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Sprawozdanie z dziaŁalnoŚci 
polSkiego TowarzySTwa 

BoTanicznego w 2008 roku

polish Botanical Society in 2008

Podstawę do opracowania sprawozdania sta-
nowiły:
1. protokoły z zebrań Zarządu Głównego PTB,
2. sprawozdanie z działalności Biblioteki PTB,
3. sprawozdania z działalności poszczególnych 
Oddziałów i Sekcji PTB.

I. DZIaŁalnOŚĆ OrGanIZacyjna PTB

ZEBranIa PlEnarnE ZarZĄDU GŁÓWnEGO

W roku sprawozdawczym odbyły się 2 po-
siedzenia Zarządu Głównego. Poświęcone były 
one sprawom bieżącym Towarzystwa m.in. pod-
niesieniu wartości i poczytności czasopism PTB, 

z Życia pTB 
poliSH BoTanical SocieTy newS
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statutowej działalności Oddziałów i Sekcji PTB 
oraz przygotowaniom do 55 Zjazdu PTB.

Obrady prowadzone dnia 12 kwietnia 2008 r. 
dotyczyły sprawozdania i wytycznych Głównej 
Komisji rewizyjnej PTB, stanu finansowego 
Towarzystwa i zmian w trybie składania wnio-
sków do Ministerstwa nauki i Informatyzacji 
o dotacje finansowe, stanu przygotowań do 55 
Zjazdu oraz informacji o przyjęciu 18 nowych 
członków w poczet Towarzystwa. Dokonano 
podsumowania działalności PTB w zakresie 
wydawania czasopism w roku 2007 i powołano 
redakcje i rady redakcyjne Acta Societatis Bo-
tanicorum Poloniae, Acta Agrobotanica, Acta 
Mycologica, Monographiae Botanicae, Rocz-
nika Dendrologicznego oraz Wiadomości Bo-
tanicznych. Z uwagi na rezygnację redaktora 
naczelnego Biuletynu Ogrodów Botanicznych, 
Muzeów i Zbiorów z piastowanego stanowiska, 
działalność tego czasopisma przedłużono do 
końca bieżącego roku.

Posiedzenie w dniu 18 października 2008 
roku poświęcone było organizacji 55 Zjazdu 
PTB. Ustalono ostatecznie, że Zjazd odbędzie 
się w dniach 6–12 września 2010 r. na terenie 
kampusu SGGW w Warszawie. Zatwierdzono 
skład Komitetu Organizacyjnego i motto Zjazdu: 
Planta in vivo, in vitro et in silico. Ponadto 
omawiano bieżące sprawy związane z sytu-
acją finansową Towarzystwa oraz wydawaniem 
i rejestracją sądową czasopism PTB. W poczet 
członków Towarzystwo przyjęło 20 nowych 
osób. Przewodniczący Oddziałów i Sekcji PTB 
przedstawili najważniejsze osiągnięcia w działal-
ności statutowej swoich członków. Dyskutowano 
również nad unowocześnieniem i modernizacją 
strony internetowej PTB oraz sposobami promo-
wania aktywności młodych naukowców.

Dnia 18 stycznia 2008 roku odbyło się po-
siedzenie redaktorów czasopism PTB. Obrady 
były poświęcone: finansowaniu czasopism i ich 
rejestracji w Ministerstwie nauki i Informa-
tyzacji oraz dyskusji nad zwiększeniem ich 
dostępności. Ostatecznie podjęto decyzję o udo-
stępnieniu treści czasopism PTB on-line (od roku 
2000) oraz podjęciu działań w kierunku wdro-

żenia elektronicznego systemu przyjmowania i 
recenzowania artykułów.

DanE OSOBOWE O TOWarZySTWIE

Władze PTB, wybrane na Walnym Zgroma-
dzeniu Delegatów w 2007 r., w roku bieżącym 
nie uległy zmianie (http://ptb.ib-pan.krakow.
pl/PTB/WlaDZE.HTM). Skład Zarządu Od-
działów i Sekcji przedstawiono w Tabelach 1–2. 
Towarzystwo Botaniczne na koniec roku spra-
wozdawczego liczyło 1244 członków, w tym 30 
krajowych członków honorowych i 17 zagranicz-
nych. Do PTB przyjęto 37 nowych członków, 
a ubyło (zmarło, skreślono z listy lub zrzekło się 
członkostwa) 29 osób (Tab. 3). Wykazy nowo-
przyjętych członków przedstawiono w sprawoz-
daniach z posiedzeń Zarządu Głównego PTB.

BIBlIOTEKa PTB

Opracowany księgozbiór Biblioteki PTB 
składa się z 6735 woluminów wydawnictw zwar-
tych (w tym 19 woluminów starodruków), 18023 
odbitek i broszur oraz 22042 woluminy i 815 ty-
tułów wydawnictw ciągłych. W 2008 roku nie 
zakupiono żadnych wydawnictw, gromadzenie 
zbiorów oparte było wyłącznie na wpływach z wy-
miany (głównie wymiany zagranicznej, w nie-
wielkim stopniu z wymiany krajowej) i z darów. 
Wydawnictwa PTB przeznaczone na wymianę 
i wprowadzane do księgozbioru przekazał Biblio-
tece nieodpłatnie Zarząd Główny PTB.

W okresie sprawozdawczym opracowano 
228 woluminów wydawnictw ciągłych (543 
egz.) o wartości 36527,5 zł oraz 20 woluminów 
druków zwartych o wartości 1764 zł. Wycena 
wpływów oparta jest na aktualnym średnim 
kursie walut obcych, publikowanym przez na-
rodowy Bank Polski. Do kontrahentów zagra-
nicznych wysłano 809 egzemplarzy czasopism 
o wartości 20060 zł, natomiast do polskich 
bibliotek w ramach wymiany wysłano 51 eg-
zemplarzy czasopism o wartości 1240 zł. W ra-
mach egzemplarzy obowiązkowych przekazano 
89 egzemplarzy czasopism o wartości 2680 zł. 
razem rozesłano 949 egzemplarzy czasopism 
o wartości 23980 zł. na zamówienie instytucji 
i pracowników naukowych sprzedano 405 egz. 
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wydawnictw PTB o wartości 10059,75 zł oraz 
przygotowano 712 przesyłek listowych o war-
tości znaczków 9035,5 zł.

na miejscu skorzystało z Biblioteki 112 pra-
cowników naukowych i studentów (w tym 28 
osób uzyskało jedynie informacje). W czytelni 
udostępniono 50 druków zwartych, 193 czaso-
pisma i 3 odbitki. Poza Bibliotekę wypożyczono 
9 druków zwartych i 31 tytułów czasopism. Wy-
konano kserokopie 121 artykułów z czasopism 

zagranicznych dla 16 instytucji naukowych i 12 
osób.

Uaktualniono wykaz tytułów czasopism za-
granicznych otrzymywanych przez Bibliotekę 
i notowanych przez Katalog centralny Biblioteki 
narodowej. Opracowano 21 nowych rekordów 
bibliograficznych tytułów czasopism i zasobów 
do katalogu elektronicznego w systemie biblio-
tecznym MaK, w formacie Marc 21. Uaktual-
niono katalog elektroniczny i katalog kartkowy 

Tabela 1. Władze Oddziałów PTB w 2008 roku.

Oddział Data wy-
boru władz Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Skarbnik

Białostocki 29.11.2007 dr Katarzyna 
Kolanko

dr hab. Iwona ciereszko dr Ewa 
Pirożnikow

dr anna Matwiejuk

Bydgoski 31.05.2007 dr inż. Ewa Krasic-
ka-Korczyńska

– dr inż. Tomasz 
Stosik

dr inż. anna K. 
Sawilska

Gdański 31.05.2007 dr hab. prof. UG 
jacek Herbach

dr Martin Kukwa dr Monika 
Badura

dr Krystyna 
Burkiewicz

Kielecki 31.05.2007 dr renata 
Piwowarczyk

dr janusz Łuszczyński dr anna Łubek dr joanna 
Ślusarczyk

Krakowski 24.05.2007 prof. dr hab. Konrad 
Wołowski

prof. dr hab. ludwik Frey dr Paweł 
Kapusta

dr hab. Krystyna 
Towpasz

lubelski 17.05.2007 dr hab. Marek 
Kucharczyk

prof. dr hab. Elżbieta 
Weryszko-chmielewska

dr joanna 
czarnecka

dr aneta Sulborska

Łódzki 25.06.2007 prof. dr hab. jan 
Siciński

prof. dr hab. Kazimierz 
Marciniak, 
prof. dr hab. Krystyna 
janas
prof. dr hab. Krystyna 
janas

mgr Maria 
jolanta Serwik

dr jacek 
Patykowski

Olsztyński 29.06.2007 prof. dr hab. czesław 
Hołdyński

– dr Elżbieta 
Ejdys

dr Dariusz Kubiak

Poznański 23.05.2007 prof. dr hab. Elżbieta 
Zenkteler

prof. dr hab. Maria 
Wojterska 

dr Sławomir 
Borek

mgr Łukasz Wojtyla 

Skierniewicki 26.04.2007 dr Hanna Bryk dr hab. Krystyna Górecka dr adam 
Marosz

dr ludwika 
Kawa-Miszczak

Szczeciński 30.05.2007 dr hab. agnieszka 
Popiela

dr Marcin Kubus dr Zofia Sotek dr Wojciech 
Kowalski (do 
06.2008), 
dr Małgorzata Puc 
(od 07.2008)

Śląski 26.04.2007 dr hab. adam 
rostański

dr Zbigniew Wilczek dr Katarzyna 
Bzdęga

dr Monika jędrzej-
czyk-Korycińska

Toruński 14.03.2007 dr hab. anna Goc – mgr Dariusz 
Kamiński

dr lucjan rut-
kowski

Warszawski 13.06.2007 prof. jacek 
Zakrzewski

dr Piotr Sikorski dr Małgorzata 
Sułkowska

dr Danuta Solecka

Wrocławski 31.05.2007 dr hab. prof. 
romuald Kosina

dr hab. Ewa Fudali dr agnieszka 
Kreitschitz

lic. adrian Popiel 
(od 13.12.2007)
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czasopism. Oprawiono 3 tytuły czasopism: 
Fragmenta Floristica et Geobotanica, Planta 
Polonica i Wiadomości Botaniczne.

Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 
dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki); tel: 
022 5530532; e-mail: ptb-bibl@biol.uw.edu.pl

II. DZIaŁalnOŚĆ naUKOWa

Polskie Towarzystwo Botaniczne uczestniczy 
w rozwoju nauk botanicznych i upowszechnianiu 
wiedzy botanicznej na skalę ogólnopolską i mię-
dzynarodową. Organizowane sympozja, kon-
ferencje, sesje naukowe, wycieczki terenowe 

oraz regularnie wydawane czasopisma naukowe 
umożliwiają podnoszenie poziomu naukowego 
członków Towarzystwa i służą wymianie myśli 
naukowej.

W roku sprawozdawczym Oddziały i Sekcje 
Towarzystwa wzięły udział w zorganizowaniu 
następujących konferencji, sympozjów i warsz-
tatów naukowych (Tab. 3, 4):

1. VIII Międzynarodowa Konferencja pt. 
„anthropization and Environment of rural Set-
tlements – Flora and vegetation in a changing 
landscape”, Katowice, 30.06–2.07.2008. 

Tabela 2. Władze Sekcji PTB w 2008 roku.

Sekcja Data wy-
boru władz Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz

aerobiologiczna 21.05.2005 prof. dr hab. Elżbieta 
Weryszko-chmielewska

dr Idalia Kasprzyk dr Krystyna Piotrowska

Briologiczna 27.04.2007 dr anna rusińska dr hab. Ewa Fudali mgr Mirosław 
Szczepański

Dendrologiczna 25.06.2008 dr jacek Borowski mgr inż. Piotr 
Banaszczak

dr Ewa Zaraś-
januszkiewicz

Fizjologii i Biochemii 
roślin

06.09.2007 prof. dr hab. janusz 
Kępczyński

– –

Fykologiczna vacat od 3.09.2007
Geobotaniki i Ochrony 
Szaty roślinnej

30.05.2006 prof. dr hab. jan roleksa prof. dr hab. jacek 
Herbich
dr Ewa Pirożnikow

dr Magdalena Żywiec

Historii Botaniki 22.05.2007 prof. dr hab. ludwik 
Frey

prof. dr hab. Tomasz 
Majewski

dr Izabela Krzeptowska-
Moszkowicz

Kultur Tkankowych 
roślin

07.09.2006 prof. dr hab. Ewa 
Kępczyńska

dr hab. Barbara Thiem dr Eleonora 
Gabryszewska

lichenologiczna 05.09.2007 dr hab. Urszula Bielczyk dr Maria Kossowska dr robert Kościelniak
Mikologiczna 06.09.2007 prof. dr hab. Maria 

Dynowska
prof. dr hab. Stefan 
Friedrich

dr hab. janusz 
Łuszczyński

- przy Oddz. Łódzkim 20.01.2008 prof. dr hab. Maria 
Ławrynowicz

dr Kazimierz 
Kopczyński

dr Dominika Ślusarczyk

- przy Oddz. Poznańskim prof. dr hab. anna 
Bujakiewicz

– dr Tomasz leski

- przy Oddz. Warszaw-
skim

prof. dr hab. joanna 
Marcinkowska

– dr Krystyna Grzelak

Ogrodów Botanicznych 
i arboretów

06.09.2007 dr Maria lankosz-Mróz dr narcyz Piórecki mgr Elżbieta Melon

Paleobotaniczna 20.04.2007 dr hab. Dorota nalepka dr Barbara Słodkowska dr jadwiga Ziaja
Pteridologiczna 05.09.2007 dr Ewa Szczęśniak – prof. dr hab. Elżbieta 

Zenkteler
Struktury i rozwoju 
roślin

06.09.2007 prof. dr hab. Elżbieta 
Bednarska

dr hab. janusz Kozdój dr joanna leśniewska
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Organizatorzy: Oddział Śląski PTB, Zakład 
Botaniki Systematycznej, Katedra Geobotaniki 
i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. liczba 
uczestników – 62 (w tym 22 gości zagranicz-
nych), liczba referatów – 18, liczba posterów – 
49. celem cyklicznie organizowanej konferencji 
było kontynuowanie istnienia forum współpracy 
pomiędzy badaczami zajmującymi się proble-
mami synantropizacji flor i zbiorowisk roślin-
nych z krajów Europy. Wśród najważniejszych 
tematów dyskutowanych na konferencji były za-
gadnienia związane z przemianami roślinności na 
terenach wiejskich i miejskich; wpływ gatunków 
obcych na florę oraz na zmiany w różnorodności 
biologicznej danego terenu zachodzące pod 
wpływem różnych form antropopresji; zagad-
nienia dynamiki populacji gatunków synantro-
pijnych; stan zachowania gatunków chronionych 
i zagrożonych.

2. Zjazd członków Sekcji Dendrologicznej 
PTB pt. „Dendrologia w badaniach środowiska 
przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego 
– historia, stan obecny oraz wizja przyszłości”, 
Szklarska Poręba, 25–27.06.2008. Organizatorzy: 
Sekcja Dendrologiczna PTB, nadleśnictwo 
Szklarska Poręba, Katedra Przyrodniczych Pod-
staw leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, Karkonoski Park narodowy, Fundacja 
Zakłady Kórnickie, Instytut Dendrologii Pan 
w Kórniku. liczba uczestników – 125, liczba 
referatów – 10, liczba posterów – 42. celem 
Zjazdu była weryfikacja dotychczasowych badań 
środowiska przyrodniczego, jak również okre-
ślenie zadań na przyszłość dla poszczególnych 
ośrodków naukowych. Istotnym elementem 
konferencji była również wymiana wiedzy i do-
świadczeń między specjalistami z Polski i krajów 
ościennych (czech, litwy i Słowacji) z zakresu 
biologii drzew.

