant. This is especially impor-
tant when we dispose of a unique material or protected 
species. In botanical research, this method is used for the 
species and cytotypes identification, sex determination of 
sex-divergent plants, or parental forms of hybrids, also in 
studies of the impact of the genome size on speciation and 
adaptation to new ecological niches. For the identification 
of species, FCM can be combined with molecular markers 
(ISSR, SCoT). First, the size of the genome is examined 
and on this basis genotypes are identified, and in the case 
of species with the same or similar genome size, molecular 
markers are additionally used. Thanks to the use of such 
combined system, species identification can be accelerated 
and the costs of molecular analyzes can be reduced.

Pierwsze podejście do odtworzenia 
filogenezy środkowoazjatyckich 
przedstawicieli rodzaju Asyneuma 

(Campanulaceae)

Ewelina Klichowska1,2, Agnieszka Nobis1, 
Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa3,30-387Kraków,Polska;2Centrum Zachowania 
RóżnorodnościBiologicznejwPowsinie,OgródBotaniczny,Pol-
ska Akademia Nauk, Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska,
e-mail:ewelina.klichowska@uj.edu.pl

Dotychczasowe wyniki rekonstrukcji filogenezy moleku-
larnej rodziny Campanulaceae nie pokrywają się z tra-
dycyjnym ujęciem taksonomicznym, wskazując że wiele 
spośród wyróżnianych w jej obrębie rodzajów nie stanowi 
grup monofiletycznych. Brak jednak szczegółowych badań 
dotyczących poszczególnych rodzajów należących do tej 
rodziny, w tym także rodzaju Asyneuma. Asyneuma Gri-
seb. & Schenk (Campanulaceae) to rodzaj obejmujący ok. 
30 gatunków rodzimych dla północnej Afryki oraz Euroazji. 
Centrum zróżnicowania rodzaju znajduje się w obszarze 
śródziemnomorskim, gdzie występuje ok. 2/3 wszystkich 
znanych dotąd gatunków, natomiast z terenu Środkowej 
Azji znanych jest jedynie pięć gatunków: Asyneuma argu-
tum, A. attenuatum, A. baldshuanicum, A. thomsonii oraz 
A.trautvetteri.Celem badań była weryfikacja tradycyjnego 
ujęcia taksonomicznego środkowoazjatyckich przedstawi-
cieli rodzaju Asyneuma w oparciu o molekularną delineację 
taksonów wyróżnionych na podstawie cech morfologicz-
nych oraz pierwsza próba w kierunku odtworzenia filoge-
nezy w rodzaju Asyneuma.
Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
nr grantu UMO-2018/29/B/NZ9/00313

The first insight to the phylogeny 
reconstruction of Central Asian 

representatives of the genus Asyneuma 
(Campanulaceae)

Ewelina Klichowska1,2, Agnieszka Nobis1, 
Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1InstituteofBotany,FacultyofBiology,JagiellonianUniversity,
Gronostajowa3,30-387Kraków,Poland;2Centre for Biological 
DiversityConservationinPowsin,BotanicalGarden,PolishAca-
demyofSciences,Prawdziwka2,02-973Warsaw,Poland,e-mail:
ewelina.klichowska@uj.edu.pl

The existing molecular phylogenetic studies do not coin-
cide with the traditional taxonomic treatments, showing 
that many of the genera recognized so far do not constitute 
monophyletic groups. However, there are lack of detailed 
molecular studies of particular genera belonging to the 
family Campanulaceae, including also genus Asyneuma. 
Asyneuma Griseb. & Schenk (Campanulaceae) is a small 
genus comprising ca. 30 species native to north Africa and 
Euroasia. A major center of diversity of the genus is the 
Mediterranean region, where occur ca. 2/3 of all species 
from Asyneuma, whereas from the region of Centarl Asia 
only five species where reported so far, Asyneuma argu-
tum, A. attenuatum, A. baldshuanicum, A. thomsonii and 
A.trautvetteri.The aim of the study was to verify the tradi-
tional taxonomic treatment of Central Asian representatives 
of the genus Asyneuma based on molecular delimitation of 
taxa previously distinguished only on the basis of morpho-
logical features as well as the first insight in to the recon-
struction of phylogeny in the genus Asyneuma.
This research was supported by National Science Center (Poland), 
grant number UMO-2018/29/B/NZ9/00313.
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Różne ale równocenne: siedliska 
antropogeniczne jako rezerwuary 

zmienności genetycznej Stipa pennata L.

Ewelina Klichowska1,2, Monika Szczecińska3, 
Monika Ślipiko3, Marcin Nobis1

1Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa3,30-387Kraków,Polska;2Centrum Zachowania 
RóżnorodnościBiologicznejwPowsinie,OgródBotaniczny,Pol-
ska Akademia Nauk, Prawdziwka 2, 02-973Warszawa, Polska;
3KatedraBotaniki iOchronyPrzyrody,WydziałBiologii iBio-
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Łódzki1,10-728Olsztyn,Polska,e-mail:ewelina.klichowska@
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Działalność człowieka wpływa negatywnie na wszystkie 
poziomy bioróżnorodności, w tym wewnątrzgatunkową 
zmienność genetyczną. Przetrwanie gatunków zależy od 
dostępności dogodnych siedlisk. Stąd w czasach wzrasta-
jącej antropopresji zrozumienie wpływu czynników środo-
wiskowych na występowanie gatunków, a także określenie 
wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej wydają się 
być kluczowe dla zachowania populacji gatunków zagro-
żonych wyginięciem. Zmiany w sposobie użytkowania 
terenu związane z zalesianiem i porzucaniem ekstensyw-
nie użytkowanych muraw doprowadziły w ciągu ostatnich 
kilku dekad do fragmentacji i zaniku siedlisk murawowych 
na obszarze Europy Środkowej. Stąd wiele występują-
cych tam gatunków zaczęło wkraczać na siedliska antro-
pogeniczne, takie jak miedze, pobocza dróg lub nasypy 
kolejowe. Celami naszych badań było: 1. porównanie 
czynników ekologicznych na siedliskach antropogenicz-
nych i murawowych zajmowanych przez Stipa pennata; 2. 
identyfikacja czynników wpływających na występowania 
S. pennata; 3. oszacowanie zmienności genetycznej popu-
lacji występujących na dwóch badanych typach siedlisk.
Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
nr grantu 2014/15/N/NZ8/00340

Different but equivalent: anthropogenic 
habitats as a genetic diversity reservoirs for 

Stipa pennata L.
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uj.edu.pl

Undoubtedly human activity negatively affects all levels of 
biodiversity, including intra-species genetic variation. The 
survival of species depends to a large extent on the availa-
bility of suitable habitats. This is why in the era of growing 
anthropogenic pressure the understanding of the key envi-
ronmental factors underling abundance of species as well 
as estimation of genetic variation are crucial issue to main-
tain populations of endangered species. Over the last few 
decades, changes in land use in Central Europe, connected 
with abandonment of extensively cultivated grasslands and 
afforestation results in grassland habitats fragmentation 
and loss. Hence, many species occurring there, starts to 
occupy anthropogenic habitats such as arable field bounds, 
fallows, roadsides or railway embankments. Our main 
goals are: 1. comparison of ecological condition of antro-
pogenic vs. orginal habitats occupied by Stipa pennata; 2. 
identification of factors which affect S. pennata abundance; 
3. estimation the levels of genetic diversity of populations 
occupying two habitat types.
This work was supported by National Science Center (Poland), 
grant number 2014/15/N/NZ8/00340

Zróżnicowanie geograficzne Rhododendron 
ferrugineum i R. myrtifolium w górach 

Środkowej Europy
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W pracy scharakteryzowano biometrycznie i porównano 
Rhododendron ferrugineum i R. myrtifolium – blisko 
spokrewnione gatunki występujące w piętrze wysoko-
górskim, pierwszy w Pirenejach i Alpach, drugi w Kar-
patach i górach Półwyspu Bałkańskiego. Analizowano 14 
cech liści i 12 cech torebek nasiennych. W porównaniu 
uwzględniono po ponad 3000 liści, po 10 z ponad 300 
osobników każdego z gatunków, w przypadku R. ferrugi-
neum z 12 populacji, a dla R. myrtifolium z 11. Torebki 
nasienne pochodziły z 240 okazów R. ferrugineum i 60 
okazów R. myrtifolium. Przeprowadzone analizy pozwoliły 
na weryfikację postawionej wcześniej hipotezy, że izola-
cja przestrzenna pomiędzy populacjami R. ferrugineum 
i R. myrtifolium doprowadziła do wykształcenia się różnic 
morfologicznych na poziomie wielu cech, w tym dotąd 
nieporównywanych. Porównywane gatunki różnią się sta-
tystycznie istotnie przede wszystkim kątem wierzchołka 

Geographic differentiation of 
Rhododendron ferrugineum and 

R. myrtifolium in the mountains of 
Central Europe
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1BotanicalGarden,InstituteofEnvironmentalBiology,Kazimierz
WielkiUniversity,12OssolińskichAv.,85-093Bydgoszcz; 2Insti-
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Rhododendron ferrugineum and R. myrtifolium were char-
acterized biometrically and compared using statistical 
methods. These two closely related species occur: the first 
one in the Pyrenees and Alps and the second one in the 
Carpathians and mountains of the Balkan Peninsula. We 
analysed 14 leaf and 12 seed capsule characters. We meas-
ured more than 3000 leaves from more than 300 individu-
als to describe every species, for R. ferrugineum from 12 
populations and for R. myrtifolium from 11 ones. The seed 
capsules came from 240 individuals of R. ferrugineum and 
60 individuals of R. myrtifolium, one capsule from each 
of them. In statistic analyses we applied the analysis of 
variance, the analysis of discrimination, the principal com-
ponent analysis, the agglomeration analysis according to 
the Ward method and the Student’s test. The two species 
differ at statistically significant level in the apical angle of 
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Zmienność morfologiczna gynostemium 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 

(Orchidaceae) i jej znaczenie taksonomiczne

Zbigniew Łobas, Anna Jakubska-Busse
Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet
Wrocławski,ul.Kanonia6/8,50-328Wrocław,e-mail: zbigniew.
lobas@uwr.edu.pl

Ze względu na szeroki zakres zmienności fenotypowej 
Epipactis helleborine (Orchidaceae) uchodzi za gatunek 
problematyczny i trudny w identyfikacji. Zmienność cech 
morfologicznych obserwowana jest głównie w obrębie ele-
mentów okwiatu, ale dotyczy również prętosłupa, którego 
kształt obecnie jest uznany za podstawową cechę diagno-
styczną. Głównym celem naszych badań było poznanie 
rzeczywistej zmienności morfologicznej prętosłupa E. hel-
leborine oraz ocena jej znaczenia taksonomicznego. Bada-
niami objęto cztery populacje E. helleborine położone 
na terenie Dolnego Śląska, a zmienność morfologiczną 
prętosłupa analizowano zarówno na poziomie osobnika 
(ramety), jak i populacji. Uzyskane wyniki pozwoliły 
jednoznacznie stwierdzi, że kształt prętosłupa jest stały 
wyłącznie dla konkretnego osobnika (ramety), podczas 
gdy w obrębie populacji wykazuje szeroki zakres zmien-
ności morfologicznej.

Morphological variability of gynostemium 
in Epipactis helleborine (L.) Crantz 

(Orchidaceae) and its taxonomic significance

Zbigniew Łobas, Anna Jakubska-Busse
DepartmentofBotany,InstituteofEnvironmentalBiology,Univer-
sity ofWrocław, Kanonia 6/8, 50-328Wrocław, Poland, e-mail:
zbigniew.lobas@uwr.edu.pl

Due to a wide range of phenotypic variation it is clear that 
Epipactis helleborine (Orchidaceae) is considered to be 
a species that is problematic and difficult to identify. Var-
iability in morphological traits is mainly observed within 
the perianth elements, as well as in the gynostemium 
structure, the shape of which is currently used as a basic 
diagnostic features. The main aim of our research was to 
find out the real morphological variability of E. helleborine 
gynostemium and evaluate its taxonomic significance. The 
investigations were conducted on four natural populations 
of E. helleborine located in Lower Silesia, and morpholog-
ical variability was analyzed at both the individual ramet 
and the population level. Our detailed studies show that the 
shape of gynostemium is reliable and stable only within 
individual ramets, while within the population shows 
a broad range of morphological variability.

Próba wykorzystania języka programowania 
Python 3 do pozyskania danych 

morfometrycznych w taksonomii roślin

Andrzej Łysko1, Paweł Forczmański1, Agnieszka Popiela2

1Katedra Systemów Multimedialnych, Zachodniopomorski Uni-
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Szczeciński, ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, e-mail: alysko@
zut.edu.pl

Podjęto próbę budowy oprogramowania do automatycz-
nego rozpoznawania cech morfometrycznych roślin w celu 
wyróżnień taksonomicznych. Wykorzystano zdjęcia SEM 
nasion Elatine L. (Elatinaceae), łącznie 1260 obrazów 
(8 gatunków, 12 populacji). W języku Python 3, stworzono 
algorytmy automatycznie obliczające na podstawie zdjęć 
SEM: powierzchnię nasion, a także ich obwód, długość 
i szerokość oraz kąt zagięcia, co umożliwia wyróżnienia 
taksonomiczne (Popiela i in. 2017). Do wykonania opro-
gramowania, wykorzystano biblioteki Python: – NumPy 
– do obliczeń numerycznych na macierzach, – OpenCV 
– operacje dot. filtracji obrazu, progowania, operacji mor-
fologicznych, operacji na konturach, – SciPy – interpolacji 
konturów, – Skimage – operacji na konturach (wygładza-
nie i interpolacja). Uzyskane wyniki zinterpretowano za 
pomocą statystycznych analiz wielowymiarowych.

