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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Pomocnicza jednostka naukowa pn. „Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” działa na podstawie art. 

68 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1475) zwanej dalej ustawą o PAN, statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą 

nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. 

zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów; statutu PAN OB-CZRB zatwierdzonego 

Decyzją nr 63/2011 Prezesa PAN z dnia 9 grudnia 2011 roku, zmienionego Decyzją nr 

10/2018 Prezesa PAN z dnia 13 kwietnia 2018 r.; decyzji nr 51/74 Prezydium Rządu 

z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju Ogrodu 

Botanicznego Polskiej Akademii Nauk; uchwały nr 12/95 Prezydium Polskiej Akademii 

Nauk z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Ogrodu Botanicznego Polskiej 

Akademii Nauk. 

 

DANE ADRESOWE: 

ul. Prawdziwka 2 

02-973 Warszawa  

tel.  22 648 38 56; 22 754 26 10  

e-mail  ob.sekr@obpan.pl 

www.ogrod-powsin.pl 

NIP: 525-15-75-083 

REGON: 000325713 

 

MISJA, UPRAWIANE DYSCYPLINY NAUKOWE I REALIZOWANE KIERUNKI BADAWCZE   

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej jest 

specyficzną jednostką skupiającą specjalistów z różnych, często bardzo odległych 

dyscyplin. Sytuacja ta pozwala na prowadzenie badań, dzięki którym możliwe jest 

całościowe opisywanie zjawisk i procesów biologicznych dla skutecznej realizacji 

kompleksowych działań związanych z celami utworzenia jednostki. Działalność 

naukowa naszych pracowników obejmuje zagadnienia związane z genetycznymi 

aspektami różnorodności biologicznej w świecie roślin, dotyczące naukowych podstaw 

ochrony przyrody, co przekłada się aplikacyjnie na opracowanie  i wdrażanie strategii 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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utrzymania  różnorodności florystycznej w miejscach, gdzie uległa ona negatywnym 

zmianom, często o charakterze antropogenicznym. Prowadzone są również badania 

dotyczące podstaw procesów biologicznych u roślin. Kolekcje tradycyjne (żywych 

roślin) znajdujące się w Ogrodzie oraz kolekcje kriogeniczne w prowadzonym przez 

jednostkę Banku Nasion stanowią unikatowe w skali światowej źródło materiałów 

badawczych i jednocześnie realizując ochronę ex situ, umożliwiają restytucję populacji 

gatunków wymarłych w naturze. Utrzymywany przez nas Bank  Nasion oraz 

zaangażowanie w ochronę zagrożonych gatunków flory Polski są kluczowymi 

elementami krajowych oraz europejskich programów ochrony różnorodności 

biologicznej roślin, a tym samym nakładają na naszą jednostkę odpowiedzialność za 

wdrażanie postanowień Konwencji o Różnorodności Biologicznej oraz dokumentów 

i aktów prawnych, opierających się na Konwencji. Obok działalności badawczej 

jednostka aktywnie zaangażowana jest w popularyzację nauki, upowszechnianie 

w społeczeństwie wiedzy o zjawiskach naturalnych i rozwijanie wrażliwości na 

otaczającą przyrodę oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Wyżej wymienione 

aktywności popularyzatorskie prowadzone są przez Dział Promocji oraz Centrum 

Edukacji Przyrodniczej m.in. w formie zajęć dydaktycznych, cyklicznych wystaw i innych 

wydarzeń kulturalnych dotyczących tematyki przyrodniczej. 

 

UPRAWIANE SPECJALNOŚCI NAUKOWE 

• botanika doświadczalna i stosowana; 

• biotechnologia i genetyka roślin; 

• ekologia stosowana z ochroną środowiska; 

• nauki ogrodnicze. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE: 

• zachowanie w warunkach ex situ rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków 

flory Polski; 

• biosystematyka, genetyka i genomika populacyjna oraz analiza różnorodności 

genetycznej roślin; 

• filogenomika wybranych gatunków roślin uprawnych; 

• gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących 

i uprawnych oraz ich wykorzystanie w nauce i produkcji rolniczej; 
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• manipulacje organizmem roślinnym przy wykorzystaniu technik 

biotechnologicznych; 

• wzrost i rozwój roślin w warunkach środowiska miejskiego i przemysłowego; 

• biomonitoring zanieczyszczeń środowiska; 

• anatomia funkcjonalna i rozwojowa roślin drzewiastych. 

DYREKCJA OGRODU BOTANICZNEGO 
 

Dyrektor      
-  dr Paweł Kojs  

Zastępca dyrektora ds. naukowych  

-  dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych    

- mgr Beata Białobrzeska 
   

RADA NAUKOWA (2015-2018) 
 
Przewodniczący  - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN 

Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN  

Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN 

Sekretarz   - prof. dr hab. Anna Mikuła 

Członkowie:   - prof. dr hab. Andrzej Anioł 

- dr Aneta Baczewska-Dąbrowska 

    - prof. dr hab. Tomasz Borecki 

    -   prof. dr hab. Emilia Brzosko 

    - prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki, czł. rzecz. PAN 

    - dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. PAN 

- prof. dr hab. Teresa Doroszewska 

-       prof. dr hab. Stanisław Gawroński  

- dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO 

- mgr inż. Wiesław Gawryś 

- prof. dr hab. Barbara Gworek 

- prof. dr hab. Bogdan Jackowiak 

- dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 
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- dr Paweł Kojs 

- prof. dr hab. Ewa Kurczyńska 

- dr hab. Robert Malinowski 

- prof. dr hab. Zbigniew Mirek 

- dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

- prof. dr hab. Jacek Oleksyn, czł. koresp. PAN 

- prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN 

- prof. dr hab. Sławomir Podlaski 

- prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki 

- prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

- prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska 

- dr inż. Anna Rucińska 

- prof. dr hab. Jan Rybczyński 

- dr Karolina Tomiczak 

- prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki 

- prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

Komisje Rady Naukowej 

 
Komisja ds. Badań Naukowych:                           

przewodniczący  -  prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska         

członek   -  prof. dr hab. Stanisław Gawroński                

członek   -  dr hab. Robert Malinowski       

członek   -  prof. dr hab. Jan Rybczyński                           

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej: 

przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Anioł                           

członek    - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz                    

członek    -  prof. dr hab. Jacek Oleksyn                            

członek    - prof. dr hab. Wojciech Święcicki           

Komisja ds. Kolekcji i Zagospodarowania Ogrodu: 

przewodniczący - prof. dr hab. Teresa Doroszewska             

członek    -  mgr inż. Wiesław Gawryś                              

członek    -  dr Paweł Kojs                                              

członek    - prof. dr hab. Bogdan Zemanek                  
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INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PAN 
OGRODU BOTANICZNEGO – CZRB  NA DZIEŃ 31.12.2018 r.  
 

Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12.2018 r. 

W osobach W etatach 

I. Ogółem: 

W tym:  

78 75,56 

A. - w działalności badawczej 33 28,84 

1. Profesor zwyczajny 2 1,33 

2. Profesor nadzwyczajny 2 2,9 

3. Adiunkt 4 3,86 

4. Asystent 5 4,61 

5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-

technicznych 

5 4,05 

6. Pracownik inż.-tech. w działalności badawczej 15 

 

12,06 

B. - pozostali pracownicy 45 46,72 

8. Pracownik zatrudniony w działalności 

ogrodniczej i popularyzacyjno-edukacyjnej 

5 6,31 

9. Administracja  15 14,42 

10. Obsługa techniczna i robotnicy 25 25,99 

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAN OGRODZIE 
BOTANICZNYM – CZRB  W ROKU 2018 
(nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów stypendialnych) 

Baczewska Aneta 

Białobrzeska Beata 

Bobowska Sylwia 

Boczkowska Maja 

Czaplicka Iwona 

Dmuchowski Wojciech 

Domżalska Lucyna 

Gaczkowska Olga 

Olszak Marcin 

Pakuła Edyta 

Pakuła Piotr 

Paśnik Małgorzata 

Podlasiak Jolanta 

Podyma Wiesław 

Prudzyński Marek 

Prykiel Ewa 
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Galej-Ciwiś Katarzyna 

Gasek Anna 

Gawryś Wiesław 

Górecka Małgorzata 

Gromadzki Zbigniew 

Grzyb Małgorzata 

Hirsz Paweł 

Jabłoński Maciej 

Jankowski Piotr 

Janowska Ewa 

Jura-Morawiec Joanna 

Jurczewski Konrad 

Kalińska Maria 

Kamińska Marta 

Kamiński Jakub 

Kapler Adam 

Klichowska Ewelina 

Koch Izabela 

Kojs Paweł 

Kopczyński Michał 

Kosoń Anna 

Kościelak Agnieszka 

Krasnodębski Jerzy 

Krzyżewski Antoni 

Kuc Tadeusz 

Latoszek Lidia 

Lewandowska Anna 

Maciejewska Paulina 

Marcinkiewicz Jan 

Matynia Damian 

Mikuła Anna 

Miodek Adam 

Misczyńska Beata 

Puchalski Jerzy 

Ranc Hanna 

Rawski Jacek 

Rawski Kamil 

Rawski Ryszard 

Reguła Zbigniew 

Rucińska Anna 

Rusa Magdalena 

Rybczyński Jan 

Sadownik Jarosław 

Saporowska Iwona 

Skonieczny Jerzy 

Sobol Robert 

Sołtan Stefan 

Stolarzewicz Katarzyna 

Szalacha Elżbieta 

Szkopek Krzysztof 

Szymańczyk Małgorzata 

Szymańska Bożena 

Świąder Magdalena 

Świerszcz Sebastian 

Targońska-Karasek Małgorzata 

Tokaj Zbigniew 

Tomaszewicz Wojciech 

Tomaszewski Wojciech 

Tomiczak Karolina 

Trząski Leszek  

Turowska Bożena 

Witczak Renata 

Witkowska Joanna 

Woliński Konrad 

Zagajewski Artur 

Zajkowski Henryk 
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Molak Barbara 

Monder Marta Joanna 

Napiórkowska Ewa 

Niedzielski Maciej 

Niemczyk Maciej 

Nowak Arkadiusz 

Zajkowski Roman 

Zakrzewski Piotr 

Zaremba Anna 

Zwierzyńska Małgorzata 

Żywek Małgorzata 

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO TECHNICZNE 
DZIAŁALNOŚCI OGRODU BOTANICZNEGO (ZOT) 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie posiada 22 obiekty budowlane 

zlokalizowane na rozległym terenie 40 ha w tym własne obiekty techniczne: trzy studnie 

głębinowe, pięć kotłowni oraz własną oczyszczalnię ścieków, dwa transformatory 

wysokiego napięcia, własne przyłącze energetyczne, a także kilka wewnętrznych 

instalacji technicznych, takich jak: nawodnienie kolekcji, instalacja CO, instalacja 

wodnokanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teleinformatyczna. Teren jest 

ogrodzony ogrodzeniem o długości 3150 mb z 5 bramami wjazdowymi. Na terenie 

ogrodu znajduje się 6 parkingów oraz ok. 30 000 m2 ścieżek i ciągów pieszo – jezdnych. 

Dodatkowo Ogród posiada 150 lamp w alejkach, 250 ławek oraz 150 koszy na śmieci 

(elementy małej architektury) wymagających zabiegów konserwatorskich. Utrzymanie 

tych wszystkich obiektów, instalacji oraz urządzeń i ich konserwacja wymaga 

ponoszenia systematycznie rosnących kosztów. Zadanie to obejmuje koszty ponoszone 

na utrzymanie funkcjonowania technicznego Ogrodu i obejmuje również opłaty za 

energię elektryczną, gaz, olej opałowy, monitoring wybranych obiektów budowlanych 

oraz konserwację obiektów, instalacji technicznych wraz remontami bieżącymi, a także 

obsługę administracyjną instytucji.  

Do specyfiki placówki zwiększającej koszty utrzymania należy doliczyć: 

• dostawę energii elektrycznej linią wysokiego napięcia – 15000V i własne utrzymanie 

w ruchu dwóch stacji transformatorowych; 

• własną produkcję wody z ujęć głębinowych, co wymusza kosztowne cykliczne 

badanie jakości wody przez Sanepid oraz utrzymanie własnej oczyszczalni ścieków 

opartej na technologii biologicznej i pracującej w systemie zamkniętym; 
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• produkcję energii cieplnej we własnych pięciu kotłowniach na potrzeby ogrzewania 

obiektów budowlanych, w tym dwóch szklarni o powierzchni 2600 m2, co generuje 

stałe koszty w roku. 

Utrzymanie infrastruktury technicznej Ogrodu w ruchu ciągłym, np. kotłowni, 

szklarni, oczyszczalni ścieków i ujęć wody głębinowej, wiąże się z zatrudnieniem 

specjalistów mających nadzór nad infrastrukturą 7 dni w tygodniu.   

W roku 2018 nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne w zakresie personalnym, 

które były związane z przejściem na emeryturę pracowników z wieloletnim stażem 

pracy w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Pracownicy ci stanowili trzon 

techniczny zabezpieczający poprawne i bezawaryjne działanie poszczególnych instalacji 

zlokalizowanych na terenie Ogrodu. Obecnie, w zakresie posiadanych środków (z uwagi 

na niskie stawki wynagrodzenia), niemożliwe jest zatrudnienie nowych pracowników 

technicznych. Wymusza to na nas konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych 

w tym zakresie (zwiększenie udziału prac sezonowych). Zabezpieczenie oraz 

konserwacje urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu zmuszeni 

jesteśmy powierzyć firmom zewnętrznym. 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE 
ŚRODKÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ PAN  
 

Zadanie B1. Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 
i chronionych gatunków flory Polski 

Zadanie B2. Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Zadanie B3. Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 
solnemu 

Zadanie B4. Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 
i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

Zadanie B5. Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich 
przystosowania się do różnych warunków środowiska 

Zadanie B6. Opracowanie metod długotrwałego przechowywania diaspor 
generatywnych roślin użytkowych i gatunków towarzyszących dla 
potrzeb banku nasion 

Zadanie B7. Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Zadanie B8. Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz ocena 
ich potencjału użytkowego 

Zadanie K1. Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych 
do badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 
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Zadanie K2. Utrzymanie kriogenicznego banku nasion i tkanek zagrożonych 
gatunków flory polskiej 

Zadanie B.1 Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 

i chronionych gatunków flory Polski 

Kierownik:   dr inż. Anna Rucińska, 

Temat B.1.1 Genomika konserwatorska i monitoring genetycznej struktury populacji 

zagrożonych i chronionych gatunków flory Polski na przykładzie warzuchy polskiej 

Cochlearia polonica (E Fröhlich) i języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. 