Tabela 3. Dane liczbowe Oddziałów PTB w 2008 roku.

Oddział

liczba członków Posiedzenia /liczba/ * Konferencje /liczba/
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Białostocki 20 b.d. 0 b.d. 1 0 – 5 2 62 2 10 0 60
Bydgoski 25 b.d. 0 1 2 1 – 5 5 52 0 0 0 0
Gdański 58 1 0 4 0 15 – 4 4 94 0 0 0 0
Kielecki 28 b.d. 0 2 1 0 – b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Krakowski 155 4 3 36 3 1 – 22 22 604 0 0 0 0
lubelski 86 1 0 10 0 2 – 11 11 287 1 14 0 50
Łódzki 105 2 2 7 1 0 3 2 2 39 0 0 0 0
Olsztyński 44 1 0 6 2 1 – 5 5 153 2 837 800 837
Poznański 185 3 0 b.d 5 1 – 9 9 154 0 0 0 0
Skierniewicki 36 2 0 6 0 2 1 7 6 114 0 0 0 0
Szczeciński 50 1 0 5 0 0 1 5 6 84 2 b.d. b.d. 45
Śląski 72 1 1 b.d. 5 1 – 9 6 116 1 18 49 62
Toruński 47 2 0 10 0 0 – b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Warszawski 235 6 0 b.d. 1 4 3 8 7 205 0 0 0 0
Wrocławski 98 1 1 21 16 1 – 7 7 190 4 34 16 262
raZEM: 1244 30 17 108 37 29 8 99 92 2154 12 913 865 1316

* – konferencje, zjazdy, ogólnopolskie lub międzynarodowe spotkania zorganizowane przez członków Oddziałów PTB
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3. II Ogólnopolska Konferencja Pterido-
logiczna pt. „Zasoby paprotników w Polsce i moż-
liwości ich ochrony”, Wrocław, 17–19.09.2008. 
Organizatorzy: Sekcja Pteridologiczna i Oddział 
Wrocławski PTB, Instytut Biologii roślin Uni-
wersytetu Wrocławskiego. liczba uczestników 
– 76; liczba referatów – 18, liczba posterów – 11. 
celem konferencji było omówienie zagadnień 
dotyczących aktualnej wiedzy, biologii, zagrożeń 
i możliwości ochrony rzadkich okazów paproci 
na terenie Polski. Szczególną uwagę poświęcono 
gatunkom krytycznie zagrożonym i ich czynnej 
ochronie zgodnie z europejskimi konwencjami 
i strategią ochrony zagrożonych gatunków roślin: 
zachowaniu i kształtowaniu siedlisk, ochronie 
in situ i ex situ, hodowli zachowawczej i moż-
liwości reintrodukcji oraz restytucji wymiera-
jących taksonów oraz bankom genów. Istotną 
częścią konferencji była dwudniowa sesja tere-
nowa poświęcona gatunkom paprotników wystę-
pującym w Polsce wyłącznie na Dolnym Śląsku, 
wysoko wyspecjalizowanym i przez to silnie za-
grożonym, jednocześnie niezwykle trudnym do 
zabezpieczenia.

4. Sesja naukowa Sekcji Paleobotanicznej 

PTB pt. „Fosylne i subfosylne szczątki roślin 
w rejonie Górnego Śląska”, Zabrze, 12.04.2008. 
Organizatorzy: Sekcja Paleobotaniczna PTB 
i Komitet Badań czwartorzędu Pan. liczba 
uczestników – 50, liczba referatów – 16. celem 
konferencji było pogłębienie wiedzy paleobo-
taników w zakresie pełnego okresu dziejów 
Ziemi, poprzez zwiedzanie naturalnych miejsc 
depozycji i ekspozycji szczątków roślinnych 
(np. w kopalniach, odkrywkach, muzeach) oraz 
integracja środowiska paleobotaników polskich, 
bez względu na okres geologiczny, jakim się zaj-
mują.

5. X Dni alergii Pyłkowej w Krakowie, 
Kraków, 30–31.05.2008. Współorganizator – 
Sekcja aerobiologiczna PTB. liczba uczest-
ników – 80, liczba referatów – 21. Program 
konferencji obejmował prezentacje wyników 
badań oraz referaty plenarne. Tematyka: moni-
toring powietrza pod względem pyłków roślin 
i zarodników grzybów, zawartość plech poro-
stów w powietrzu oraz pyłku roślin w miodach; 
omówienie wyników badań epidemiologicznych 
doty czących częstości występowania chorób 
alergicznych w Polsce.

Tabela 4. Dane liczbowe Sekcji PTB w 2008 roku.

Sekcja liczba 
członków

Spotkania sekcyjne, w tym zjazdy, konferencje, warsztaty 
zorganizowane przez Sekcje PTB /liczba/

spotkań uczestników referatów posterów
agrobiologiczna 22 3 80 23 –
Briologiczna 27 1 24 4 4
Briologiczna przy Oddziale Poznańskim 126 7 0
Dendrologiczna 115 1 125 10 42
Fizjologii i Biochemii roślin 267 1 b.d. 15 b.d.
Fykologiczna 87 b.d. b.d. b.d. b.d.
Geobotaniki i Ochrony Szaty roślinnej 440 1 67 4 -
Historii Botaniki 37 b.d. b.d. b.d. b.d.
Kultur Tkankowych roślin 40 2 b.d. b.d. b.d.
lichenologiczna 55 2 27 11 6
Mikologiczna 68
Mikologiczna przy Oddziale Poznańskim 19 10 39 10 0
Ogrodów Botanicznych i arboretów 65 1 50 0 0
Paleobotaniczna 50 1 50 16 0
Pteridologiczna 28 1 76 18 11
Struktury i rozwoju roślin 87 9 225 14 24
raZEM: 1388 34 789 132 87
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6. XXIII Zjazd lichenologów w Polsce 
pt. „Ostoje porostów w Polsce”, Karpacz, 16–
21.09.2008. Organizatorzy: Oddział Wrocławski 
PTB, Instytut Biologii roślin, Zakład Bioróżno-
rodności i Ochrony Szaty roślinnej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. liczba uczestników – 30, 
liczba referatów – 12, liczba posterów – 5. celem 
spotkania była analiza stanu rozmieszczenia 
ostoi rzadkich porostów na terenie Polski, ich 
zagrożenia oraz perspektyw ochrony.

7. X wyprawa przyrodniczo-krajoznawcza 
Sekcji Ogrodów Botanicznych i arboretów PTB 
na Korsykę pt. „Przyroda Korsyki i ogrody bota-
niczne wybrzeża Morza liguryjskiego”, Korsyka, 
20.04–4.05.2008. Organizator: Sekcja Ogrodów 
Botanicznych i arboretów PTB. liczba uczest-
ników – 50.

8. Warsztaty Sekcji Briologicznej PTB pt. 
„Zróżnicowanie brioflory borów i torfowisk 
Puszczy noteckiej”, Mierzyn, 1–4.05.2008. 
Organizatorzy: Sekcja Briologiczna PTB, Uni-
wersytet im. a. Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nadleśnictwo 
Międzychód. liczba uczestników – 26.

9. Ogólnopolskie seminarium Sekcji Geobo-
taniki i Ochrony Szaty roślinnej pt. „antropo-
geniczne przemiany szaty roślinnej – kierunki 
i perspektywy badań”, Wrocław, 09.05.2008. Or-
ganizatorzy: Oddział Wrocławski PTB, Instytut 
Biologii roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. 
liczba uczestników – 67, liczba referatów – 
4. celem spotkania była dyskusja poświęcona 
problemom przemian antropogenicznych szaty 
roślinnej.

10. 37 Białowieskie Seminarium Geobota-
niczne pt. „Wykorzystanie dawnych zdjęć fi-
tosocjologicznych i innych opisów roślinności 
w badaniach nad jej przemianami”, Białowieża, 
18–20.11.2008. Współorganizator – Oddział Bia-
łostocki PTB. liczba uczestników – 60, liczba 
referatów – 10.

11. Ogólnopolskie seminarium pt. „Biologia 
i ekologia populacji roślin: skąd przychodzimy – 
dokąd zmierzamy?” Zwierzyniec, 23–26.06.08. 
Współorganizator – Oddział lubelski PTB. 
liczba uczestników – około 50, liczba referatów 
– 4 referaty wiodące i 10 referatów zgłoszonych 

przez uczestników. Program seminarium obej-
mował m.in. całodzienną sesję terenową na 
roztoczu.

12. Mikrokonferencja PTBEr pt. „Ewolucja 
Komórki roślinnej”, Wrocław, 30.09.2008. Or-
ganizatorzy: Oddział Wrocławski PTB, Instytut 
Biologii roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. 
liczba uczestników – 80, liczba referatów – 
6. celem spotkania było podsumowanie stanu 
wiedzy dotyczącej zagadnień ewolucji komórki 
pod względem jej budowy i funkcjonowania na 
poziomie tkankowym i organizmalnym.

13. Konferencja pt. „Kultury in vitro w fizjo-
logii roślin”, Kraków, 4–5.12.2008. Organiza-
torzy: Sekcja Fizjologii i Biochemii roślin PTB 
oraz Zakład Fizjologii roślin Uniwersytetu rol-
niczego w Krakowie. liczba referatów – 15.

14. Kongres Biochemii i Biologii Komórki, 
Olsztyn, 7–11.09.2008. Współorganizator – Od-
dział Olsztyński PTB. liczba uczestników – 750, 
liczba referatów – 117, liczba posterów – 800.

15. 9th ISSS conference on Seed Biology, 
Olsztyn, 6–11.07.2008. Współorganizator – Od-Współorganizator – Od-
dział Olsztyński PTB. liczba referatów – 87.

16. Międzynarodowe warsztaty botaniczne 
pt. „Dolina Dolnej Odry”, Zatoń, Bielinek, 
8–9.05.2008. Organizatorzy: Oddział Szczeciński 
PTB i Uniwersytet w Greifswald w niemczech. 
liczba uczestników – 25. cel spotkania – po-
znanie szaty roślinnej krawędzi Doliny Dolnej 
Odry.

17. XXVIII conference on Embryology 
Plants, animals, Humans, Wisła, 14–17.05.2008. 
Współorganizator: Sekcja Struktury i rozwoju 
roślin PTB. liczba referatów członków Sekcji: 
9 (w tym 3 referaty plenarne), liczba posterów 
członków Sekcji: 11.

18. Kongres Biochemii i Biologii Komórki, 
Olsztyn, 7–11.09.2008. Współorganizator: 
Sekcja Struktury i rozwoju roślin PTB. liczba 
referatów członków Sekcji: 1, liczba posterów 
członków Sekcji: 13.

19. Seminarium „rewolucja kwantowa” 
w technikach fluorescencyjnych, Toruń, 
20.02.2008. Współorganizatorzy: Sekcja Struk-
tury i rozwoju roślin PTB, UMK Toruń. cel 
– zapoznanie uczestników ze stosowanymi 
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w badaniach biologicznych technikami fluore-
scencyjnymi tj. z użyciem klasycznych fluoro-
chromów oraz tzw. kropek kwantowych. liczba 
uczestników: 108.

20. Warsztaty naukowe nuPaGE – elektro-
foreza białek bez artefaktów oraz „rewolucja 
kwantowa” w technologii Western Blotting, 
Toruń, 11–12.06.2008. Współorganizatorzy: 
Sekcja Struktury i rozwoju roślin PTB, UMK 
Toruń. cel: praktyczne zapoznanie uczestników 
z najnowszymi technikami Western Blottingu 
oraz immunocytochemii. liczba uczestników 
– 56.

21. Sesja Pharmaceutical plant biotechnology 
w ramach kongresu: Eurobiotech 2008 – central 
European congress of life Sciences, Kraków, 
17–19.10.2008. Współorganizator: Sekcja Kultur 
Tkankowych roślin PTB.

22. XXXVIII Spotkanie European Society for 
new Methods in agricultural research, Kraków, 
27–31.08.2008. Współorganizator: Sekcja Kultur 
Tkankowych roślin PTB, Sekcja Fizjologii 
i Biochemii roślin PTB. cel: prezentacja Wy-
działu Ogrodniczego Uniwersytetu rolniczego w 
Krakowie dla Working Group 4 – Plant genetics, 
breeding and physiology – zapoznanie członków 
grupy roboczej z pracą jednostek Wydziału sto-
sujących metody kultur in vitro i metody mo-
lekularne.

23. Warsztaty terenowe pt. „Zasoby miko-
logiczne Drawskiego Parku Krajobrazowego” 
(w ramach cyklu pt. „Spotkania Parkowe”), 
Drawski Park Krajobrazowy, 12.09.2008. Or-
ganizatorzy: Szczeciński Oddział PTB, Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego 
i Ińskiego w Złocieńcu. liczba uczestników – 
20.

24. Warsztaty terenowe pt. „Grzyby Puszczy 
noteckiej”, 28.08.2008. Organizatorzy: Sekcja 
Mikologiczna przy Oddziale Łódzkim PTB, 
Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna. liczba 
uczestników – 25.

Konferencje i sympozja umożliwiają wy-
mianę poglądów, wiedzy i doświadczenia 
w oparciu o badania własne i najnowsze pro-
blemy naukowe. Pozwalają na śledzenie postępu 

w różnych dziedzinach nauk, które skupia Pol-
skie Towarzystwo Botaniczne. Szczególną okazją 
do wymiany poglądów naukowych w dziedzinie 
synantropizacji szaty roślinnej była VIII Między-
narodowa Konferencja pt. „anthropization and 
Environment of rural Settlements – Flora and 
vegetation in a changing landscape” w Katowi-Katowi-
cach. Obradowano w 5 sesjach tematycznych: 
„chosen aspects of synanthropisation”, „Survey 
on synanthropic flora and vegetation”, „The alien 
species in floras”, „anthropogenic changes in 
rural landscape”, „Urban habitats and its flora 
and vegetation”. W ramach Konferencji odbyła 
się terenowa sesja naukowa, obejmująca pro-
blematykę antropogenicznych zmian w szacie 
roślinnej wybranych terenów Wyżyny Krakow-
sko-częstochowskiej.

Spotkania sekcyjne, warsztaty i seminaria 
terenowe służą rozwijaniu poglądów, zaszcze-
pianiu pasji naukowych, pogłębianiu wiedzy 
studentów i młodych naukowców. Prowadzone 
są przez wybitnej klasy specjalistów przekazu-
jących aktualną wiedzę w połączeniu z jej prak-
tycznym wykorzystaniem. Przykładem takich 
naukowo-edukacyjnych spotkań są terenowe 
seminaria i warsztaty organizowane cyklicznie 
przez członków Sekcji Ogrodów Botanicznych 
i arboretów, Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty 
roślinnej oraz Sekcji Briologicznej, Pteridolo-
gicznej i Dendrologicznej. Ogólnopolski Zjazd 
członków Sekcji Dendrologicznej PTB odbył 
się w Szklarskiej Porębie, a jego tematem była 
„Dendrologia w badaniach środowiska przyrod-
niczego oraz dziedzictwa kulturowego – historia, 
stan obecny oraz wizja przyszłości”. W pro-
gramie Zjazdu znalazły się: sesja plenarna z 2 
wykładami, sesja referatowa z 8 wystąpieniami, 
sesja posterowa, zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Sekcji oraz sesja terenowa w arboretum 
Instytutu Botaniki czeskiej akademii nauk 
w Průhonicach oraz Ogrodu Dendrologicznego 
Instytutu roślin Ozdobnych. Obrady były po-
święcone m.in. pamięci wybitnego polskiego 
dendrologa prof. dr hab. Władysława Bugały, 
zmarłego 16 czerwca 2008 r.