An attempt to use Python 3 programming 
language to obtain morphometric data in 

plant taxonomy

Andrzej Łysko1, Paweł Forczmański1, Agnieszka Popiela2
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An attempt was made to build software for the automatic 
recognition of the morphometric features of plants for tax-
onomic distinctions. SEM images of seeds of Elatine L. 
(Elatinaceae) were used, a total of 1,260 images (8 spe-
cies, 12 populations). In Python 3, algorithms have been 
created that automatically calculate data based on SEM 
images: surface, circumference, length and width, bend-
ing angle, which make it possible to distinguish species 
(Popiela et al. 2017). Python libraries were used to create 
the software: – NumPy – for numerical calculations on 
matrices, – OpenCV – operations regarding image filter-
ing, thresholding, morphological operations and contour, 
– operations, – SciPy – interpolation of contours, – Skim-
age – contour operations (smoothing, interpolation). The 
obtained results were interpreted by means of statistical 
multivariate analyzes.

liścia, długością blaszki liściowej, obwodem blaszki 
liściowej, długością ogonka oraz długością szypułki i sto-
sunkiem długości klapy do długości szypułki. Zostało to 
potwierdzone w analizach wariancji, dyskryminacji, skła-
dowych głównych (PCA), skupień oraz za pomocą testu 
t-Studenta.

the leaf blade, the leaf blade length, the circumference of 
leaf blade, the leaf petiole length, the pedicel length and 
the ratio of capsule lobe length to pedicel length. The anal-
yses used confirmed out hypothesis, that the geographic 
isolation between the Alps and Carpathians were the most 
probable reason of morphological differentiation between 
R. ferrugineum and R.myrtiflium.

mailto:alysko@zut.edu.pl
mailto:alysko@zut.edu.pl
mailto:alysko@zut.edu.pl
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Mikromorfologia nasion i liczba 
chromosomów nowo wyodrębnionego 

rodzaju Heliosperma (Rchb.) Rchb. (Sileneae, 
Caryophyllaceae)

Szymon Miszczak1, Lulëzim Shuka2, Aneta Słomka1

1ZakładCytologiiiEmbriologiiRoślin,UniwersytetJagielloński,ul.
Gronostajowa9,30-387Kraków,Polska;2ZakładBiologii,Uniwer-
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Rodzaj Heliosperma (Rchb.) Rchb. (Sileneae, Caryophyl-
laceae) jest nowo wyodrębnionym rodzajem obejmującym 
dziesięć gatunków, głównie endemitów zachodnio-bałkań-
skich. Ich cechami wskaźnikowymi są grzebień długich 
papilli na nasionach oraz wyraźnie powcinane płatki korony. 
Wszystkie taksony zasiedlające szczeliny w wąwozach albo 
nagie skały na dużych wysokościach (grupa H.pusillum) są 
morfologicznie bardzo podobne i wykazują słabe genetyczne 
zróżnicowanie (rps16 i ITS) w przeciwieństwie do relikto-
wego gatunku górskiego, H. macranthum. W niniejszych 
badaniach prezentujemy nowe stanowisko H. retzdorffia-
num w Albanii, uważanego dotychczas za endemita Bośni 
i Hercegowiny, mikromorfologię nasion H.macranthumoraz 
ośmiu gatunków należących do grupy H.pusillumw oparciu 
o cechy ilościowe i jakościowe oraz podajemy liczbę chro-
mosomów. Na podstawie ośmiu cech mikrostrukturalnych 
nasion zostały obliczone odległości Hamminga oraz stwo-
rzone drzewo filogenetyczne, które wykazało występowanie 
trzech podgrup. Liczba chromosomów ustalona dla dwóch 
gatunków wynosiła 2n=26, co jest nowością w stosunku do 
podawanej dotychczas 2n=24 dla rodzaju Heliosperma.

Seed micromorphology and chromosome 
number in recently revised Heliosperma 

(Rchb.) Rchb. genus (Sileneae, 
Caryophyllaceae)

Szymon Miszczak1, Lulëzim Shuka2, Aneta Słomka1

1DepartmentofPlantCytologyandEmbryology,JagiellonianUni-
versity,9GronostajowaSt.,30-387Cracow,Poland;2Department 
ofBiology,UniversityofTirana,BulevardiZOGI,Tirana,Albania,
e-mail:aneta.slomka@uj.edu.pl

Heliosperma(Rchb.) Rchb. (Sileneae, Caryophyllaceae) is 
recently revised monophyletic genus comprising ten recog-
nized species almost all endemic to western Balkan coun-
tries. Diagnostic features of Heliospermaare conspicuous 
dorsal crest of long papillae on the seeds and petal limb 
segments laterally toothed or lobed. All of the taxa inhab-
iting crevices in canyons or the rocky slopes of the higher 
altitudes (H. pusillum clade) reveal a considerable mor-
phological similarity and poorly resolved genetic relation-
ship (rps16 and ITS) contrary to the relict high mountain 
species, H.macranthum. Here we present a new locality 
in Albania for H. retzdorffianum, previously known as 
endemic of Bosnia and Herzegovina, seeds micromorphol-
ogy of H.macranthum and of eight species belonging to 
the H.pusillum clade using several qualitative and quan-
titative characters and also show chromosome number. 
Based on eight micromorphological characters Hamming 
distances were calculated and splits network was created 
which divided species into three subgroups. The new chro-
mosome number established for two species was 2n=26 
(2n=24 hitherto given for Heliosperma).

Filogeneza i ewolucja Aconitum subgenus 
Aconitum w Europie

Józef Mitka1, Bogusław Binkiewicz1, Piotr Boroń2, 
Ada Wróblewska3
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31-501Kraków;2ZakładFitopatologiiLeśnej,MykologiiiFizjo-
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Aconitum subgenus Aconitum (Ranunculaceae) w Europie 
liczy 22 gatunki rodzime i liczne taksony mieszańcowe. 
Filogeneza taksonu w Europie nie jest znana. Dla jej okre-
ślenia wykorzystano sekwencje DNA jądrowego (ITS) i re-
jonu międzygenowego trnL(UAG)–ndhF chloroplastowego 
DNA (cpDNA), otrzymane z 58 okazów z Europy i sześć 
okazów z obszaru Kaukazu. Jądrowy ITS był identyczny 
u 51 prób, cpDNA posiadał pięć haplotypów, w tym jeden 
wspólny dla Europy i Kaukazu. Europejskie diploidy i te-
traploidy posiadają wspólny marker genetyczny cpDNA 
w postaci indelu. Takson w Europie nie tworzy statystycznie 
popartej grupy monofiletycznej. Analiza bayesowska z wy-
korzystaniem zegara molekularnego wskazała za najstarszą 
ewolucyjnie (11,2 milionów lat wstecz, mya) w Europie 
grupę tetraploidalną, o nieznanym pochodzeniu. Aconi-
tum burnatii (Alpy Nadmorskie, Włochy) i A. nevadense
(Sierra Nevada, Hiszpania) utworzyły grupę siostrzaną 
dla wszystkich pozostałych gatunków europejskich (ITS), 
bądź dla diploidów (cpDNA). Pochodzenie tych reliktów 
nie jest znane, a wiek ich oddzielenia od grupy kaukaskiej 
oszacowano na 8,4 mya (późny miocen); prawdopodobnie 
są to potomkowie flory arktyczno-trzeciorzędowej.

Phylogeny and Evolution of Aconitum 
Subgenus Aconitum in Europe

Józef Mitka1, Bogusław Binkiewicz1, Piotr Boroń2, 
Ada Wróblewska3

1BotanicalGarden,JagiellonianUniversityinCracow,Kopernika
27,31-501Cracow;2DepartmentofForestPathology,Mycology
andTreePhysiology,UniversityofAgricultureinKraków,29listo-
padaAve. 46, 31-425Kraków; 3FacultyBiologyandChemistry,
Institute of Biology, University of Białystok, Ciołkowskiego 1J,
15-245Białystok,e-mail:j.mitka@uj.edu.pl

Aconitum subgen. Aconitum (Ranunculaceae) in Europe 
counts 22 native species and many hybrid nothotaxa. 
Phylogenetic relations within the taxon in Europe are still 
unknown. To infer its phylogeny we applied nuclear (ITS) 
region and chloroplast intergenic spacer trnL(UAG)–ndhF 
of the chloroplast DNA (cpDNA) sequences analysing 58 
accessions of the taxon in Europe and six in the Cauca-
sus Mts area. Nuclear ITS sequences were identical at 51 
accessions, and cpDNA sequences were arranged in five 
haplotypes, in this a single European-Caucasian haplotype. 
European diploids vs. tetraploids were discriminated by 
an indel. The taxon in Europe did not form a statistically 
supported monophyletic group. A Bayesian relaxed clock 
model showed the earliest split of the tetraploid group 
at 11.2 mya, of an unknown origin. Aconitum burnatii 
(Maritime Alps, Italy) and A. nevadense (Sierra Nevada, 
Spain) formed a sister group to all the European species 
(ITS) or to diploids (cpDNA). The phylogeny of these rel-
icts remains elusive, with their divergence from the Cau-
casian genetic stock estimated at 8.2 mya (Late-Miocene); 
they are probably descendants of the arctio-tertiary forest 
flora.
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Struthiopteris fallax (Lange) S. Molino, 
Gabriel y Galan & Wasowicz (podrzeń 

zwodniczy) – prawdziwy endemit islandzki?

Sonia Molino1, Jose Maria Gabiel y Galan1, Emily Sessa2, 
Adam Rostański3, Paweł Wąsowicz4

1UnitofBotany,DepartmentofBiodiversity,EcologyandEvolu-
tion;FacultyofBiology,UniversidadComplutense.AvenidaJose
AntonioNováis, 12. 28040Madrid, Spain; 2Department of Bio-
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3DepartmentofBotanyandNatureProtection,FacultyofBiology
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Struthiopteris fallax (podrzeń zwodniczny) jest obecnie 
znany tylko z Islandii, gdzie występuje w najbliższej oko-
licy gorących źródeł na ciepłych, geotermalnych glebach. 
Ten interesujący takson znany jest nauce od 1876 r., kiedy 
to duński botanik, Christian Grønlund, zebrał go po raz 
pierwszy podczas swojej wyprawy na Islandię. Począt-
kowo sklasyfikowany jako odmiana podrzenia żebrowca 
(Blechnum spicant var. fallax Lange), a następnie na długie 
lata został zapomniany. W ostatnich latach prowadziliśmy 
kompleksowe badania taksonomiczne nad tym taksonem 
począwszy od typifikacji pierwotnej nazwy zapropono-
wanej przez Johana Lange, poprzez badania ekologiczne, 
morfologiczne i genetyczne. Wykazały one istnienie zna-
czących różnic morfologicznych i ekologicznych pomię-
dzy typowym podrzeniem żebrowcem a morfotypem 
islandzkim. Różnice te są na tyle znaczące, że pozwoliły 
na podniesienie tego taksonu do rangi gatunku. Wystąpie-
nie będzie próbą podsumowania wyników tych badań oraz 
przedstawienia hipotez dotyczących pochodzenia podrze-
nia zwodniczego.

Struthiopteris fallax (Lange) S. Molino, 
Gabriel y Galan & Wasowicz (Deceptive hard 

fern) – a true Icelandic endemic?

Sonia Molino1, Jose Maria Gabiel y Galan1, Emily Sessa2, 
Adam Rostański3, Paweł Wąsowicz4
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Deceptive hard fern is a fern currently known just from 
Iceland, where it occurs in the vicinity of hot springs on 
geothermally heated soils. Plants belonging to this interest-
ing taxon were first collected by a Danish botanist Christian 
Grønlund during his excursion to Iceland in 1876. Initially 
classified as a variety (Blechnum spicant var. fallax Lange), 
was subsequently forgotten for many years. Recently we 
carried out thorough taxonomic research focused on the 
taxon that included typification of the original name pro-
posed by Johan Lange as well as ecological, morphological 
and genetic analyses. This research showed that there are 
clear morphological and ecological differences between 
typical Struthiopteris spicant and the morphotype known 
from Iceland. These differences are so pronounced that we 
concluded that the Icelandic taxon will be better classified 
as a separate species. The talk will summarize results of 
our research on Struthiopteris fallax and present hypoth-
eses on its origin.

Taksonomia i fitogeografia rodzaju Stipa 
(Poaceae) w Środkowej Azji

Marcin Nobis1, Arkadiusz Nowak2,3, Agnieszka Nobis1, 
Jakub Sawicki4, Polina D. Gudkova5

1Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, Polska; 2Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
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Warszawa,Polska;3InstytutBiologii,UniwersytetOpolski,Opole,
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Rodzaj Stipa obejmuje ponad 150 gatunków występują-
cych w umiarkowanie ciepłych regionach Azji, Europy 
i północnej Afryki. Jest to również jeden z najliczniej-
szych rodzajów w obrębie rodziny traw w Środkowej 
Azji, reprezentowany przez 70 gatunków, cztery podga-
tunki i 21 odmian. Spośród występujących tam gatun-
ków, 22 ma pochodzenie mieszańcowe. W Środkowej 
Azji, ostnice spotykane są na wysokościach od (0–)300 
aż do 4500(–5000) m n.p.m., jednakże większość z nich 
to gatunki górskie. Największa różnorodność gatunków 
ostnic obserwowana jest na wysokościach pomiędzy 
1000 a 2500 m n.p.m. Na obszarach położonych powyżej 
3000 m spotykanych jest ok. 20 gatunków natomiast tylko 
około 10 z nich wykazuje zdolności do zasiedlania terenów 
położonych powyżej 4000 m. Najwięcej gatunków ostnic 
występuje w środkowoazjatyckich krajach: Tadżykistan 

Taxonomy and phytogeography aspects of 
the genus Stipa (Poaceae) in Middle Asia
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1Institute of Botany, Faculty of Biology, Jagiellonian Univer-
sity, Kraków, Poland; 2Botanical Garden-Centre for Biological
DiversityConservation,PolishAcademyof Sciences,Warszawa,
Poland; 3Institute of Biology, Opole University, Opole, Poland;
4DepartmentofBotanyandNatureProtection,FacultyofBiology
and Biotechnology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn,
Poland; 5Research laboratory “Herbarium”, National Research
TomskStateUniversity,Tomsk,Russia,e-mail:m.nobis@uj.edu.pl