Temat B.1.3  Weryfikacja taksonomiczna wybranych zagrożonych i chronionych 

gatunków flory Polski z wykorzystaniem metody DNA-barcoding 

Wykonawcy:  dr inż. Anna Rucińska 

dr Ewelina Klichowska 

mgr inż. Elżbieta Szalacha 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie pełni funkcję krajowego centrum zachowania 

bioróżnorodności roślin o wysokich statusach konserwatorskich i od wielu lat realizuje 

liczne programy zachowawcze ich pul genowych. W swoich kolekcjach zabezpiecza 

ponad czwartą część zagrożonych gatunków flory Polski i wykorzystuje ten materiał nie 

tylko do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, ale również w pracach badawczych. 

Prowadzone badania mają na celu poznanie biologii rozmnażania, rozpoznanie stanu 

różnorodności genetycznej na poziomie gatunku i populacji, określenie ich 

przynależności taksonomicznej, a także scharakteryzowanie zmian w genetycznej 

strukturze populacji o wysokich i niskich liczebnościach. Dzięki narzędziom 

molekularnym możliwe było w 2018 roku wytypowanie regionów genomów 

o charakterze DNA-barkoding dla czterech gatunków flory Polski oraz przeprowadzenie 

badań z zakresu genomiki konserwatorskiej populacji dwóch gatunków o znaczeniu 

wspólnotowym: endemicznego dla Polski gatunku – warzuchy polskiej Cochlearia 

polonica E. Fröhlich oraz języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass, wykorzystując 

wysokoprzepustową technikę genotypowania przez sekwencjonowanie (DArTseq). 

Technika ta pozwala na uzyskanie tysięcy nie anonimowych markerów zarówno 

o charakterze dominującym, jak i kodominującym. Na przykładzie warzuchy polskiej 
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rozpoczęto serię badań mających na celu opisanie procesów i kierunków zmian 

kształtujących genetyczną strukturę populacji zakładanych de novo. W porównawczym 

profilu populacji ex situ/in situ skupiono się przede wszystkim na unikatowych 

markerach dla tych populacji lub reprezentowanych ze skrajnymi frekwencjami dla 

docelowego zestawienia sekwencji dla różnowiekowych par populacji in situ/ex situ. 

Charakterystyka genetycznej struktury populacji o różnych liczebnościach 

języczki syberyjskiej wskazała na stosunkowo niski poziom zmienności genetycznej 

poszczególnych populacji oraz bardzo wysokie zróżnicowanie międzypopulacyjne, 

wynikające z ich znacznej odrębności genetycznej. Wyniki współczynnika wsobności 

wskazują na umiarkowaną stabilność genetyczną poszczególnych populacji, 

a potencjalny czynnik depresji wsobnej w przypadku populacji o niskich liczebnościach 

nie stanowi kluczowego elementu zagrażającego trwaniu populacji. Jako bardzo istotne 

należy wskazać, że każda z populacji stanowi odrębny układ genetyczny i każda z nich 

zawiera unikatową strukturę genetyczną, co potwierdza izolację przestrzenną populacji 

na analizowanych stanowiskach. Wyniki analizy składu chemicznego gleby pozwoliły na 

weryfikację ogólnego sprofilowania chemicznego siedliska języczki syberyjskiej, lecz nie 

potwierdzają w pełni wyników uzyskanych przez inne zespoły badawcze. Wstępne 

modele obecnego i potencjalnego przyszłego rozmieszczenia języczki syberyjskiej 

(2018/2050) wykazują podobieństwo w stosunku do siebie. Obszar nisz potencjalnie 

dostępnych dla L. sibirica zajmuje podobną powierzchnię, regiony o największym 

prawdopodobieństwie wystąpienia (>0,6) w dużej mierze pokrywają się. Mimo że 

w powszechnym rozumieniu gatunki alpejskie i arktyczne są szczególnie wrażliwe na 

zmiany klimatyczne, które mogą spowodować utratę i fragmentację ich siedlisk, 

a ostatecznie wymarcie gatunków przystosowanych do zimnych warunków, wpływ 

zmian klimatycznych na populacje reliktów glacjalnych nie jest wystarczająco poznany. 

Wydawać by się mogło, że w efekcie przyszłych zmian klimatycznych zasięg gatunku 

ulegnie przesunięciu na większe szerokości geograficzne, jednak z uwagi na fakt, że na 

niszę ekologiczną L. sibirica duży wpływ mają zimne i mokre warunki klimatyczne, 

a współcześnie zajmowane przez ten gatunek są zakonserwowane, najprawdopodobniej 

przyszłe zmiany klimatyczne nie wpłyną na zmiany w dostępności siedlisk dla tego 

gatunku.  
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Temat B.1.2  Badania naturalnych stanowisk dzwonecznika wonnego i ocena 

zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ 

Wykonawca:   mgr Adam Kapler  

Zakres prac wykonanych w 2018 r. w ramach działalności podmiotowej obejmował 

dalszy zbiór próbek liści i gleb ze stanowisk dzwonecznika wonnego, analizę materiałów 

zielnikowych oraz literatury fachowej w celu optymalizacji ochrony in situ oraz ex situ, 

pracę nad manuskryptem w ramach międzynarodowego zespołu kierowanego przez dr 

Miloslava Kitnera z Uniw. Palackyego w Czechach. Wstępne wyniki uzyskane przez ten 

zespół sugerują, że gatunek Adenophora liliifolia (L.) A. DC. przetrwał glacjalne maksima 

zlodowaceń głównie w Zachodnich Karpatach i stamtąd pochodzi większość linii 

genetycznych zasiedlających wyżyny oraz niziny środkowej i zachodniej Europy. 

Wskazanie potencjalnych dróg migracji okazało się trudne z uwagi na zanik stanowisk 

łącznikowych między ocalałymi populacjami współczesnymi oraz małą liczbę 

zachowanych arkuszy zielnikowych. Różnorodność typologiczna gleb na zachowanych 

stanowiskach dzwonecznika, szczególnie zawartość próchnicy i węglanów oraz 

wybranych pierwiastków biogennych (N, P, K) okazała się nawet większa od 

różnorodności fitocenoz z A. liliifolia, wykształcających się na tychże glebach. Pozyskano 

także diaspory generatywne siedmiu gatunków chronionych i rzadkich do kriobanku 

(Aconitum lycoctonum, Cortusa matthioli, Echium russicum, Eleocharis mamillaria, 

Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Viola uliginosa) oraz kilkunastu gatunków roślin 

naczyniowych do Indeksu Seminum z wolnej przyrody i kolekcji ogrodowych PAN OB-

CZRB.  

Zadanie B.2  Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 

użytkowych 

Kierownik:   mgr inż. Maciej Niedzielski 

Temat B.2.1  Ocena cech agronomicznych kolekcji form uprawnych żyta zwyczajnego 

(Secale cereale L.) 

Wykonawcy:  dr Wiesław Podyma  

mgr inż. Maciej Niedzielski 

mgr inż. Małgorzata Paśnik 
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mgr inż. Konrad Woliński 

Małgorzata Zwierzyńska 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie rozpoczął program gromadzenia i ochrony 

zasobów genowych rodzaju Secale ssp. w roku 1974. W tym okresie zgromadzono 

kolekcję liczącą blisko 2500 obiektów, w skład której wchodzą: formy uprawne żyta 

(odmiany, prymitywne populacje lokalne oraz materiały hodowlane), dzikie gatunki 

żyta, a także dzikie gatunki plemienia Triticeae. 

Wraz z postępującymi zmianami środowiska naturalnego i metod uprawy roślin 

(m.in. masowe zastosowanie nowych odmian) wzrasta istotnie zagrożenie utraty 

istniejącej naturalnej zmienności roślin uprawnych. Widoczne jest to szczególnie 

w odniesieniu do form lokalnych, będących w wielu przypadkach istotnym źródłem cech 

ważnych dla hodowli. Stąd pilna potrzeba zachowania i oceny tych populacji. 

Zachowanie ex situ roślinnych zasobów genowych, także w bankach nasion, pozwala na 

efektywne zarządzanie nimi zarówno w aspekcie zarówno funkcjonalnym, jak 

i finansowym.  Obok konieczności odnawiania (reprodukcji) zgromadzonych 

kolekcji próbek nasion ważnym zadaniem banków nasion jest również ocena 

przechowywanych materiałów pod kątem ich przydatności, jako źródła ważnych cech 

dla hodowli nowych odmian. W tym celu prowadzone są obserwacje polowe wybranych 

cech morfologicznych i fenologicznych roślin oraz ocena laboratoryjna nasion. 

Rok bieżący był trzecim rokiem cyklu oceny grupy stu odmian żyta (S. cereale L.). 

Do obserwacji wybrano materiał możliwie szeroko zróżnicowany pod względem 

pochodzenia, z zamiarem oceny zróżnicowania podstawowych cech agronomicznych. 

Kontynuacja obserwacji w trzech sezonach wegetacyjnych zapewnia odpowiedni 

poziom obiektywizmu oceny przez eliminację w dużym stopniu oddziaływania 

czynników środowiskowych. Statystyczna ocena uzyskanych wyników obserwacji 

wykazała, iż badana populacja odmian żyta nie była bardzo zróżnicowana pod 

względem obserwowanych podstawowych cech agronomicznych, mimo znacznego 

zróżnicowania pod względem pochodzenia. Jednocześnie możliwe było dla każdej cechy 

znalezienie obiektów o istotnie różnych wynikach obserwacji zarówno w zakresie 

wartości minimalnych, jak i maksymalnych. Dla obserwowanych cech fenotypowych 

istotnym składnikiem zróżnicowania wyników był czynnik środowiskowy.  
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Temat B.2.2  Charakterystyka molekularnych, biochemicznych i  fizjologicznych 

uwarunkowań procesów podczas kriokonserwacji pąków historycznych odmian jabłoni 

Wykonawcy:  dr Wiesław Podyma  

mgr inż. Maciej Niedzielski 

mgr inż. Małgorzata Paśnik  

mgr inż. Konrad Woliński 

Małgorzata Zwierzyńska 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano ocenę zawartości cukrów rozpuszczalnych 

w pąkach jabłoni jako istotnego czynnika towarzyszącego wchodzeniu w stan uśpienia 

zimowego (spoczynku). Zawartość osmoaktywnych cukrów rozpuszczalnych stanowi 

także istotny element w formowaniu mrozoodporności pąków (odporności na 

zamrażanie w LN2) i zdolności do późniejszej regeneracji. W tym roku porównano pod 

tym względem stan pąków także jesienią i wiosną. Uzupełniły one w ten sposób ocenę 

prowadzoną w latach ubiegłych, dotyczącą okresu zimowego, oraz zmiany w ocenianym 

parametrze pod wpływem hartowania. Zawartość glukozy w pąkach nie różniła się 

zarówno w materiale zebranym w listopadzie, jak i kwietniu. Na podobnym poziomie 

obserwowana była w pąkach zebranych w listopadzie, ale poddanych hartowaniu 

(inkubacji pędów w temperaturze -3,50C przez 21 dni). Wyraźne różnice wykazała 

zawartość sacharozy, składnika w znacznym stopniu odpowiedzialnego za 

mrozoodporność materiałów roślinnych. Proces hartowania wyraźnie związany był ze 

wzrostem zawartości sacharozy. 

Właściwości termiczne opakowań stosowanych do pakowania pąków przed 

zamrażaniem w ciekłym azocie warunkują szybkość zmian temperatury w czasie 

zamrażania/rozmrażania. Szczególnie w czasie rozmrażania szybkość tego procesu ma 

poważny wpływ na żywotność komórek i tkanek. 

Sprawdzono pod tym kątem przydatność próbówek typu „Falcon” w dwóch 

popularnych wersjach pojemności oraz laminowanych torebek foliowych (PE/AL./PO) 

w porównaniu z tradycyjnymi kriofiolkami w kilku typach. Szybkość zmian temperatury 

wewnątrz opakowań zależna była od pojemności pojemników. Najszybciej rozmarzały 

pąki w kriofiolkach, najdłużej zaś w probówkach typu FALCON o pojemności 50 ml. 

Zastosowanie laminowanych torebek z folii aluminiowej, jako opakowań zbiorczych, 

pozwoliło wyraźnie skrócić czas rozmrażania. Prowadzona ocena szybkości 
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rozmarzania pąków w różnych pojemnikach miała na celu określenie norm czasowych 

dla różnych typów opakowań. Zastosowanie opakowań zbiorczych, takich jak torebki 

z folii laminowanej, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni 

w zbiornikach przechowalniczych kriobanku. 

W roku 2018 liczba kultywarów jabłoni zgromadzonych w kolekcji kriogenicznej 

osiągnęła liczbę 225. 

Zadanie B.3  Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 

solnemu 

Kierownik:  dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. PAN 

Temat B.3.1 Ocena odporności wybranych gatunków drzew na niekorzystne warunki 

środowiska miejskiego, w tym zasolenie gleby i zanieczyszczenie środowiska 

z wykorzystaniem fluorescencji chlorofilu 

Wykonawcy:  dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska 

  mgr Tadeusz Kuc 

Warunki panujące w silnie przekształconym środowisku miast są wyjątkowo 

niekorzystne dla wzrostu i rozwoju dendroflory. Dotyczy to szczególnie drzew 

przyulicznych. Zasolenie, związane ze zwalczaniem zimowej śliskości dróg, uznawane 

jest za główną przyczynę złego stanu zdrowotnego i zamierania drzew miejskich (np. 