W roku 2008 podczas 99 lokalnych spo-
tkań zorganizowanych przez Oddziały PTB 
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wygłoszono 92 referaty. W spotkaniach w sumie 
wzięły udział 2154 osoby. Uczestnikami spotkań 
byli nie tylko naukowcy i członkowie PTB, ale 
również miłośnicy przyrody, uczniowie, na-
uczyciele, studenci i sympatycy Towarzystwa. 
Tematyka spotkań była bardzo różnorodna i za-
leżała od specjalizacji i przynależności sekcyjnej 
członków, poszczególnych Oddziałów PTB.

Poniżej podano tematy poruszane na posie-
dzeniach poszczególnych Oddziałów:

Oddział Białostocki: 
04.07.2008 – rzeźba i gleby Puszczy Kny-
szyńskiej i okolic na zdjęciach ze skaningu 
laserowego oraz w krajobrazie – seminarium 
terenowe współorganizowane z Białostockim 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Glebo-
znawczego. Uczestnicy seminarium zapoznali 
się z zasadą działania i efektami skaningu 
laserowego powierzchni terenu przy pomocy 
urządzenia lIDar, a także możliwościami 
wykorzystania go w leśnictwie. Wysłuchali 
referatów na temat geomorfologii i genezy 
Puszczy Knyszyńskiej, przeobrażeń środo-
wiska przyrodniczego rezerwatu „Gorbacz”, 
jak również technologii wydobycia torfu i re-
kultywacji wyrobisk potorfowych na przykła-
dzie kopalni torfu IMSZar,
25.11.2008 – aktualne tendencje w rozwoju 
produkcji i spożycia żywności w Polsce, 
liczba uczestników – 27,
18.12.2008 – Po co roślinom żubr?, liczba 
uczestników – 35.

Oddział Bydgoski:
17.01.2008 – Zróżnicowanie genetyczne 
drzew, liczba uczestników – 15,
17.03.2008 – roślinność kserotermiczna re-
gionu Kujawsko-Pomorskiego, liczba uczest-
ników – 7,
03.06.2008 – Sesja terenowa pt. „Łąki trzę-
ślicowe” (Dolina noteci), liczba uczestników 
– 7,
16.10.2008 – Pakiety przyrodnicze Pro-
gramów rolnośrodowiskowych, liczba 
uczestników – 12,
11.12.2008 – aktualne tendencje w rozwoju 

produkcji i spożycia żywności w Polsce, 
liczba uczestników – 11.

Oddział Gdański: 
24.01.2008 – Fitogeograficzna rola Wisły, 
liczba uczestników – 20,
08.05.2008 – choroby i zaburzenia psy-
chiczne w ziołolecznictwie afrykańskim, 
liczba uczestników – 21,
23.10.2008 – Boliwia i Peru – kraje kon-
trastu, liczba uczestników – 30,
04.12.2008 – Sukuba – miasto stworzone dla 
nauki, liczba uczestników – 23.

Oddział Krakowski: 
10.01.2008 – Mszaki w życiu człowieka – 
czy i jak umiemy je wykorzystywać?
17.01.2008 – Bogowie, bóstwa, demony 
starożytności w nazwach współczesnych 
leków,
24.01.2008 – ryjkowce i rośliny – historia 
pewnego uzależnienia,
28.02.2008 – Flora naczyniowa borów dol-
nośląskich,
06.03.2008 – Ochrona przyrody w au-
stralii,
13.03.2008 – Oszukiwanie, nagradzanie 
i ekonomia – czyli o wybranych aspektach 
zapylania u roślin,
03.04.2008 – Ile jest gatunków Euphrasia 
w Polsce?
10.04.2008 – lecznicze i toksyczne właści-
wości grzybów,
17.04.2008 – apostołowie linneusza,
08.05.2008 – Moje wędrowanie po alpach,
15.05.2008 – Dwa metry nad ziemią. Miko-
ryza przygodnych epifitów,
29.05.2008 – Odporność chwastów na her-
bicydy,
05.06.2008 – Symbiozy porostowe – różno-
rodność związków między grzybami a fo-
tobiontami,
12.06.2008 – Wizyta w Ogrodzie Bota-
nicznym Uj,
09.10.2008 – adaptacje Arabidopsis halleri 
(Brassicaceae) do wysokich stężeń metali 
ciężkich w glebie – badania genetyczne 
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i fenotypowe populacji z Polski połu-
dniowej,
16.10.2008 – O zmienności zbiorowisk 
glonów w stawie Ogrodu Botanicznego Uj,
23.10.2008 – Złożenie kwiatów na grobach 
botaników na cmentarzu rakowickim,
06.11.2008 – Metoda klasyczna i analizy 
totalnego Dna w badaniu różnorodności 
bakterii i grzybów biofilmu naskalnego,
13.11.2008 – Szafranologia,
27.11.2008 – rośliny w heraldyce,
04.12.2008 – Ogródki Królowej Bony na 
Wawelu,
11.12.2008 – roślinność gleb galmanowych 
i jej znaczenie dla zachowania różnorodności 
biotycznej i krajobrazowej terenów pogór-
nicznych.

Oddział lubelski:
17.01.2008 – Bornholm i rugia okiem bota-
nika, liczba uczestników – 29,
28.02.2008 – reakcje roślin bobiku w wa-
runkach stresu ołowiowego modyfikowanego 
selenem, liczba uczestników – 5,
06.03.2008 – Zachodnia Portugalia oczami 
przyrodnika, liczba uczestników – 78,
13.03.2008 – Konfiguracja cytoszkieletu 
w woreczkach zalążkowych wybranych 
gatunków amfi- i apomiktycznych, liczba 
uczestników – 84,
24.04.2008 – Flora glonów strumienia 
Świerszcz i jego dorzecza w roztoczańskim 
Parku narodowym, liczba uczestników – 
17,
15.05.2008 – Bogactwo flory naczyniowej 
rowów melioracyjnych w Poleskim Parku 
narodowym, liczba uczestników – 11,
18.11.2008 – Kwitnienie, nektarowanie i py-
lenie ozdobnych przedstawicieli rodzaju Al-
lium, liczba uczestników – 8,
25.11.2008 – Ogrody botaniczne w Kijowie, 
liczba uczestników – 14,
02.12.2008 – Flora pożytkowa pszczoły 
miodnej na podstawie obrazu pyłkowego pro-
duktów pszczelich, liczba uczestników – 8,
03.12.2008 – Struktury wydzielnicze 

pędu kilku gatunków Hypericum, liczba 
uczestników – 33,
18.12.2008 – Ziemia i życie – co decyduje 
o bioróżnorodności?

Oddział Łódzki:
28.01.2008 – analiza ekspresji genów pod-
czas interakcji Cucumis melo l. z Fusarium 
oxysporum sp. melonis. Wspomnienia ze 
stażu naukowego w Weronie, liczba uczest-
ników – 24.

Oddział Olsztyński:
28.02.2008 – roślinność i grzyby ameryki 
Środkowej – relacja z wyprawy Panama-Ko-
staryka, liczba uczestników – 30,
27.03.2008 – Konsekwencje strategii grzybów 
mikoryzowych i współżyjących z nimi roślin, 
liczba uczestników – 38,
29.05.2008 – Krajobraz alejowy na Warmii 
i Mazurach, liczba uczestników – 29,
19.06.2008 – jarząb brekinia Sorbus tormi-
nalis (l.) crantz (rosaceae) w Polsce – wy-
stępowanie, problemy ochrony i perspektywy 
na przyszłość, liczba uczestników – 12,
2.12.2008 – Sinice – fotosyntetyzujące bak-
terie czy bezjądrowe rośliny? Współczesne 
zasady systematyki sinic, liczba uczestników 
– 44.

Oddział Poznański:
09.01.2008 – Bornholm wzorcowe centrum 
edukacji przyrodniczej, liczba uczestników 
– 23,
19.03.2008 – rola proteaz mitochondrialnych 
w rozwoju roślin, liczba uczestników – 35,
16.04.2008 – Wierzby też korodują – pro-
blem porażenia wierzb przez rdze z rodzaju 
Melampsora, liczba uczestników – 26,
07.05.2008 – rośliny górskie w Ogrodach 
Botanicznych, liczba uczestników – 21,
04.06.2008 – apomiksja – aktualna proble-
matyka badań w zakresie embriologii i gene-
tyki molekularnej, liczba uczestników – 23,
15.10.2008 – chimery roślin użytkowych 
w badaniach podstawowych i w praktyce,
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21.10.2008 – BGBM – a great place for 
botany,
12.11.2008 – nowe kierunki w badaniach 
roślin mięsożernych,
13.12.2008 – Bakterie jako czynniki biolo-
gicznej ochrony roślin przed chorobami.

Oddział Skierniewicki:
12.02.2008 – Głożyna (Zizyphus jujuba) 
– roślina lecznicza (Okienko botaniczne), 
Pożyteczny i piękny świat grzybów, liczba 
uczestników – 25,
13.05.2008 – chimery roślin użytkowych 
w badaniach i praktyce, liczba uczestników 
– 29,
29.09.2008 – zebranie Zarządu Oddziału 
Skierniewickiego PTB,
28.10.2008 – relacja z IV Konferencji na-
ukowo-Technicznej pt. Zieleń Miejska 
– naturalne Bogactwo Miasta (Toruń, 
9–11.10.2008) oraz referat pt. lasy, drzewa 
i krajobrazy chin Środkowych, liczba uczest-
ników – 23,
04.11.2008 – Hodowla roślin ogrodniczych 
– „Twelfth Eucarpia Symposium on Fruit 
Breeding and Genetics”, Zaragoza, 16–20 
September 2007, liczba uczestników – 10,
18.11.2008 – Prof. Szczepan aleksander Pie-
niążek we wspomnieniach prof. augustyna 
Miki, liczba uczestników –13,
09.12.2008 – Produkcja roślin ozdobnych 
w chinach i w prowincji Fujian; Ogrody 
chińskie – ponadczasowa tradycja, liczba 
uczestników – 14.

Oddział Szczeciński:
28.02.2008 – Formy edukacji ekologicznej, 
liczba uczestników – 11,
13.03.2008 – rodzaj Elatine l. na świecie 
– wspomnienia z pobytu w Kew Herbarium, 
liczba uczestników – 21,
10.04.2008 – Źródliskowe solniska z so-
lirodem w Dorzeczu Parsęty: zagrożenia 
i perspektywy ochrony, liczba uczestników 
– 18,
16.10.2008 – Przejawy zniszczeń założeń 
ogrodowych i parkowych w województwie 

zachodniopomorskim oraz możliwości 
działań konserwatorskich; aleje przydrożne 
jako charakterystyczny element krajobrazu 
Pomorza Zachodniego; liczba uczestników 
– 18,
18.12.2008 – Magia roślin w symbolice 
Świąt Bożego narodzenia, liczba uczest-
ników – 16.

Oddział Śląski:
21.02.2008 – Zaburzenia embriologiczne 
u Armeria maritima s.l., Cardaminopsis are-
nosa i Medicago lupulina na terenach poprze-
mysłowych, liczba uczestników – 20,
13.03.2008 – Dar Boga czy zemsta Szatana? 
– rośliny psychoaktywne, halucynogenne 
i narkotyczne, liczba uczestników – 45,
17.04.2008 – Funkcjonowanie pułapek 
u roślin mięsożernych, liczba uczestników 
– 23,
19.04.2008 – Sesja terenowa pt. Wiosna na 
czantorii w Beskidzie Śląskim, liczba uczest-
ników – 15,
02.10.2008 – organizacyjne zebranie Zarządu 
w roku akademickim 2008/2009,
16.10.2008 – Procesy mikroewolucyjne ro-
ślin w warunkach skażonego środowiska na 
przykładzie Viola tricolor l. (sekcja Mela-
nium Ging., Violaceae), liczba uczestników 
– 21,
18.10.2008 – Sesja terenowa pt. jesień 
w Beskidach w zespole przyrodniczo-krajo-
brazowym cygański las w Beskidzie Ślą-
skim,
20.11.2008 – Procesy erozyjne w lasach gór-
skich powodowane zastosowaniem ciężkiego 
sprzętu do eksploatacji lasu – na przykła-
dzie pasma Babiej Góry, liczba uczestników 
– 9,
18.12.2008 – analityczna mikroskopia 
elektronowa w obrazowaniu materii – stan 
obecny i perspektywy.

Oddział Warszawski:
24.01.2008 – Kserotermy Doliny Bugu, 
liczba uczestników – 28,
06.03.2008 – Możliwości renaturalizacji 
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lasów na gruntach porolnych, liczba uczest-
ników – 35,
10.04.2008 – Kurhany jako refugia flory ste-
powej w krajobrazie rolniczym południowej 
Ukrainy, liczba uczestników – 36,
29.05.2008 – Zastosowanie roślin transge-
nicznych w leśnictwie, liczba uczestników 
– 31,
21–22.06.2008 – sesja terenowa pt. Walory 
przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazo-
wego Podlaski Przełom Bugu, liczba uczest-
ników – 23,
23.10.2008 – aktualne problemy występo-
wania borówki czernicy w Polsce, liczba 
uczestników – 9,
20.11.2008 – Tensorowe aspekty wzrostu 
roślin, liczba uczestników – 17,
11.12.2008 – Kwitnące pustynie Kalifornii, 
liczba uczestników – 26.

Oddział Wrocławski:
21.03.2008 – Tajemnice koloru roślin – od 
białej róży do czarnej oliwki, liczba uczest-
ników – 45,
26.03.2008 – Wpływ gospodarki leśnej 
na strukturę zbiorowisk borowych, liczba 
uczestników – 20,
16.04.2008 – Przyroda Parku narodowego 
Mulu (Borneo), liczba uczestników – 28,
14.05.2008 – rzeczywistość wirtualna 
w aotearoa – krainie Długiej Białej chmury, 
liczba uczestników – 39,
11.06.2008 – Przyroda Gór Izerskich, liczba 
uczestników – 20,
26.11.2008 – Tybet – przyroda i ludzie. 
Wrażenia z podróży na Dach Świata, liczba 
uczestników – 25,
03.12.2008 – jizerskie Hory – środowisko 
przyrodnicze, liczba uczestników – 13,
25.10.2008 – sesja terenowa Masyw Ślęży 
– obiekt o szczególnych walorach przyrod-
niczych i kulturowych, liczba uczestników 
– 5.

członkowie sekcji PTB byli organizatorami 
następujących spotkań:

SEKcja aGrOBIOlOGIcZna:

Dwa posiedzenia poświęcone współpracy 
pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce 
i międzynarodowej organizacji Europaean ae-
roallergen network (z siedzibą w Wiedniu): 

31.05.2008 – w Krakowie,
23.06.2008 – w lublinie.

Sekcja Struktury i rozwoju roślin:
16.02.2008 – Zależności fazowe w cyklu 
komórkowym u roślin, cytoszkielet tubuli-
nowy podczas mikrosporogenezy i rozwoju 
komórki generatywnej, Prawidłowa organi-
zacja i dynamika cytoszkieletu aktynowego 
determinuje efektywne zakończenie sperma-
togenezy u zwierząt oraz transport pozbawio-
nych zdolności ruchu komórek plemnikowych 
u roślin wyższych, Konfiguracja cytoszkie-
letu w woreczkach zalążkowych wybranych 
gatunków roślin amfi- i apomiktycznych. 
liczba uczestników – 37.