The genus Stipa comprises over 150 species distributed in 
warm temperate regions throughout Europe, Asia and North 
Africa. It is one of the largest genera in the family Poaceae 
in Middle Asia, represented by 70 species, four subspecies, 
and 21 varieties. Among the listed species, 22 are of hybrid 
origin (nothospecies). In Middle Asia, feather grasses can 
be found at elevations from (0–)300 up to 4500(–5000) m 
a.s.l., however, most of these are mountain species. The 
highest level of feather grass richness is observed at the 
altitudes between 1000 and 2500 m a.s.l. Areas situated 
above 3000 m a.s.l. are occupied by less than 20 species, 
but in the highest elevations, above 4000 m, only less than 
10 species can be found. The richest Middle Asian coun-
tries in terms of Stipa taxa include: Tajikistan (40 taxa), 
Kazakhstan (38) and Kyrgyzstan (36). Of the 74 taxa of 
Stipa (species and subspecies) recorded in Middle Asia, 
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(40), Kazachstan (38) i Kirgistan (36). Spośród 74 środ-
kowoazjatyckich taksonów ostnic, 40 jest endemitami, 
których rozmieszczenie jest ograniczone albo do poszcze-
gólnych krajów, masywów górskich, pasm górskich albo 
ogólnie do całej Środkowej Azji.
Badania przeprowadzono w ramach projektu finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki, UMO-2018/29/B/NZ9/00313

40 are endemic, with distribution restricted to a particular 
country or mountain range, or the region in general.
The research was carried out within the project financed by 
National Science Centre Poland, UMO-2018/29/B/NZ9/00313

Hybrydyzacja, przypadki introgresji oraz 
kryptyczna specjacja w rodzaju Stipa 

(Poaceae), na przykładzie kompleksu Stipa 
heptapotamica

Marcin Nobis1, Evgenii Baiakhmetov1,2, Justyna 
Żabicka1, Katarzyna Krawczyk3, Jakub Sawicki3, 

Polina D. Gudkova2

1Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków,Polska;2Laboratoriumbadawcze“Herbarium”,Tomski
UniwersytetNarodowy,Tomsk,Rosja;3KatedraBotanikiOchrony
Przyrody,WydziałBiologiiiBiotechnologii,UniwersytetWarmiń-
sko-Mazurski,Olsztyn,Polska,e-mail:m.nobis@uj.edu.pl

Zjawisko mieszańcowości jest dość powszechne u traw, 
w tym także w rodzaju Stipa, będącym jednym z najbo-
gatszych w gatunki w obrębie rodziny Poaceae Starego 
Świata. Nasze badania, łączące wyniki analiz morfologicz-
nych i molekularnych, udowadniają mieszańcowe pocho-
dzenie Stipa heptapotamica, rzadkiego i endemicznego 
gatunku, znanego z południowo-wschodniego Kazach-
stanu. Analizy morfologiczne wskazują, że S. heptapota-
mica wykazuje pośrednie cechy w stosunku do gatunków 
rodzicielskich (S. lessingiana i S. richteriana), natomiast 
badania żywotności ziaren pyłku wskazują niski stopień 
żywotności jego ziaren (<50%), podczas gdy u gatunków 
rodzicielskich wynosi odpowiednio 94% i 87%. Analizy 
molekularne (ISSR i NGS) również dowodzą że S. hepta-
potamica powstała ze skrzyżowania S. richteriana i S. les-
singiana. Markery ISSR wskazują na przypadki introgresji 
pomiędzy S. lessingiana i S. heptapotamica, natomiast dane 
NGS potwierdzają u S. heptapotamica matczyne dziedzi-
czenie plastomu od S. lessingiana jak również występowa-
nie kryptycznej linii genetycznej w obrębie S. richteriana.

Hybridisation, introgression events and 
cryptic speciation in Stipa (Poaceae): a case 
study of the Stipa heptapotamica complex

Marcin Nobis1, Evgenii Baiakhmetov1,2, Justyna 
Żabicka1, Katarzyna Krawczyk3, Jakub Sawicki3, 

Polina D. Gudkova2

1Institute ofBotany,Faculty ofBiology, JagiellonianUniversity,
Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Poland; 2Research laboratory 
‘Herbarium’, National Research Tomsk StateUniversity, Tomsk,
Russia; 3Department of Botany and Nature Protection, Faculty
ofBiologyandBiotechnology,UniversityofWarmiaandMazury,
PlacLodzki4,10-727Olsztyn,Poland,e-mail:m.nobis@uj.edu.pl

Hybridisation commonly occurs in the family of grasses, 
including the genus Stipa, which is one of the largest in 
Poaceae in the Old World. Our studies are the first attempt 
to prove a hybrid origin of Stipa heptapotamica, a very 
rare and endemic species from south-eastern Kazakhstan, 
by combining morphological and molecular data. Morpho-
logical analyses show intermediate characters of S. hepta-
potamica in comparison with its parental plants. The pollen 
analysis demonstrates the low level of viability of hybrid 
grains (<50%), while that of S. lessingiana and S. richteri-
ana equals 94% and 87%, respectively. Molecular analyses 
based on ISSR and NGS data prove that S. heptapotam-
ica originated strictly from hybridisation events involving 
S. richteriana and S. lessingiana. ISSR markers reveal 
possible introgression events between S. lessingiana and 
S. heptapotamica, whereas NGS data analyses confirm the 
maternal inheritance of a plastome from S. lessingiana in 
the tested hybrid taxon and support findings of putative 
cryptic lineages within S. richteriana specimens.

Podplemię Prescottiinae Dressler 
(Orchidaceae) – taksonomia i problemy 

klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzajów Aa Rchb.f. i Myrosmodes Rchb.f.

Sławomir Nowak
KatedraTaksonomiiRośliniOchronyPrzyrody,WydziałBiologii,
UniwersytetGdański,WitaStwosza59,80-308,Gdańsk, e-mail:
slawomir.nowak@ug.edu.pl

Podplemię Prescottiinae grupuje naziemne storczykowate, 
występujące wyłącznie na obszarze neotropikalnym oraz 
zasiedlające jedne z najwyższych części Andów. Bada-
nia molekularne wykazały, że Prescottiinae są grupą 
parafiletyczną, a rodzaje w obrębie podplemienia tworzą 
dwa wysoko wsparte klady, klad Stenoptera z taksonami 
wysokogórskimi oraz klad Prescottia z wieloma przed-
stawicielami występującymi na obszarach nizinnych. 
W prezentowanych badaniach filogeneza grupy została 
zrekonstruowana w oparciu o sekwencje ITS, genów 
plastydowych oraz, po raz pierwszy, niskokopijnego 
genu jądrowego Xdh. Uzyskane wyniki potwierdzają 

The subtribe Prescottiinae Dressler 
(Orchidaceae) – taxonomy and classification 
problems with emphasis on genera Aa Rchb.f. 

and Myrosmodes Rchb.f.

Sławomir Nowak
DepartmentofPlantTaxonomyandNatureConservation,Faculty
of Biology, University of Gdansk, Wita Stwosza 59, 80-308,
Gdańsk,e-mail:slawomir.nowak@ug.edu.pl

The subtribe Prescottiinae is a group of terrestrial orchids 
with exclusively Neotropical distribution and numerous 
species inhabiting the highest parts of the Andes. Molec-
ular studies revealed that Prescottiinae is paraphyletic and 
genera in the subtribe form two highly supported clades, 
Stenoptera-clade with high-Andean taxa and Prescot-
tia-clade with numerous mainland representatives. In 
the presented studies phylogeny of the group was recon-
structed based on ITS, plastid genes and for the first time 
the low-copy nuclear gene Xdh. The obtained results con-
firm paraphyletic character of Prescottiinae, reported from 
previous works. However, more studies were conducted i.e. 
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Liczne zmiany w taksonomii rodzaju 
Calamagrostis s. lato (Poaceae) w Chinach

Beata Paszko
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera,
Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, e-mail: 
b.paszko@botany.pl

We FloraofChina (2006) Calamagrostis Adans. (6 gatun-
ków) i Deyeuxia Clarion ex P. Beauv. (34 gatunki) są 
traktowane jako dwa odrębne rodzaje i 40% gatunków 
uznawanych jest za endemiczne dla Chin. Wyniki nowych 
analiz molekularnych umieszczają wszystkie gatunki Dey-
euxia w obrębie rodzaju Calamagrostis s. lato. W wyniku 
przedstawianych badań opisano dwa gatunki nowe dla 
nauki z terenu Chin (C. gaoligongensis, C. sorengii), 
opis trzeciego jest w przygotowaniu. Poprawiono dia-
gnozy i opisy dwóch gatunków (C. himalaica, C. abnor-
mis). Wykazano, że pomijany we florach Chin C. altaica 
jest odrębnym gatunkiem oraz potwierdzono notowania 
Tzveleva o występowaniu C. extremiorientalis i C. salina 
w Chinach. Ponadto, stwierdzono liczne nowe stanowiska 
13 gatunków dla różnych prowincji. Dwa z nich są nowe 
dla tego kraju (C. garhwalensis, C. filiformis), a komu-
nikaty o trzech kolejnych są w przygotowaniu. W efek-
cie, liczba gatunków Calamagrostis w Chinach znacznie 
wzrosła. Stwierdzono również, że cztery z nich, C. kengii 
(= C. extremiorientalis), C.diffusa, D.flavens (= C. tripi-
lifera), i C. himalaica, nie mogą być dłużej uznawane za 
endemity Chin. W dalszym ciągu istnieje tu wiele nieroz-
wiązanych problemów taksonomicznych.

Numerous taxonomic changes in the genus 
Calamagrostis s. lato (Poaceae) in China

Beata Paszko
Department of Vascular Plants, W. Szafer Institute of Botany,
Polish Academy of Sciences, 46 Lubicz Str., 31-512 Cracow, 
e-mail:b.paszko@botany.pl

In the FloraofChina (2006) Calamagrostis Adans. (6 spe-
cies) and Deyeuxia Clarion ex P. Beauv. (34 species) are 
treated as two separate genera and 40% of the species are 
considered as Chinese endemics. Following new molecular 
studies, all Asian species of Deyeuxia are placed within the 
genus Calamagrostis s. lato. As a result of author’s work, 
two species new to science were described (C. gaoligongen-
sis, C. sorengii), the third one is prepared for publication. 
Diagnoses and descriptions of two species (C. himalaica, 
C. abnormis) were emended, overlooked in Chinese flora 
C. altaica was shown to be a separate species, and Tzve-
lev’s records of C. extremiorientalis and C. salina from 
China were confirmed. Many new distribution records for 
13 species were reported from different Chinese provinces. 
Two of them are new country records (C. garhwalensis, 
C.filiformis), papers on next three are under preparation. 
As a result the number of Chinese species in the genus 
increases considerably. Recent findings revealed also that 
four species, C. kengii (= C. extremiorientalis), C.diffusa, 
D.flavens (= C. tripilifera), and C. himalaica, cannot be 
now recognized as endemic to China. Many unsolved tax-
onomic questions still remain.

parafiletyczny charakter Prescottiinae, podawany przez 
wcześniejsze źródła. Wyniki kolejnych przeprowadzonych 
badań m.in. analiza z wykorzystaniem zegara molekular-
nego czy modelowanie potencjalnych nisz klimatycznych 
są przedyskutowane w odniesieniu do morfologii grupy 
oraz jej klasyfikacji. Przedstawiono propozycję reklasyfi-
kacji podplemienia z nowym taksonem dla przedstawicieli 
wysokogórskich oraz węższą koncepcją Prescottiinae, 
obejmującego wyłącznie przedstawicieli kladu Prescottia. 
Ponadto, zaprezentowano taksonomię rodzajów Aa i Myro-
smodes w kontekście ich rewizji.

molecular clock analysis and ecological niche modelling 
whose results are discussed with morphology of the group 
in relation to the classification of the subtribe. Reclassifi-
cation of the subtribe is proposed with new subtribe for 
high-Andean genera and Prescottiinae narrowed to the 
Prescottia-clade. Moreover, taxonomy of genera Aa and 
Myrosmodesis presented towards revision of these taxa.

Rewizja rodzaju Calamagrostis s. lato 
(Poaceae) do Flora of Pan-Himalaya

Beata Paszko
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera,
Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, e-mail: 
b.paszko@botany.pl

Obszar FloraofPan-Himalaya obejmuje pn.-wsch. Afgani-
stan, pn. Pakistan, pn. Indie, Nepal, Bhutan, pn. Myanmar, 
i pd.-zach. Chiny (pd. Tibet, pd.-wsch. Qinghai, pd.-wsch. 
Gansu, zach. Sichuan i pn.-zach. Yunnan). Liczne kontro-
wersje w taksonomii i nomenklaturze w rodzaju Calama-
grostis (łącznie z azjatyckimi gatunkami Deyeuxia) zostały 
rozstrzygnięte w czasie przygotowywania jego opracowa-
nia przez autorkę do FloraofPan-Himalaya. Opisano trzy 
nowe gatunki (C. gamblei, C. gaoligongensis, C. soren-
gii), a opis kolejnego jest w przygotowaniu. Zapropono-
wano siedem nowych synonimów, np. Deyeuxia triaristata 
(=C.filiformis), Deyeuxiaflavens (=C. tripilifera), Agrostis 
nagensis (=C.diffusa). Kolejnych siedem synonimizacji jest 

Review of the genus Calamagrostis s. lato 
(Poaceae) for the Flora of Pan-Himalaya

Beata Paszko
Department of Vascular Plants, W. Szafer Institute of Botany,
Polish Academy of Sciences, 46 Lubicz Str., 31-512 Cracow, 
e-mail:b.paszko@botany.pl

The Pan-Himalaya covers NE corner of Afghanistan, 
N Pakistan, N India, Nepal, Bhutan, N Myanmar, and 
SW China (S Tibet, SE Qinghai, SE Gansu, W Sichuan 
and NW Yunnan). During preparation of a treatment of 
the genus Calamagrostis (including Asian Deyeuxia) 
to the Flora of Pan-Himalaya numerous taxonomic and 
nomenclatural changes appeared necessary. Three new 
species were described (C. gamblei, C. gaoligongensis, 
C. sorengii), and one more awaits publication. Seven 
new synonyms were established, e.g. Deyeuxia triaristata 
(=C.filiformis), Deyeuxiaflavens (=C. tripilifera), Agros-
tis nagensis (=C. diffusa). Further seven new synonymi-
zations are under consideration, because taxonomic status 
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rozważanych, ponieważ status taksonomiczny C. alexenko-
ana, C. effusiflora, C. elatior, C. nagarum, C. griffithii, 
C. simlensis oraz Deyeuxia zagxiensis jest kwestionowany. 
Stwierdzono szereg nowych stanowisk siedmiu gatunków, 
w tym dziewięć pierwszych notowań dla pięciu krajów: 
Bhutanu (C. diffusa, C. effusiflora), Chin (C. filiformis), 
Indii (C.diffusa, C.effusiflora), Mjanmy (Birmy) (C. emo-
densis, C. himalaica, C. lahulensis) oraz Nepalu (C. dif-
fusa). Ogólne mapy rozmieszczenia są w przygotowaniu.

of C. alexenkoana, C.effusiflora, C. elatior, C. nagarum, 
C.griffithii, C. simlensis, and Deyeuxia zagxiensis is ques-
tionable. Nine new country records of seven species were 
provided for five countries: Bhutan (C.diffusa, C.effusi-
flora), China (C.filiformis), India (C.diffusa, C.effusiflora), 
Myanmar (C. emodensis, C. himalaica, C. lahulensis), and 
Nepal (C. diffusa). General distribution maps of selected 
species are prepared.