Shortle i Rich, 1970; Czerniawska-Kusza i in., 2004; Bach i Pawłowska, 2006; Cekstere 

i in., 2008; Baczewska i in., 2011; Dmuchowski i in., 2013). Oddziaływania 

niekorzystnych warunków środowiska na drzewa polegają głównie na zakłóceniu 

wzrostu i rozwoju poprzez zaburzenie procesów metabolicznych.  

 Celem badań była próba wyjaśnienia stosunkowo dużej odporności niektórych 

gatunków drzew na niekorzystne warunki środowiska miejskiego, jakim jest zasolenie 

gleby i zanieczyszczenie środowiska. W trakcie realizowania zadania została określona 

odpowiedź badanych gatunków na zawartość chloru i sodu w liściach, lipidów 

prenylowych, a także wpływ zasolenia na równowagę jonową obliczoną na podstawie 

określenia zawartości pierwiastków biogennych w wartościach milirównoważnikowych. 

Zwiększona odporność na stres solny gatunków mniej wrażliwych: Q. rubra, G. 

triacanthos, R. pseudoaccacia, i P. × hispanica Mill., polegała na blokowaniu transportu 

chloru i w mniejszym stopniu sodu do liści i zdolności do syntetyzowaniu większych 
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ilości lipidów prenylowych. Wyjątkową tolerancję na zasolenie oraz wysoką zawartość 

Cl i Na w liściach obserwowano u G. biloba. Względna odporność drzew G. biloba może 

być spowodowana zdolnością do syntetyzowania większej ilości lipidów prenylowych, 

nabywaną w procesie aklimatyzacji. 

 Prowadzone od wielu lat badania przez Zespół Ekologii i Biologii Roślin 

Drzewiastych wykazały zróżnicowane reakcje drzew ulicznych na warunki miejskie. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, iż Quercus rubra L., Robinia pseudoaccacia L., 

Gleditsia triacanthos L., Platanus x hispanica i Ginkgo biloba L. charakteryzują się 

mniejszą wrażliwością, wyrażoną mniejszymi uszkodzeniami liści i śmiertelnością na 

stres solny. 

Zadanie B.4  Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 

i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

Kierownik:   prof. dr hab. Anna Mikuła 

Temat B.4.1  Strukturalno-fizjologiczne różnice eksplantatów leżące u podstaw 

odmiennej drogi różnicowania zarodków somatycznych u Cyathea delgadii 

Wykonawcy:  mgr Małgorzata Grzyb,   

mgr Wojciech Tomaszewicz 

Paproć drzewiasta Cyathea delgadii Pohl ex Sternberg to pierwszy gatunek należący do 

kladu monilofita, dla którego w 2015 roku została opisana droga rozmnażania poprzez 

somatyczną embriogenezę (SE) (Mikuła i wsp. 2015b). Jednym z głównych atutów 

opracowanego modelu jest powstawanie somatycznych zarodków z dużą wydajnością, 

w krótkim czasie i bez użycia egzogennych regulatorów wzrostu. Wydajność tego 

procesu może być regulowana przez szereg czynników chemicznych i fizycznych, np. 

światło, sacharoza, stężenie mikro- i makroelementów pożywki. Ponadto na zdolność 

embriogeniczną mogą wpływać niektóre cechy inicjalnych eksplantatów, takie jak stan 

donorowych roślin lub rodzaj i długość pobieranych eksplantatów (Mikuła i wsp. 2015a, 

Grzyb i Mikuła 2018b). Nasze dotychczasowe badania dokumentują zjawisko wczesnej 

SE na poziomie fizjologicznych i proteomicznych przemian zachodzących w komórkach 

eksplantatu pochodzącego z ogonka liściowego (Grzyb i wsp. 2017, 2018a, Domżalska 

i wsp. 2017), zaś wykorzystując różne techniki mikroskopowe wykazaliśmy, że drogę 

pochodzenia zarodków somatycznych można modyfikować typem użytego do inicjacji 
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kultury eksplantatu (Grzyb i Mikuła 2018b). Zarodki powstające na ogonkach mają 

pochodzenie jednokomórkowe, epidermalne, zaś na międzywęźlach – wielokomórkowe, 

wielowarstwowe. 

Celem badań prowadzonych w 2018 roku było wykazanie różnic w eksplantatach 

kontrolnych, które mogą leżeć u podstaw jedno- i wielokomórkowej drogi różnicowania 

somatycznych zarodków. Dla zrealizowania celu porównano dwa typy eksplantatów 

inicjalnych ogonków i międzywęźli na poziomie: 1) morfologicznym (określenie 

długości komórek epidermy), 2) cytologicznym (porównanie struktury komórek), 3) 

fizjologicznym (ocena zawartości fitohormonów: auksyn, cytokinin, giberelin, kwasu 

abscysynowego i jego pochodnej oraz kwasu jasmonowego i salicylowego wraz 

z prekursorami). Materiałem wyjściowym były młodociane sporofity C. delgadii 

utrzymywane w kulturze in vitro, w warunkach ciągłej ciemności. Badania prowadzono 

na eksplantatach ogonków liściowych i międzywęźli bezpośrednio po pobraniu z roślin 

donorowych. Dla określenia długości komórek epidermy i porównania ich struktury na 

obu eksplantatach wykorzystano: mikroskopię świetlną oraz środowiskową skaningową 

mikroskopię elektronową. W poszukiwaniu zależności pomiędzy zawartością 

endogennych hormonów a typem eksplantatu przeprowadzono analizę 

chromatograficzną. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że: 

− na eksplantatach ogonków zarodki somatyczne powstają z komórek 

epidermalnych o długości >200 μm, zaś na międzywęźlach w reakcję 

embriogeniczną zaangażowane są głównie komórki epidermy krótsze niż 200 

μm, a także komórki kory pierwotnej; 

− główną różnicą w strukturze komórek jest odmienna zawartość amyloplastów, 

które były obficiej obecne w eksplantatach międzywęźli; 

− istotnie większą zawartością większości badanych hormonów (z wyłączeniem 

kwasu salicylowego i jego prekursora) charakteryzują się eksplantaty ogonków 

niż międzywęźli. 

Uzyskane rezultaty poszerzają wiedzę na temat uwarunkowań mogących leżeć 

u podstaw dwóch różnych dróg różnicowania zarodków somatycznych w procesie SE. 

Wyższy poziom giberelin i kwasu abscysynowego skorelowany jest z bardziej 

zaawansowanym rozwojem ontogenetycznym organów będących donorem 

eksplantatów i mniejszą kompetencją ich komórek do wejścia na drogę SE. Większe 

pokłady skrobi zawartej w amyloplastach zabezpieczają wyższe zapotrzebowanie 



20 

 

 

energetyczne intensywnie dzielących się komórek, dzięki czemu zarodki mogą 

powstawać szybciej na międzywęźlach niż ogonkach.  

Temat B.4.2 Proteomiczne zróżnicowanie mieszańców somatycznych Gentiana cruciata 

(+) G. tibetica 

Wykonawca:    dr Karolina Tomiczak 

Proteomika zajmuje się identyfikacją, badaniem funkcji i wzajemnymi interakcjami 

białek, występujących w organizmach żywych. Badania proteomu uzupełniają 

informacje dostarczane przez analizę genomu, umożliwiając lepsze zrozumienie 

zachodzących procesów biologicznych. Podstawową metodą badawczą stosowaną 

w kompleksowej analizie proteomicznej jest rozdział mieszaniny wyizolowanych białek 

techniką dwukierunkowej elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (2D-PAGE), 

a następnie identyfikacją wytypowanych cząsteczek w spektrometrii mas.  

Badania na poziomie białek mogą m.in. przyczynić się do poszerzenia wiedzy 

o funkcjonowaniu nowych kreacji genów mieszańców uzyskanych w wyniku 

somatycznej hybrydyzacji. Porównawczą analizę ekspresji białek międzygatunkowych 

mieszańców somatycznych i ich gatunków rodzicielskich z wykorzystaniem techniki 2D-

PAGE wykonano m.in. dla cytrusów (Gancel i in. 2006, Wang i in. 2010) oraz roślin 

z rodzaju Brassica (Hossain i in. 2013). Dzięki temu możliwe było poznanie 

molekularnego i biochemicznego podłoża już obserwowanych u tych mieszańców cech, 

ale także przewidywanie cech nowo zregenerowanych po fuzji roślin.  

Otrzymane w Zakładzie Biologii Konserwatorskiej Roślin PAN OB-CZRB 

mieszańce somatyczne Gentiana cruciata L. (+) G. tibetica King charakteryzują się 

unikatowym składem genomowym – przewagą sekwencji jądrowego DNA G. cruciata 

oraz obecnością chloroplastowego DNA pochodzącego od G. tibetica. Rekombinacja 

jądrowej i cytoplazmatycznej informacji genetycznej pochodzącej od dwóch różnych 

gatunków niewątpliwie musi znaleźć swoje odbicie w zmienionej ekspresji genów 

u mieszańcowych osobników, a co za tym idzie, w zmianach na poziomie proteomu. 

Dlatego celem prac podjętych w ramach działalności statutowej w roku 2018 było 

porównanie proteomu mieszańców somatycznych G. cruciata (+) G. tibetica oraz ich 

gatunków rodzicielskich przy wykorzystaniu techniki 2D-PAGE. Białka wyizolowano 

z liści roślin należących do dwóch linii mieszańców (F30A-4 i F30A-5) oraz roślin 
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G. cruciata i G. tibetica, rosnących w jednakowych warunkach, a następnie rozdzielono 

według ich ładunku i masy cząsteczkowej. Uzyskane żele barwiono i skanowano, 

a zdigitalizowane obrazy poddawano analizie ilościowej i jakościowej w dedykowanym 

programie komputerowym Image Master 2D Platinum 7.0.  

Wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz pozwoliły wyodrębnić od 250 do 

281 plamek białkowych (tzw. spotów) na żelach uzyskanych dla poszczególnych grup 

roślin. Analizy porównawcze wykonane pomiędzy grupami wykazały stosunkowo 

wysokie różnice w obrazie proteomu gatunków rodzicielskich G. cruciata i G. tibetica, 

dotyczące łącznie 216 białek oraz bardzo wysokie podobieństwo obu linii mieszańców 

somatycznych. Porównanie obrazów żeli mieszańców i gatunków rodzicielskich 

potwierdziło obecność w profilach mieszańców większości plamek białkowych 

specyficznych dla G. cruciata i G. tibetica, jednak o niejednokrotnie odmiennym 

natężeniu. 

Otrzymane wyniki stanowią podstawę dalszych badań, zaplanowanych na rok 

2019, obejmujących identyfikację wytypowanych w drodze analizy statystycznej białek 

przy użyciu spektrometrii mas i ich funkcjonalną klasyfikację dla określenia 

przypuszczalnych różnic fizjologicznych pomiędzy mieszańcami somatycznymi a ich 

gatunkami rodzicielskimi. 

Temat B.4.3 Zawiesina komórkowa jako obiekt eksperymentalny w badaniach nad 

zdolnościami morfogenetycznymi komórek i tkanek paproci drzewiastych 

Wykonawca:    prof. dr hab. Jan J. Rybczyński 

Z chwilą, kiedy proces somatycznej embriogenezy indukowany z pojedynczej komórki 

epidermy ogonka liściowego C. delgadii został opublikowany (Mikuła et al. 2015), 

spojrzenie na możliwości manipulowania wartością biologiczną pojedynczej komórki 

paproci uzyskała całkowicie inny wymiar. To potencjalne odkrycie, teoretycznie 

połączone z wykorzystaniem płynnej kultury komórek otwiera nową drogę 

eksperymentowania ciałem paproci. Warunki pożywki płynnej wymagają 

przystosowania tkanki aktywnie dzielących się komórek hodowli agarowej do 

warunków pełnej zależności od ograniczonego dostępu do dotlenienia, a z drugiej strony 

nieograniczonego dostępu do składników pożywki. Ograniczone zdolności 

morfogenetyczne wynikające z braku zdolności wtórnego przyrostu na grubość tych 
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roślin ciągle stanowią otwarte pole eksperymentu biotechnologicznego, którego 

adresatem jest pojedyncza komórka. Ażeby ten cel osiągnąć, wyprowadzenie zawiesin 

komórkowych paproci drzewiastych z rodzaju Cyathea jest podstawowym warunkiem. 

Stąd też celem prowadzonych eksperymentów było uzyskanie stabilnych kultur 

komórkowych i ich charakterystyka za pomocą metod pozwalających na 

przeprowadzenie analizy struktury ciała rośliny. Analizę ich potencjału 

morfogenetycznego przeniesiono na poziom podstawowej jednostki ciała rośliny, jaką 

jest protoplast proteolitycznie uwolniony ze ściany komórkowej. 

W wyniku kultury eksplantatów (korzeni i liści) pochodzących z kultur 

aksenicznych wybranych gatunków paproci w obecności 2,4-D i BAP następowała 

proliferacja tkanki kalusowej na eksplantatach. Frekwencja reakcji eksplantatów 

w formie tworzenia tkanki była bardzo niska, stąd też ilość tkanki użytej do inicjacji 

kultury była bardzo ograniczona. W początkowych kulturach zawiesiny komórkowej 

stwierdzono występowanie kompleksów komórkowych o ograniczonej liczbie komórek 

i budowie analogicznej do inicjalnych podziałów komórkowych zarodka somatycznego. 

Zawiesina komórkowa traciła ten charakter w miarę jej stabilizacji. Ostatecznie jest to 

mieszanina agregatów komórkowych o zmiennej wielkości i liczbie komórek ich 

tworzących, a także pojedynczych komórek.  Komórki zawiesiny charakteryzowały się 

wyraźnymi jądrami komórkowymi o cytochemicznie wybarwionej chromatynie, 

licznymi ziarnami skrobi zachowanej w plastydach lub metabolicznej. Na szczególną 

uwagę zasługuje występowanie różnej wielkości i liczbie ciał elektronowogęstych, które 

niejednokrotnie zajmowały znaczną objętość komórki. Obserwowano zmienną gęstość 

cytoplazmy komórek zawiesiny w zależności od wielkości agregatu komórkowego. 