Sekcja Mikologiczna:
20–22.09.2008 – XVI Ogólnopolska Wy-
stawa Grzybów w Białowieży w ramach 
współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrod-
niczej Białowieskiego Parku narodowego 
zorganizowana przez członków Sekcji z Po-
znania, Warszawy, Łodzi i Krakowa. liczba 
zwiedzających – ponad 1000 osób,
28.02.2008 – roślinność i grzyby ameryki 
Środkowej – relacja z wyprawy Panama-Ko-
staryka (spotkanie w Olsztynie),
27.03.2008 – Konsekwencje strategii grzybów 
mikoryzowych i współżyjących z nimi roślin 
(spotkanie w Olsztynie).

Sekcja Mikologiczna przy Oddziale Łódzkim:
22.02.2008 – Seminarium „Terenowe metody 
badań mikologicznych”,
05.05.2008 – „O znaczeniu badań mikolo-
gicznych w Polsce” w powiązaniu z pre-
zentacją checklist Basidiomycetes autorstwa 
prof. W. Wojewody,
14–24.09.2008 – Wycieczka dla mikologów 
belgijskich z Brukseli: Bagna Biebrzańskie-
Puszcza Białowieska-Bełchatowski Okręg 
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Przemysłowy. liczba uczestników – 8 
osób,
18–29.09.2008 – Mikologiczny obóz stu-
dencki w Skwierzynie (woj. lubuskie) w ra-
mach współpracy z Sekcją Mikologiczną 
Studenckiego Koła naukowego Biologów 
Uniwersytetu Łódzkiego. liczba uczest-
ników – 10 (w tym 3 członków Sekcji Mi-
kologicznej PTB),
04.11.2008 – Seminarium mikologiczne 
„las i jego tajemnice” połączone z wystawą 
i konkursem fotograficznym (zajęcia cało-
dzienne) dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 162 w Łodzi. liczba uczestników – ponad 
100 osób,
Wrzesień – październik 2008 – seria jesien-
nych spotkań weekendowych połączonych 
z wyjściem do lasu, zbieraniem i omawia-
niem zebranych grzybów. liczba uczest-
ników – 10–20 osób.

Sekcja Mikologiczna przy Oddziale Poznań-
skim:

16.01.2008 – chronione i zagrożone gatunki 
grzybów wielkoowocnikowych w Parku Kra-
jobrazowym im. Gen. D. chłapowskiego,
27.02.2008 – cechy morfologiczne, skład 
chemiczny i wartości lecznicze boczniaka 
ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) w za-
leżności od podłoża,
12.03.2008 – relacja między trawami a grzy-
bami endofitycznymi: nowe fakty i hipo-
tezy,
16.04.2008 – Badania nad śluzowcami (My-
xomycota) – problemy i perspektywy,
07.05.2008 – Stan wiedzy o grzybach zoo-
sporowych.

Sekcja Mikologiczna przy Oddziale Warszaw-
skim:

17.01.2008 – Wykorzystanie metody kla-
sycznej i molekularnej do określania zbio-
rowisk grzybów, Życie i działalność naukowa 
prof. dr hab. aliny Skirgiełło, Wspomnienie 
o działalności i osiągnięciach pani prof. dr 
aliny Skirgiełło. Komunikaty o tematyce 
Zjazdu Polskiego Botanicznego w Szczecinie 

we wrześniu 2007 oraz dyskusja na temat 
możliwości działania Sekcji,
28.05.2008 – Związki mikoryzowe mo-
drzewia europejskiego, Grzyby chitynofilne 
występujące w jeziorach augustowskich,
06.11.2008 – sesja terenowa Instytutu Badań 
leśnictwa, Sękocin koło Warszawy.

III. WSPÓŁPraca naUKOWa Z TOWarZySTWaMI 
I OrGanIZacjaMI na TErEnIE KrajU

członkowie Oddziałów i Sekcji Towarzy-
stwa prowadzą stałą lub okresową współpracę 
z wieloma organizacjami oraz towarzystwami 
na terenie kraju. Współpracują z placówkami 
naukowymi, zarządami obszarów chronionych, 
z władzami lokalnymi i ogólnopolskimi, z funda-
cjami, kołami naukowymi i klubami, kształtując 
świadomość w zakresie ochrony środowiska oraz 
wspierając edukację młodzieży i ich nauczycieli. 
Wielu członków PTB wchodzi w skład zespołów 
i komisji, np. Komitetu Badań naukowych Bo-
taniki Pan, Ochrony Przyrody Pan, Badań Po-
larnych Pan, Fizjologii, Genetyki i Olimpiady 
Biologicznej itp., pełniąc funkcję recenzentów 
oraz przewodniczących. W organizacjach rzą-
dowych i pozarządowych zajmują ważne stano-
wiska, wchodząc w skład zarządów i rad. jako 
biegli biorą udział w wydawaniu różnych eks-
pertyz i opinii. Współpracując z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, prowadzą konsultacje, 
inwentaryzacje przyrodnicze i plany ochrony.

Współpraca PTB z licznymi towarzystwami 
i placówkami działającymi na terenie kraju wy-
kracza poza środowisko polskich botaników, mi-
kologów i lichenologów. Poniższy wykaz dotyczy 
instytucji, z którymi współpracują członkowie 
Oddziałów i Sekcji Towarzystwa. Pominięto 
w nim placówki naukowe (uczelnie, instytuty 
i zakłady), których działalność statutowa obej-
muje botanikę, mikologię i lichenologię.

1. agencja artystyczna art Media w Gdyni 
– Sekcja Mikologiczna

2. Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej, In-
stytut chemii Przemysłowej w Warszawie – Od-
dział Skierniewicki
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3. Bolimowski Park Krajobrazowy – Oddział 
Skierniewicki

4. Bydgoskie Towarzystwo naukowe – Od-
dział Bydgoski

5. centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska w Katowicach – Oddział Śląski, Sekcja 
Pteridologiczna

6. częstochowskie Towarzystwo naukowe 
– Oddział Łódzki

7. Europejskie Stowarzyszenie roślin Strącz-
kowych – Oddział Olsztyński

8. Federacja Europejskich Towarzystw Bio-
logii roślin (FESPB) – Oddziały: Białostocki, 
Olsztyński

9. Federacja Europejskich Towarzystw Fi-
zjologii roślin – Oddział Krakowski

10. Gdańskie Towarzystwo naukowe – Od-
dział Gdański

11. Instytut archeologii i Etnologii Pan Od-
dział Wrocław – Oddział Wrocławski

12. Instytut archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego – Oddział Wrocławski

13. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych w Katowicach – Oddział Śląski

14. Iński Park Krajobrazowy – Oddział 
Szczeciński

15. Karkonoski Park narodowy – Sekcja 
Pteridologiczna

16. Komitet Badań czwartorzędu Pan – Od-
dział Białostocki

17. lasy Państwowe (regionalne dyrekcje na 
terenie Wielkopolski) – Oddziały: lubelski, Po-
znański, Szczeciński, Sekcja Pteridologiczna

18. liga Ochrony Przyrody – Oddziały: lu-
belski, Szczeciński, Skierniewicki, Łódzki

19. lubelskie Koło Pszczelarzy – Oddział 
lubelski

20. lubelskie Towarzystwo naukowe – Od-
dział lubelski

21. lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne 
– Oddział lubelski

22. Łódzkie Stowarzyszenie „Film – Przy-
roda – Kultura” – Oddział Łódzki

23. Łódzkie Towarzystwo naukowe – Od-
dział Łódzki

24. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie – 
Sekcja Mikologiczna, Oddział Olsztyński

25. Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu 
Wrocławskiego – Oddział Wrocławski

26. Muzeum w częstochowie – Oddział 
Łódzki

27. naukowe Koło Mikrobiologów przy Wy-
dziale Biologii UWM w Olsztynie – Oddział 
Olsztyński, Sekcja Mikologiczna

28. Olsztyński Ośrodek Onkologiczny – Od-
dział Olsztyński, Sekcja Mikologiczna

29. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół nauk 
– Sekcja lichenologiczna

30. Ośrodek Badania alergenów Środowi-
skowych w Warszawie – Oddział lubelski

31. Ośrodek Dokumentacji Fizjograficznej 
Pan – Sekcja lichenologiczna

32. Państwowy Instytut Geologiczny – Od-
dział Wrocławski

33. Park narodowy „Bory Tucholskie” – Od-
działy: Łódzki, Poznański, Toruński

34. Poleski Park narodowy – Oddział lu-
belski

35. Polska asocjacja Ekologii Krajobrazu – 
Oddziały: Białostocki, lubelski

36. Polski Klub Ekologiczny – Sekcja Den-
drologiczna

37. Polski Związek Działkowców – Oddział 
Olsztyński, Sekcja Mikologiczna

38. Polskie Towarzystwo agronomiczne – 
Oddział Bydgoski

39. Polskie Towarzystwo alergologiczne – 
Sekcja aerobiologiczna

40. Polskie Towarzystwo Biochemiczne – 
Oddziały: Białostocki, Olsztyński

41. Polskie Towarzystwo Biologii Ekspe-
rymentalnej roślin – Oddziały: Białostocki, 
lubelski, Łódzki, Olsztyński, Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin

42. Polskie Towarzystwo Biologii Komórki – 
Oddziały: Łódzki, Olsztyński, Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin

43. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne 
– Oddział Olsztyński, Sekcje: aerobiologiczna, 
Mikologiczna

44. Polskie Towarzystwo Ekologiczne 
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– Oddział lubelski, Sekcje: lichenologiczna, 
Mikologiczna

45. Polskie Towarzystwo Entomologiczne – 
Oddział Białostocki

46. Polskie Towarzystwo Epidemiologiczne 
– Oddział Białostocki

47. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne 
– Oddziały: lubelski, Olsztyński, Sekcja Mi-
kologiczna

48. Polskie Towarzystwo Fykologiczne – Od-
dział Bydgoski

49. Polskie Towarzystwo Genetyczne – Od-
działy: lubelski, Olsztyński, Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin

50. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Od-
dział lubelski

51. Polskie Towarzystwo Histochemików 
i cytochemików – Oddział Olsztyński, Sekcja 
Struktury i rozwoju roślin

52. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne 
– Oddziały: Białostocki, Bydgoski, Olsztyński, 
Sekcja Mikologiczna

53. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekolo-
gicznej – Oddział Szczeciński

54. Polskie Towarzystwo lekarskie – Od-
dział Olsztyński, Sekcja Mikologiczna

55. Polskie Towarzystwo leśne – Oddziały: 
Gdański, Łódzki, lubelski, Szczeciński, Sekcja 
Mikologiczna

56. Polskie Towarzystwo limnologiczne – 
Oddziały: Białostocki, Olsztyński

57. Polskie Towarzystwo Łąkarskie – Od-
dział Szczeciński

58. Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne – 
Oddział Olsztyński, Sekcja Mikologiczna

59. Polskie Towarzystwo Miłośników Kak-
tusów – Oddział lubelski

60. Polskie Towarzystwo Miłośników Stor-
czyków – Oddział Szczeciński

61. Polskie Towarzystwo nauk agrotech-
nicznych – Oddział lubelski

62. Polskie Towarzystwo nauk Ogrodniczych 
– Oddziały: lubelski, Olsztyński, Skierniewicki, 
Szczeciński, Sekcja Struktury i rozwoju ro-
ślin

63. Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicz-
nych – Oddział Wrocławski

64. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 
– Oddziały: Białostocki, Olsztyński, Sekcja Mi-
kologiczna

65. Polskie Towarzystwo Przyjaciół nauk 
o Ziemi – Oddział Wrocławski

66. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 
M. Kopernika – Oddziały: Olsztyński, Biało-
stocki, lubelski, Łódzki

67. Polskie Towarzystwo Storczykowe „Or-
chis” – Oddział Szczeciński

68. Polskie Towarzystwo Torfoznawcze – 
Oddział Szczeciński

69. Polskie Towarzystwo Zoologiczne – Od-
dział Białostocki

70. Polskie Towarzystwo Zwalczania chorób 
alergicznych – Sekcja aerobiologiczna

71. Pracowni Zachowania różnorodności 
Biologicznej Górnego Śląska – Oddział Śląski

72. Pracownia Ekofizjologii Ptaków w Ka-
tedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwer-
sytetu Gdańskiego – Oddział Olsztyński, Sekcja 
Mikologiczna

73. Przedsiębiorstwo Geologiczne „Proxima” 
we Wrocławiu – Oddział Wrocławski

74. Przedsiębiorstwo Geologiczne POlGEOl 
S.a. w Warszawie, Zakład w lublinie – Oddział 
lubelski

75. Pszczelnicze Towarzystwo naukowe – 
Oddziały: lubelski, Olsztyński, Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin

76. PTTK – Oddział Szczeciński
77. roztoczański Park narodowy – Oddział 

lubelski
78. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy 

i chorób Płuc w Olsztynie – Oddział Olsztyński, 
Sekcja Mikologiczna

79. Sekcja Biologii Populacji roślin Komi-
tetu Ekologii Pan – Oddział lubelski

80. SITO – Oddział Bydgoski
81. Stowarzyszenie archeologii Środowi-

skowej – Oddział Białostocki
82. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Ogrodnictwa – Oddziały: lubelski, Szcze-
ciński
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83. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów – 
Oddział Białostocki

84. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajo-
brazu Kulturowego Mazur „SaDyBa” – Sekcja 
Dendrologiczna

85. Stowarzyszenie Ochrona Krajobrazu, 
Środowiska naturalnego i Dziedzictwa Kultu-
rowego, Klub SIlESIa – Oddział Wrocławski

86. Stowarzyszenie ratujmy Drzewa – Sekcja 
Dendrologiczna

87. Szczecińskie Towarzystwo naukowe – 
Oddział Szczeciński

88. Szpital MSWia w Olsztynie – Oddział 
Olsztyński

89. Tatrzański Park narodowy – Sekcja Pte-
ridologiczna

90. Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne 
w Bobolicach – Oddział Szczeciński

91. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – Oddział 
Łódzki

92. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Greckiej 
– Oddział Łódzki

93. Towarzystwo roślin Wrzosowatych – 
Oddział Wrocławski

94. Uniwersytet III Wieku – Oddział Szcze-
ciński

95. Warmińsko-Mazurska Izba Pielęgniarek 
i Położnych – Oddział Olsztyński, Sekcja Mi-
kologiczna

96. Wielkopolski Park narodowy – Oddział 
Poznański

97. Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Edu-
kacji Ekologicznej – Oddział Szczeciński

98. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” 
S.a. w Bukownie (Dział Ochrony Środowiska) 
– Sekcja Kultur Tkankowych roślin

99. Zespół Konsultacyjny ds. Programu rol-
no-środowiskowego w Ministerstwie rolnictwa 
i rozwoju Wsi – Oddział Szczeciński

100. Zespół Parków Krajobrazowych Polesia 
– Oddział lubelski

101. Zespół Parków Krajobrazowych Wy-
żyny lubelskiej – Oddział lubelski

102. Zrzeszenie rolników Gospodarujących 
na cennych Przyrodniczo Użytkach Zielonych 
aGrOnaTUra – Oddział Szczeciński

103. Związek Polskich Fotografów Przyrody 
– Oddział lubelski.

IV. WSPÓŁPraca naUKOWa TOWarZySTWa 
Z OrGanIZacjaMI ZaGranIcZnyMI

Międzynarodowa działalność naukowa PTB 
jest realizowana z jednej strony poprzez stałą lub 
okresową współpracę z towarzystwami zagra-
nicznymi, z drugiej zaś poprzez indywidualną 
przynależność członków PTB do federacji to-
warzystw lub międzynarodowych towarzystw 
naukowych, w których często pełnią istotne 
funkcje. Poniżej podano wybrane przykłady 
współpracy Oddziałów i Sekcji z towarzystwami 
zagranicznymi:

 Grupa palinologiczna z Sekcji Paleobo-
tanicznej jest afiliowana przy Międzynarodowej 
Federacji Towarzystw Palinologicznych (Inter-
national Federation of Palynological Societes – 
IFPS) jako Towarzystwo Palinologiczne. Ponadto 
członkowie Sekcji Paleobotanicznej prowadzą 
stałą współpracę z następującymi placówkami: 
association for Environmental archaeology, 
commission International de Microflore du Pa-
leozoique (cIMP), International Organization of 
Palaeobotany.

