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III Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB, Wołosate, 6-9 lipca, 2020 

 

Grzegorz J. Wolski, Uniwersytet Łódzki, grzegorz.wolski@biol.uni.lodz.pl 

 

Sekcja Taksonomii Roślin Naczyniowych jest najmłodszą sekcją Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego. Mimo to od 2017 roku cyklicznie organizuje seminaria 

zrzeszające zarówno taksonomów, jak i sympatyków Sekcji z całej Polski. W zeszłym roku 

między 6 a 9 lipca w Wołosatem w Bieszczadzkim Parki Narodowym zorganizowane zostało 

III Seminarium Sekcji, w którym uczestniczyło 17 osób z siedmiu ośrodków naukowych (Ryc. 

1). 

Organizatorem tego spotkania był Józef Mitka (Uniwersytet Jagielloński), który nie 

tylko zaprosił uczestników w jeden z najpiękniejszych regionów Polski, lecz także  pierwszego 

dnia seminarium, prezentując referat „Historia flory Karpat – przegląd zagadnień”, przybliżył 

nam ważne geobotaniczne oraz florystyczne aspekty tego obszaru. Ukazał tym samym zarówno 

piękno, jak i wyjątkowe bogactwo tego regionu. Kolejne referaty ściśle związane z taksonomią 

poruszające istotne ogólnobotaniczne zagadnienia wypełniły cały pierwszy dzień Seminarium. 

Stefan Gawroński wraz z Aliną Stachurską-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) 

zaprezentowali referat „Łąki kwietne Krakowa - dylemat botanika”, wywołując ożywioną 

dyskusję na temat popularnego obecnie sposobu zagospodarowania otwartych przestrzeni w 

miastach. Kolejny wykład „Rewizja taksonomiczna E. greuteri H.Baumann & Künkele 

(Orchidaceae, Neottieae)” zaprezentował międzynarodowy zespoł: Anna Jakubska-Busse, 

Elżbieta Żołubak (Uniwersytet Wrocławski), Marcin Górniak (Uniwersytet Gdański), 

Zbigniew Łobas (Uniwersytet Wrocławski), Spyros Tsiftsis (International Hellenic University, 

Grace) Corina Steiu (Association P.P.V.N.C. Excelsior, Arad, Romania). Autorzy przedstawili 

szczegółową charakterystykę tego taksonu wraz z uwzględnieniem zakresu zmienności 

morfologicznej bazującej na analizie materiału z locus classicus oraz terenu. Następne dwa 

referaty były tematycznie powiązane i dotyczyły taksonomii rodzaju Plagiothecium. Pierwszy 

z nich „Problem "półmechanicznej" typifikacji mchów - historia lektotypifikacji Stereodon 

nemoralis Mitt.” autorstwa Grzegorza J. Wolskiego (Uniwersytet Łódzki), Jarosława Proćkowa 

i Anny Faltyn-Parzymskiej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dotyczył odnalezienia 

części  zaginionej kolekcji J. D. Hookera, która posłużyła autorom do przeprowadzenia 

lektotypifikacji nazwy Stereodon nemoralis Mitt. Drugi referat „Rewizja taksonomiczna 

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger (Plagiotheciaceae, Bryophyta)” znów prezentowany 
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przez Grzegorza J. Wolskiego obejmował wyniki badań zmienności morfologicznej (w tym 

mikromorfologii) i anatomicznej, analizy preferencji ekologicznej, zmiany zasięgu oraz analizy 

taksonomicznej Plagiothecium nemorale sensu lato. Kolejne dwa referaty również były 

tematycznie powiązane i dotyczyły projektu, którego celem jest digitalizacja i udostępnienie 

on-line zasobów herbariów pomorskich. Pierwszy z nich „Zintegrowane wirtualne Herbarium 

Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek 

akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” prezentowany przez 

Agnieszkę Popielę, Annę Zadrogę oraz Andrzeja Łyskę (Uniwersytet Szczeciński) 

przedstawiał założenia, metodykę, sposób wykonania oraz postępy w prowadzonym projekcie. 

Natomiast drugi wygłoszony przez Andrzeja Łyskę pt. „Wykorzystanie głębokiego uczenia 

maszynowego (Deep Learnig) do obróbki danych kolekcji zielnika Herbarium Pomeranicum” 

ukazał nam, jak można wykorzystać wiedzę informatyczną w służbie botaniki. Dodatkowo, jak 

przyznali sam naukowcy ze Szczecina – projekt Herbarium Pomeranicum  po raz pierwszy 

został zaprezentowany na botanicznym zjeździe naukowym. Oba referaty wywołały ożywioną 

dyskusję zarówno na temat losów polskich herbariów, jak i ich roli w naukowej rzeczywistości. 

Kolejne dwa dni wypełniły warsztaty terenowe, podczas których mieliśmy możliwość 

botanizowania w najciekawszych fragmentach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jak i jego 

najbliższej okolicy. Zwiedzaliśmy między innymi: podmokłe łąki w okolicy Wołosatego, 

Terenową Stację Edukacji Ekologicznej oraz Ogród Dydaktyczny w Suchych Rzekach, w 

Zatwarnicy podziwialiśmy krajobraz doliny Sanu oraz wodospad Szepit na potoku Hylaty 

(największy wodospad w Bieszczadach), zobaczyliśmy kamieniołom w Nasicznym, 

zdobyliśmy Tarnicę, a część z uczestników nawet spłynęła Soliną. Jak zawsze Seminarium 

Sekcji przyniosło wiele naukowych, botanicznych i towarzyskich niezapomnianych chwil. 

W trakcie III Seminarium padła propozycją dotycząca zmiany nazwy Sekcji 

Taksonomii Roślin Naczyniowych na Sekcję Taksonomii Roślin. Zmiana mająca w pełni oddać 

tematyczny zakres naukowych zainteresowań jej członków. Pomysł spotkał się ze wstępną 

aprobatą uczestników III Seminarium. We wrześniu wśród wszystkich członków Sekcji została 

przeprowadzona ankieta na ten temat, pomysł poparto jednogłośnie. W październiku tego roku 

Przewodnicząca Sekcji TRN Agnieszka Popiela złożyła do Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego formalny wniosek w sprawie zmiany nazwy Sekcji. W dniu 21 

listopada 2020 r. został on jednogłośnie przyjęty na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB. Tego 

dnia Nasza Sekcja zmieniła nazwę! 
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Kolejne, IV Seminarium już w lipcu, tym razem w Polsce Środkowej, zarząd Sekcji i 

organizatorzy zapraszają do Łodzi! 

 

 
Ryc. 1. Uczestnicy III Seminarium STRN PTB przed cerkwią św. Mikołaja w Chmielu. Górny 

rząd od lewej: Maryla Mitka, Józef Mitka, Dariusz Rudzki, Andrzej Łysko, Jacek Zadroga, 

Anna Zadroga, Jolanta Marciniuk, Anna Jakubska-Busse, Rafał Busse, Adam Zając. Dolny 

rząd od lewej: Alicja Łysko, Anna Łysko, Stefan Gawroński, Agnieszka Popiela, Grzegorz J. 

Wolski, Paweł Marciniuk (fot. Anna Gawrońska). 