Analiza mikroskopu skaningowego powierzchni ścian komórkowych wykazała szereg 

różnic w zewnętrznej budowie ścian, na przykład wyraźne podłużne żeberkowanie 

w stosunku do powierzchni ścian komórkowych zawiesin komórkowych roślin 

dwuliściennych. Komórki powierzchniowe agregatów komórkowych wykazywały 

również układy wskazujące na dominację i centralne położenie jednej z komórek. 

Zawiesina komórkowa w czasie kultury produkowała bardzo duże ilości żółtego 

barwnika, który na podstawie analizy LC/MS zaliczono do związków flawonoidowych. 

Stwierdzono również konwersję sacharozy (jedyne źródło energii) w różnego typu 

cukrowce w płynie pohodowlanym dwutygodniowego pasażu zawiesiny. Protoplasty 

uzyskane z zawiesiny charakteryzowały się wysokim poziomem metabolizmu, o czym 
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świadczyła ich gęsta cytoplazma oraz centralnie ułożone jądra komórkowe zawierające 

od jednego do trzech jąderek. Obniżenie stężenia osmotycznego pożywki nie wpłynęło 

na indukcję podziałów komórkowych, a jedynie na zwiększenie objętości 

odbudowującej ścianę komórkową struktury w kierunku uzyskania ostatecznie statusu 

komórki. 

Zadanie B.5 Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich 

przystosowania się do różnych warunków środowiska  

Kierownik:   dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN  

Temat B.5.1.  Opracowanie jakościowych i ilościowych narzędzi interpretacyjnych, 

opartych na hipotezie osmomechanicznej, dotyczących dynamiki rocznego przyrostu 

promieniowego, na potrzeby dendrogeomorfologii i dendroklimatologii 

Wykonawcy:   dr Paweł Kojs 

    dr Adam Miodek 

Najpełniejszą informację na temat warunków klimatycznych panujących na danym 

obszarze można uzyskać analizując przyrosty trzech typów drzew rosnących na tym 

samym stanowisku, a więc podlegających tym samym czynnikom środowiskowym: 

drzewa iglastego wiecznie zielonego, drzewa liściastego pierścieniowonaczyniowego 

oraz drzewa liściastego rozpierzchłonaczyniowego. Hipoteza osmomechaniczna daje 

nam podstawę do odrębnego traktowania drzew liściastych rozpierzchłonaczyniowych, 

pierścieniowonaczyniowych oraz drzew iglastych, jak również wskazuje na sposób 

modyfikowania głównych wzorów wzrostu promieniowego przez czynniki fizyczne (np. 

grawitacja, wiatr, siły mechaniczne, temperatura). Zestawienie danych z tych trzech 

grup drzew pozwala na najpełniejsze określenie warunków środowiskowych 

i wyeliminowanie lub ograniczenie roli istotnych z punktu widzenia wzrostu 

promieniowego czynników, które mogą skutkować podobną dynamiką przyrostu 

promieniowego, w celu wyselekcjonowania czynników różnicujących. W stanie 

bezlistnym, w przypadku drzew pierścieniowonaczyniowych, dominującym czynnikiem 

wpływającym na inicjację wzrostu promieniowego jest temperatura, natomiast w stanie 

ulistnionym we wszystkich trzech przypadkach – transpiracja. W bieżącym roku 

kontynuowano badania na pierścieniowonaczyniowym gatunku Robinia pseudoacacia L. 
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Badania skoncentrowane były na reaktywności kambium waskularnego na temperaturę. 

Uzyskane wyniki wskazują, że choć reakcja wzrostowa inicjowana jest wcześniej po 

stronie południowej pni rosnących w strefie brzeżnej (istnieje wyraźna zależność 

pomiędzy inicjowaniem przyrostu i temperaturą dnia), pod koniec sezonu nie wpływa 

to jednak znacząco na całoroczny przyrost w związku z dominującą w późniejszej fazie 

wzrostu kontrolą kołowo-symetryczną, której siłą sprawczą jest okołodobowe 

odkształcanie pnia (a także innych organów) pod wpływem transpiracji.  

Temat B.5.2  Analiza budowy liści roślin z rodzaju Dracaena pod kątem przystosowania 

do pobierania wody 

Wykonawca:   dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

Laboratorium Anatomii Roślin od kilku lat prowadzi badania nad gatunkiem Dracaena 

draco L., który posiada status narażonego na wyginięcie. Badania te zmierzają do 

lepszego poznania biologii jednoliściennych roślin drzewiastych zaliczanych do tzw. 

smoczych drzew. W 2018 roku celem badań było określenie cech stanowiących 

o przystosowaniu rozet liściowych D. draco do pobierania wody z opadów/osadów 

atmosferycznych, a także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób smocze drzewo 

pozyskuje i dystrybuuje wodę w rozecie. Do badań wykorzystano rozetę złożoną ze 155 

liści odciętą z ok. 40-letniego osobnika D. draco rosnącego na terenie Jardín Botánico 

Canario na Gran Canarii oraz liście w różnym wieku z rozet młodszych przedstawicieli 

tego gatunku. Wykonano analizy morfo-anatomiczne w obszarze nasady i blaszki 

wybranych liści z rozety, analizę retrospektywną cyklu życia liścia w rozecie oraz 

analizę dystrybucji wodnego roztworu barwnika aplikowanego na powierzchnię liści. 

Ustalono, iż wzdłuż osi liścia D. draco istnieje zróżnicowanie funkcjonalne związane ze 

zdolnością do pochłaniania i magazynowania wody. Absorpcja wody odbywa się 

głównie w obszarze blaszki liściowej, natomiast jej magazynowanie ma miejsce przede 

wszystkim w tkankach nasady liścia. Wraz z wiekiem liścia stopniowo zwiększa się 

szerokość i kąt nachylenia nasady, pod epidermą powstaje kilkuwarstwowa hipoderma 

z komórkami o zdrewniałych ścianach, a powierzchnię nasady pokrywa żywica zwana 

„smoczą krwią”. Z obserwacji wynika także, że rozeta liści może funkcjonować jak 

kaskada. Spływająca z niej woda dociera do powierzchni pnia/gałęzi i prawdopodobnie 

jest absorbowana przez przetchlinki obecne w tzw. korku piętrowym. 
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Temat B.5.3  Badania anatomiczne zrastających się tkanek po okulizacji na przykładzie 

wybranych odmian róż historycznych 

Wykonawca:   dr inż. Marta Joanna Monder 

Badania związane z rozmnażaniem róż przyczyniają się do zachowania ich 

bioróżnorodności. Mało poznane jest podłoże biologiczne niezgodności fizjologicznej 

dotyczącej okulizacji. W bieżącym roku celem było poznanie budowy anatomicznej 

tkanek komponentów okulizacji w terminie zabiegu. Analizowano szyjki korzeniowe 

pięciu taksonów podkładek: róży dzikiej (Rosa canina L.) ‘Inermis’, ‘Laxa’, ‘Pfänders’, 

‘Schmid’s Ideal’ i róży wielokwiatowej (R. multiflora Thunb.) oraz pędy dwóch odmian 

szlachetnych przeznaczonych na zrazy: ‘Duchesse d’Angoulême’ (pędy generatywne 

i wegetatywne) i ‘Mercury 2000’ (pędy w pełni kwitnienia). Określono m.in. grubość 

pokładu kambium, procentowy udział drewna późnego i wczesnego, wielkość członów 

naczyń, szerokość promieni drzewnych i rdzeniowych. Zaobserwowano różnice 

w budowie anatomicznej zarówno pomiędzy podkładkami, jak i pędami odmian. Szyjka 

korzeniowa u podkładek róży ma budowę typową dla pędów roślin dwuliściennych 

z przyrostem wtórnym i drewnem pierścieniowonaczyniowym. Pędy generatywne 

charakteryzowały się szerszą warstwą drewna wczesnego i węższą późnego oraz 

mniejszą liczbą komórek kambium w relacji do pędów wegetatywnych. Pokład kambium 

u podkładek jest grubszy o kilka komórek niż w tym samym terminie u odmian 

szlachetnych. Kontynuacja badań obejmie miejsce zrostu komponentów. 

Zadanie B.6 Opracowanie metod długotrwałego przechowywania diaspor 

generatywnych roślin użytkowych i gatunków towarzyszących dla potrzeb banku 

nasion 

Kierownik:   dr hab. Maja Boczkowska 

Temat B.6.1  Optymalizacja warunków przygotowania próbek nasion wymierających 

gatunków archeofitów do długoterminowego przechowywania w warunkach 

kriogenicznych 

Wykonawcy:    mgr inż. Maciej Niemczyk 

mgr inż. Maciej Niedzielski 
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Grupą roślin poddawaną aktualnie największej presji ze strony człowieka są chwasty 

polne, a w szczególności archeofity. Od kilku lat trwają badania nad utworzeniem w PAN 

Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie banku nasion archeofitów. Zmierzają one do 

lepszego poznania ich biologii oraz optymalizacji metodyki ich zabezpieczenia w banku 

nasion. W roku 2018 kontynuowano badania nad tą grupą gatunków. Wyniki 

doświadczenia nad trwałością glebowego banku nasion uzyskane w roku 2018 

potwierdzają, że dwa z nich (Scandix pecten-veneris L. i Agrostemma githago L.) nie 

tworzą trwałego banku glebowego. Zasób diaspor tych gatunków w glebie po dwóch 

latach całkowicie się wyczerpał. Nasiona Kickxia elatine oraz Ranunculus arvensis po 

upływie tego czasu wciąż utrzymują wysoką żywotność w glebie. O ile nasiona K. elatine 

stopniowo wybudzają się ze spoczynku i czekają na impuls świetlny, to zdolność 

kiełkowania nasion R. arvensis waha się w tracie sezonu, a nasiona mają tendencję do 

zapadania we wtórny spoczynek. Ponadto podjęto próbę oceny, czy specyficzny sposób 

przełamywania spoczynku Eleocharis carniolica W. D. J. Koch (za pomocą ciepłej 

stratyfikacji oraz kwasu giberelinowego) jest typowy również dla innych przedstawicieli 

tego rodzaju. Okazało się, że opracowana metodyka jest skuteczna tylko dla jednego (E. 

ovata) spośród sześciu przebadanych gatunków. 

Temat B.6.2  Molekularna i biochemiczna ocena zmian związanych z procesem 

naturalnego starzenia się nasion na skutek długotrwałego przechowywania 

w warunkach banku nasion na przykładzie wybranych próbek zbóż 

Wykonawcy:    mgr inż. Maciej Niemczyk  

mgr inż. Maciej Niedzielski  

dr inż. Anna Rucińska. 

 

W Pracowni Banku Nasion PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie prowadzone 

były badania związane z poznaniem biochemicznych i molekularnych aspektów 

starzenia się nasion. Żywotność nasion żyta przechowywanych w próżni CO2 lub N2 

zmniejszała się liniowo, natomiast przechowywanie w powietrzu doprowadziło do 

nieliniowego (wykładniczego) uszczuplenia żywotności nasion w okresie 

przechowywania. Ocena integralności DNA nie wykazała żadnych istotnych różnic 

pomiędzy suchymi nasionami o wysokiej i niskiej żywotności, a także podczas 



27 

 

 

kiełkowania nasion jęczmienia i żyta. Istotną degradację RNA obserwowano w suchych 

zarodkach nasion długo przechowywanych  

Zadanie B.7  Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 

użytkowych 

Kierownik:  dr hab. Maja Boczkowska 

Wykonawca:  mgr Małgorzata Targońska-Karasek 

W bieżącym roku w ramach realizacji tematu kontynuowano tematykę charakterystyki 

genotypowej kolekcji żyta i jabłoni. Do analizy włączono kolejne obiekty żyta. 

Charakterystyka obiektów z rodzaju Secale jest kontynuowana przy użyciu markerów 

SSR. Rozpoczęto genotypowanie kolekcji jabłoni. Kolekcja ta jest w trakcie analizy przy 

użyciu technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z zastosowaniem 

protokołu DArTseq. Molekularna charakterystyka kolekcji żyta wykazała brak struktury 

genetycznej w badanym zestawie obiektów. Analiza DArTseq jest w toku i genotypowa 

charakterystyka tych materiałów będzie kontynuowana w kolejnym roku 

sprawozdawczym. 

 

Zadanie B.8 Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Euroazji oraz ocena 

ich potencjału użytkowego  

Kierownik:   dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

Wykonawcy:    dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

    dr Sebastian Świerszcz 

W ramach tematu badawczego w roku 2018 zrealizowano dwie wyprawy badawcze 

w rejon Środkowej Azji (Tadżykistan, Kirgistan), w ramach których zebrano dane dla 

traworośli palearktycznych w tzw. seriach zagnieżdżonych. Dokonano zbioru alegatów 

zielnikowych oraz wykonano planowane zdjęcia fitosocjologiczne wraz z pomiarem 

parametrów fizyko-chemicznych podłoża. Zrealizowano także wyjazd rekonesansowy 

do Babolsar w Iranie, gdzie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 

Uniwersytetem Mazandaran w Babolsar oraz PAN OB – CZRB w Powsinie. Łącznie 

opublikowano 13 artykułów naukowych, w tym 11 znajdujących się na liście JCR. 
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Zadanie K.1. Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych do 

badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

Kierownicy zespołów: dr inż. Marta Joanna Monder (kierownik Zespołu Kolekcji 

Dendrologicznych) 

dr Artur Zagajewski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Ozdobnych)  

mgr Maciej Niedzielski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych) 

dr inż. Anna Rucińska (kierownik Zespołu Kolekcji Flory 

Polskiej) 

Stan kolekcji roślinnych PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w 2018 roku 

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym: 

- kolekcja roślin drzewiastych; 
- kolekcja roślin wrzosowatych; 
- kolekcja narodowa odmian uprawnych róż; 
- nasadzenia pozostałe i nowo tworzone.  