 Sekcja Struktury i rozwoju roślin 
współpracuje z European Pollen Database.

 Sekcja Kultur Tkankowych roślin jest 
afiliowana przy International association for 
Plant Biotechnology. członkowie Sekcji współ-
pracują z University of British columbia, Faculty 
of land and Food Systems, Botanical Garden 
and centre for Plant research, Kanada.

 Sekcja lichenologiczna współpracuje 
z British lichen Society, american Bryological 
and lichenological Society, Bryological-liche-
nological Section of the czech Botanical Society, 
Bryologisch-lichenologische arbeitsgemeischaft 
für Mitteleuropa, International Symbiosis So-
ciety, nordic lichen Society.

 Oddział Łódzki współpracuje z Ogrodem 
Botanicznym Uniwersytetu P. Safarika w Koszy-
cach (Słowacja).

 Oddział Śląski współpracuje z Interna-
tional association for Plant Taxonomy (IaPT) 



108 Wiadomości Botaniczne 53(1/2). 2009

oraz z International association for Vegetation 
Sciences (IaVS).

 członkowie Sekcji Struktury i roz-
woju roślin współpracują z European Pollen 
Database, z Europejską Grupą charophytologów 
oraz Europejską Federacją Fizjologów roślin 
(FESPP).

 Oddział Szczeciński bierze udział 
w pracach Komisji Helsińskiej (Balic Marine 
Environment Protection commision).

 Oddział Skierniewicki współpracuje 
z międzynarodowym Instytutem Zasobów Ge-
nowych IPGrI.

 Sekcja Dendrologiczna współpracuje 
z Międzynarodowym Towarzystwem Uprawy 
i Ochrony Drzew, niemieckim Towarzystwem 
Przyjaciół cisa oraz niemieckim Towarzystwem 
arboretów.

 Sekcja Ogrodów Botanicznych i arbo-
retów współpracuje z Botanic Garden conserva-
tion International oraz z arbeitsgemeinschaft der 
Technischen leiter Botanischer Gärten.

 Sekcja Briologiczna współpracuje 
z Bryologicko-lichenologicke Sekce (Česka 
Botanicka Společnost). Współpraca polega na 
wzajemnym uczestnictwie w warsztatach tere-
nowych organizowanych przez obie sekcje.

 członkowie Sekcji Mikologicznej 
współpracują z Europejskim Towarzystwem 
Mikologicznym oraz Europejską radą Ochrony 
Grzybów.

 Sekcja Pteridologiczna współpracuje 
z International association of Pteridologists, 
przesyłając informacje o pracach pteridologicz-
nych opublikowanych przez autorów polskich, 
które są następnie zamieszczane w annual re-
view of Pteridological research.

 Sekcja aerobiologiczna współpracuje 
z International association for aerobiology 
(Iaa), European Pollen Information (EPI), Eu-
ropean aeroallergen network (Ean), European 
aeroallergen network z siedzibą w Wiedniu.

 członkowie Oddziałów Skierniewic-
kiego i Warszawskiego współpracują w ramach 
programów międzynarodowych: cOST 631, 
cOST 863, cOST 924, cOST 871, cOST 851, 
cOST E38, projektu EUrEKa 3117.

Osoby reprezentujące Polskie Towarzystwo 
Botaniczne przynależą do przeszło 50 towa-
rzystw zagranicznych i organizacji międzyna-
rodowych (ich wykaz zawarto w sprawozdaniu 
z 2007 r.). Przykłady indywidualnej przynależ-
ności członków PTB do międzynarodowych 
towarzystw naukowych i pełnionych w nich 
funkcji podano poniżej: 

 Botanical Society of japan – dr E. Skó-
rzyńska-Polit z Oddziału lubelskiego (członkini 
towarzystwa),

 British lichen Society – dr a. Zalewska 
z Oddziału Olsztyńskiego (członkini towarzy-
stwa),

 Deutsche Efeu-Gesellschaft, Deutsche 
Fuchsien-Gesellschaft, Deutsche rhododendron-
Gesellschaft – prof. T. nowak, dr M. Mularczyk 
z Oddziału Wrocławskiego (członkowie towa-
rzystwa),

 European aeroallergen network – prof. 
E. Weryszko-chmielewska, dr K. Piotrowska 
z Oddziału lubelskiego (członkinie towarzy-
stwa),

 European association for Bee research 
(EurBee) – dr hab. a. Wróblewska z Sekcji 
Struktury i rozwoju roślin, dr M. Masierowska 
z Oddziału lubelskiego (członkinie towarzy-
stwa),

 European association for research on 
Plant Breeding (EUcarPIa) – prof. K. nie-
mirowicz-Szczytt z Oddziału Warszawskiego, 
Sekcja Struktury i rozwoju roślin (członek to-
warzystwa),

 European council for conservation of 
Fungi – prof. M. Ławrynowicz – reprezentant 
Polski,

 European Mycological association 
(EMa) – 20 osób z Polski, dr I. Kałucka – 
członek Prezydium ZG, prof. M. Ławrynowicz 
– delegat z Polski,

 European Phycological Society – dr K. 
Burkiewicz z Oddziału Gdańskiego (członkini 
towarzystwa),

 European Weed research – prof. a. Do-
brzański z Oddziału Skierniewickiego (członek 
Zarządu Głównego EWr),

 Federation of European Societies of 
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Plant Biology (FESPB) – prof. dr hab. E. Kęp-
czyńska, prof. j. Kępczyński z Oddziału Szcze-
cińskiego, prof. B. Borkowska z Oddziału 
Skierniewickiego (członkowie towarzystwa),

 Federation of European Societies of 
Plant Physiology – dr K. Burkiewicz z Oddziału 
Gdańskiego PTB, dr M. Wójcik, dr E. Skórzyń-
ska-Polit z Oddziału lubelskiego (członkowie 
towarzystwa),

 Gesellschaft für Quelloekologie und 
Quellschutz, niemcy (GfQ) – dr hab. l. Wołejko 
z Oddziału Szczecińskiego (członek towarzy-
stwa),

 International asclepiad Society – Dr G. 
Szymczak z Oddziału lubelskiego (członkini 
towarzystwa),

 International association for Ecology 
(InTEcOl) – dr hab. G. Łaska z Oddziału 
Białostockiego, prof. B. czarnecka z Oddziału 
lubelskiego (członkowie towarzystwa),

 International association for landscape 
Ecology – dr hab. G. Łaska z Oddziału Biało-
stockiego, prof. B. czarnecka, dr P. Sugier z Od-
działu lubelskiego, prof. j. Herbich z Oddziału 
Gdańskiego (członkowie towarzystwa),

 International association for Plant Tis-
s ue culture and Biotechnology (IaPTc&B) – 
prof. dr hab. T. Orlikowska, dr M. Podwyszyńska 
z Oddziału Skierniewickiego (członkowie towa-
rzystwa),

 International association for Vegeta-
tion Science – prof. M. Herbich, prof. j. Herbich 
z Oddziału Gdańskiego (członkowie towarzy-
stwa),

 International association of Sexual 
Plant reproduction research (IaSPrr) – dr 
hab. E. Szczuka (sekretarz generalny IaSPrr) 
oraz prof. r. Śnieżko, prof. j. Bednara, dr hab. 
I. Giełwanowska z Oddziału lubelskiego, Sekcja 
Struktury i rozwoju roślin PTB (członkowie 
towarzystwa),

 International association for Vegetation 
Science (IaVS) – dr hab. a. Popiela, dr hab. 
l. Wołejko z Oddziału Szczecińskiego (człon-
kowie towarzystwa),

 International commision For Plant – 
Bee relationships, nectar Working Group – prof. 

E. Weryszko-chmielewska, dr M. Masierowska 
z Oddziału lubelskiego (członkinie towarzy-
stwa),

 International Dendrology Society – dr 
hab. j. Dolatowaki z Sekcji Dendrologicznej 
(członek towarzystwa),

 International Federation of Palynolo-
gical Societies – prof. T. Kuszell z Oddziału 
Wrocławskiego (członek towarzystwa),

 International Federation of Palynolo-
gical Societies – dr hab. M. Kupryjanowicz z Od-
działu Białostockiego (członek towarzystwa),

 International Mire conservation Group 
(IMcG) – prof. M. Herbichowa, prof. j. Her-
bich z Oddziału Gdańskiego, dr hab. l. Wo-
łejko z Oddziału Szczecińskiego (członek rady 
Głównej),

 International Peat Society (IPS) – prof. 
M. Herbich, prof. j. Herbich z Oddziału Gdań-
skiego, dr D. Drzymulska z Oddziału Białostoc-
kiego (członkowie towarzystwa),

 International Scientific Society of Food, 
agriculture and Environment (ISFaE) – prof. 
a. Basak z Oddziału Skierniewickiego (członek 
towarzystwa),

 International Society for Diatom rese-
arch (ISDn) – prof. a. Witkowski z Oddziału 
Szczecińskiego (wiceprezydent towarzystwa),

 International Society for Horticultural 
Science (ISHS) – prof. a. Basak, prof. a. Do-
brzański, prof. a. Mika, prof. T. Orlikowska, dr 
M. Podwyszyńska, dr D. Sochacki z Oddziału 
Skierniewickiego (członkowie towarzystwa),

 International Society for Seed Science 
(ISSS) – prof. E. Kępczyńska, prof. j. Kęp-
czyński z Oddziału Szczecińskiego (członkowie 
towarzystwa),

 International Union for conservation of 
nature (IUcn) – dr B. jaroszewicz z Oddziału 
Białostockiego (członek towarzystwa),

 japanese Society of Soil Science and 
Plant nutrition – prof. E. Weryszko-chmielewska 
z Oddziału lubelskiego (członkini towarzy-
stwa),

 Międzynarodowe Towarzystwo nauk 
Ogrodniczych (ISHS) – prof. T. lipecki z Od-
działu lubelskiego (członek towarzystwa),
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 Międzynarodowy program Krajów 
nadbałtyckich InTrErrEG B3 – prof. r. Ko-
chanowska z Oddziału Szczecińskiego (koordy-
nator),

 naturbornholm, Dania – dr hab. a. Po-
piela, dr M. Kubus z Oddziału Szczecińskiego 
(członkowie towarzystwa),

 nordic lichen Society – dr a. Zalewska 
z Oddziału Olsztyńskiego (członkini towarzy-
stwa),

 Pollen Monitoring Programme – grupa 
robocza w ramach Komisji Paleoekologii i Ewo-
lucji człowieka (PaHE) Międzynarodowej aso-
cjacji do Badania czwartorzędu (InQUa) – dr 
I. a. Pidek z Oddziału lubelskiego (przewod-
nicząca),

 The Maple Society – prof. j. Tumiło-
wicz, mgr P. Banaszczak z Sekcji Dendrolo-
gicznej (członkowie towarzystwa),

 International Weed Science Society – 
prof. a. Dobrzański z Oddziału Skierniewickiego 
(członek towarzystwa),

 Vegetables networking coordinating 
Group – Umbelliferae – dr T. Kotlińska z Od-
działu Skierniewickiego (wiceprzewodnicząca 
towarzystwa),

 konsultant krajowego zespołu koor-
dynującego projektem Global Environmental 
Facility – dr hab. c. Ślusarski z Oddziału Skier-
niewickiego.

V. DZIaŁalnOŚĆ na rZEcZ OcHrOny 
ŚrODOWISKa PrZyrODnIcZEGO

Działalność na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego jest bardzo ważnym aspektem 
aktywności Towarzystwa. Przejawia się ona 
poprzez zaangażowanie członków w pracach 
na rzecz ochrony przyrody w Polsce. człon-
kowie PTB współpracują z komisjami i komi-
tetami na wszystkich szczeblach administracji 
państwowej. Są członkami rad naukowych 
i społeczno-naukowych obszarów chronionych. 
Udzielają konsultacji jednostkom państwowym 
i organizacjom pozarządowym. Pełnią funkcje 
biegłych do spraw ochrony środowiska. Wyko-
nują ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, 

opracowują plany ochrony rezerwatów przyrody 
oraz listy roślin chronionych. Opiniują także pro-
jekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

członkowie Towarzystwa wchodzą w skład 
licznych organów opiniodawczych i decydują-
cych o ochronie środowiska przyrodniczego:

Instytucje międzynarodowe:
 European Plant Specialist Group – prof. 

Z. Mirek z Oddziału Krakowskiego (członek),
 Scientific Working Group of the Ha-

bitats committee przy Komisji Europejskiej w 
Brukseli – prof. j. Herbich z Oddziału Gdań-
skiego,

 Species Survival commission IUcn 
– prof. Z. Mirek z Oddziału Krakowskiego 
(członek),

 Program Important Plants areas (pro-
gram paneuropejski) – prof. Z. Mirek z Oddziału 
Krakowskiego (krajowy koordynator),

 International Organization of Palaeobo-
tany – dr j. Ziaja z Oddziału Krakowskiego 
(członek).