Holopasożytnicze Orobanchaceae Armenii 
– niezwykła bioróżnorodność w krainie 

wygasłych wulkanów

Renata Piwowarczyk
ZakładBotaniki, InstytutBiologii,Uniwersytet JanaKochanow-
skiego,ul.Świętokrzyska15A,25-406Kielce,e-mail:renata.piwo-
warczyk@ujk.edu.pl

Armenia, będąca częścią Kaukazu, należy do tzw. „gorą-
cych punktów” światowej bioróżnorodności, skupiającej 
również zaskakujące bogactwo obligatoryjnych pasożytów 
korzeniowych z rodziny Orobanchaceae. W trakcie sied-
miu wypraw botanicznych na Kaukaz w latach 2014–2018 
wykazano występowanie w Armenii około 40 gatunków 
(w tym 13 endemitów kaukaskich) holopasożytniczych 
Orobanchaceae z czterech rodzajów, Cistanche, Diphely-
paea, Phelipanche i Orobanche. Badania uzupełniono 
o weryfikację ok. 1200 arkuszy zielnikowych zawierają-
cych ok. 3000 okazów, z 37 herbariów. Przeprowadzone 
badania pozwoliły m.in. na wyznaczenie zasięgów bada-
nych gatunków, ich siedlisk, zakresu żywicieli, kategorii 
zagrożenia, przeprowadzenie klaryfikacji nomenklatorycz-
no-taksonomicznej, wykluczenie 20 gatunków, 20 lektoty-
pifikacji, dwóch epitypifikacji, jednej neotypifikacji oraz 
propozycji synonimizacji i nowych kombinacji. Z Armenii 
opisano ponadto pięć nowych gatunków dla nauki, odkryto 
nowe gatunki dla tego kraju, jak również dla Azji.
Projekt był częściowo realizowany przy wsparciu finansowym 
National Geographic w ramach grantu GEFNE 192-16 (2017)

Holoparasitic Orobanchaceae of Armenia – 
amazing biodiversity in the land of extinct 

volcanoes

Renata Piwowarczyk
DepartmentofBotany,InstituteofBiology,JanKochanowskiUni-
versity, Świętokrzyska 15A Str., 25-406 Kielce, Poland, e-mail:
renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl

Armenia, as a part of the Caucasus, belongs to the 
so-called “hot spots” of world biodiversity, also including 
a surprising richness of obligatory root parasites from the 
Orobanchaceae family. During the seven botanical expe-
ditions to the Caucasus in 2014–2018, the occurrence of 
about 40 species (including 13 Caucasian endemic) of 
holoparasitic Orobanchaceae from four genera, Cistanche, 
Diphelypaea, Phelipanche and Orobanche was demon-
strated from Armenia. The research was supplemented 
with the verification of ca. 1,200 herbarium sheets contain-
ing ca. 3000 specimens, from 37 herbaria. The conducted 
research allowed, among others, to determine the ranges of 
the species studied, their habitats, host range, IUCN cat-
egories, nomenclature and taxonomic clarification, exclu-
sion of 20 species, 20 lectotypification, two epitypification, 
one neotypification and proposals for synonymisation and 
new combinations. In addition, five new species for sci-
ence were described from Armenia, new species were dis-
covered for this country, as well as for Asia.
The project was partially financed by the National Geographic 
grant GEFNE 192-16 (2017)

Badania nad statusem taksonomicznym 
Euphrasia polonica Zalewski 

(Orobanchaceae)

Ewa Posz
Centrum Edukacyjne “Paprocany”, Bacha 1/16, 43-100 Tychy,
e-mail:ewaposz@pracowniapaprocany.pl

Euphrasia polonica (świetlik polski) został po raz pierwszy 
opisany przez Zalewskiego jako nowy gatunek znaleziony 
w okolicach Płocka (Polska) w roku 1896. Takson ten nie 
jest podawany w monografii rodzaju Euphrasia napisanej 
przez Wettsteina, nie jest również wymieniany w żadnym 
innym polskim, ani europejskim kluczu lub opracowaniu 
tego rodzaju. Brak wzmianki o nim we Florze Polskiej oraz 
we Flora Europaea. W “The Plant List” nazwa E. polonica 
ma status “nierozwiązany”. Zalewski był polskim botani-
kiem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku na obszarze 
zaboru rosyjskiego. Był profesorem Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Badania nad rodzajem Euphrasia 
w Polsce prowadzone są od roku 2001. Fragment kolekcji 
Zalewskiego został odnaleziony w czasie rewizji materiału 
zielnikowego Uniwersytetu Warszawskiego (WA). Zbiory 

Investigation on the taxonomic status 
of Euphrasia polonica Zalewski 

(Orobanchaceae)

Ewa Posz
Education Centre “Paprocany”, Bacha 1/16, 43-100 Tychy,
e-mail:ewaposz@pracowniapaprocany.pl

Euphrasia polonica (polish eyebright) was the first time 
described by Zalewski as a new species founded in the 
Płock area in Poland in 1896. The species were not included 
in the Wettstein’s monograph of the genus Euphrasia, there 
is also no mention of it in any Polish or European mono-
graphic work on Euphrasia, nor in keys and floras of Poland 
or in Flora Europea. The name has a status “unresolved” 
in “The Plant List”. Zalewski was a Polish botanist, who 
lived in the late 19th and the beginning of the 20th century 
in the area of the Russian annexation. He was a professor 
of the Jan Kazimierz University in Lvov. The research on 
the genus Euphrasia in Poland has been carried out since 
2001. The Zalewski’s Collection was discovered during 
the revision of herbarium material from the University of 
Warsaw (WA) in Poland. These sheets contained material 

mailto:renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl
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Oto jest pytanie: warto, czy nie warto, 
aby wreszcie powstała polskojęzyczna 

wersja Międzynarodowego Kodeksu 
Nomenklatury Glonów, Grzybów i Roślin 

(Shenzhen Code 2017)?

Jarosław Proćków
Zakład Biologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologii
iHodowliZwierząt,UniwersytetPrzyrodniczyweWrocławiu,ul.
Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, e-mail: jaroslaw.prockow@
upwr.edu.pl

Ostatnia polskojęzyczna wersja Międzynarodowego 
Kodeksu Nomenklatury Botanicznej (Berlin Code 1987) 
została opublikowana w 1993 r. przez Wydawnictwo 
Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Przekładu z języka 
angielskiego dokonali prof. M. Reymanówna, A. Skirgiełło 
i T. Tacik. Tłumaczenie wydano po 34 latach od ukazania 
się poprzedniej polskojęzycznej wersji Międzynarodowego 
Kodeksu Nomenklatury Botanicznej (MontréalCode 1959, 
oryginał z 1961 r. i w języku polskim z 1966 r.) – przetłu-
maczyli go prof. S. Domański, J. Mądalski i A. Skirgełło. 
Obecnie minęło już 30 lat między Kongresami Botanicz-
nymi w Berlinie (1987) i w Shenzhen (2017), tak więc 
polska wersja Berlin Code – na chwilę obecną – ma już 
wartość jedynie historyczną, bowiem pięć kolejnych Kon-
gresów Botanicznych dokonało daleko idących zmian 
w tekście Kodeksu. Autor niniejszego wystąpienia dwu-
krotnie czynnie uczestniczył w pracach Komisji Nomen-
klatury Międzynarodowych Kongresów Botanicznych 
w Wiedniu (2005) oraz w Shenzhen (2017). Na tej pod-
stawie uzyskał zgodę IAPT (International Association for 
Plant Taxonomy) do wykonania przekładu i opublikowa-
nia polskiej wersji Shenzhen Code. Zadaję zatem pytanie: 
warto czy nie warto…?

This is the question: is it worth, or 
is not, to prepare a Polish-language 

version of the International Code of 
Nomenclature for algae, fungi, and plants 

(Shenzhen Code 2017)?

Jarosław Proćków
DepartmentofPlantBiology,InstituteofBiology,FacultyofBio-
logy andAnimal Science,WrocławUniversity of Environmental
and Life Sciences, Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland,
e-mail:jaroslaw.prockow@upwr.edu.pl

The last Polish language version of the International Code of 
Botanical Nomenclature (Berlin Code 1987) was published 
in 1993 by the Institute of Botany PAS Publishing House in 
Kraków. It was translated from English into Polish by prof. 
M. Reymanówna, A. Skirgiełło and T. Tacik. The transla-
tion was published 34 years after the publication of the 
previous Polish language version of the International Code 
of Botanical Nomenclature (MontréalCode 1959, original 
in 1961 and Polish version in 1966) – it was translated 
by prof. S. Domański, J. Mądalski and A. Skirgełło. Now 
30 years have passed between the Botanical Congresses in 
Berlin (1987) and Shenzhen (2017), so the Polish version 
of the Berlin Code – at the moment – has only historical 
value, because five consecutive Botanical Congresses had 
made far-reaching changes to the text of the Code. The 
author of this speech has participated twice in the work 
of the Nomenclature Committee of International Botanical 
Congresses in Vienna (2005) and in Shenzhen (2017). On 
this basis, he obtained the IAPT (International Association 
for Plant Taxonomy) approval to translate and publish the 
Polish version of the Shenzhen Code. Thus, the author asks 
a question: is it worth, or is not…?

zawierają materiał z obszaru „Ziemi Gostyńskiej”, jednak 
nie odnaleziono wśród nich okazów E. polonica. Gatu-
nek ten nie został odnaleziony również w żadnym innym 
herbarium na terenie Polski. Materiał typowy (lektotyp?) 
E. polonica został odnaleziony w czasie rewizji zbiorów 
zielnikowych Uniwersytetu w Wiedniu (WU).

from the area named “Terra Gostyniensis”, however there 
were no plants of E. polonica amongst the specimens. No 
material has been found in any of the other Polish herbaria. 
The type material (lectotype?) of E. polonica described by 
Zalewski was found during research in the herbarium of 
the University of Vienna.

Udział polskich botaników w pracach nad 
Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury 
Glonów, Grzybów i Roślin i jak publikacje 
te są potem rozliczane w ocenie dorobku 
naukowego oraz w ocenie parametrycznej 

jednostki

Jarosław Proćków
Zakład Biologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologii
iHodowliZwierząt,UniwersytetPrzyrodniczyweWrocławiu,ul.
Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, e-mail: jaroslaw.prockow@
upwr.edu.pl

Czasopismo TAXON jest jedynym miejscem gdzie publi-
kuje się propozycje zmian Międzynarodowego Kodeksu 
Nomenklatury Glonów, Grzybów i Roślin. Istotnym 
ograniczeniem tej publikacji jest górna granica 400 
słów (w innym przypadku praca jest odrzucana przez 
redakcję). Prace te zawierają bibliografię (bezpośrednio 
w tekście) i są widoczne w bazach bibliometrycznych 
(np. Web of Science), jednak ich status nie jest ujedno-
licony („notatki”, czy nawet jako „materiał edytorski”?). 

Participation of Polish botanists in works 
on the International Code of Nomenclature 
for algae, fungi, and plants, and how these 
publications are then accounted for in the 
assessment of the scientific achievements 

and in the parametric evaluation of 
scientific units

Jarosław Proćków
DepartmentofPlantBiology,InstituteofBiology,FacultyofBio-
logy andAnimal Science,WrocławUniversity of Environmental
and Life Sciences, Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland,
e-mail:jaroslaw.prockow@upwr.edu.pl

TAXON is the only place to publish proposals to amend 
the International Code of Nomenclature for algae, fungi 
and plants. An important limitation of this publication is 
the upper limit of 400 words (otherwise the manuscript is 
liable to be rejected by the editors). These papers contain 
a bibliography (directly in the text) and are visible in bib-
liometric databases (e.g. in Web of Science), however, their 
status is not standardised (“notes”, or even as “editorial 



 Sekcja Taksonomii Roślin Naczyniowych l 279

Również bezpośrednio na stronie czasopisma można 
zauważyć rozbieżności („artykuł”/„notatka”). „Proposal 
to Amend the Code” niewiele różni się (poza długością 
i brakiem rozdziałów) od oryginalnego artykułu nauko-
wego: aby taką zmianę w Kodeksie zaproponować trzeba 
posiadać doskonałą wiedzę w tym zakresie i sensowny (!) 
pomysł n o w e g o  rozwiązania. Pokutuje jednak opinia, że 
„każdy może zaproponować w Taxonie dowolną zmianę 
w Kodeksie”; tak samo jak każdy może opublikować nowy 
dla nauki takson (jeśli tylko ma doskonałą wiedzę w tym 
zakresie, posiada materiały i pomysł ten jest uzasadniony). 
W swoim wystąpieniu autor przedstawi z jakimi próbami 
dyskredytowania tego typu publikacji spotkał się dotych-
czas (analiza recenzji).

material”?). Also, discrepancies can be noticed directly on 
the journal’s website (“research article”/“short communica-
tion”). “Proposal to Amend the Code” is not much different 
(beyond the length and lack of chapters) from the original 
scientific article: in order for such a change in the Code 
to be proposed, one must have perfect knowledge in this 
regard and sensible (!) idea of a n e w  solution. However, 
an erroneous opinion is rooted that anyone can suggest, 
in Taxon, any change in the Code; just as everyone can 
publish a new taxon for science (i.e. if he/she has excellent 
knowledge in this area, he/she has evidence material and 
the idea is really justified). In his speech, the author will 
present with what attempts to discredit such publications 
met so far (review analysis).