4055 

2026 
  604 
1012 
   413 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu 

Ciepłego (razem), w tym: 

- kolekcja roślin cebulowych, kłączowych i bulwiastych;  
- kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych.  

2 200 

 
1 200 
1 000 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 

- kolekcja pomologiczna;  
- kolekcja warzyw; 
- kolekcja roślin polowych i chwastów; 
- kolekcja kriogeniczna. 

1552 

1139 
  188 

 
225 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

- kolekcja roślin górskich: rośliny Karpat (pasma Tatr, 
Pienin i Bieszczadów) oraz rośliny Beskidów i Sudetów; 

- rabata dydaktyczna: rośliny siedlisk leśnych, 
kserotermicznych, wydmowych, solniskowych;  

- ekspozycja roślin terenów podmokłych i źródlisk; 
- inspekty; 
- ekspozycja zbiorowisk roślinnych i flora naturalna; 
- bank nasion. 

672* 

288 
 

316 
 

107 
126 

 
235 

RAZEM KOLEKCJE:             8 479 

*bez duplikatów 
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Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Kierownik:    dr inż. Marta Joanna Monder 

Wykonawcy:   dr inż. Marta Joanna Monder 

mgr inż. Agnieszka Kościelak,   

mgr inż. Marta Kamińska (do 31.08.2018),  

mgr Stefan Sołtan (od 17.10.2018),  

Małgorzata Górecka  

Barbara Molak, Ewa Napiórkowska, Robert Sobol, Krzysztof 

Szkopek, Renata Witczak (od 1.04.2018). 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych obejmuje: Kolekcję Roślin Drzewiastych (2026 

taksonów), Wrzosowatych (604 taksonów), Kolekcję Narodową Odmian Uprawnych Róż 

(1012 taksonów), kolekcje piwonii, liliowców, roślin sezonowych, tereny przeznaczone 

pod nowe założenia, np. Kolekcję Roślin Azjatyckich (Ogród Chiński), Kolekcję Roślin 

Aromatycznych i Ogród Sensoryczny, rewitalizowane Rozarium, Ogród Testowy oraz 

szkółkę polową i pojemnikową, powierzchnie pod osłonami (introdukcja nowych 

i zachowanie istniejących taksonów, produkcja roślin na kwietniki ok. 10 000 szt.). 

Wykonano inwentaryzację części terenów m.in. kolekcję piwonii, gdzie 

wykonano i wstawiono etykiety. Zbierano nasiona do Index Seminum, przeprowadzano 

niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Większość terenu wymaga renowacji i te prace 

kontynuowano lub rozpoczęto w celu możliwości podjęcia organizacji nowych założeń. 

Dominowały prace porządkowo-renowacyjne. Wyznaczono egzemplarze martwe, chore, 

samosiewy do usunięcia oraz cenne do przesadzenia. Wykonano plan nowych linii 

podziemnych dla wodociągów i  częściowo wykonano modernizację. Położono kilka 

tysięcy metrów linii kroplujących. Zdjęto ok. 250 m2 starych zniszczonych nawierzchni 

asfaltowych, chodników, podkładów kolejowych, zlikwidowano część fundamentów, 

altanę. Wykonywano samodzielnie projektowane podpory. Zużyto ok. 600 m3 ziemi 

ogrodowej i torfu oraz cztery składy obornika. Przeprowadzono dwie rodziny dzikich 

pszczół do uli. Porządkowano tereny zaplecza OB Kolekcji Roślin Drzewiastych. 

Poddano całkowitej renowacji i silnemu cięciu formującemu, a następnie oczyszczeniu 

z samosiewów i chwastów ok. 80 m wysokiego żywopłotu z cisu (ok. 5 m) i ok. 90 m 

średniej wysokości (ok. 3 m). Rewitalizacji poddano także aleję cyprysików, utworzono 

przejście pod okapem konarów. Duża część ławek, które były na terenie ZKD w latach 
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ubiegłych, nie znalazły się na nim ponownie. Rzeźby znajdujące się na terenie ZKD 

przewieziono na teren KRO. 

Poddano renowacji teren do przeniesienia części kolekcji róż, Rozarium, 

poprawiając strukturę gleby (nawozy zielone, w tym miododajne; żyzna ziemia, 

obornik). Zlikwidowano staw, wyznaczono rabaty i dokonano większej części nasadzeń 

krzewów róż (ok. 1600 szt., pozostała część do sadzenia wiosną). Zaprojektowano 

stalowo-drewniane podpory, częściowo wykonano. Zgromadzono materiały do dalszych 

prac. W alei róż zaprojektowano również stalowo-drewniane podpory oraz wykonano 

nasadzenia. Zaprojektowano i częściowo wykonano pierwszy w Polsce ogród testowy 

nowych odmian róż dla hodowców z całego świata.  

Zaprojektowano wstępnie Kolekcję Roślin Azjatyckich o charakterze ogrodu 

chińskiego, rozpoczęto prace i nasadzenia. Zaprojektowano i częściowo wykonano 

,,sześć małych ogrodów”. W Ogrodzie Sensorycznym, o roboczej nazwie „Szumiący 

Ogród Traw”, zabezpieczono zniszczone instalacje sensoryczne do renowacji zimą. 

Ustawiono rzeźby ceramiczne we współpracy z Fundacją Ogród Ceramiki związane 

z terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Zaprojektowano i częściowo wykonano: Kolekcję 

Roślin Aromatycznych o charakterze śródziemnomorskim, Ogród Biały w stylu ogrodu 

geometrycznego nowoczesnego, a Ogród Złoty i Ogród Barw – o charakterze 

angielskiego.  

Zaprojektowano tereny reprezentacyjne wokół Wilii Janówek, budynku dyrekcji, 

w Alei Marii Skłodowskiej-Curie w kontekście ogrodu historycznego i obsadzono 

roślinami sezonowymi wg wzorów ogrodów i kwietników Wincentego Bielskiego oraz 

w Arboretum. Wykonano rabaty wczesnowiosenne i letnio-jesienne oraz posadzono 

rośliny w pojemnikach. Ogółem wiosną posadzono ok. 3200 roślin, a latem i jesienią ok. 

14 000. Jesienią posadzono ok. 4000 cebul i bulw. 

W Kolekcji Roślin Drzewiastych i Wrzosowatych oraz Róż wykonywano cięcia 

odmładzające, prace porządkowe i zachowawcze. Usunięto część podkładów 

kolejowych. Poddano renowacji dwie „działki wrzosowate”. Wykonano podest, 

zaprojektowano i zamontowano podpory drewniano-linowe dla pnączy. W planowanej 

kolekcji rodzimych gatunków ogrodowych rozpoczęto prace porządkowe.  

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych  

Kierownik:    dr Artur Zagajewski  
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Wykonawcy:   Małgorzata Żywek 

Anna Lewandowska 

mgr inż. Antoni Krzyżewski 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych składa z Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego oraz 

Kolekcji Roślin Zielnych (bylin), Cebulowych, Kłączowych i Bulwiastych.  

Kolekcja Roślin Klimatu Ciepłego jest zgromadzona w Oranżerii „Zielony Raj” 

i zajmuje powierzchnię ok. 2000 metrów kwadratowych. Ekspozycję składa się z pięciu 

części. Trzy nawiązują do klimatu umiarkowanego ciepłego (śródziemnomorskiego, 

subtropikalnego), jedna do klimatu tropikalnego (lasów deszczowych) oraz jedna do 

klimatu suchego (stepowego i pustynnego). Ogólnie można wyróżnić trzy grupy roślin 

w obiekcie; tropikalne, subtropikalne oraz sukulenty. W 2018 roku cały czas trwały 

kompleksowe prace i zabiegi porządkowe, pielęgnacyjne i ochronne, które polegają na 

przesadzaniu, dosadzaniu, odmładzaniu i przycinaniu roślin, cięciu ograniczającym oraz 

stosowaniu preparatów chemicznych i powierzchniowo czynnych (zwalczanie mączlika 

szklarniowego, przędziorka i wełnowca szklarniowego). Usunięto wiele samosiewów. 

W dalszym ciągu pracuje się nad poprawą estetyki i wizerunku obiektu (wprowadzono 

więcej ławek do poszczególnych części ekspozycyjnych, uzupełniono pospółkę na 

ścieżkach, oczyszczono gruntownie zbiornik wodny z rybami i żółwiami, profesjonalnie 

zakonserwowano oryginalne z Indii i Indonezji kamienne rzeźby, usprawniono system 

nagłaśniający). Dodatkowo prowadzona była inwentaryzacja w celu zorientowania się 

co do stanu aktualnie występujących gatunków i odmian roślin. Efektem tych 

zakrojonych na szeroką skalę działań było pojawienie się późną wiosną (w maju 

i w czerwcu) pięknie kwitnących roślin, m.in. oleandrów i hibiskusów. Obficie zakwitły 

także brugmansje, brunfelsje, agapanty, plumerie, asparagusy sierpowate i hortensje. 

Dużą atrakcję stanowiły rośliny owadożerne (kapturnice, dzbaneczniki, rosiczki 

i tłustosze). Latem zainteresowanie wzbudzały wybarwione na różnokolorowo 

podkwiatkowe liście bugenwilli. Dużą uwagę skupiały na sobie – odmłodzone i w dobrej 

kondycji – rośliny użytkowe, takie jak: bananowce, cytrusy – największa kolekcja 

w Polsce – kawa, herbata, mirt, figi, miszpelnik, guajawa, granat, rozmaryn czy też 

maniok kauczukodajny – wszystkie kwitnące i owocujące. Pięknie zakwitły 

wilczomlecze, aloesy, jukki oraz pachypodia. Część z sukulentami wzbogaciła się 

dodatkowo o jedyną tak bogatą w Polsce kolekcję botanicznych odmian gasterii. 
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Przygotowano także miejsce pod nowo zakładaną kolekcję sukulentów. Jesienią, zimą 

oraz wczesną wiosną zjawiskowo prezentowały się kamelie japońskie. Zimą również 

zakwitły takie rośliny jak: Eranthemum pulchellum, Megaskepasma erythrochlamys, 

Pyrostegia venusta, Strelitzia reginae. Sensacją botaniczną było pojawienie się 

spektakularnych kwiatostanów Strelitzia nicolai Regel & Koern – pierwszy raz zakwitła. 

Pięknie także wyglądała Jacaranda mimosifolia D. Don. Dodatkowo Kolekcja wzbogaciła 

się o 20 nowych egzemplarzy roślin cytrusowych: Citrus medica, Citrus limon, Citrus 

austalisica, Citrus grandis, Citrus reticulata.  

Kolekcja Roślin Zielnych, Cebulowych, Kłączowych i Bulwiastych jest 

zgromadzona w centralnej części Ogrodu Botanicznego – przy wejściu głównym –  

i zajmuje ok. 30 000 m2. W 2018 roku trwały na tym terenie intensywne prace 

porządkowe i pielęgnacyjne. Wytyczano nowe rabaty, wykonywano ścieżki z płyt 

piaskowca, częściowej rewitalizacji poddano cieki wodne i zbiorniki retencyjne. Na tle 

ciekawych gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych wkomponowano, na dość 

niejednorodnej morfologicznie powierzchni wysoczyzny polodowcowej, rośliny zielne, 

cebulowe, kłączowe oraz bulwiaste. Kwitły i zdobiły tę cześć Ogrodu od wczesnej 

wiosny do późnej jesieni. Na uwagę zasługiwały kolekcje: tulipanów, kosaćców 

(posadzono ok. 100 odmian), piwonii bylinowych, piwonii drzewiastych, lilii azjatyckich, 

liliowców, floksów, pysznogłówek, astrów, dzielżanów oraz dziwaczków. Rabaty zdobiły 

mieczyki (5 tysięcy bulw ) pacioreczniki, warkocznice, tulbagie, czosnki ozdobne (200 

sztuk) czy galtonie. Oryginalne wyglądała także kolekcja składająca się z 14 odmian 

ziemniaka dobranych pod kątem koloru kwiatów. Zainteresowanie wzbudzały nowe 

kolekcje hortensji bukietowych oraz rododendronów z serii królewskiej. Do tej części 

Ogrodu wprowadzono także elementy małej architektury (kamienne rzeźby, ławki, 

leżaki). Wysadzono lub wysiano – jako cenny pożytek dla owadów zapylających – duże 

grupy roślin jednorocznych, takich jak facelia, gorczyca, amarantusy, aksamitki, kosmosy 

siarkowe i podwójnie pierzaste. Rośliny te tworzyły łany, wzbudzając zachwyt gości 

Ogrodu przez całe lato do późnej jesieni. 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  

Kierownik:    mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:    mgr Anna Zaremba  

dr inż. Magda Świąder  
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mgr Maria Bugalska  

Ryszard Rawski  

Prace w Kolekcji Roślin Warzywnych w minionym sezonie przebiegały podobnie jak 

w latach ubiegłych. Prace polowe rozpoczęto w kwietniu od wytyczenia powierzchni 

pod uprawę i uformowania zagonów. Sukcesywnie po tym zakładano kolekcję. Część 

warzyw była uprawiana na mało widocznej brązowej włókninie, ale większość 

bezpośrednio na ziemi. W tym roku całe pole było przeznaczone pod uprawę warzyw. 

Jedynie małe poletka wykorzystano pod uprawę roślin kwiatowych jednorocznych 

w celu urozmaicenia kolekcji, ale także, by wykorzystywać kwiaty do dekoracji 

wyrobów cukierniczych ogrodowej kawiarni Cafe Ogród. W bieżącym sezonie 

uprawiano 188 taksonów, w tym tylko 15 nowości. Ilość taksonów była ograniczona 

brakiem swojej szklarni. Nowością kolekcji w tym roku była uprawa kilku gatunków 

warzyw wieloletnich, w tym oprócz topinamburu także rabarbaru – 3 odmiany Rheum 

rhabarbarum L. i gatunek Rheum alexandrae Batalin, także katran i chrzan. W sezonie 

wegetacyjnym wykonano kilka oprysków na szkodniki i choroby preparatami 

biologicznymi i tylko jeden oprysk herbicydem na ścieżki. Ponadto kolekcja była 

ozdobiona elementami małej architektury.  