Instytucje krajowe:
 Fundacja Botaniki Polskiej im. W. Sza-

fera – prof. l. Frey (wiceprzewodniczący rady 
nadzorczej), dr hab. D. nalepka (członek rady), 
prof. K. Wołowski (przewodniczący Zarządu 
Fundacji), prof. B. Godzik z Oddziału Krakow-
skiego (członek Zarządu Fundacji),

 Klub Przyrodników – dr hab. l. Wo-
łejko z Oddziału Szczecińskiego (członek za-
rządu),

 Komisja ds. Planu Ochrony Szczeciń-
skiego Parku Krajobrazowego – dr hab. l. Wo-
łejko z Oddziału Szczecińskiego (członek),

 Komisja Paleogeografii czwartorzędu 
PaU – dr hab. D. nalepka z Oddziału Krakow-
skiego (sekretarz), dr a. Mueller-Bieniek z Od-
działu Krakowskiego (członek),

 Komitet Badań czwartorzędu Pan – dr 
I. Pidek z Oddziału lubelskiego (członek),

 Komisja Utylizacji Odpadów i Ochrony 
Środowiska – prof. S. Wika, dr hab. B. Pa-
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lowski, dr hab. r. ciepał z Oddziału Śląskiego 
(członkowie),

 Komitet Botaniki Pan – prof. Z. Mirek 
(przewodniczący), prof. B. Godzik (sekretarz), dr 
hab. D. nalepka, prof. l. Frey, prof. K. Wołowski 
z Oddziału Krakowskiego, prof. M. Ławryno-
wicz, prof. j. jakubowska-Gabara, prof. j. He-
reźniak z Oddziału Łódzkiego (członkowie),

 Komitet człowiek i Środowisko przy 
Prezydium Pan – prof. r. Olaczek z Oddziału 
Łódzkiego (członek),

 Komitet Ekologii Pan – prof. B. Go-
dzik, prof. j. Holeksa z Oddziału Krakowskiego 
(członkowie),

 Komitet Historii nauki i Techniki Pan 
(przy Wydziale I Pan) – prof. l. Frey z Oddziału 
Krakowskiego (członek),

 Komitet narodowy ds. Współpracy 
z Międzynarodowym Programem IGBP – Global 
change przy Prezydium Pan – prof. B. Godzik 
z Oddziału Krakowskiego (członek),

 Komitet Ochrony Przyrody Pan – prof. 
j. Herbich z Oddziału Gdańskiego i prof. j. Ho-
leksa z Oddziału Krakowskiego (członkowie 
Prezydium), prof. Z. Mirek z Oddziału Krakow-
skiego, prof. M. Ławrynowicz (wiceprzewodni-
cząca) i prof. r. Olaczek z Oddziału Łódzkiego, 
prof. W. Mułenko z Oddziału lubelskiego, dr 
hab. l. Wołejko z Oddziału Szczecińskiego, prof. 
W. Fałtynowicz z Sekcji lichenologicznej, prof. 
j. anioł-Kwiatkowska, prof. W. Fałtynowicz 
z Oddziału Wrocławskiego (członkowie),

 Komitet Sterujący Planta Europa – prof. 
Z. Mirek z Oddziału Krakowskiego (członek),

 liga Ochrony Przyrody – prof. r. 
Olaczek (wiceprzewodniczący Prezydium Za-
rządu Okręgowego w Łodzi), prof. j. Hereźniak 
(członek Zarządu Okręgowego) z Oddziału 
Łódzkiego,

 Międzynarodowe Towarzystwo Fyko-
logiczne – prof. K. Wołowski z Oddziału Kra-
kowskiego (członek),

 Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego – udział wielu członków PTB w panelu 
ds. oceny grantów n-304 – Ekologia i Ochrona 
Przyrody,

 Obywatelska rada ds. Ogrodów – dr j. 
Borowski z Sekcji Dendrologicznej (członek),

 Ośrodek Dokumentacji Fizjograficznej 
Pan – prof. B. Godzik z Oddziału Krakowskiego 
(członek),

 Polskie Towarzystwo Fykologiczne – 
prof. K. Wołowski z Oddziału Krakowskiego 
(członek),

 Polskie Towarzystwo Geologiczne – dr 
j. Ziaja z Oddziału Krakowskiego (członek),

 Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne 
– prof. K. Wołowski z Oddziału Krakowskiego 
(członek),

 Polskie Towarzystwo Przyjaciół nauk 
o Ziemi – prof. B. Godzik z Oddziału Krakow-
skiego (członek Oddziału Krakowskiego),

 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
nauk – Komisja Biologiczna – prof. l. Frey 
z Oddziału Krakowskiego (członek),

 rada Drawieńskiego Parku narodo-
wego – prof. dr hab. j. jasnowska z Oddziału 
Szczecińskiego (członek),

 rada naukowa Babiogórskiego Parku 
narodowego – prof. j. Holeksa z Oddziału Kra-
kowskiego (zastępca przewodniczącego),

 rada naukowa Banku Genów w Ko-
strzycy – prof. j. anioł-Kwiatkowska z Oddziału 
Wrocławskiego (członek),

 rada naukowa Biebrzańskiego Parku 
narodowego – dr B. Matowicka z Oddziału Bia-
łostockiego (członek),

  rada naukowa Drawieńskiego Parku 
narodowego – prof. l. lipnicki z Sekcji liche-
nologicznej (członek),

 rada naukowa Kampinoskiego Parku 
narodowego – prof. r. Olaczek z Oddziału 
Łódzkiego (członek),

 rada naukowa Parku narodowego 
– prof. r. Olaczek z Oddziału Łódzkiego 
(członek),

 rada naukowa Krajeńskiego Parku 
Krajobrazowego – dr M. Korczyński z Oddziału 
Bydgoskiego (członek),

 rada naukowa Muzeum Tatrzańskiego 
im. Tytusa chałubińskiego w Zakopanem – prof. 
Z. Mirek z Oddziału Krakowskiego (członek),
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 rada naukowa Muzeum Ziemi Pan 
w Warszawie – prof. E. Zastawniak z Oddziału 
Krakowskiego (członek),

 rada naukowa Parku narodowego 
Bory Tucholskie – prof. l. lipnicki z Sekcji 
lichenologicznej, prof. M. Ławrynowicz z Od-
działu Łódzkiego (członkowie),

 rada naukowa leśnego Kompleksu 
Promocyjnego Bory Tucholskie – dr E. Kra-
sicka- Korczyńska, dr M. Korczyński z Oddziału 
Bydgoskiego (członkowie),

 rada naukowa Parku narodowego Gór 
Stołowych – prof. K. Pender z Oddziału Wro-
cławskiego (członek),

 rada naukowa Poleskiego Parku na-
rodowego – dr hab. B. lorens, prof. F. Święs 
z Oddziału lubelskiego (udział w pracach rady 
społeczno-naukowej),

 rada naukowa roztoczańskiego Parku 
narodowego – dr hab. B. lorens, prof. F. Święs 
z Oddziału lubelskiego (udział w pracach rady 
społeczno-naukowej),

 rada naukowa Słowińskiego Parku 
narodowego – prof. M. Herbich z Oddziału 
Gdańskiego, prof. W. Fałtynowicz z Sekcji li-
chenologicznej (członek),

 rada naukowa Tatrzańskiego Parku 
narodowego – prof. Z. Mirek z Oddziału Kra-
kowskiego (członek),

 rada naukowa Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Wyżyny lubelskiej – dr hab. M. 
Kucharczyk, dr hab. B. lorens z Oddziału lu-
belskiego (udział w pracach rady społeczno-nau-
kowej),

 rada naukowa Zespołu nadpilickich 
Parków Krajobrazowych – prof. j. K. Kurowski 
z Oddziału Łódzkiego (zastępca przewodniczą-
cego),

 rada naukowa Zespołu Parków Kra-
jobrazowych chełmińskiego i nadwiślańskiego 
– dr M. Korczyński z Oddziału Bydgoskiego 
(członek),

 rada naukowo-Społeczna leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie 
– prof. l. lipnicki z Sekcji lichenologicznej 
(członek),

 rada naukowo-Społeczna leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Puszcza notecka 
– prof. l. lipnicki z Sekcji lichenologicznej 
(członek),

 rada Społeczno-naukowa Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego – prof. W. Fałtynowicz 
z Sekcji lichenologicznej (członek),

 rada Społeczno-naukowa Zespołu Sie-
radzkich Parków Krajobrazowych – prof. j. T. Si-
ciński (zastępca przewodniczącego), prof. r. 
Olaczek, mgr M. Kurzac z Oddziału Łódzkiego 
(członkowie),

 rada Parków Krajobrazowych Doliny 
Dolnej Odry – prof. j. jasnowska z Oddziału 
Szczecińskiego (członek),

 rada Społeczno-naukowa Ińskiego 
Parku Krajobrazowego – dr hab. l. Wołejko 
z Oddziału Szczecińskiego (członek),

 rada Społeczno-naukowa Parku 
Krajobrazowego Puszczy rominckiej – dr a. 
Zalewska z Oddziału Olsztyńskiego i Sekcji li-
chenologicznej (członek),

 rada Społeczno-naukowa Parku Kra-
jobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – dr a. 
Zalewska z Oddziału Olsztyńskiego i Sekcji li-
chenologicznej (członek),

 rada Społeczno-naukowa Szczeciń-
skiego Parku Krajobrazowego – dr hab. l. Wo-
łejko z Oddziału Szczecińskiego (członek),

 rada Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego – mgr M. Machnikowski z Oddziału 
Gdańskiego (członek),

  rada naukowa Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa Śląskiego – prof. S. 
Wika, dr hab. a. rostański z Oddziału Śląskiego, 
prof. j. Hereźniak z Oddziału Łódzkiego (człon-
kowie),

 rada Społeczno-naukowa Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego – prof. l. lipnicki 
z Sekcji lichenologicznej (przewodniczący),

  rada naukowa Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich – prof. j. K. Kurowski 
z Oddziału Łódzkiego (przewodniczący),

 rada naukowa Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego – prof. l. Kucharski (przewod-
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niczący), prof. j. jakubowska-Gabara (zastępca 
przewodniczącego) z Oddziału Łódzkiego,

 Komisja Planu Ochrony przy Dyrekcji 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skier-
niewicach – dr E. Gabryszewska z Oddziału 
Skierniewickiego (przedstawiciel Skierniewic-
kiego Oddziału PTB do prac nad aktualizacją 
planu ochrony Parku),

 Państwowa rada Ochrony Przyrody – 
prof. j. Herbich z Oddziału Gdańskiego, prof. 
M. Ławrynowicz, prof. r. Olaczek z Oddziału 
Łódzkiego, dr hab. l. Wołejko z Oddziału Szcze-
cińskiego (członkowie),

  rada Ekologiczna Miasta i Gminy 
niemcza – prof. T. nowak z Oddziału Wrocław-
skiego (założyciel i przewodniczący),

 regionalny zespół opiniodawczo-do-
radczy przy Dyrektorze regionalnej Dyrekcji 
lasów Państwowych w Katowicach – prof. j. 
Holeksa z Oddziału Krakowskiego (członek ze-
społu),

 rada Miejska w Drezdenku, Komisja 
Ochrony Środowiska – prof. l. lipnicki z Sekcji 
lichenologicznej (wiceprzewodniczący rady, 
członek Komisji),

 Społeczna rada Konsultacyjna d/s 
Zieleni Miejskiej w Łodzi – prof. r. Olaczek 
z Oddziału Łódzkiego (członek),

 Społeczny Zespół ds. Ochrony Terenów 
Zieleni Miasta Szczecina przy Prezydencie 
Miasta Szczecina – prof. r. Kochanowska, dr 
M. Kubus z Oddziału Szczecińskiego (człon-
kowie),

 Stowarzyszenie archeologii Środowi-
skowej – dr hab. D. nalepka z Oddziału Kra-
kowskiego (członek założyciel),

 Stowarzyszenie Kultura i natura im. j. 
G. Pawlikowskiego – prof. Z. Mirek z Oddziału 
Krakowskiego (współzałożyciel i wiceprezes),

 Towarzystwo Badań Przemian Środo-
wiska GEOSFEra – prof. B. Godzik z Oddziału 
Krakowskiego (członek),

 Wojewódzka Komisja ds. Ocen Od-
działywania na Środowisko – dr E. Pirożnikow 
z Oddziału Białostockiego (udział w pracach 
Komisji),

 Wojewódzka Komisja ds. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko w lublinie – dr 
hab. M. Kucharczyk z Oddziału lubelskiego 
(członek),

 Wojewódzka Komisja Ochrony Przy-
rody we Wrocławiu – prof. W. Fałtynowicz, dr 
Z. Kącki z Oddziału Wrocławskiego (człon-
kowie),

 Wojewódzka Komisja Ochrony Przy-
rody w Katowicach – prof. j. Holeksa z Oddziału 
Krakowskiego (członek),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Bydgoszczy – dr M. Korczyński z Oddziału 
Bydgoskiego (członek),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Gdańsku – prof. j. Herbich (wiceprzewodni-
czący), prof. M. Herbach, mgr M. Machnikowski 
(członkowie) z Oddziału Gdańskiego,

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Łodzi – prof. r. Olaczek, prof. l. Kucharski 
z Oddziału Łódzkiego (członkowie),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Gorzowie Wielkopolskim – prof. l. lipnicki 
z Sekcji lichenologicznej (przewodniczący 
rady),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Katowicach – prof. S. Wika (przewodniczący), 
dr j. Parusel (zastępca przewodniczącego) z Od-
działu Śląskiego, prof. j. Hereźniak z Oddziału 
Łódzkiego, dr hab. a. rostański z Oddziału Ślą-
skiego (członkowie),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w lublinie – dr hab. M. Kucharczyk, dr hab. B. 
lorens z Oddziału lubelskiego (członkowie),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Szczecinie – prof. S. Friedrich z Oddziału 
Szczecińskiego (wiceprzewodniczący rady),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
we Wrocławiu – prof. W. Fałtynowicz z Sekcji 
lichenologicznej (członek),

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
– prof. S. Wika z Oddziału Śląskiego (członek 
rady nadzorczej),

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
– prof. l. lipnicki z Sekcji lichenologicznej 
(członek rady nadzorczej),
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 Wojewódzki Zespół Specjalistów ds. 
Uzupełnienia Sieci natura 2000 na terenie Dol-
nego Śląska – dr K. Pender, dr E. Szczęśniak, 
dr Z. Dajdok, dr Z. Kącki z Oddziału Wrocław-
skiego (członkowie),

 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny ds. 
natura 2000 w lublinie – dr hab. M. Kuchar-
czyk, dr hab. B. lorens, dr a. Buczek z Oddziału 
lubelskiego (członkowie),

 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny ds. 
natura 2000 w województwie podlaskim – dr B. 
Matowicka, dr hab. G. Łaska z Oddziału Biało-
stockiego (członek),

 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny 
przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – wy-
konywano ekspertyzy badawcze i raporty oceny 
oddziaływania na środowisko.

Współpraca z organizacjami oraz jednost-
kami mającymi na celu ochronę przyrody i śro-
dowiska:

członkowie PTB uczestniczą w spotkaniach 
konsultacyjnych dotyczących ochrony środo-
wiska przyrodniczego, wykonują ekspertyzy 
i wydają opinie. Biorą udział w tworzeniu strategii 
rozwoju miast, gmin i powiatów, a także w two-
rzeniu planów ochrony rezerwatów i parków kra-
jobrazowych oraz ich monitoringu. Większość 
Oddziałów i Sekcji PTB ściśle współpracuje 
z radami naukowymi Parków narodowych, 
rad społeczno-naukowych parków krajobrazo-
wych i leśnych kompleksów, z wojewódzkimi 
i regionalnymi komisjami ds. ochrony przyrody, 
Wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Wo-
jewódzkich i Miejskich. członkowie Towarzy-
stwa sporządzają plany obszarów chronionych, 
dokonują inwentaryzacji i czynnie uczestniczą 
w realizacji projektów na rzecz ochrony środo-
wiska.