Endoreduplikacja w liściach storczyków 
rosnących na terenie Polski

Monika Rewers1, Iwona Jędrzejczyk1, 
Anna Jakubska-Busse2, Agnieszka Rewicz3

1Zakład BiologiiMolekularnej i Cytometrii, Katedra Biotechno-
logiiRolniczej,UniwersytetTechnologiczno-PrzyrodniczywByd-
goszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz; 2Zakład
Botaniki, InstytutBiologiiŚrodowiskowej,UniwersytetWrocław-
ski,Kanonia6/8,50-328Wrocław,3KatedraGeobotanikiiEkolo-
giiRoślin,UniwersytetŁódzki,ul.Banacha12/16,90-237Łódź,
e-mail: mrewers@utp.edu.pl

Endoreduplikacja stanowi alternatywną formę cyklu ko-
mórkowego, która polega na amplifikacji jądrowego DNA, 
po której nie zachodzi mitoza. Proces ten występuje u bar-
dzo wielu gatunków roślin, w tym również został zaob-
serwowany w różnych organach storczyków. Celem pracy 
była analiza wielkości genomu oraz intensywności syntezy 
DNA (endoreduplikacji) w wierzchołku i podstawie liścia 
13 gatunków storczyków pochodzących z południowej 
i wschodniej Polski. Analizy cytometryczne wykazały wy-
stępowanie jąder komórkowych z zawartością DNA od 2C 
do 32C, w zależności od gatunku i badanego fragmentu 
liścia. U trzech gatunków (Cephalanthera damasonium, 
Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine) nie zaobser-
wowano występowania endoreduplikacji w żadnej z bada-
nych części liścia. Największa liczba endocykli wystąpiła 
w podstawie liścia Orchis mascula (3 endocykle). Zaob-
serwowano również występowanie ujemnej korelacji mię-
dzy wielkością genomu a poziomem endopoliploidalności. 
Występowanie endoreduplikacji w liściach jest najprawdo-
podobniej związane ze zwiększaniem rozmiarów komó-
rek tego organu, jednak nadal pozostaje niejasne dlaczego 
u jednych gatunków ten proces występuje, a u innych nie.

Endoreduplication in leaves of orchids 
growing in Poland

Monika Rewers1, Iwona Jędrzejczyk1, 
Anna Jakubska-Busse2, Agnieszka Rewicz3

1LaboratoryofMolecularBiologyandCytometry,Departmentof
AgriculturalBiotechnology,UTPUniversityofScienceandTech-
nology in Bydgoszcz, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz; 2Depart-
ment of Botany, Institute of Environmental Biology, University
ofWroclaw,Kanonia6/8,50-328Wroclaw,3DepartmentofGeo-
botany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha 12/16,
90-237Lodz,e-mail:mrewers@utp.edu.pl

Endoreduplication is an alternative form of the cell cycle, 
where the amplification of nuclear DNA occurs, without 
subsequent mitosis. This process takes place in many plant 
species, including various organs of orchids. The aim of 
this study was to analyze the genome size and the inten-
sity of DNA synthesis (endoreduplication) in the apex and 
the basis of leaf of the 13 species of orchids growing in 
southern and eastern Poland. Cytometric analysis revealed 
the occurrence of the cell nuclei with DNA content ranged 
from 2C to 32C, depending on the species and the tested 
fragment of the leaf. In three species (Cephalanthera dama-
sonium, Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine) no 
endoreduplication was observed in any of the tested parts 
of the leaf. The highest number of endocycles occurred in 
the base of the Orchismascula leaf (3 endocycles). There 
was also a negative correlation between the genome size 
and the level of endopolyploidy. The occurrence of endore-
duplication in the leaves is most likely associated with the 
increasing of the cell size in this organ, however, it is still 
unclear why in some species this process occurs and in 
others it is not.

Mikromorfologia nasion 
holopasożytniczych Orobanchaceae Kaukazu 

– wyniki wstępne

Karolina Ruraż1, Renata Piwowarczyk1, 
Yuliya Krasylenko2,3

1Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego, ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce; 2Department 
ofCellBiology,Centreof theRegionHanáforBiotechnological
andAgricultural Research, Faculty of Science, PalackýUniver-
sityOlomouc, Šlechtitelů 27, 783 71Olomouc,CzechRepublic;
3DepartmentofCellBiologyandBiotechnology,InstituteofFood
Biotechnology and Genomics, National Academy of Sciences of
Ukraine,Osipovskogo2a,04123Kyiv,Ukraine,e-mail:karolina.
ruraz@ujk.edu.pl

Seed micromorphology of the holoparasitic 
Orobanchaceae from Caucasus – preliminary 

results

Karolina Ruraż1, Renata Piwowarczyk1, 
Yuliya Krasylenko2,3

1Department of Botany, Institute of Biology, Jan Kochanow-
ski University, 15A Świętokrzyska St., 25-406 Kielce, Poland;
2Department of Cell Biology, Centre of the Region Haná for
Biotechnological andAgriculturalResearch,Faculty of Science,
Palacký University Olomouc, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc,
CzechRepublic;3Department of Cell Biology and Biotechnology, 
InstituteofFoodBiotechnologyandGenomics,NationalAcademy
of Sciences of Ukraine, Osipovskogo 2a, 04123 Kyiv, Ukraine,
e-mail:karolina.ruraz@ujk.edu.pl
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Biosystematyka Elymus pycnanthus (Godron) 
Melderis i pokrewnych gatunków (Poaceae)

Magdalena Szczepaniak
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul.
Lubicz46,31-512Kraków,e-mail:m.szczepaniak@botany.pl

Czynniki biotyczne i abiotyczne siedlisk nadmorskich 
wpływają na zmienność morfologiczną i zróżnicowanie 
genetyczne gatunków traw z rodzaju Elymus L., jak rów-
nież sprzyjają hybrydyzacji i powstawaniu nowych geno-
typów. Badania zmienności i zróżnicowania genetycznego 
i morfologicznego gatunków Elymus (E. pycnanthus, 
E. farctus, E. elongatus), występujących na siedliskach 
psammofilnych w Europie, przeprowadzono w celu ustale-
nia ich statusu oraz wzajemnych relacji taksonomicznych. 
Stwierdzono, że gatunki Elymus o wspólnych genomach 
St i E są najbardziej genetycznie podobne, co wska-
zuje na bliskie pokrewieństwo filogenetyczne. Potwier-
dzono występowanie E. farctus subsp. boreoatlanticus, 
E. pycnanthus (= E. athericus) oraz mieszańców E. pyc-
nanthus × E. repens (E. ×olivieri) i E. farctus subsp. boreo-
atlanticus × E. repens (E. ×laxus) na polskim wybrzeżu 
Bałtyku. Wykazano, że mieszańce są częściej notowane 
w naturalnych zbiorowiskach niż E. farctus i E. pycnan-
thus. Uzyskane wyniki są zgodne ze strukturą genomową 
poszczególnych gatunków i potwierdzają szerokie ujęcie 
taksonomiczne Elymus L. sensu lato jako heterogenicz-
nego rodzaju, do którego należą gatunki powstałe w rezul-
tacie poliploidyzacji i złożonej ewolucji retikularnej.

Biosystematic study of Elymus pycnanthus 
(Godron) Melderis and related taxa 

(Poaceae)

Magdalena Szczepaniak
W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 46 
LubiczStr.,31-512Kraków,e-mail:m.szczepaniak@botany.pl

The biotic and abiotic factors of the high-stress habitat 
of salt marsh affect morphological variability and genetic 
differentiation of Elymus L. species as well as promote 
hybridization and testing of new genotypes. The morpho-
logical and genetic variation of coastal Elymus species 
(E. pycnanthus, E. farctus, E. elongatus) were studied in 
attempt to shed light on their systematic relationships. 
The study showed that the species of Elymus possessing 
common genomes St and E in different combinations are 
closely related genetic entities. The occurrence of E. farc-
tus subsp. boreoatlanticus, E. pycnanthus (= E. athericus) 
as well as the hybrids E. pycnanthus × E. repens (E. ×oli-
vieri) and E. farctus subsp. boreoatlanticus × E. repens 
(E. ×laxus) on the Polish Baltic coast have been confirmed. 
It has been shown that hybrids are more frequent in natural 
communities than E. farctus and E. pycnanthus. The sys-
tematic relationships of these species correspond to their 
genome constitution. The obtained results supported the 
taxonomic treatment of Elymus sensu lato as a heterog-
enous genus that originated by allopolyploidization and 
reticulate evolution.

Gatunki obligatoryjnych roślin pasożytniczych z rodziny 
Orobanchaceae należą do jednych z najbardziej krytycz-
nych rodzajów światowej flory, o silnie zredukowanej 
budowie organów wegetatywnych, jak również wyso-
kiej zmienności taksonów. Mikromorfologia nasion, 
przy użyciu różnych metod obrazowania, stanowi istotne 
kryterium taksonomiczne, pozwala wyjaśnić wiele spor-
nych problemów systematyki i tendencji ewolucyjnych. 
Analizie mikromorfologicznej poddano około 50 holo-
pasożytniczych gatunków z czterech rodzajów Cistan-
che, Diphelypaea, Orobanche, Phelipanchez Kaukazu. 
Teren ten należy do obszarów o najwyższej światowej 
bioróżnorodności, tzw. „hotspots”, jest również miej-
scem bytowania wielu zagrożonych i endemicznych 
roślin pasożytniczych. Badania zostały przeprowadzone 
przy użyciu mikroskopu stereoskopowego, mikroskopu 
konfokalnego (CLSM) oraz skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM). Dla każdego z badanych gatun-
ków, nasiona zostały przeanalizowane pod względem 
około 20 cech ilościowych i jakościowych. Najbardziej 
użytecznymi dla diagnostyki gatunków cechami mikro-
morfologicznymi są: typ ornamentacji, kształt i rozmiar 
perforacji oraz komórek łupiny nasiennej. CLSM oparty 
na autofluorescencji lignin został użyty do badań nasion 
Orobanchaceae po raz pierwszy.

Species of obligate parasitic plants from the Orobanchaceae 
family belong to one of the most critical genera of the 
world flora, with a strongly reduced vegetative organ struc-
ture as well as high variability of taxa. Seed micromor-
phology, using various imaging methods, is an important 
taxonomic criterion and allows to explain many disputable 
problems of taxonomy and evolutionary tendencies. About 
50 holoparasite species out of 4 genera, i.e. Cistanche, 
Diphelypaea, Orobanche, Phelipanche from the Caucasus 
were subjected to micromorphological analysis. The Cau-
casus is one of the world’s biodiversity “hotspots,” it is 
also a place of existence of many endangered and endemic 
parasitic plants. The studies were carried out using stereo 
ZOOM, confocal scanning laser (CLSM) and scanning 
electron (SEM) microscopy. For each analysed species, 
seeds were tested in terms of about 20 quantitative and 
qualitative characteristics. The most useful for diagnos-
ing species with micromorphological features were: type 
of ornamentation, shape and size of perforation and cells. 
CLSM based on lignin autofluorescence was used for the 
studies of Orobanchaceae seeds for the first time.

mailto:m.szczepaniak@botany.pl
mailto:m.szczepaniak@botany.pl
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Taksonomiczne i ewolucyjne konsekwencje 
kształtu komórek łupiny nasiennej na 

przykładzie rodzaju Erica

Piotr Szkudlarz1, Maria Drapikowska2, Zbigniew Celka1

1Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań, 2Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu, 28 Wojska Polskiego Str., 60-637
Poznań,Poland,e-mail:szkudl@amu.edu.pl

W badaniach taksonomicznych powszechnie wykorzy-
stywana jest analiza struktur morfologicznych na różnym 
poziomie. Jedną z istotniejszych właściwości jest cecha 
kształtu, najczęściej traktowana jako cecha jakościowa. 
Duży problem w badaniach stanowi jasne zdefiniowanie 
określonych kształtów jak również ich pomiary. W pre-
zentowanej pracy podjęto próbę przedstawienia kształtu 
komórek poprzez szereg cech mierzalnych, wyrażonych 
stosunkiem do długości komórki. Do badań wybrano 
rodzaj Erica, którego przedstawiciele mają nasiona róż-
nego kształtu o zróżnicowanej skulpturze i bardzo zróż-
nicowanych, pod względem kształtu, komórkach łupiny 
nasiennej. Jest to rodzaj o skomplikowanej systematyce, 
z licznymi, do tej pory nie rozwiązanymi problemami. 
W zestawie analizowanych cech znalazły się: długość 
i szerokość komórki, liczba ścian promienistych oraz 
falistość ścian promienistych (liczba fal, ich długość oraz 
wysokość). Wstępne wyniki uzyskane w oparciu o prze-
prowadzone analizy pokazują interesujące powiązania 
wybranych taksonów z różnych części areału rodzaju.

Taxonomical and evolutionary consequences 
of the shape of seed coat cells based on the 

genus Erica

Piotr Szkudlarz1, Maria Drapikowska2, Zbigniew Celka1

1DepartmentofPlantTaxonomy,FacultyofBiology,AdamMic-
kiewiczUniversity,89UmultowskaStr.,61-614Poznań,Poland,
2Department of Ecology & Environmental Protection, Poznan
University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego Str., 60-637
Poznań,Poland,e-mail:szkudl@amu.edu.pl

Analysis of morphological structures at the different lev-
els of organization is widely used in taxonomical studies. 
One of more important traits is shape, usually treated as 
a qualitative feature. A high challenge in morphological 
research is posed by the difficulty in clear defining spe-
cific shapes and also their measurements. In this work, an 
attempt was made to present different cell shapes using 
measurable traits, expressed as a ratio to the cell length. 
The study was conducted based on the genus Erica. The 
representatives of this genus have seeds of various shapes 
with differentiated sculpture and highly variable shapes of 
seed coat cells. Erica has a complicated systematics, with 
many problems not solved so far. The set of analysed traits 
included: the length and width of cells, and the number of 
radial walls and their waviness (the number, length and 
height of waves). Preliminary results obtained based on the 
conducted analyses showed some interesting relationships 
between the selected taxa originating from the different 
areas of the genus range.