Kolekcja pomologiczna aktualnie liczy 1139 taksonów, w tym 349 w części 

ekspozycyjnej i 501 w części starych odmian jabłoni. Powierzchnia kolekcji roślin 

sadowniczych wynosi 25 900 m², w tym: historyczne odmiany jabłoni – 14 200 m², 

dzikie gatunki – 6200 m², część ekspozycyjna 5500 m². W 2018 roku przybyło 25 

taksonów, a ubyło 9. Dosadzono nowe odmiany suchodrzewu kamczackiego, jabłoni, 

pigw oraz jarzęboaronii. Wprowadzono do kolekcji nowy gatunek howenię słodką 

(Hovenia dulcis Thunb.), drzewo z rodziny szakłakowatych pochodzące z Azji zwane 

również japońskim drzewem rodzynkowym. Rozmnożono wegetatywnie przez sadzonki 

zielne aktinidię ‘Vitikiwi’ i ‘Issai’ oraz rokitniki odmian ‘Pollmix’ (forma męska), ‘Askola’ 

(forma żeńska) i ‘Hergo’ (forma żeńska). Przez okulizację rozmnożono niektóre odmiany 

pigw: ‘Akademicka’, ‘Kansenko’ oraz ‘Miagkopłodnaja’. W roku sprawozdawczym obfite 

owocowanie wielu gatunków umożliwiło uzupełnienie fotograficznej bazy danych. 

W kolekcji i w szkółce wykonano zabiegi pielęgnacyjne, takie jak cięcie prześwietlające 

i formujące, nawożenie, podlewanie, przywiązywanie pędów do podpór, zabezpieczenie 

przed mrozem i zającami. Poszerzono misy wokół młodych drzew i krzewów oraz 
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wyściółkowano je korą. W ramach promocji historycznych odmian jabłoni 

zorganizowano „Dzień Jabłoni”, na którym wygłoszono prezentację, oprowadzono po 

sadzie pomologicznym oraz zaprezentowano owoce 25 odmian. W roku 

sprawozdawczym zebrano nasiona 22 gatunków roślin do Index Seminum. 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

Kierownik:   dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy:   mgr inż. Jolanta Podlasiak (kurator) 

Anna Gasek 

Hanna Ranc 

Zadaniami Zespołu Kolekcji Flory Polski jest utrzymywanie udokumentowanej kolekcji 

żywych roślin w celach badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych, jak również 

zabezpieczania w warunkach ex situ różnorodności rodzimej flory.  

Kolekcja Flory Polski w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie zajmuje 

powierzchnię około 25 000 m2 i podzielona jest na części, odpowiadające wymaganiom 

siedliskowym uprawianych roślin. Obejmuje ona gatunki naturalnie występujące 

w Polsce oraz antropofity zadomowione we florze Polski. W 2018 roku w kolekcji 

utrzymywano 672 gatunki roślin. 

Istotnym kryterium określania składu gatunkowego Kolekcji jest status zagrożenia 

gatunku w warunkach naturalnych (in situ). Przedmiotem szczególnego zainteresowania 

są przede wszystkim gatunki o zagrożonych pulach genowych i świadczących 

o unikatowym charakterze danej flory na tle innych. Obecnie w kolekcji zabezpiecza się 

234 gatunki roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Gatunków 

podlegających całkowitej ochronie prawnej jest 112, natomiast objętych ochroną 

częściową 61. Podstawą do określenia statusu zagrożenia danego gatunku są regionalne 

i krajowe czerwone listy, czerwone księgi publikowane od 1992 roku oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin, Dz. U. z dnia 16 października  2014 r., pozycja 1409.  

W 2018 roku do Kolekcji Flory Polski wprowadzono 40 nowych gatunków, w tym 

19 zagrożonych na stanowiskach naturalnych, 2 gatunki podlegające ochronie ścisłej i 2 

gatunki objęte ochroną częściową. Niesprzyjające warunki pogodowe, kradzieże oraz 

inne zdarzenia spowodowały uszczuplenie kolekcji o 13 gatunków. 
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Prace ogrodnicze w kolekcji prowadzone były od stycznia do grudnia i dotyczyły 

cięcia zdrowotnego dużej, liczącej 2125 m2, powierzchni sosny górskiej (Pinus mugo 

Turra) i cięcia odmładzającego porzeczki alpejskiej i skalnej (Ribes alpinum L., Ribes 

petraeum Wulfen in Jacq.). Wiosną na terenie z sosną górską przeprowadzono opryski 

herbicydami w celu usunięcia niepożądanych krzewów malin, jeżyn i pokrzyw. Dalsze 

prace pielęgnacyjne w kolekcji obejmowały pikowanie siewek uzyskanych z wysiewu 

nasion w poprzednim roku, odchwaszczanie, podlewanie, koszenie powierzchni 

trawiastych, grabienie liści, usuwanie zbędnego podrostu, wycinanie suchych części 

roślin. Jesienią wysiano nasiona 123 prób introdukcyjnych reprezentujących 100 

gatunków. Nasiona pozyskano z Index Seminum oraz ze zbiorów własnych 

przeprowadzonych na terenie Kolekcji i Ogrodu. Na potrzeby Index Seminum zebrano 

nasiona 286 gatunków, dla Banku Nasion PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB 26 

gatunków, na potrzeby kolekcji 42 gatunki roślin. Przez cały sezon wegetacyjny 

prowadzono obserwacje kwitnienia roślin. Zanotowano terminy kwitnienia dla 311 

gatunków, z czego 7 gatunków powtórzyło kwitnienie w ciągu roku, a wawrzynek 

wilczełyko (Daphne mezereum L.) zakwitł trzykrotnie. Na powierzchni rabaty 

dydaktycznej, we współpracy z Bankiem Nasion PAN OB – CZRB, założono ekspozycję 

archeofitów. Znalazły się w niej 33 gatunki roślin w tym 21 nowych dla kolekcji. 

Zweryfikowano lub określono przynależność gatunkową 9 taksonów, otrzymanych 

z innych ogrodów botanicznych lub spontanicznie pojawiających się po raz pierwszy 

w PAN OB – CZRB w Powsinie. 

Pracownicy kolekcji prowadzili praktyki dla studentów i uczniów oraz prowadzili 

zajęcia terenowe w Kolekcji Flory Polski dla studentów dziennych i zaocznych Wydziału 

Nauk o Zwierzętach SGGW. Ponadto zrealizowano następujące prace: przygotowano do 

wydruku etykiety dla nowych gatunków roślin oraz zebrano materiały do dwóch tablic 

informacyjnych o kolekcji, zapoznano się z listami Index Seminum oraz złożono 

stosowne zamówienia, prowadzono dokumentację fotograficzną roślin, prowadzono 

stałą ewidencję prac w kolekcji, przygotowano i uzupełniano bazę danych, w tym 

również danymi spoza bieżącego roku sprawozdawczego.  

Zadanie K.2 Utrzymanie kriogenicznego banku nasion i tkanek zagrożonych 
gatunków flory polskiej 

Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   mgr inż. Maciej Niemczyk  
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Polska, ratyfikując Konwencję o Różnorodności Biologicznej (CBD) w 1996 roku, 

przyjęła na siebie wdrażanie postanowień tego dokumentu, będącego jednym 

z najistotniejszych w skali międzynarodowej, jak również pozostałych z niego się 

wywodzących. Konwencja o Różnorodności Biologicznej, poprzez zapisy Globalnej 

Strategii Ochrony Świata Roślin (GSPC), nakłada na ogrody botaniczne oraz arboreta 

obowiązek  zabezpieczenia w warunkach ex situ do 2020 roku co najmniej 75 procent 

gatunków roślin zagrożonych w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem ich 

zmienności genetycznej (www.cbd.int\gspc). 

Od 1992 roku w PAN OB-CZRB funkcjonuje Bank Nasion Gatunków Rzadkich 

i Chronionych Flory Polski, którego zadaniem jest zbiór i długoterminowe 

przechowywanie plazmy zarodkowej (germplasm), materiału genetycznego, tworzącego 

fizyczną podstawę dziedziczenia w następujących po sobie pokoleniach. Jest to pierwszy 

i jeden z największych kriogenicznych banków nasion w Europie. Dla zabezpieczenia 

materiału genetycznego danej populacji ze stanowisk naturalnych zbierane są nasiona 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, po czym trwale zabezpieczane 

w parach ciekłego azotu. Tak zabezpieczony materiał posiada charakter wyjściowy 

w programach restytucji danego gatunku na stanowiska naturalne. 

W roku 2018 rozpoczęto realizację projektu finansowanego z funduszy Unii 

Europejskiej pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, którego celem jest 

czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory Polski poprzez 

realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situ 

i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt spaja i w sposób 

komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej 

ochronie przyrody wzbogacone o wiedzę uzyskaną w drodze dotychczasowych badań 

nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków 

o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. W trakcie pierwszych dwóch lat trwania 

projektu zabezpieczony zostanie materiał z 31 gatunków zagrożonych i chronionych, 

pochodzący z 71 stanowisk na terenie Polski. W roku 2018 zrealizowano ponad połowę 

zamierzonych celów. 

Ponadto bank nasion wzbogacony został o kolejnych 11 próbek, 9 taksonów, 

w tym 5 gatunków nie reprezentowanych wcześniej w zbiorach banku nasion (Carex 

davalliana Sm, Eleocharis austriaca Hayek, E. mamillata H.Lindb. Ex Doerf. s. str, 
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Gladiolus imbricatus L., Tetragonolobus maritimus (l.) Roth.). Dzięki temu 

w kriogenicznym banku nasion znajdują się obecnie nasiona 235 gatunków zagrożonych 

w Polsce (w liczbie 777 próbek), pozyskanych w większości z naturalnych stanowisk, co 

stanowi około 45 procent wszystkich gatunków zagrożonych Polski. W bieżącym roku 

pozyskano również nasiona 6 gatunków (11 próbek). Prowadzona jest również 

ekspozycyjna uprawa  żywych okazów najrzadszych gatunków rodzimej flory w szklarni 

ekspozycyjnej, która służy głównie popularyzacji wiedzy przyrodniczej dotyczącej 

naszej rodzimej flory. Jest ona również miejscem realizacji zajęć uczelnianych 

i szkolnych. Podobnie jak bank nasion cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów 

i studentów 

INDEX SEMINUM 2017/2018 
 

Osoba odpowiedzialna:  dr inż. Magdalena Świąder 

Informacje na temat zredagowania i umieszczenia na stronie internetowej Indeksu 

Seminum 2017/2018 znalazły się w ubiegłorocznym sprawozdaniu. Indeks zawierał 439 

taksonów zebranych nasion w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i 27 taksonów 

ziarniaków Secale z Banku Nasion, czyli łącznie 466 taksonów. W zamieszczonym na 

stronie internetowej Indeks Seminum 2017/2018 odpowiedziało 55 ogrodów. Wysłano 

łącznie 541 próbek nasion. Ogród otrzymał w minionym roku 91 indeksów 

elektronicznych i 12 papierowych, czyli łącznie 103, z kraju i zagranicy. Z indeksów 

elektronicznych otrzymaliśmy do tej pory  981 próbek nasion, a z papierowych 232, tj. 

1213 wszystkich. Do tej pory nie otrzymaliśmy zamówionych próbek z 12 ogrodów. A 

z 8 ogrodów nasion nie były zamawiane.  

Na początku listopada 2018 roku przygotowano nowy Indeks Seminum na sezon 

wymiany nasion z innymi ogrodami botanicznymi 2018/2019 r. Zawiera on 506 

taksonów, w tym  27 próbek Secale, 459 próbek zebranych w ogrodzie i 20 taksonów 

zebranych poza Ogrodem, w naturalnych warunkach w tym 3 pochodzące z Arboretum 

Liliental. Praca w obrębie działu Indeks Seminum to również prowadzenie księgi 

introdukcji, tj. nadawanie numerów próbkom przychodzącym do Ogrodu, w postaci 

nasion, zrazów czy żywych roślin. W 2018 r. zarejestrowano ponad 1600  próbek. 
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PROJEKTY BADAWCZE I KONSERWATORSKIE 

A. Zagraniczne 

Projekt UE ERASMUS + “Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible 

learning paths for emerging labour market” (Szkolnictwo wyższe w nowoczesnej 

ochronie różnorodności roślin: ścieżki kształcenia dla rozwijającego się rynku 

pracy) – akronim HEI-PLADI 

Umowa nr:    2015-1-IT02-KA203-014874 

Główny Wykonawca:  Universita degli Studi del Molise, Włochy  

Koordynator ze strony PAN OB-CZRB w Powsinie:  

Wiesław Podyma 

Wykonawcy:    Wiesław Podyma, Adam Kapler, Konrad Woliński,  

Maciej Niemczyk, Maciej Niedzielski, Anna Rucińska 

Okres realizacji:   01.09.2015 – 31.08.2018  

Budżet projektu  /Budżet strony polskiej   379.480/31.810.EURO 

Finanse na obsługę projektu w roku 2018 – 6 360 EURO 

Projekt został zakończony 31.08.2018 r. Jego rezultatem jest HEIPLADI moodle 

platform. Projekt wdrożył platformę nauczania w zakresie ochrony bioróżnorodności, 

która obejmowała pięć modułów e-learningowych oraz siedem praktycznych działań. 

Moduły E-learningowe są dostępne na stronie internetowej projektu Moodle platform 

(https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/) jako ogólnie dostępne obiekty nauczania dla 

różnych interesariuszy: studenci, wychowawcy, technicy, pracownicy zielników, 

muzeum, banków genów, ogrodów botanicznych itp. Siedem zajęć szkoleniowych, po 

jednym przez każdego partnera, zostało zorganizowane jako prace polowe i działania 

laboratoryjne, które koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy 

na tematy poruszane w modułach e-learningowych. Platforma zapewnia również 

nauczanie/uczenie się z przygotowanych materiałów w ramach studiów magisterskich 

i/lub opracowywanie nowych programów nauczania. 