Przykłady współpracy:
 Scientific Working Group of the Ha-

bitats committee (przy Komisji Europejskiej w 
Brukseli) – prof. j. Herbich z Oddziału Gdań-
skiego,

 Klub Przyrodników, life International 

i WFOŚiGW w Gdańsku – prof. M. Herbich, dr 
P. Ćwiklińska, dr a. Budyś z Oddziału Gdań-
skiego (reintrodukcja torfowców na powierzch-
niach poeksploatacyjnych torfu),

 Biebrzański Park narodowy – dr a. Ko-
lanko z Sekcji lichenologicznej (współpraca),

 Biuro Ochrony Środowiska – dr j. 
Borowski, dr E. Zaraś-januszkiewicz z Sekcji 
Dendrologicznej (dobór drzew i krzewów dla 
terenów miejskich Warszawy),

 Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej, In-
stytut chemii Przemysłowej w Warszawie – dr 
c. Ślusarski z Oddziału Skierniewickiego,

 Biuro Urządzania lasu i Geodezji le-
śnej w Brzegu – dr K. Szczepańska z Sekcji 
lichenologicznej (konsultacje w zakresie in-
wentaryzacji przyrodniczej na powierzchniach 
monitoringowych),

 Instytut Ochrony Przyrody Pan 
w Krakowie – dr D. Wołkowycki z Oddziału 
Białostockiego (udział w ogólnopolskim monito-
ringu przyrodniczym gatunków i siedlisk natura 
2000), dr E. Krasicka-Korczyńska z Oddziału 
Bydgoskiego (monitoring terenowy Cypripedium 
calceolus), dr a. Buczek z Oddziału lubelskiego 
(monitoring siedlisk na obszarach natura 2000), 
dr E. Szczęśniak z Oddziału Wrocławskiego (mo-
nitoring siedlisk priorytetowych natura 2000),

 Instytut Ochrony Środowiska w War-
szawie – dr H. ciecierska z Oddziału Olsz-
tyńskiego (udział w wypracowywaniu metod 
biologicznych wg Dyrektywy Unii Europejskiej 
przy Ministerstwie Środowiska),

 Karkonoski Park narodowy – prof. K. 
Kromer, prof. W. Fałtynowicz, dr M. Kossowska, 
dr E. Szczęśniak z Oddziału Wrocławskiego 
(współpraca, m.in. rozmnażanie w warunkach 
in vitro oraz tworzenie stanowisk zastępczych 
i reintrodukcja ginących gatunków, wymienio-
nych w Polskiej czerwonej Księdze),

 Kazimierski Park Krajobrazowy – dr a. 
Dąbrowska, mgr K. rysiak, dr G. Szymczak, dr 
M. czernecki z Oddziału lubelskiego (ochrona 
i zagospodarowanie edukacyjno-przyrodnicze 
muraw kserotermicznych),

  Mazurski Park Krajobrazowy – prof. 
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M. Dynowska z Oddziału Olsztyńskiego (współ-
praca),

 lasy Państwowe – dr K. Pender, dr E. 
Szczęśniak, dr K. Świerkosz, dr Z. Dajdok, dr Z. 
Kącki z Oddziału Wrocławskiego (mapowanie 
siedlisk nieleśnych w ostojach natura 2000), dr 
H. Wójciak z Sekcji lichenologicznej (przygo-
towywanie ekspertyz w zakresie programu na-
tura 2000), prof. r. Olaczek, prof. j. Hereźniak, 
prof. j. K. Kurowski, prof. l. Kucharski, prof. 
j. T. Siciński, dr B. Woziwoda, mgr M. Kurzac 
z Oddziału Łódzkiego (udział w zespołach in-
wentaryzacyjnych gatunków roślin i zwierząt 
mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie 
stanu lasów i prognozowania zmian w ekosys-
temach leśnych),

 lasy Państwowe, regionalna Dyrekcja 
w lublinie i podległe nadleśnictwa – dr H. Wój-
ciak z Oddziału lubelskiego (ekspertyzy, kon-
sultacje),

 lasy Państwowe, regionalna Dyrekcja 
w Szczecinie – prof. j. jasnowska z Oddziału 
Szczecińskiego (konsultowanie planów ochrony 
przyrody w nadleśnictwach w województwie 
zachodniopomorskim),

 lasy Państwowe, nadleśnictwo Bobo-
lice – prof. r. Kochanowska z Oddziału Szcze-
cińskiego (ochrona łąk pełnikowych i nadzór 
nad właściwym użytkowaniem łąk),

 liga Ochrony Przyrody, Zarząd Wo-
jewódzki w Olsztynie – członkowie Oddziału 
Olsztyńskiego PTB (prelekcje, prowadzenie 
wycieczek terenowych),

 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
Dział Przyrody – prof. M. Dynowska z Oddziału 
Olsztyńskiego (współpraca),

 lubuski Klub Przyrodników – dr E. 
Krasicka-Korczyńska, dr M. Korczyński, dr T. 
Stosik z Oddziału Bydgoskiego (udział w pro-
jekcie pt. „Inwentaryzacja roślinności Kseroter-
micznej w regionie Kujawsko-Pomorskim”),

 Ośrodki Doradztwa rolniczego w Mini-
kowie i Przysieku – dr E. Krasicka- Korczyńska, 
dr M. Korczyński z Oddziału Bydgoskiego 
(szkolenia dla doradców rolnośrodowisko-
wych, publikacje: Podręcznik dla doradców 

rolnośrodowiskowych i Obszary natura 2000 
w kujawsko-pomorskiem),

 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w nad-
leśnictwie Kliniska – prof. r. Kochanowska 
z Oddziału Szczecińskiego,

 Park narodowy Gór Stołowych – dr 
E. Szczęśniak, dr K. Świerkosz, prof. W. Ber-
dowski, mgr M. Smoczyk, dr K. Pender, dr G. 
Wójcik, dr E. Panek, dr W. Stojanowska z Od-
działu Wrocławskiego (opracowanie rozdziału 
pt. „Szata roślinna” w książce pt. „Przyroda 
Parku narodowego Gór Stołowych”),

 Polskie Towarzystwo chirurgów Drzew 
– dr M. Kubus z Oddziału Szczecińskiego (stała 
współpraca),

 Stowarzyszenie „człowiek i Przyroda” 
w Suwałkach – dr a. Zalewska z Sekcji liche-
nologicznej (współpraca),

 Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny 
i Pałuk – Oddział Bydgoski (udział w realizacji 
lokalnej Strategii rozwoju gmin powiatu na-
kielskiego),

 Telewizja Polska, Oddział regionalny 
w Szczecinie – dr M. Kubus z Oddziału Szcze-
cińskiego (stała współpraca przy tworzeniu cy-
klicznego programu „Zielonym do góry”),

 Wojewódzka rada Ochrony Przyrody 
w Szczecinie – prof. j. jasnowska z Oddziału 
Szczecińskiego (opiniowanie w sprawach 
ochrony gatunkowej, rezerwatów i innych form 
ochrony powierzchniowej w Województwie Za-
chodniopomorskim),

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – człon-
kowie Sekcji Mikologicznej (opracowywanie 
planów ochrony rezerwatów przyrody),

 Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody: 
Wielkopolski, Łódzki, Dolnośląski – Sekcja Pte-
ridologiczna,

 Wojewódzki Konserwator Przyrody 
w lublinie – dr H. Wójciak z Oddziału lubel-
skiego, Sekcja lichenologiczna (przygotowy-
wanie ekspertyz w zakresie programu natura 
2000),

 Wojewódzki Konserwator Przyrody 
w Olsztynie – członkowie Sekcji Mikologicznej 
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(opracowywanie planów ochrony rezerwatów 
przyrody),

 Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Szczecinie – dr M. Kubus z Oddziału Szcze-
cińskiego (wydawanie opinii i ekspertyz dendro-
logicznych, ocena stanu historycznych założeń 
ogrodowych),

 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska np. w Olsztynie i Szczecinie – człon-
kowie Sekcji Mikologicznej, dr a. Biedunkie-
wicz z Oddziału Olsztyńskiego (współpraca),

 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny ds. 
natura 2000 w województwie podlaskim – dr D. 
Wołkowycki z Oddziału Białostockiego (współ-
praca),

 Zarząd Dróg Krajowych i autostrad – 
dr E. Krasicka-Korczyńska z Oddziału Bydgo-
skiego (opiniowanie przebiegu drogi S-5 przez 
projektowany obszar natura 2000),

 Zespół Parków Krajobrazowych Polesia 
w chełmie – dr a. Buczek z Oddziału lubel-
skiego (prace nad planem ochrony Obszaru na-
tura 2000 chełmskie Torfowiska Węglanowe).

GrOMaDZEnIE, PrZEcHOWyWanIE I WyMIana 
ZaSOBÓW GEnOWycH

Zachowanie bioróżnorodności związane 
z czynną ochroną w połączeniu z informowaniem 
społeczeństwa o stanie zagrożenia gatunków 
flory polskiej aktywnie jest realizowane przez 
członków wielu Oddziałów PTB.

członkowie Oddziału Krakowskiego i Bia-
łostockiego biorą czynny udział w sporządzaniu 
czerwonych ksiąg/list zagrożonych wyginięciem 
roślin. członkowie Sekcji Mikologicznej pracują 
nad czerwoną listą grzybów w Europie oraz nad 
grzybami zagrożonymi i chronionymi w Polsce, 
objętymi programem European council for con-
servation of Fungi. członkowie Sekcji Pteridolo-
gicznej prowadzą monitoring małych populacji 
kilkunastu rzadkich i ginących gatunków paprot-
ników, w różnych regionach kraju. Z inicjatywy 
członków PTB tworzone są nowe ogrody bota-
niczne, które obok roli edukacyjnej i rekreacyjnej 
pełnią funkcję gromadzenia zasobów genowych 
w postaci żywych kolekcji czy banków genów. 
członkowie Oddziału Kieleckiego uczestniczą 

w budowie Ogrodu Botanicznego w Kielcach 
(kontynuacja prac i projektów podjętych w 2006 
roku), a Oddziału Warszawskiego i Śląskiego 
w tworzeniu Ogrodu Botanicznego na Śląsku.

Ochrona ex situ zasobów genowych z wyko-
rzystaniem techniki kultur in vitro realizowana 
jest sukcesywnie przez członków Oddziału 
Wrocławskiego (prof. T. nowak i prof. K. 
Kromer). Opracowywane są warunki rozmna-
żania in vitro, tworzenia stanowisk zastępczych 
i reintrodukcji ginących gatunków rosnących 
na terenie Karkonoskiego Parku narodowego. 
członkowie Oddziału Warszawskiego pracują 
nad wykorzystaniem ciekłego azotu (-196oc) do 
długoterminowego przechowywania materiału 
roślinnego chronionych gatunków paproci (dr 
a. Mikuła). W ramach gromadzenia i wymiany 
zasobów genowych roślin członkowie Oddziału 
Skierniewickiego (dr T. Kotlińska) współpra-
cują z wieloma zagranicznymi placówkami 
naukowymi, co może zaowocować opracowa-
niem podstawowych parametrów katalogowania 
i wymiany materiału roślinnego gromadzonego 
w bankach genów. Banki genów wykorzystujące 
ciekły azot są nowoczesną techniką ochrony ma-
teriału roślinnego, która może stanowić dosko-
nałe uzupełnienie tradycyjnego utrzymywania 
bioróżnorodności w postaci żywych kolekcji np. 
w ogrodach botanicznych.

VI. UPOWSZEcHnIanIE WIEDZy BOTanIcZnEj

Wszystkie Oddziały i Sekcje PTB w ramach 
upowszechniania wiedzy botanicznej wśród mło-
dzieży szkolnej i akademickiej, ich nauczycieli 
oraz sympatyków Towarzystwa, brały czynny 
udział w organizowaniu wykładów, spotkań na-
ukowych, prelekcji, szkoleń, wystaw, olimpiad 
i konkursów biologicznych, sesji i wycieczek te-
renowych oraz pogadanek i poradnictwa, wyko-
rzystując do tego celu wszelkie dostępne formy 
propagowania wiedzy. członkowie uczestniczyli 
w pracach lokalnych i ogólnopolskich fundacji, 
kół naukowych i klubów. Do szerokiego kręgu 
słuchaczy trafiają także dzięki udziałowi w au-
dycjach radiowych i programach telewizyjnych 
oraz zamieszczając artykuły popularno-naukowe 
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na łamach różnych dzienników, czasopism (tę 
działalność praktykuje większość oddziałów) 
oraz w przewodnikach i książkach. Dynamicznie 
funkcjonuje licznie odwiedzany internetowy 
serwis botaniczny Lonicera. Strona interne-
towa PTB jest odzwierciedleniem codziennej, 
aktywnej działalności Oddziałów i Sekcji na-
szego Towarzystwa.

UPOWSZEcHnIanIE WIEDZy WŚrÓD MŁODZIEŻy 
I naUcZycIElI. OlIMPIaDy I KOnKUrSy

członkowie większości Oddziałów PTB biorą 
czynny udział w prowadzeniu licznych szkoleń 
dla nauczycieli gimnazjów i liceów w zakresie 
ochrony środowiska, prelekcji oraz zajęć z eko-
logii i ochrony przyrody dla dzieci i młodzieży, 
prelekcji w zakresie ochrony gatunków roślin 
chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz 
wycieczek i seminariów terenowych dla uczniów 
i nauczycieli. jedną z najczęściej wykorzystywa-
nych form upowszechniania wiedzy botanicznej 
są także olimpiady i konkursy, w których człon-
kowie PTB często zajmują miejsca m.in. jako 
przewodniczący Komisji Olimpiad Biologicz-
nych.

Upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży 
i nauczycieli:

 organizowanie Zielonego Tygodnia 
w Szkole Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy – dr 
B. Paczuska z Oddziału Bydgoskiego (wycieczki 
botaniczne, prezentacje mikroskopowe),

 koordynator Wydziału BinoZ UMcS 
ds. kontaktów z licealnymi klasami profilowa-
nymi w zakresie biologii (okręg lubelski) – dr 
H. Wójciak z Oddziału lubelskiego,

 konsultacje dla nauczycieli szkół lice-
alnych – dr K. Burkiewicz z Oddziału Gdań-
skiego,

 spotkania z nauczycielami i odczyty – 
prof. r. Olaczek, prof. j. Hereźniak, prof. j. T. 
Siciński z Oddziału Łódzkiego,

 prelekcje dla szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych w zakresie ochrony gatunków 
roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem 
– dr M. czarnecki, dr a. Dąbrowska, mgr K. ry-
siak, dr G. Szymczak z Oddziału lubelskiego,

 zajęcia w liceum Ogólnokształcącym 

w Pasłęku – prof. T. Korniak z Oddziału Olsz-
tyńskiego,

  zajęcia edukacyjne pt. „Uczymy się 
mikroskopować” dla III klasy szkoły podsta-
wowej – dr a. Biedunkiewicz z Oddziału Olsz-
tyńskiego,

 wzbogacanie zbiorów botanicznych 
i pomocy dydaktycznych w pracowni przyrody 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie – dr E. 
Ejdys z Oddziału Olsztyńskiego,

 pomoc uczniom i nauczycielom w przy-
gotowaniu prac olimpijskich – dr K. Kolanko, 
dr a. Matwiejuk, dr E. Pirożnikow z Oddziału 
Białostockiego,

 prelekcje w szkołach średnich (Szkoła 
nr 5, Szkoła nr 9 w Krakowie) – członkowie 
Oddziału Krakowskiego,

 wystawy grzybów i prelekcje w szko-
łach – Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi, 
Gimnazjum w Skwierzynie, wycieczki i kon-
kursy mikologiczne dla uczniów szkół w Łodzi, 
Oddział Łódzki, Sekcja Mikologiczna.

Olimpiady i konkursy:
 organizowanie olimpiad biologicznych 

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na po-
ziomie regionalnym – dr hab. B. Kiziewicz, dr 
B. Mazalska, dr M. Orłowska z Oddziału Bia-
łostockiego,

 udział w pracach jury centralnej Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej – dr E. Krasicka-
Korczyńska z Oddziału Bydgoskiego (członek 
jury),

 udział w pracach Okręgowego Ko-
mitetu Olimpiady Biologicznej przy Oddziale 
Gdańskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. M. Kopernika – dr K. Burkiewicz z Oddziału 
Gdańskiego (przewodnicząca Komitetu),

 recenzenci konkursowych prac olimpij-
skich – członkowie Oddziału Krakowskiego,

 udział w organizacji XXVI Konkursu 
Dendrologicznego dla młodzieży szkół ponad-
podstawowych pod hasłem: „Znam drzewa 
i krzewy” – prof. j. T. Siciński, dr j. Kołodziejek, 
dr j. Sieradzki, mgr a. Grzyl z Oddziału Łódz-
kiego,

 organizacja IX Konkursu Dendrolo-
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gicznego w częstochowie wspólnie z Zarządem 
Okręgu lOP w częstochowie – prof. j. Hereź-
niak, dr j. Kołodziejek, dr j. Sieradzki i mgr a. 
Grzyl z Oddziału Łódzkiego,

 udział w pracach Komitetu Okręgo-
wego Olimpiady Biologicznej w Łodzi – prof. 
j. jakubowska-Gabara, prof. j. T. Siciński, dr 
K. Bytniewska, dr M. ruszkiewicz-Michalska 
z Oddziału Łódzkiego,

 udział w pracach Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Biologicznej w Olsztynie – dr hab. I. 
Giełwanowska, prof. UWM (zastępca przewod-
niczącego Komitetu, członek zespołu ocenia-
jącego), dr G. Fiedorowicz (członek zespołu 
oceniającego) z Oddziału Olsztyńskiego.