Digitalizacja zbiorów zielnikowych 
– wyzwanie dla polskiej botaniki

Dominik Tomaszewski, Agata Brodacz, 
Małgorzata Kosińska

Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, e-mail: 
dominito@man.poznan.pl

Digitalizacja w biologii obejmuje różnorodne zasoby 
naukowe, w tym zbiory zielnikowe. W Polsce przetwa-
rzaniem tego typu danych zajmowało się dotychczas tylko 
kilka jednostek naukowych. Obecnie kolejne zielniki roz-
poczynają nowy etap swojej działalności. Należy mieć 
nadzieję, że w nurt ten włączą się następne instytucje i że 
proces digitalizacji w Polsce przyspieszy. Bardzo ważne 
jest, by przetwarzanie danych oraz ich udostępnianie 
zarówno specjalistom, jak i szerokiemu gronu odbiorców, 
przebiegały w sposób usystematyzowany. Korzystanie 
ze sprawdzonych rozwiązań pomaga w doborze sprzętu 
i zaplanowaniu przebiegu pracy. Z kolei zastosowanie 
przyjętych standardów obniża koszty rozwiązań informa-
tycznych i przetwarzania danych o okazach (metadanych). 
Staramy się stworzyć system, w którym przy niskich 
nakładach finansowych uzyskuje się wysokiej jakości 
materiał graficzny, prezentowany odbiorcom końcowym 
oraz gromadzony do późniejszego wykorzystania. System 
ten dostarcza metadanych, które umożliwiają efektywne 
przeszukiwanie zbiorów i służą do dalszych analiz (sys-
tematyka, ekologia, bioróżnorodność, ochrona przyrody 
etc.). Jednocześnie jest tak pomyślany, by możliwe było 
łączenie rezultatów prac pojedynczych instytucji w więk-
sze zbiory. W prezentacji przedstawiamy doświadczenia 
z digitalizacji zbiorów w Instytucie Dendrologii PAN, 
jakie prowadzimy w ramach projektu „Otwarte Zasoby 

Digitization of herbaria collections – new 
challenge for Polish botany

Dominik Tomaszewski, Agata Brodacz, 
Małgorzata Kosińska

Institute of Dendrology PAS, Parkowa 5, 62-035 Kórnik, e-mail: 
dominito@man.poznan.pl

Digitization in biology involves various scientific data, 
herbarium collections included. In Poland, only a few sci-
entific institutions have been processing this type of data 
so far. Currently, next herbaria open to this new stage of 
their activity. It is to be hoped that other institutions will 
join this trend and that the process of digitization in Poland 
will speed up. It is very important that the data processing 
and data access for both specialists and a wider range of 
end-users, should be organized in a systematic way. The 
application of recognized solutions helps to choose ade-
quate equipment and plan a productive workflow. In turn, 
the application of accepted standards reduces costs of IT 
solutions and processing the data about specimens (meta-
data). We are trying to create a system in which high-qual-
ity graphic material is produced at little cost, presented to 
end-users and collected for future use. At the same time, 
the system provides metadata which enable effective search 
and may be used for further analyses (systematics, ecology, 
biodiversity, nature conservation, etc.). At the same time, it 
is designed in such a way that it would allow combining the 
results from individual institutions into larger collections. 
We present our experience acquired during the digitization 
of collections in the Institute of Dendrology PAS, which 
we run as a part of the OZwRCIN project (co-financed by: 
Operational Program Digital Poland, 2014–2020, Measure 
2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector 

mailto:szkudl@amu.edu.pl
mailto:szkudl@amu.edu.pl
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Morfologia, rozmieszczenie i preferencje 
siedliskowe Campanula eugeniae 

(Campanulaceae) w górach Środkowej Azji

Lizaveta Vintsek1, Ewelina Klichowska1, Anna Wróbel1, 
Agnieszka Nobis1, Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa
3, 30-387Kraków; 2UniwersytetOpolski, ul.Oleska 22, 45-052
Opole,e-mail:lizaveta.vintsek@doctoral.uj.edu.pl

W górach Środkowej Azji występuje ok. 12 gatunków 
z rodzaju Campanula L. Jeden z nich, Campanula euge-
niae Fed., to endemit, rosnący wyłącznie w Tien-Szanie 
na terenie Kirgistanu w trzech pasmach górskich: Góry 
Fergańskie, Góry Talaskie i Góry Czatkalskie. C. eugeniae 
jest gatunkiem objętym ochroną i zamieszczonym w kir-
giskiej czerwonej księdze jako gatunek narażony (VU). 
Pod względem morfologicznym C. eugeniae jest najbar-
dziej podobny do C. lehmanniana Bunge oraz C. albertii 
Trautv., od których jednak różni się cechami liści oraz kie-
licha. Zmienność morfologiczną C. eugeniae przeanalizo-
wano na podstawie 49 okazów z ośmiu populacji, w tym 
także okazów typowych. C. eugeniae to gatunek związany 
z siedliskami skalnymi, spotykany w szczelinach i na pół-
kach wapiennych ścian o różnej ekspozycji. Na podstawie 
analizy zdjęć fitosocjologicznych przedstawiono skład 
florystyczny badanych fitocenoz z udziałem C. eugeniae. 
Sporządzono również mapę rozmieszczenia tego taksonu 
na terenie centralnej Azji.
Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2018/29/B/NZ9/00313

Morphology, distribution and habitat 
preferences of Campanula eugeniae 

(Campanulaceae) in mountains of Middle Asia

Lizaveta Vintsek1, Ewelina Klichowska1, Anna Wróbel1, 
Agnieszka Nobis1, Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1InstituteofBotany,JagiellonianUniversity,3GronostajowaStr.,
30-387Kraków;2OpoleUniversity,22OleskaStr.,45-052Opole,
e-mail:lizaveta.vintsek@doctoral.uj.edu.pl

The genus Campanula L. is represented in the mountains 
of Central Asia by about 12 species. One of them, Cam-
panula eugeniae Fed., is an endemic that can be found only 
in Kyrgyz part of Tien-Shan in three mountain ranges: the 
Fergana Mountains, the Talas Mountains and the Chatkal 
Mountains. C. eugeniae is protected and included in the 
Kyrgyz Red Book as a vulnerable species (VU). In terms 
of morphology, C. eugeniae is most similar to C. lehman-
niana Bunge and C. albertii Trautv. but differs from them 
in the features of leaves and calyx. The morphological 
variability of C. eugeniae was analysed on the basis of 49 
specimens from eight populations, including typical speci-
mens. C. eugeniae is a species associated with rocky hab-
itats, found in fissures and on shelves of limestone rocky 
walls with various exposition. The floristic composition of 
plant communities with participation of C. eugeniae has 
been presented on the basis of phytosociological analysis. 
A map of the distribution of this taxon in central Asia was 
also prepared.
The research was carried out within the project financed by 
National Science Centre Poland, UMO-2018/29/B/NZ9/00313

Archeofity we florze Islandii

Paweł Wąsowicz
IslandzkiInstytutHistoriiNaturlanej,BorgirviðNorðurslóð,600
Akureyri,Islandia,e-mail:pawel@ni.is

Jak dotąd archeofity we florze Islandii nie były nigdy przed-
miotem systematycznych dociekań naukowych. Wystąpie-
nie będzie próbą podsumowania badań mających na celu 
identyfikację archeofitów we florze Islandii przy użyciu 
obiektywnych kryteriów. Wszystkie taksony roślin naczy-
niowych znane z Islandii, klasyfikowane jako rodzime lub 
„długo zadomowione”, zostały sklasyfikowane według 
kryteriów mających na celu ułatwienie identyfikacji arche-
ofitów. Badania zakończyły się sporządzeniem listy 39 tak-
sonów spełniających (lub prawdopodobnie spełniających) 
co najmniej jedno kryterium badawcze. Dziewiętnaście 
gatunków sklasyfikowano jako prawdopodobne archeo-
fity, 10 jako antropofity o nieznanym wieku (głównie ze 
względu na niedostępność danych pozwalających na ich 
klasyfikację do archeofitów lub kenofitów), a 10 pozosta-
łych gatunków sklasyfikowano jako wątpliwie rodzime. 
Historia flory Islandii, wpływu człowieka na jej skład 
gatunkowy, ograniczenia metodologiczne oraz wątpliwości 
dotyczące klasyfikacji poszczególnych gatunków zostaną 
także przedyskutowane.

Archaeophytes in the flora of Iceland

Paweł Wąsowicz
IcelandicInstituteofNaturalHistory–AkureyriDivision,Borgir
viðNorðurslóð,600Akureyri,Iceland,e-mail:pawel@ni.is

A list of the possible archaeophytes from Iceland has never 
been presented so far. The talk will summarize the results 
of the recent study focused on the identification of possible 
archaeophytes in the Icelandic flora using objective crite-
ria. All the flowering plant taxa that are considered native 
or “long established” in Iceland were assessed against the 
criteria. The assessment resulted in a list of 39 taxa meet-
ing (or possibly meeting) at least one research criterion. 
Nineteen taxa were classified as possible archaeophytes, 
10 were classified as non-natives of unknown age (due to 
the inability to classify them as neither archaeophytes nor 
neophytes using the available data), while the remaining 10 
species were classified as uncertain (doubtfully native). The 
history of Icelandic flora, the human impact on its compo-
sition and the limitations of the present study in terms of 
both the methodology and the uncertainties connected with 
the classification of individual taxa will be discussed.

w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” 
(dofinansowanie ze środków: Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa, lata 2014–2020, Działanie 2.3: Cyfrowa dostęp-
ność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europej-
skiego Funduszu Regionalnego oraz współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa).

information; funds from the European Regional Devel-
opment Fund and national co-financing from the state 
budget).
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Turzyce z sekcji Racemosae (Cyperaceae) 
w Europie: morfologia, taksonomia 

i powiązania filogenetyczne

Helena Więcław
KatedraTaksonomiiRośliniFitogeografii,WydziałBiologii,Uni-
wersytetSzczeciński,Wąska13,71-415Szczecin,e-mail:helena.
wieclaw@usz.edu.pl

Do sekcji Racemosae należy 13 europejskich taksonów 
turzyc, które różnią się istotnie cechami morfologicz-
nymi. Molekularne analizy wskazują, że sekcja ta nie jest 
monofiletyczna. Cele badawcze: ocena zmienności cech 
morfologicznych, określenie różnic w skulpturze pęche-
rzy i owoców; ustalenie, czy cechy makro- i mikromor-
fologiczne potwierdzają aktualne ujęcie taksonomiczne 
sekcji Racemosae. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że: Carex bicolor oraz C. stylosa różnią się 
od innych taksonów z sekcji Racemosae, zarówno cechami 
makro- jak i mikromorfologicznymi, co uzasadnia wyklu-
czenie tych gatunków z sekcji; Carex holostoma jest 
podobna morfologicznie do taksonów z podsekcji Papilli-
ferae; C.parviflora różni się istotnie od turzyc z podsekcji 
Alpinae wielkością i kolorem pęcherzy; cechy morfolo-
giczne są niewystarczające do utrzymania C. norvegica 
subsp. pusteriana na poziomie podgatunku; Carex atrata, 
C. aterrima i C. caucasica są morfologicznie dobrze zde-
finiowanymi gatunkami; Carex aterrima subsp. aterrima 
oraz subsp. medwedewii są podobne morfologicznie, a ich 
status taksonomiczny wymaga dalszych badań, również na 
poziomie molekularnym.

Carex section Racemosae (Cyperaceae) 
in Europe: morphology, taxonomy and 

phylogenetic relationships

Helena Więcław
Departament of Plant Taxonomy and Phytogeography, Faculty
of Biology, University of Szczecin, Wąska 13, 71-415 Szczecin,
e-mail:helena.wieclaw@usz.edu.pl

Carex section Racemosae counts 13 european taxa, which 
vary greatly in their morphology, Molecular studies indi-
cate that this section is not monophyleticic. The study 
was aimed at: assessing the variability in morphological 
characters in European section Racemosae; checking dif-
ferences in the sculpture of utricles and nutlets; finding out 
if the macro- and micromorphological characters confirm 
the existing taxonomic approach to taxa of Racemosae. 
The results show that: Carex bicolor and C. stylosa dif-
fer from other taxa in section Racemosae in macro- and 
micromorphological characters, justifying removal of the 
species from the section; morphologically, C. holostoma 
has a close affinity with taxa in subsection Papilliferae; 
Carex parviflora differs significantly from the remaining 
members of subsection Alpinae in the size and colour of 
the utricles; morphological characters are insufficient for 
maintaining C.norvegica subsp. pusteriana at subspecies 
level; Carex atrata, C. aterrima and C. caucasica are mor-
phologically well-defined and valid species; Carex ater-
rima subsp. aterrima and C. aterrima subsp. medwedewii 
are morphologically similar and their taxonomic status 
requires further study, also at the molecular level.

Rewizja północnoamerykańskich okazów 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.

Grzegorz J. Wolski
KatedraGeobotanikiiEkologiiRoślin,WydziałBiologiiiOchrony
Środowiska,UniwersytetŁódzki,ul.Banacha12/16,90-237Łódź,
e-mail:grzegorz.wolski@biol.uni.lodz.pl

Plagiothecium cavifolium należy do sekcji Orthophyllum 
Jedl., rodzaju Plagiothecium Schimp. Gatunek ten noto-
wany jest praktycznie na obszarze całej półkuli północ-
nej (Anderson 1990; Hill i in. 2006; Ignatov i in. 2006; 
Suzuki 2016). Rewizje taksonomiczne wykonywane od lat 
60. XX wieku przez Irelanda (1969, 1985, 1986) dopro-
wadziły m.in. do wyłączenia niektórych taksonów tego 
rodzaju z obszaru Ameryki Północnej, natomiast część 
z nich została zsynonimizowana. Przy czym zsynonimi-
zowano je m.in. z P. cavifolium. Fakt ten był przyczyną 
podjęcia badań mających na celu rewizję północnoamery-
kańskich okazów należących do rodzaju Plagiothecium. 
W trakcie prowadzonych badań zrewidowano 900 oka-
zów zdeponowanych w trzech amerykańskich Herbariach 
(NYBG, FH, F). W ich wyniku udało się odnaleźć taksony 
[m.in.: P. succulentum (Wilson) Lindb., P. ruthei Limpr., 
P. curvifolium Schlieph. ex Limpr., P. platyphyllum Mönk., 
P. denticulatum var. obtusifolium (Turner) Moore.], które 
były wyłączone z północnoamerykańskiej flory mchów lub 
były zsynonimizowane z innymi gatunkami należącymi do 
tego rodzaju.