B.  Krajowe 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. NCN Miniatura (wyjazd badawczy) „Sezonowa dynamika wzrostu korzeni 

powietrznych smoczych drzew (Dracaena draco L.) rosnących w warunkach 

stresu. Badania morfometryczne i anatomiczne na tle warunków 

środowiskowych” 

Numer:    2017/01/X/NZ8/0533 

Kierownik i wykonawca: dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

Jednostka wykonująca: Laboratorium Anatomii Roślin 

Okres realizacji:   19.10.2017 – 18.10.2018 

Budżet projektu:  29 535 PLN (20 186,24 PLN - 2018 r. 9 348,76 PLN - 2017 r.) 

Dracena właściwa (Dracaena draco L.) to drzewiasta roślina jednoliścienna zwana 

potocznie smoczym drzewem. Jest to gatunek narażony na wyginięcie o bardzo 

ograniczonym naturalnym zasięgu występowania (Wyspy Kanaryjskie, Madera, Wyspy 

Zielonego Przylądka, Maroko). Pod wpływem stresu dracena wytwarza na pniu 

i gałęziach liczne korzenie powietrzne, które stopniowo deformują jej pokrój, 

dodatkowo może temu towarzyszyć defoliacja. Funkcja korzeni powietrznych 

i przyczyna ich powstawania pozostają niejasne. Jako działanie naukowe zaplanowano 

i zrealizowano cztery wyjazdy badawcze do Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" na 

Gran Canarii w różnych porach roku (17-24.11.2017; 26.01-02.02.2018; 12-19.05.2018 

i 11-18.08.2018), w trakcie których przeprowadzono obserwacje morfologii, pomiary 

i badania anatomiczne korzeni powietrznych D. draco w kontekście znaczenia tych 

organów dla rośliny. Hipotezą roboczą było założenie, że smocze drzewa znajdujące się 

pod wpływem stresu powodującego stopniową defoliację wytwarzają korzenie 

powietrzne, które zastępują liście w pełnieniu funkcji asymilacyjnej i jednocześnie 

pozyskują wodę z atmosfery. Cykliczne analizy obejmowały: dokumentację zdjęciową 

morfologii korzeni powietrznych 15 osobników; pomiary 80 korzeni (średnio 6 korzeni 

na osobniku); obserwacje budowy korzeni na podstawie preparatów odręcznych; pobór 

i utrwalenie fragmentów tych organów do dalszych analiz anatomicznych. Dane 

dotyczące opadów i temperatury na terenie objętym badaniami pozyskano dzięki 

uprzejmości hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET. 

Analizy korzeni powietrznych przeprowadzone na dużej grupie osobników 

zróżnicowanych pod względem wiekowym i stanowiskowym pozwoliły stwierdzić m.in., 

że: (a) korzenie powietrzne powstają na pniu/w koronie głównie w miejscach 

świadczących o możliwych zakłóceniach w transporcie i dystrybucji wody, takich jak 
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przewężenia hydrauliczne lub uszkodzenia pnia/gałęzi wywołane czynnikami 

o charakterze biotycznym (gradacja owadów) lub abiotycznym (uszkodzenia 

mechaniczne) i nie musi temu towarzyszyć defoliacja; (b) sąsiedztwo innych 

roślin/infrastruktury ogrodu, które ogranicza roślinie dostęp światła, stymuluje rozwój 

korzeni w miejscach zapewniających dojście promieni słonecznych; (c) korzenie 

powietrzne wykazują następujące po sobie fazy wzrostu i spoczynku, łatwe do 

identyfikacji na poziomie morfologicznym; (d) wzrost korzeni powietrznych jest 

związany z okresowymi opadami deszczu (XII-IV); (e) okresowy wzrost korzeni 

odzwierciedla ich członowana budowa; (f) liczba członów (segmentów) wskazuje na 

aktywność wzrostową korzenia i pozwala oszacować jego wiek, a tym samym może 

pomóc w retrospektywnym ustaleniu przyczyny stresu, który zainicjował ich rozwój; (g) 

budowa anatomiczna korzeni wskazuje na ich możliwy udział w absorpcji wody 

z atmosfery przez cały rok, a także, z racji na obecność licznych chloroplastów w korze 

pierwotnej, w utrzymywaniu właściwego bilansu węgla w roślinie. Zrozumienie 

przyczyn wymierania smoczych drzew w ich naturalnym środowisku uwarunkowane 

jest m.in. wyjaśnieniem podstawowych reakcji tych roślin na czynniki stresowe. 

Uzyskane rezultaty dostarczyły nowych informacji na temat funkcjonowania smoczych 

drzew w warunkach stresu, a także poszerzyły wiedzę prowadzącą do wyjaśnienia 

przyczyn powstawania korzeni powietrznych i ich funkcji.  

 

2. NCN Miniatura (pojedyncze działanie naukowe) „Genotypowanie DArTseq 

u różnowiekowych populacji roślin na przykładzie endemicznego gatunku flory 

polskiej Cochlearia polonica w aspekcie poznania biologii gatunków zagrożonych” 

Numer:   2017/01/X/NZ8/01737 

Kierownik i wykonawca: dr inż. Anna Rucińska 

Okres realizacji:   01.03.2018 –01. 03.2019 

Budżet projektu:  48 950 PLN  

Celem przedsięwzięcia jest poznanie i scharakteryzowanie tendencji zmian w profilu 

genetycznym populacji na skutek efektu założyciela, jako szczególnego przypadku 

efektu wąskiego gardła, na przykładzie różnowiekowych populacji endemicznego, 

wymierającego gatunku flory Polski – warzuchy polskiej. 
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3. NCN Miniatura (pojedyncze działanie naukowe) „Różnorodność genetyczna 

populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) na stanowiskach 

naturalnych w Polsce” 

Numer:   2017/01/X/NZ9/01170 

Kierownik i wykonawca: dr hab. Maja Boczkowska 

Okres realizacji:   od 01.2018 

Budżet projektu:  47 300 PLN  

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis L.) jest cenioną i powszechnie wykorzystywaną 

rośliną leczniczą. W Polsce występuje zarówno w uprawie, jak i na stanowiskach 

naturalnych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu farmaceutycznego 

na surowiec zielarski istnieje potrzeba rozwinięcia hodowli tego gatunku. Poszukiwanie 

genotypów o wysokiej zawartości związków aktywnych i dobrze przystosowanych do 

warunków Polskiego klimatu prowadzi się na stanowiskach naturalnych. Kozłek 

lekarski występuje powszechnie na terenie całego kraju, jednak obserwuje się tendencję 

zmniejszania się jego liczebności. Dotychczas nie prowadzono badań opisujących 

zmienność genetyczną tego gatunku ani na terenie Polski, ani w zasięgu jego 

występowania. Celem projektu była więc ocena zmienności genetycznej kozłka 

lekarskiego występującego na stanowiskach naturalnych zlokalizowanych w Polsce. 

Równolegle w ramach innego projektu prowadzono ocenę tych samych populacji pod 

względem zawartości i kompozycji związków aktywnych. Analizę genetyczną wykonano 

przy użyciu sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Zastosowana technika 

DArTseq umożliwiła wykonanie sekwencjonowania zredukowanej reprezentacji 

genomu. Dzięki temu możliwa była analiza wielu tysięcy krótkich fragmentów genomu 

kozłka lekarskiego. Wyniki analizy wykazały, że populacje naturalne charakteryzują się 

zaskakująco niską heterozygotycznością i zmiennością genetyczną, zwłaszcza że badany 

gatunek jest obcopylny i przedprątny. Odrębność genetyczną wykazywały jedynie 

populacje pochodzące z Bieszczad. Wszystkie otrzymane wyniki wskazują, że pula 

genowa kozłka lekarskiego w Polsce jest stosunkowo wąska. W związku z tym gatunek 

ten jest bardziej narażony na gwałtowny spadek liczebności wskutek zmian klimatu 

i działalności człowieka. W obrębie populacji występujących na terenie Mazowsza 

zidentyfikowane zostały osobniki pochodzące z formy uprawnej. Ucieczka do 

środowiska naturalnego form uprawnych może w istotny sposób zaburzyć strukturę 

genetyczną naturalnych populacji. Wymiernym efektem projektu jest zabezpieczenie 
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nasion z dziko rosnących populacji w przechowalni długoterminowej Krajowego 

Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz dołączenie informacji o „genetycznym 

odcisku palca” w bazie danych zasobów genowych. Dzięki temu możliwe będzie 

wykonanie monitoringu genetycznego za kilka lat i oszacowanie tempa zachodzenia 

erozji genetycznej gatunku na stanowiskach naturalnych.   

 

4. NCN Preludium 9 (projekt badawczy) „Identyfikacja i charakterystyka 

genów odpowiedzialnych za system alkilorezorcynoli w rodzaju Secale” 

Numer:    2015/17/N/NZ9/01155 

Kierownik i wykonawca: mgr Małgorzata Targońska-Karasek 

Okres realizacji:   13.04.2016 – 12.04.2020 

Budżet projektu:  149 700 PLN 

Celem projektu jest izolacja i charakterystyka żytniego ortologa genu kodującego enzym 

biorący udział w biosyntezie alkilorezorcynoli (AR). Dotychczas geny kodujące białka 

o aktywności syntaz AR (ARS) zostały zidentyfikowane między innymi w genomach ryżu 

i sorgo. Proponowane badania zakładają: wyizolowanie i zsekwencjonowanie genu 

o aktywności ARS z biblioteki BAC żyta; zmapowanie znalezionego genu na 

chromosomach żyta; zbadanie poziomu ekspresji genu w różnych częściach rośliny, 

w których stwierdzono występowanie AR, a następnie skorelowanie otrzymanych 

wartości z zawartością AR w tych częściach. Następnie planowane są analizy 

potwierdzające funkcje genu przy wykorzystaniu drożdżowego modelu ekspresji. 

Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie podłoża biosyntezy AR w rodzinie 

Poaceae. 

 

5. NCN Preludium 14 (projekt badawczy) „Rola komunikacji 

międzykomórkowej w indukcji somatycznej embriogenezy i formowaniu zarodka 

somatycznego w oparciu o modelowy system Cyathea delgadii Sternb.” 

Numer:     2017/27/N/NZ3/00434 

Kierownik projektu:  mgr Małgorzata Grzyb 

Opiekun naukowy  prof. dr hab. Anna Mikuła 

Wykonawcy:    mgr Małgorzata Grzyb 

dr Justyna Wróbel-Marek (WBiOŚ Uniwersytet Śląski 

w Katowicach) 
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Okres realizacji:   05.10.2018 – 04.10.2020 

Budżet projektu:  140 000 PLN 

Celem projektu jest określenie czy różnicowanie się komórek w procesie somatycznej 

embriogenezy (SE) jest związane ze zmianami w komunikacji międzykomórkowej 

(symplastowej i apoplastowej). Zakładamy, że do zmiany programu rozwojowego 

komórki somatycznej zlokalizowanej w wielokomórkowym eksplantacie inicjalnym 

niezbędna jest jej izolacja. Zakładamy również, że izolacja pomiędzy poszczególnymi 

segmentami budującymi ciało somatycznego zarodka jest podstawą jego rozwoju. 

Badania prowadzimy na eksplantatach zdolnych do SE, dających zarodki jedno- 

i wielokomórkowego pochodzenia, a także niezdolnych do SE. Czasową i przestrzenną 

izolację komórek analizujemy z wykorzystaniem: niskocząsteczkowych fluorochromów 

transportu symplastowego, przeciwciał reagujących ze składnikami ściany komórkowej, 

transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii konfokalnej. 

 

6. NCN OPUS 13 (projekt badawczy) „Jaka jest prawdziwa różnorodność 

środkowoeuropejskich traworośli? – analiza podziemnych elementów zbiorowisk 

roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci” 

Numer:    2017/25/B/NZ8/00572 

Kierownik:   dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

Wykonawcy:    dr inż. Anna Rucińska  

dr inż. Marcin Olszak     

    dr hab. Maja Boczkowska 

    mgr Iwona Dembicz 

Okres realizacji:   2018 – 2020 

Budżet projektu:  1 059 507 PLN  

W 2018 roku zrealizowano badania terenowe, tj. pobór prób glebowych, spisy roślin 

oraz częściowo wykonano badania fizykochemiczne gleb. Zrealizowano też częściowo 

badania frekwencji mikoryz w glebie oraz glebowy bank nasion. 

II. Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Tworzenie 

naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 

genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz 
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bezpieczeństwa zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju” 

 
Zadanie 1.2. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro 

i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów 

genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, 

spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. 

Główny Koordynator: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–PIB w Radzikowie 

 

1.2.1)  Zadanie  „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta”  

Umowa nr: 6/PW 1.2 – PAN OB-CZRB POWSIN/KCRZG/2018 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy: mgr Maciej Niedzielski; dr Wiesław Podyma; mgr 

Małgorzata Paśnik; mgr Konrad Woliński; Małgorzata 

Zwierzyńska 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 20.11.2018 

Budżet projektu:   kwota planowana: 90 000 PLN 

kwota wykonana:  86 673,04 PLN 

 Celem pracy jest: 

• gromadzenie wartościowych obiektów kolekcyjnych,  

• charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów,  

• opracowanie oraz wprowadzanie danych paszportowych i waloryzacyjnych do 

systemu informatycznego EGISET. 

W roku 2018 materiałem badawczym były populacje nasion żyta ozimego, 60 obiektów, 

materiałów zebranych w trakcie ekspedycji oraz przesłanych z przechowalni 

długoterminowej KCRZG.  

Oceniane i rozmnażane populacje zostały wysiane na poletkach doświadczalnych, 

w sezonie wegetacyjnym wykonane były obserwacje wybranych cech morfologicznych 

i użytkowych. Nasiona uzyskane z poletek izolowanych po częściowym odwodnieniu do 

zadanego poziomu i zamknięciu w jednostkowych opakowaniach hermetycznych, 
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w przypadku odpowiedniej ilości nasion, przekazane były do przechowalni 

długoterminowej. 