KOŁa naUKOWE

 opieka nad Kołem naukowym Botaniki 
i Ekologii dla studentów Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego – dr T. Stosik z Oddziału 
Bydgoskiego,

 opieka nad Studenckim Kołem Bo-
taników na Uniwersytecie Gdańskim – dr 
M. Kukwa z Oddziału Gdańskiego (opiekun 
Koła),

 opieka nad Studenckim Kołem na-
ukowym Botaników UWM – obóz naukowy 
przeprowadzony we współpracy Parku Krajobra-
zowego Wysoczyzny Elbląskiej i nadleśnictwa 
Elbląg (28.06–5.07.2008), wykonanie inwenta-
ryzacji flory naczyniowej górnej części Doliny 
Grabianki na Wysoczyźnie Elbląskiej – dr a. 
Zalewska z Oddziału Olsztyńskiego,

 opiekunowie sekcji Studenckiego Koła 
naukowego Biologów UŁ, Oddział Łódzki: 
Sekcja Botaniczna – dr K. Zielińska,Sekcja Mi-
kologiczna – dr I. Kałucka, mgr B. Grzesiak,

 opiekun Koła Ochrony Przyrody UŁ – 
dr j. Sieradzki, Oddział Łódzki.

SZKOlEnIa, POraDnIcTWO, WyKŁaDy, PrElEKcjE 
I WyWIaDy

członkowie PTB brali czynny udział lub byli 
organizatorami szkoleń oraz różnego rodzaju 
prelekcji tematycznych:

 szkolenie pracowników nadleśnictwa 
czarna Białostocka w zakresie rozpoznawania, 

roli i ochrony porostów – dr K. Kolanko z Od-
działu Białostockiego (1.12.2008),

 udział w organizacji VI Podlaskiego 
Festiwalu nauki i Sztuki 26.05–1.06.2008 – dr 
D. Drzymulska, dr K. Kolanko, dr a. Matwiejuk, 
dr j. leśniewska, dr hab. I. ciereszko, dr B. 
Kozłowska-Szerenos z Oddziału Białostockiego 
(prelekcje, warsztaty laboratoryjne i pokazy mul-
timedialne dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych),

 udział w organizacji lubelskiego Fe-
stiwalu nauki – pokazy „Zgadnij co świeci?” 
(22.09.2008) i „Żywe czy martwe? – Tajemnice 
życia i śmierci komórek” (23.09.2008) – mgr M. 
Mroczek-Zdyrska z Oddziału lubelskiego,

 udział w organizacji przedsięwzięć 
o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnym, 
skierowanych do społeczeństwa miasta lublina 
i województwa lubelskiego (współpraca z lu-
belskim Komitetem Planeta Ziemia): wykład 
pt. „Ziemia i życie – co decyduje o bioróżno-
rodności?” z cyklu „10 pytań o Ziemię” – dr 
hab. M. Kucharczyk (18.12.2008); warsztaty pt. 
„Pyłkowe rekonstrukcje roślinności i klimatu” – 
dr I. Pidek (5.06.2008); wystawy fotograficzne 
i konkurs na prezentację multimedialną „Planeta 
Ziemia i jej zagrożenia” – członkowie Oddziału 
lubelskiego (szczegółowe informacje – www.
planetaziemia.umcs.lublin.pl),

 opiniowanie podręczników szkolnych 
zatwierdzanych przez Ministerstwo Edukacji na-
rodowej – dr K. Burkiewicz z Oddziału Gdań-
skiego (rzeczoznawca),

 wykłady dla lubelskiego Uniwersy-
tetu III Wieku: „Przestrzeń i czas w życiu ro-
ślin klonalnych” (23.04.2008) i „Źródła strefy 
krawędziowej roztocza” (26.11.2008) – prof. B. 
czarnecka; „Zachodnia Portugalia oczami przy-
rodnika” (12.11.2008) – dr hab. M. Kucharczyk 
– członkowie Oddziału lubelskiego,

  udział w przygotowaniu projektu 
i imprezy plenerowej pt. „Wianki 2008 – ry-
narzewo” – dr E. Krasicka-Korczyńska z Od-
działu Bydgoskiego (pokaz metod oznaczania 
gatunków roślin),

 wykład „Po co roślinom żubr?” – dr 
B. jaroszewicz z Oddziału Białostockiego 
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(„Spotkania dookoła żubra” organizowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, 
6.05.2008),

 wykład pt. „Pożytki pszczele lubelsz-
czyzny” wygłoszony na zebraniu lubelskiego 
Koła Pszczelarzy (13.01.2008) – prof. Z. Wara-
komska z Oddziału lubelskiego,

 wykład pt. „Programy edukacji ekolo-
gicznej i możliwości ich realizacji w Ogrodzie 
Botanicznym UMcS w lublinie” na seminarium 
edukacyjnym „rola i znaczenie ośrodków eduka-
cyjnych województwa lubelskiego” w Ośrodku 
Dydaktyczno-administracyjnym PPn w Urszu-
linie (16–18.10.2008) – dr a. Dąbrowska z Od-
działu lubelskiego,

  prelekcje w Muzeum Ziemi Szubiń-
skiej: „Dziedzictwo przyrodnicze Pałuk” oraz 
„Gatunki i siedliska natura 2000” – dr E. Kra-
sicka-Korczyńska z Oddziału Bydgoskiego,

 prelekcja „roślinność i klimat w prze-
szłości – rekonstrukcje metoda analizy pył-
kowej” w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu 
im. M. curie-Skłodowskiej (14–15.03.2008) – dr 
I. Pidek z Oddziału lubelskiego,

 analizy pyłkowe miodów krajowych 
i zagranicznych (np. z Ukrainy i Francji) oraz 
oznaczenie pierzgi dzikiej pszczoły Apis dorsata 
z laosu – prof. Z. Warakomska z Oddziału lu-
belskiego,

 wywiady nt. grzybów jadalnych 
(zwłaszcza trufli) i trujących, problemów ochrony 
grzybów dla prasy, radia, a także poradnictwo 
mikologiczne drogą internetową, koresponden-
cyjną i telefoniczną – prof. M. Ławrynowicz, 
Oddział Łódzki,

 bieżące informacje w sezonie owoco-
wania grzybów dla dziennikarzy – dr I. Kałucka, 
Oddział Łódzki,

 wywiady dotyczące grzybów dla „Wia-
domości Uniwersyteckich” (UMcS) pt.: „czarci 
krąg” i „Zagrzybiony świat” – prof. W. Mułenko 
z Oddziału lubelskiego,

 uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„U źródeł Szeszupy” – mgr I. Tałałaj z Oddziału 
Białostockiego.

WycIEcZKI

Wyprawy terenowe to kolejna forma krze-
wienia wiedzy botanicznej, ciesząca się dużą 
popularnością. Tego typu działania edukacyjne 
prowadziły Oddziały: Bydgoski, Krakowski 
i Łódzki:

 wycieczka do źródeł rzeki Gąsawki dla 
młodzieży Szkoły w rynarzewie – dr E. Krasic-
ka-Korczyńska z Oddziału Bydgoskiego,

 wycieczki „Skarpy Ślesińskie” i „Ostrów 
w Pszczółczynie”, dotyczące roślinności ksero-
termicznej – członkowie Oddziału Bydgoskiego 
(kwiecień 2008),

 Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uj 
w Krakowie – członkowie Oddziału Krakow-
skiego,

 Wycieczki – „Zwiedzanie kolekcji ro-
ślinnych oraz mało znanych zakątków Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi” – mgr M. j. Serwik 
z Oddziału Łódzkiego,

 Festiwal nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi 
– organizacja wycieczek: w Parku im. S. Sta-
szica – prof. j. Hereźniak, w Parku im. j. Po-
niatowskiego – prof. j. T. Siciński z Oddziału 
Łódzkiego,

 Obóz studencki – „Inwentaryzacja mi-
kologiczna terenu gminy Skwierzyna” – prof. 
M. Ławrynowicz, mgr B. Grzesiak z Oddziału 
Łódzkiego.

WySTaWy

Upowszechnianiu wiedzy botanicznej sprzy-
jają wystawy o tematyce przyrodniczej, orga-
nizowane przez członków Towarzystwa, takie 
jak: 

 cykliczne wystawy (1–2 w ciągu roku) 
w Instytucie Botaniki Pan i Ogrodzie Bota-
nicznym Uniwersytetu jagiellońskiego w Kra-
kowie – członkowie Oddziału Krakowskiego,

 wystawa porostów i fotografii pt. „nie-
zwykłe, piękne, pożyteczne” (w ramach lu-
belskiego Festiwalu nauki) – dr H. Wójciak 
z Oddziału lubelskiego,

 wystawa storczyków (30.05–1.06.2008) 
– dr G. Szymczak z Oddziału lubelskiego,

 wystawa kaktusów (13–15.06.2008) – 
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dr G. Szymczak, dr M. czernecki z Oddziału 
lubelskiego,

 „Grzyby znane i mniej znane” – wystawa 
w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi – prof. M. 
Ławrynowicz, dr K. Kopczyński z Oddziału 
Łódzkiego.

InTErnETOWE UPOWSZEcHnIanIE WIEDZy 
BOTanIcZnEj

Zainicjowany w 2004 r. przez Oddział Szcze-
ciński internetowy serwis botaniczny „lonicera” 
(www.lonicera.hg.pl), w którym przedstawiane 
są najnowsze odkrycia botaniczne, wydarzenia 
związane z botaniką i ochroną szaty roślinnej 
w kraju i na świecie, cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Serwis zawiera również informacje 
o bieżącej ofercie wydawniczej z zakresu bota-
niki oraz system nawigacji umożliwiającej do-
stęp do naukowych periodyków botanicznych 
(krajowych i zagranicznych) oraz innych stron 
botanicznych. Dotychczas odnotowano przeszło 
97600 odsłon tej strony. Informacje o bieżącej 
działalności PTB zamieszczane są w „Wiado-
mościach Botanicznych” oraz na stronie interne-
towej Towarzystwa (http://ptb.ib-pan.krakow.pl). 
W 2008 roku swoją stronę internetową utworzył 
Oddział Warszawski. Obecnie własne strony in-
ternetowe prowadzą Oddziały: Bydgoski, Po-
znański, Szczeciński i Warszawski, oraz Sekcje: 
Historii Botaniki, Kultur Tkankowych roślin 
i lichenologiczna.

On-line dostępne są obecnie pełne teksty (od 
2000 roku) artykułów publikowanych na łamach 
czasopism wydawanych przez PTB (wejście ze 
strony internetowej PTB).

PUBlIKacjE POPUlarnOnaUKOWE

 Matwiejuk a. 2008. Porosty i ich wła-
ściwości lecznicze. Kosmos 57(1–2): 85–91 – 
Oddział Białostocki,

 Świerubska T., Tałałaj I., Wró-
blewska a., Gałka M. 2008. U źródeł Szeszupy. 
Przewodnik po ścieżce edukacyjnej. Stowarzy-
szenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajo-
brazowego „Kraina Hańczy”, Tortul – Oddział 
Białostocki,

 Mułenko W. 2008. Mykologiczne 

badania terenowe. Przewodnik metodyczny 
(podręcznik). lublin, Wyd. UMcS – Oddział 
lubelski,

 Wójciak H. – publikowanie zdjęć 
w wydawnictwach popularyzujących wiedzę 
przyrodniczą: Multico, książki dla dzieci: „Świat 
grzybów”, „W krainie mchów i paproci”, „Flora 
Polski: atlas roślinności lasów”. Oddział lu-
belski.

VII. DZIaŁalnOŚĆ WyDaWnIcZa

Polskie Towarzystwo Botaniczne prowadzi 
działalność wydawniczą, korzystając z pomocy 
finansowej Ministerstwa nauki i Informatyzacji. 
W 2008 roku ukazały się następujące tomy wy-
dawnictw Towarzystwa:
Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 77 

(zeszyty 1–4) – prof. j. Fabiszewski, redaktor 
naczelny – Oddział Wrocławski,

Acta Agrobotanica vol. 61 (z. 1 i 2) – prof. E. 
Weryszko-chmielewska, redaktor naczelny 
– Oddział lubelski,

Acta Mycologica vol. 43 (z. 1 i 2) – prof. M. 
Ławrynowicz, redaktor naczelny – Oddział 
Łódzki,

Monographiae Botanicae vol. 99 – prof. K. 
czyżewska, redaktor naczelny – Oddział 
Łódzki,

Wiadomości Botaniczne vol. 52 (no. 1/2, 3/4) – 
prof. Z. Mirek, redaktor naczelny – Oddział 
Krakowski,

Rocznik Dendrologiczny vol. 56 – dr hab. j. 
Dolatowski, redaktor naczelny – Oddział 
Warszawski,

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów 
i Zbiorów vol. 17 – dr hab. j. Puchalski, re-
daktor naczelny – Oddział Warszawski.

DZIaŁalnOŚĆ WyDaWnIcZa cZŁOnKÓW ODDZIaŁÓW 
I SEKcjI

Książka jubileuszowa z okazji utworzenia 
Białostockiego Oddziału PTB pt. „różnorod-
ność badań botanicznych – 50 lat Białostockiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
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1958–2008” wydana przez Wydawnictwo Eko-
nomia i Środowisko (179 stron i wkładka z fo-
tografiami) – Oddział Białostocki.

Danielewicz W. (red.), Materiały konferen-
cyjne pt. „Dendrologia w badaniach środowiska 
przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego 
– materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego, Szklarska 
Poręba 25–27 czerwca 2008” (352 stron, 51 ar-
tykułów) – Sekcja Dendrologiczna.

Materiały konferencyjne – II Ogólnopolska 
Konferencja Pteridologiczna, Wrocław 17–
19.09.2008 pt. „Zasoby paprotników w Polsce 
i możliwości ich ochrony” – Sekcja Pteridolo-
giczna.

ciereszko I., Kozłowska-Szerenos B., le-
śniewska j., Siegień I. 2008. Dostosowania roślin 
do niekorzystnych warunków środowiska. W: 
KolanKo K. (red. nauk.), różnorodność badań 
botanicznych – 50 lat Białostockiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958–
2008. Białystok, s. 147–167 – Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin.

VIII. WyrÓŻnIEnIa

W 2008 roku za wybitne prace naukowe 
i upowszechnianie wiedzy botanicznej wyróż-
nienia honorowe przyznano:

prof. Marii HerbicHowej – nagroda Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku za działalność na 
rzecz ochrony środowiska (Oddział Gdański),

prof. róży KocHanowsKiej – Złoty Krzyż 
Zasługi (Oddział Szczeciński),

prof. adamowi Woźnemu – nagroda zespo-
łowa I stopnia rektora UaM (Sekcja Struktury 
i rozwoju roślin).

Halina Galera, anna mikuła