Revision of North American specimens of 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.

Grzegorz J. Wolski
DepartmentofGeobotanyandPlantEcology,FacultyofBiology
andEnvironmentalProtection,UniversityofŁódź,12/16Banacha
St.,90-237Łódź,Poland,e-mail:grzegorz.wolski@biol.uni.lodz.pl

Plagiothecium cavifolium belongs to the section Ortho-
phyllum Jedl., the genus Plagiothecium Schimp. This spe-
cies is recorded practically throughout the entire Northern 
Hemisphere (Anderson 1990; Hill et al. 2006; Ignatov 
et al. 2006; Suzuki 2016). Taxonomic revisions carried out 
by Ireland (1969, 1985, 1986) since the 1960s led, among 
others, to the exclusion of some taxa of this genus from 
North America, while some of them became synonymous. 
They generally were made synonymous among others with 
P. cavifolium, which prompted undertaking research aimed 
at revising North American specimens belonging to the 
Plagiothecium genus. During the research, 900 specimens 
deposited at three American Herbarias (NYBG, FH, F) 
were revised. As a result of the studies, taxa excluded from 
the North American moss flora or considered synonymous 
with other representatives of this genus were found (among 
others: P. succulentum (Wilson) Lindb., P. ruthei Limpr., 
P. curvifolium Schlieph. ex Limpr., P. platyphyllum Mönk., 
P. denticulatum var. obtusifolium (Turner) Moore.).
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Rewizja statusu taksonomicznego dwóch 
kontrowersyjnych gatunków wiesiołka 
‒ Oenothera royfraseri i O. turoviensis 

(Onagraceae)

Monika Woźniak-Chodacka
ZakładRoślinNaczyniowych,InstytutBotanikiim.W.SzaferaPAN,
ul.Lubicz46,31-512Kraków,e-mail:m.chodacka@botany.pl

Relacja taksonomiczna pomiędzy dwoma kontrowersyj-
nymi gatunkami wiesiołków: O. royfraseri i O. turovien-
sis nie została dotychczas wyjaśniona. Według badaczy 
europejskich, O. turoviensis jest synonimem O. royfra-
seri, natomiast taksonomowie amerykańscy przypisują 
obie nazwy do różnych, szeroko ujmowanych gatunków: 
O. biennis i O. parviflora. W celu ustalenia rzeczywistej 
relacji pomiędzy wspomnianymi taksonami, przeprowa-
dzono szczegółowe badania morfometryczne okazów ozna-
czonych wcześniej jako O.royfraserii/ lub O.turoviensis, 
wliczając typy nomenklatoryczne oraz, w celach porów-
nawczych, przedstawicieli O.bienniss.strictoi O.parvi-
floras.stricto. Uzyskane dane były następnie analizowane 
przy użyciu metod statystycznych. Otrzymane wyniki 
pozwoliły wnioskować, że obie badane nazwy odnoszą 
się do różnych taksonów ‒ O.royfraseriokazał się odręb-
nym gatunkiem, zaś O.turoviensisto najprawdopodobniej 
jedynie synonim O. parviflora. Prezentowane badania 
przyczyniły się również do weryfikacji zakresu zmienności 
w obrębie analizowanych taksonów oraz do rozszerzenia 
znanego zasięgu O.royfraseri.
Badania sfinansowano z funduszu dla Młodych Naukowców 
IB PAN

Revision of the taxonomic status of two 
controversial evening primrose species ‒ 
Oenothera royfraseri and O. turoviensis 

(Onagraceae)

Monika Woźniak-Chodacka
DepartmentofVascularPlants,W.SzaferInstituteofBotanyPAS,
LubiczStr.46,31-512Kraków,e-mail:m.chodacka@botany.pl

The taxonomic relation between two controversial taxa: 
Oenothera royfraseri and O. turoviensis has not been 
solved before. According to European researchers, the 
latter name is only a synonym of O. royfraseriwhereas 
taxonomists connected with the so-called American school 
of taxonomy assign both names, as synonyms, to two dif-
ferent, widely treated species, O.biennisand O.parviflora. 
In order to determine the actual relation between the two 
taxa, detailed morphometric study on specimens labelled 
as O. royfraseri and/or O. turoviensis, including nomen-
clatural types, as well as on representatives of O.biennis
s. stricto and O.parviflora s. stricto (for comparison), were 
carried out. Subsequently, the obtained data were statisti-
cally analysed. Based on the results it was demonstrated, 
that both considered names refer to different taxa ‒ O.roy-
fraseri proved to be a distinct species whereas O.turovien-
sis is probably only a synonym of O. parviflora. The 
presented study also allowed to reconsider the variability 
range within the examined species as well as to widen the 
known distribution of O.royfraseri.
The study was supported by the IB PAS Young Researcher 
 Program

Problemy taksonomiczne w obrębie rodzaju 
Oenothera na przykładzie O. ersteinensis 

i O. perangusta (Onagraceae)

Monika Woźniak-Chodacka
ZakładRoślinNaczyniowych,InstytutBotanikiim.W.SzaferaPAN,
ul.Lubicz46,31-512Kraków,e-mail:m.chodacka@botany.pl

Status taksonomiczny dwóch gatunków wiesiołka: 
Oenotheraersteinensisi O.perangustanie został dotych-
czas wyjaśniony. Według taksonomów amerykańskich 
nazwy te należy traktować jako synonimy odrębnych, 
szeroko ujmowanych gatunków, odpowiednio O. biennis
i O. oakesiana, podczas gdy badacze europejscy przypi-
sują je do dwóch bardzo zbliżonych taksonów, a nawet 
do jednego gatunku. W celu ustalenia faktycznej relacji 
między tymi taksonami, przeprowadzono szczegółowe 
badania morfometryczne oraz analizy statystyczne. Bada-
nia objęły przeszło 180 okazów, wliczając w to materiał 
oryginalny, a także przedstawicieli O. biennis s. stricto
i O.oakesianas. stricto, służących jako tło do zaprezen-
towania zróżnicowania między analizowanymi taksonami. 
Oenothera ersteinensis okazał się odrębnym gatunkiem, 
podczas gdy O. perangusta to najprawopodobniej tylko 
synonim O.oakesiana. Największą moc różnicującą wyka-
zały cechy jakościowe. Ponadto, wszystkie europejskie 
okazy oznaczone wcześniej jako O. perangusta, okazały 
się nierozpoznanymi przedstawicielami O.ersteinensis, co 
pozwoliło na znaczne rozszerzenie jego znanego zasięgu.
Badania sfinansowano z funduszu dla Młodych Naukowców 
IB PAN

Taxonomic issues within the genus Oenothera 
illustrated by the example of Oenothera 

ersteinensis and O. perangusta (Onagraceae)

Monika Woźniak-Chodacka
DepartmentofVascularPlants,W.SzaferInstituteofBotanyPAS,
LubiczStr.46,31-512Kraków,e-mail:m.chodacka@botany.pl

The taxonomic status of Oenothera ersteinensis and 
O. perangusta (Onagraceae) has remained unresolved. 
According to American researchers both names should 
be assigned, as synonyms, to different species (O. bien-
nis and O. oakesiana, respectively), whereas European 
taxonomists consider both taxa as very similar or even as 
a single species. In order to establish their true taxonomic 
relation, detailed morphometric study and statistical analy-
ses were performed. The study comprised over 180 speci-
mens, including original material of the investigated taxa. 
European representatives of two distinct species: O.bien-
nis s. stricto and O. oakesiana s. stricto, were treated as 
a background. Oenotheraersteinensisproved to be a dis-
tinct and well-separated species whereas O. perangusta
seems to be only a synonym of O.oakesiana. The strong-
est discriminatory power was detected for qualitative fea-
tures. Moreover, all the investigated European specimens 
previously labelled as O.perangusta turned out to be mis-
determined representatives of O. ersteinensis. Therefore, 
the known distribution of O.ersteinensis was significantly 
widened.
The study was supported by the IB PAS Young Researcher 
 Program
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Rośliny naczyniowe użytku ekologicznego 
„Kobylepole” w Poznaniu

Dorota Wrońska-Pilarek1, Kacper Lechowicz1

1KatedraBotanikiLeśnej, UniwersytetPrzyrodniczywPoznaniu,
ul.WojskaPolskiego71D,60-625Poznań, e-mail:dorota.wron-
ska-pilarek@up.poznan.pl

Opisywany użytek o powierzchni 8,66 ha został ustano-
wiony w grudniu 2018 roku i znajduje się we wschod-
niej części miasta Poznania pomiędzy ulicami Dymka, 
Stalową, Piwną a Folwarczną w pobliżu rzeki Cybiny 
(52°23′24.863″N, 17°0′41.255″E). Występuje tu 270 gatun-
ków i odmian roślin naczyniowych z 61 rodzin związanych 
najczęściej z żyznymi lasami liściastymi i zbiorowiskami 
krzewiastymi oraz świeżymi i umiarkowanie wilgot-
nymi łąkami. Większość z nich (207–76,7%) to gatunki 
rodzime, z przewagą apofitów (149 gatunków). Naj-
liczniejszą kategorię form życiowych stanowią hemi-
kryptofity (121 gatunków). Stwierdzono gatunki rzadkie 
i zagrożone tak dla Wielopolski (Crataegus rhipidophylla, 
Populus nigra i Betonicaofficinalis), jak i miasta Poznania 
(57 gatunków, w tym trzy bezpośrednio zagrożone wymar-
ciem). Dendroflora badanego terenu liczy 3577 drzew 
z 46 gatunków, które należą do 32 rodzajów i 20 rodzin. 
Największym walorem przyrodniczym opisywanego 
obiektu są okazałe drzewa pozostałe po powstałym w XIX 
wieku parku, należącym do majątku rodziny Mycielskich. 
Zinwentaryzowano 51 drzew o obwodach pomnikowych, 
z których 18 najokazalszych zostanie wkrótce pomnikami 
przyrody. Mimo silnej antropopresji, we florze użytku 
zachowały się cenne gatunki, które mają tu jedne z nie-
licznych stanowisk w Poznaniu.

The vascular plants of the ecological land 
“Kobylepole” in Poznań

Dorota Wrońska-Pilarek1, Kacper Lechowicz1

1DepartmentofForestBotany,PoznanUniversityofLifeSciences,
Wojska Polskiego 71 D, 60-625 Poznań, e-mail: dorota.wrons-
ka-pilarek@up.poznan.pl

Described 8.66 ha land was established in December 2018 
and is situated in an eastern part of Poznań between the 
streets: Dymka, Stalowa, Piwn and Folwarczna near River 
Cybina (52°23′24.863″N, 17°0′41.255″E). There are 270 
species and varieties of vascular plants from 61 families 
usually related to fertile deciduous forests and fresh and 
shrubby communities and moderately wet meadows. Most 
of them (207–76.7%) are native species, mostly apophytes 
(149 species). The most numerous category of forms of 
life is hemicryptophytes (121 species). Rare and endan-
gered species both for the Greater Poland (Crataegus 
rhipidophylla, Populus nigra and Betonicaofficinalis) and 
Poznań (57 species, including three endangered species) 
were found. Dendroflora of an examined area consists of 
3577 trees of 46 species, which belong to 32 types and 
20 families. The greatest natural value of described place 
is magnificent trees that remained after nineteenth century 
park belonging to the estate of Mycielski family. 51 trees 
of monumental-like size were surveyed. 18 of them will 
soon become natural monuments. Despite strong anthropo-
pressure, valuable species were preserved in the land flora, 
which have on a few post in Poznań.

Mannice Puccinellia Parl. (Poaceae) 
gór Centralnej Azji: integratywne 

studium taksonomiczne – zarys badań 
i pierwsze wyniki

Anna Wróbel, Marcin Nobis
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Bota-
niki,WydziałBiologii,UniwersytetJagielloński,ul.Gronostajowa
3,30-387Kraków,e-mail:anna.monika.wrobel@student.uj.edu.pl

Trawy z rodzaju Puccinellia uznawane są za jedne z trud-
niejszych taksonomicznie w rodzinie Poaceae. Ze względu 
na małą liczbę cech diagnostycznych oraz ich obserwo-
waną zmienność proponowane dotychczas dla nich 
podziały systematyczne cechowała wyraźna niespójność. 
Głównym celem badań jest przeprowadzenie rewizji tak-
sonomicznej mannic w górach Centralnej Azji i sprawdze-
nie, czy taksony wyróżniane jedynie na podstawie różnic 
morfologicznych wykazują także odrębność na poziomie 
molekularnym. Rekonstrukcja filogenezy w rodzaju zosta-
nie wykonana z użyciem markerów jądrowych i chloro-
plastowych, natomiast technika genotypowania nowej 
generacji posłuży do opracowania przestrzennej struktury 
genetycznej wybranych populacji i gatunków mannic. 
Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że w górach Cen-
tralnej Azji istnieje kilka morfologicznych kompleksów 
mannic wyróżniających się m.in. na podstawie długości, 
kształtu i owłosienia plewki dolnej, długości pylników czy 
kształtu wiechy. Podział ten znalazł jak dotąd częściowe 
potwierdzenie w sekwencjach ITS oraz ETS. Dalsza część 
badań pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu historii 
ewolucyjnej i ustalenie relacji w obrębie poszczególnych 
kompleksów mannic.

Alkali-grasses Puccinellia Parl. (Poaceae) in 
the Mountains of Central Asia: integrative 

taxonomic study – the outline of the 
research and first results

Anna Wróbel, Marcin Nobis
Department of Taxonomy, Phytogeography and Palaeobotany, 
Institute of Botany, Jagiellonian University, Gronostajowa 3,
30-387Kraków,e-mail:anna.monika.wrobel@student.uj.edu.pl

Regarding taxonomy, the grasses from the genus Puccinel-
lia are one of the most challenging group within the family 
Poaceae. Due to scarce number and variability of diagnos-
tic morphological characters their classifications is still not 
fully established. The main goal of this study is to carry 
out taxonomic revision of the genus in the Mountains of 
Central Asia using integrative approach, and to check if, 
and how, morphological features correspond with molecu-
lar patterns. Both nuclear and chloroplast markers will be 
included in the phylogenetic reconstruction of the genus, 
while next generation genotyping method will be used for 
some taxa to unravel their spatial genetic structure at the 
population level. Our recent results confirmed the occur-
rence of several morphological complexes in the Moun-
tains of Central Asia. These taxa differ mainly in the: shape 
and length of a lemma as well as presence of hairs on its 
surface, length of the anthers and shape of a panicle. Such 
phenotypic division has been so far partly supported by 
ITS and ETS sequences. Further analyses are expected to 
shed more light on evolutionary history of the genus and 
allow to determine relationships within particular species 
complexes of Puccinellia.
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Charakterystyka morfologiczna 
i rozmieszczenie Puccinellia pamirica agg. 

w górach Centralnej Azji

Anna Wróbel, Ewelina Klichowska, Marcin Nobis
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Bota-
niki,WydziałBiologii,UniwersytetJagielloński,ul.Gronostajowa
3,30-387Kraków,e-mail:anna.monika.wrobel@student.uj.edu.pl

Góry Centralnej Azji (Pamir, Hisaro-Ałaj, Tien-Szan) 
są zaliczane do najważniejszych centrów różnorodności 
biotycznej i endemizmu na Ziemi. Jednym z gatunków 
unikatowych dla tego regionu jest wysokogórski halofit 
Puccinellia pamirica agg. Celem badań jest analiza zmien-
ności makro- i mikromorfologicznej tego taksonu oraz 
przedstawienie jego poziomego i pionowego rozmieszcze-
nia wraz z charakterystyką zbiorowisk roślinnych, w któ-
rych występuje. W dalszej kolejności planowane są analizy 
przestrzennej struktury genetycznej populacji P. pamirica 
agg. występujących na obszarze Pamiru (Tadżykistan) 
z zastosowaniem genotypowania nowej generacji. Bada-
nia mają na celu sprawdzenie, czy różnice morfologiczne 
obserwowane między poszczególnymi morfotypami kore-
spondują z ich rozmieszczeniem geograficznym, prefe-
rencjami ekologicznymi oraz wzorcami molekularnymi. 
W trakcie dotychczasowych badań wykazano morfolo-
giczną odrębność P. pamirica agg. od innych kompleksów 
mannic, co znalazło też potwierdzenie w analizach mole-
kularnych (markery: ITS, ETS).

Morphology and distribution of 
Puccinellia pamirica agg. in the Mountains 

of Central Asia

Anna Wróbel, Ewelina Klichowska, Marcin Nobis
Department of Taxonomy, Phytogeography and Palaeobotany, 
Institute of Botany, Jagiellonian University, Gronostajowa 3,
30-387Kraków,e-mail:anna.monika.wrobel@student.uj.edu.pl

The Mountains of Central Asia (Pamir Mts, Hissar-Alay 
Mts, Tien-Shan Mts) are one of the most species- and 
endemic-rich global biodiversity hotspots. Unique to this 
region, Puccinellia pamirica agg. is a high-altitude halo-
phyte occurring mainly in the Pamirs. The aim of this study 
is to analyse macro- and micromorphological variability of 
this taxon, determine its distribution and altitudinal range 
as well as characterize phytocenoses in which it occurs. 
Further analyses using next generation genotyping are 
expected to reveal spatial genetic structure of Puccinellia 
pamirica agg. within populations in the centre of its range, 
i.e. in the Pamirs (Tajikistan). It will be checked if char-
acters of the morphotypes correspond with their distribu-
tion, ecological preferences and molecular patterns. So far, 
morphological distinctiveness of the aggregate from other 
Puccinellia taxa has been confirmed, which has been also 
supported by sequences of nuclear ribosomal markers – 
ITS and ETS.

Relacje taksonomiczne w sekcji Batrachium 
(Ranunculus, Ranunculaceae)

Joanna Zalewska-Gałosz, Magdalena Jopek
Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, e-mail: joanna.zalewska-
galosz@uj.edu.pl

Włosieniczniki (Ranunculus sekcja Batrachium) są grupą 
roślin wodnych uważaną za jedną z trudniejszych takso-
nomicznie. Mała liczba cech charakterystycznych jest 
wynikiem ekstremalnej plastyczności fenotypowej oraz 
dużej zmienności genetycznej, na którą wpływ ma czę-
sta hybrydyzacja międzygatunkowa i poliploidyzacja. Na 
podstawie analizy markerów DNA (ITS, rpl32-trnL, psbE-
-petL) w sekcji Batrachium w Europie można wyróżnić 
cztery główne linie ewolucyjne połączone ze sobą licznymi 
związkami retikularnymi. Cztery gatunki, a mianowicie 
R.aquatilis,R.kauffmannii, R. schmalhausenii i R. penicil-
latus są mieszańcowego pochodzenia. W oparciu o cechy 
molekularne można wyróżnić szereg innych mieszańców, 
które jednak w przeciwieństwie do wyżej wymienionych 
gatunków cechują się obniżoną płodnością lub są sterylne. 
R. trichophyllus i R. baudotii mają wewnętrznie heteroge-
niczny charakter. Z kolei znacząco różne morfologicznie 
gatunki R. circinatus i R. rionii są genetycznie pokrewne. 
Te przykłady wskazują, że podobieństwa morfologiczne 
niespokrewnionych gatunków są wynikiem ograniczeń 
rozwojowych lub konwergencji morfologicznej w wyniku 
adaptacji do podobnych warunków środowiska.

Taxonomic relations in section Batrachium 
(Ranunculus, Ranunculaceae)

Joanna Zalewska-Gałosz, Magdalena Jopek
Institute of Botany, Faculty of Biology, Jagiellonian University,
3 Gronostajowa Str., 30-387 Kraków, e-mail: joanna.zalewska-
galosz@uj.edu.pl

Water-crowfoots (Ranunculus sect. Batrachium) are a group 
of aquatic plants regarded as one of the most taxonomi-
cally difficult. The low number of characteristic features is 
a result of phenotypic plasticity and high genetic variation 
influenced by interspecific hybridisation and polyploidi-
sation. Based on the direct sequencing of chosen nuclear 
DNA regions (ITS, rpl32-trnL, psbE-petL) Ranunculus 
sect. Batrachium can be divided into four main evolution-
ary lineages, linked to each other by numerous reticulate 
relations. Four species, namely R.aquatilis,R.kauffman-
nii, R. penicillatus and R. schmalhausenii have hybridoge-
nous origin. Many others hybrids can be evidenced based 
on molecular characters, however, in contrary to aforemen-
tioned species, they are characterised by lower fertility or 
are sterile. R. trichophyllus and R. baudotii are intraspe-
cifically heterogeneous. On the other hand, two morpho-
logically distinct species: R. circinatus and R. rionii are 
relatively closely genetically related. These findings sug-
gest that morphological similarities among unrelated taxa 
are developmental constraints or parallel adaptation to sim-
ilar environmental conditions.

mailto:joanna.zalewska-galosz@uj.edu.pl
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Mieszańcowe pochodzenie Ranunculus 
pseudofluitans (sekcja Batrachium, 

Ranunculaceae) w Polsce

Joanna Zalewska-Gałosz1, Magdalena Jopek1, 
Krzysztof Szoszkiewicz2, Daniel Gebler2

1InstytutBotaniki,WydziałBiologii,UniwersytetJagielloński,ul.
Gronostajowa 3, 30-387 Kraków; 2Katedra Ekologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska
Polskiego 28, 60-637Poznań, e-mail: joanna.zalewska-galosz@
uj.edu.pl

Ranunculus pseudofluitans (Syme) Newbould jest hydro-
fitem, którego liście zanurzone są podzielone na cienkie 
odcinki. Morfologicznie R.pseudofluitans jest najbardziej 
podobny do R.fluitansLam. R.pseudofluitanswystępuje 
w Europie, w rzekach i strumieniach, na zasadowym 
podłożu. Stosunkowo niedawno został podany z Polski. 
Ranga taksonomiczna R. pseudofluitans, w zależności od 
ujęcia, waha się od gatunku do odmiany. Z uwagi na często 
obserwowaną sterylność osobników oraz zmienny kształt 
miodników R. pseudofluitans bywa uważany za takson 
mieszańcowego pochodzenia.W oparciu o wyniki sekwen-
cjonowania bezpośredniego wybranych regionów DNA 
(ITS, rpl32-trnL, psbE-petL) dowiedziono, że występujący 
na dziewięciu stanowiskach w Polsce R. pseudofluitans
powstał w wyniku skrzyżowania R. circinatus i R. flu-
itans. Jest wysoce prawdopodobne, że również populacje 
R. pseudofluitanswystępujące poza Polską budowane są 
przez okazy powstałe ze skrzyżowania R. circinatus i R.flu-
itans lub są to mieszańce R.fluitansoraz jednego z trzech 
gatunków: R. trichophyllus,R.aquatilis lub R. baudotii.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, nr 
2016/23/B/NZ9/03600

Hybridogenous origin of Ranunculus 
pseudofluitans (sect. Batrachium, 

Ranunculaceae) in Poland

Joanna Zalewska-Gałosz1, Magdalena Jopek1, 
Krzysztof Szoszkiewicz2, Daniel Gebler2

1Institute ofBotany,Faculty ofBiology, JagiellonianUniversity,
3GronostajowaStr.,30-387Kraków;2Department of Ecology and 
EnvironmentalProtection,PoznańUniversityofLifeSciences,28
WojskaPolskiegoStr., 60-637Poznań, e-mail: joanna.zalewska-
galosz@uj.edu.pl

Ranunculuspseudofluitans (Syme) Newbould is a hydro-
phyte, which submersed leaves are divided into capil-
lary segments. Morphologically R. pseudofluitans is the 
most similar to R.fluitansLam. R.pseudofluitansoccurs 
throughout Europe in rivers and streams, over base-rich 
substrates. It has only recently been reported from Poland. 
Taxonomic status of R.pseudofluitansvaries from species 
to variety, depending on the taxonomic treatment. It is 
characterized by widespread sterility and a variable shape 
of the nectar pits, which characters indicate hybridogenous 
origin. Based on the direct sequencing of chosen DNA 
regions (ITS, rpl32-trnL, psbE-petL) it was proved that 
R.pseudofluitansoccurring at nine localities in Poland is 
a hybridogenous taxon originated from crossing of R. cir-
cinatus and R.fluitans.It is highly probable, that also out-
side Poland R. pseudofluitans is a hybridogenous taxon 
arose from crossing between R. circinatus and R.fluitans
or between R.fluitansas one parent and R. trichophyllus, 
R.aquatilis, R. baudotii, as another.
The study financed by National Science Centre Poland, No. 
2016/23/B/NZ9/03600

A d d e n d u m

Znaczenie mikromorfologii plewek dolnych 
w taksonomii środkowoazjatyckich traw 
z rodzaju Achnatherum Beauv. (Poaceae)

Małgorzata Śliż1, Ewelina Klichowska1,2, 
Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa3,30-387Kraków,Polska; 2Centrum Zachowania 
RóżnorodnościBiologicznejwPowsinie,OgródBotaniczny,Pol-
ska Akademia Nauk, Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska,
e-mail:malgorzata.sliz@student.uj.edu.pl

Achnatherum P. Beauv. (chropatka) jest rodzajem traw 
(Poaceae: Stipeae) szeroko rozprzestrzenionym na kuli 
ziemskiej. Z uwagi na znaczną zmienność morfologiczną 
gatunki chropatek sprawiają znaczne problemy w identy-
fikacji, zaś relacje filogenetyczne między poszczególnymi 
gatunkami nie są jeszcze dokładnie poznane. Z tego względu 
konieczne są dalsze badania z wykorzystaniem zarówno 
metod makromorfologicznych, mikromorfologicznych, jak 
i molekularnych. Z uwagi na to, że mikromorfologiczne 
struktury epidermy plewki dolnej mają duże znaczenie 
w systematyce plemienia Stipeae, celem naszych badań 
było przeanalizowanie wzorców mikromorfologii ple-
wek dolnych u środkowoazjatyckich gatunków z rodzaju 
Achnatherum oraz określenie zmienności tych cech i ich 
przydatności w identyfikacji gatunków. Zmienność mikro-
morfologiczną komórek epidermy plewki dolnej badano 
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. 

Taxonomic utility of lemma 
micromorphological characters in the 

Middle Asian grasses from the genus 
Achnatherum Beauv. (Poaceae)

Małgorzata Śliż1, Ewelina Klichowska1,2, 
Arkadiusz Nowak2, Marcin Nobis1

1InstituteofBotany,FacultyofBiology,JagiellonianUniversity,
Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Poland; 2Botanical Garden-
CenterforBiologicalDiversityConservation,PolishAcademyof
Sciences,Prawdziwka2,02-976Warszawa,Poland,e-mail:mal-
gorzata.sliz@student.uj.edu.pl

Achnatherum P. Beauv. is a genus from grasses family 
(Poaceae: Stipeae), widely distributed around the world. 
Due to significant morphological variability species of the 
genus Achnatherum cause considerable problems in their 
identification. Also phylogenetic relationships between 
particular species aren’t yet fully understood. For this rea-
son, further studies, including macromorphological, micro-
morphological and molecular methods are necessary. The 
micromorphological structures of the lower lemma epider-
mis play a large role in the systematics of the tribe Stipeae. 
Therefore, our main goals were to analyse the patterns of 
lemma micromorphology among Middle Asian species of 
Achnatherum as well as variability of these characteris-
tics and estimate usefulness of lemma micromorphology 
for species delimitation. The micromorphological vari-
ability of lemma epidermal cells was examined by using 
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W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że wzorce 
zmienności mikromorfologicznej u środkowoazjatyckich 
gatunków chropatek są dość jednorodne, natomiast znacz-
nie różnią się od tych obecnych u innych blisko spokrew-
nionych rodzajów (Stipa, Neotrinia, Ptilagrostis, Aristella 
i Piptatherum).

a scanning electron microscope. As a result, we showed 
that the general patterns of the lemma micromorphology of 
Middle Asian species of Achnatherum are fairly homoge-
nous. However, they differ significantly from those present 
in other closely related genera (Stipa, Neotrinia, Ptilagros-
tis, Aristella and Piptatherum).