 

Zadanie 1.3. „Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz 

charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji 

w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz 

spokrewnionych dzikich gatunków” 

Główny Koordynator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

 

1.3.1)  Zadanie „Prowadzenie kolekcji jabłoni i utrzymanie w kriobanku 

 gatunków roślin sadowniczych”  

Umowa  nr:    NR 2 PW IHAR-OI/1.3/2018 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy: mgr Maciej Niedzielski; mgr Anna Zaremba; mgr Konrad 

Woliński; Ryszard Rawski 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.11.2018 

Budżet projektu:   kwota planowana: 166 105 PLN 

kwota wykonana: 160 099,35 PLN 

 Ochrona zasobów genowych historycznych odmian jabłoni w PAN Ogrodzie 

Botanicznym – CZRB jest prowadzona od 1987 roku. W chwili obecnej kolekcja stała 

zajmuje 4 kwatery o łącznej powierzchni 1,42 ha oraz liczy 501 obiektów zazwyczaj 

w dwóch egzemplarzach. W ramach zadania wykonane zostały obserwacje fenologiczne 

obiektów kolekcji. Opisy odmian tworzone są na podstawie 24 cech owoców 

z deskryptora UPOV oraz oznacza się na podstawie dostępnej literatury. Owoce każdej 

owocującej odmiany posiadają dokumentację fotograficzną. Z racji starzenia się drzew 

konieczna była regeneracja kilkudziesięciu obiektów. Wykonane zostały prace 

agrotechniczne w kolekcji i dwóch szkółkach. W roku bieżącym urządzono jedną 

kwaterę w formie intensywnego sadu na podkładkach karłowych, co wydatnie zwiększy 

intensywność wykorzystania dostępnych powierzchni sadów. Nowa kwatera 

wyposażona została w automatyczny system nawadniania kroplowego. W roku 2018 

przeprowadzono jedną ekspedycję w celu zbioru zrazów (woj. lubuskie). 
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W roku 2018 zgodnie z opracowaną wcześniej metodyką pobrano w sadzie 

kolekcji starych odmian IO w Skierniewicach zrazy 18 odmian jabłoni, które zamrożono 

w ciekłym azocie, w formie paków spoczynkowych, i umieszczono w zbiorniku 

przechowalniczym do długoterminowego przechowywania. Oznaczono żywotność 

zamrożonych paków i ich zdolność regeneracyjną. W chwili obecnej kriobank 

historycznych odmian jabłoni liczy ponad 225 obiektów. 

 

1.3.2)   Zadanie „Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”  

Umowa:   NR 3 PW IHAR-OI/1.3/2018 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:  mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:  dr inż. Marta Joanna Monder,  

Małgorzata Górecka; Krzysztof Szkopek  

Okres realizacji:         01.01.2018 – 30.11.2018 

Budżet projektu:  kwota planowana: 34 434 PLN 

kwota wykonana: 34 182,62 PLN  

Kolekcja liczy obecnie ponad 200 taksonów. Kontynuowano dalszą weryfikację 

taksonów w istniejącej kolekcji oraz jej poszerzanie o nowe. Utrzymanie kolekcji na 

wysokim poziomie merytorycznym wymaga wielu prac specjalistycznych, ogrodniczych 

i technicznych, w tym utrzymania szkółki polowej i pojemnikowej. Dokumentowanie 

kolekcji objęło kolejne 40 taksonów, obserwacje występowania chorób grzybowych – 

27. Uczestniczono w wydarzeniach popularyzujących kolekcję i róże historyczne. 

III. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 

i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski.   

Numer:     POIS.02.04.00-00-0006/17 

Kierownik projektu:  dr Leszek Trząski 

Wykonawca: osoby zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez 

kierownika projektu 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020 

Budżet projektu:  całkowita wartość projektu 6 025 547,67 zł 



47 

 

 

 kwota dotacji: 5 121 715,50 zł (instytucja finansująca: Unia 

Europejska Fundusz Spójności) 

Celem całego projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków 

flory Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań 

ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. W roku 2018 

zbierano materiał roślinny ze stanowisk gatunków ujętych w projekcie. Obecnie trwają 

prace mające na celu zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych oraz 

materiału genetycznego w niskich temperaturach. Dotychczasowa realizacja projektu 

pozwoliła na rozbudowę techniczną zaplecza laboratoryjnego Banku Nasion 

i Laboratorium Kriokonserwacji oraz Laboratorium Metod Molekularnych. 

Zapoczątkowano funkcjonowanie Banku DNA oraz rozpoczęto prace związane 

z rozbudową zintegrowanej bazy danych Banku DNA, Banku Nasion i kolekcji 

botanicznych. 

IV. Analiza statystyczna i bioinformatyczna danych z wysokoprzepustowego 
sekwencjonowania uprawnych i dziko rosnących gatunków roślin (grant 
obliczeniowy). 
 

Numer:    G72-19 

Kierownik i wykonawca: dr hab. Maja Boczkowska 

Okres realizacji:   24 miesiące 

Budżet: (~560 procesorów, 20x128 GB, 1TB HD Interdyscyplinarne 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

Uniwersytet Warszawski.) 

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie stało się podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym w badaniach materiałów zgromadzonych w banku genów. 

Jednoczesne sekwencjonowanie milionów fragmentów kwasów nukleinowych generuje 

olbrzymie ilości danych, a do ich efektywnej obróbki wymagane jest specjalistyczne 

oprogramowanie i komputery o wysokiej mocy obliczeniowej. W ramach niniejszego 

projektu planuje się wykonanie analiz struktury populacji metodą grupowania opartą na 

modelach. Analizą objęte będą głównie gatunki roślin zagrożonych wyginięciem. Drugi 

aspekt badawczy będzie dotyczył różnicowej analizy genomu i transkryptomu gatunków 

o różnym tempie starzenia się nasion przechowywanych w banku genów. Powyższe 

analizy pozwolą na poprawę efektywności ochrony in situ i ex situ. 
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V. Mszaki, porosty i grzyby epifityczne występujące na drzewach Sorbus 
torminalis w rejonie Górażdży 

Kierownik projektu:  dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

Okres realizacji:   2017 – 2018 

Budżet:    175 000 PLN  (finansowane przez Heidelberg Cement S.A.) 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace fitosocjologiczne oraz  analizę 

anatomiczną drewna Sorbus torminalis (L.) Crantz, która pozwoliła na określenie 

struktury i cech przydatnych pod kątem badań dendrochronologicznych oraz 

dendroklimatycznych. 

VI. Działania wynikające z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Suchy Młyn PLH240016 

Numer:     WOF I.262.48.2017 

Kierownik projektu:  dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   dr hab. Maja Boczkowska 

     dr hab. Marcin Nobis 

dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

     dr inż. Anna Rucińska 

Okres realizacji:  07.12.2017 – 24.09.2018 

Budżet projektu:   54 735 PLN 

Dla utrzymania właściwego stanu ochrony populacji języczki syberyjskiej na stanowisku 

Suchy Młyn – najmniej liczebnej z sześciu populacji gatunku w Polsce – wskazuje się jej 

wzmocnienie oraz przeprowadzenie zabiegów mających na celu poprawę stanu 

siedliska. Jednak prawidłowo przeprowadzenie wzmocnienia tej populacji powinno 

zapewnić zachowanie lokalnej puli genetycznej, a w związku z tym powinno być oparte 

na analizie relacji genetycznych między genotypami stanowiącymi potencjalne źródło 

materiału traktowanego jako wyjściowy do wzmocnienia. W związku z tym 

przeprowadzono genotypowanie w technologii DArTseq (Diversity Arrays Technology, 

Bruce, ACT, Australia) poszczególnych osobników języczki syberyjskiej. Na podstawie 

wyników określono wytyczne do strategii ochrony populacji języczki syberyjskiej 

z Suchego Młyna. Sugeruje się, aby planowane działania na rzecz wzmocnienia tej 

populacji zawierały w sobie zarówno elementy autowzmocnienia, jak też wprowadzania 

genotypów z populacji o najwyższym stopniu tożsamości genetycznej. Autowzmocnienie 
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pozwoli na utrzymanie wyjątkowo cennych - unikatowych alleli populacji z Suchego 

Młyna. Ponadto dokonano charakterystyki genetycznej struktury tej populacji. 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH (zestawienie) 

Tytuł Kierownik Okres 
realizacji 

Przyznane Instytucja 

projektu projektu (rok) od-do środki finansująca 
1.NCN Miniatura (wyjazd 
badawczy) „Sezonowa 
dynamika wzrostu korzeni 
powietrznych smoczych 
drzew (Dracaena draco L.) 
rosnących w warunkach 
stresu. Badania 
morfometryczne i 
anatomiczne na tle 
warunków 
środowiskowych” 

dr hab. 
Joanna Jura-
Morawiec, 
prof. PAN 
 
 

19.10.2017 – 
18.10.2018 

29 535 PLN  
(20 186,24 PLN - 
2018 r. 9 348,76 
PLN - 2017 r.) 

Narodowe 
Centrum Nauki 

2.NCN Miniatura 
(pojedyncze działanie 
naukowe) „Genotypowanie 
DArTseq u różnowiekowych 
populacji roślin na 
przykładzie endemicznego 
gatunku flory polskiej 
Cochlearia polonica w 
aspekcie poznania biologii 
gatunków zagrożonych” 

dr inż. Anna 
Rucińska 

01.03.2018 –
01. 03.2019 

48 950 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

3.NCN Miniatura 
(pojedyncze działanie 
naukowe) „Różnorodność 
genetyczna populacji kozłka 
lekarskiego (Valeriana 
officinalis L.) na 
stanowiskach naturalnych w 
Polsce” 

dr hab. Maja 
Boczkowska 
 
 

od 01.2018 47 300 PLN 
 

Narodowe 
Centrum Nauki 

4.NCN Preludium 9 (projekt 
badawczy) „Identyfikacja i 
charakterystyka genów 
odpowiedzialnych za system 
alkilorezorcynoli w rodzaju 
Secale” 

mgr 
Małgorzata 
Targońska-
Karasek 
 

13.04.2016 – 
12.04.2020 

149 700 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

5.NCN Preludium 14 
(projekt badawczy) „Rola 
komunikacji 
międzykomórkowej w 
indukcji somatycznej 
embriogenezy i formowaniu 
zarodka somatycznego w 
oparciu o modelowy system 
Cyathea delgadii Sternb.” 

 
mgr 
Małgorzata 
Grzyb 

 
 
05.10.2018 – 
04.10.2020 

140 000 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

6.NCN OPUS 13 (projekt 
badawczy) „Jaka jest 
prawdziwa różnorodność 
środkowoeuropejskich 
traworośli? – analiza 

dr hab. 
Arkadiusz 
Nowak, prof. 
PAN 

 
2018 – 2020 

1 059 507 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 
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podziemnych elementów 
zbiorowisk roślinnych 
metodą metabarkodingu 
wielu loci” 
7. Projekt UE ERASMUS + 
“Higher Education 
Innovation in Plant 
Diversity: flexible learning 
paths for emerging labour 
market” (Szkolnictwo 
wyższe w nowoczesnej 
ochronie różnorodności 
roślin: ścieżki kształcenia 
dla rozwijającego się rynku 
pracy) – akronim HEI-PLADI 

dr Wiesław 
Podyma 

01.09.2015 – 
31.08.2018 

Budżet strony 
polskiej   
379.480/31.810.E
URO 
Finanse na 
obsługę projektu 
w roku 2018 – 6 
360 EURO 

Unia Europejska 

8. Program Wieloletni 
Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi „Tworzenie 
naukowych podstaw 
postępu biologicznego i 
ochrona roślinnych zasobów 
genowych źródłem 
innowacji i wsparcia 
zrównoważonego rolnictwa 
oraz bezpieczeństwa 
zrównoważonego rolnictwa 
oraz bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju” 
 
- „Prowadzenie kolekcji 
zasobów genowych żyta” 
 
 
 
 
- „Prowadzenie kolekcji 
jabłoni i utrzymanie w 
kriobanku gatunków roślin 
sadowniczych” 
 
 
- „Prowadzenie kolekcji 
historycznych odmian róż” 
 

mgr Maciej 
Niedzielski 
(koordyna-
tor)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2018 – 
20.11.2018 
 
 
 
 
01.01.2018 – 
30.11.2018 
 
 
 
 
01.01.2018 – 
30.11.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet:  
kwota planowana: 
90 000 PLN,  
kwota wykonana:  
86 673,04 PLN 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
166 105 PLN,  
kwota wykonana: 
160 099,35 PLN 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
34 434 PLN,  
kwota wykonana: 
34 182,62 PLN 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

9. FlorIntegral – 
zintegrowana ochrona in situ 
i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i 
priorytetowych gatunków 
flory na terenie Polski.   

dr Leszek 
Trząski 
 

01.01.2018 – 
31.12.2020 

całkowita wartość 
projektu 6 025 
547,67 zł 
całkowita kwota 
dotacji: 5 121 
715,50 zł  

Unia Europejska 
Fundusz 
Spójności 
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10. Analiza statystyczna i 
bioinformatyczna danych z 
wysokoprzepustowego 
sekwencjonowania 
uprawnych i dzikorosnących 
gatunków roślin (grant 
obliczeniowy). 

dr hab. Maja 
Boczkowska 
 

24 miesiące (~560 
procesorów, 
20x128 GB, 1TB 
HD)  
 
 
 

Interdyscyplinar
ne Centrum 
Modelowania 
Matematycznego 
i 
Komputerowego 
Uniwersytet 
Warszawski. 

11. Mszaki, porosty i grzyby 
epifityczne występujące na 
drzewach Sorbus torminalis 
w rejonie Górażdży 

dr hab. 
Arkadiusz 
Nowak, prof. 
PAN 

2017 – 2018 175 000 PLN   finansowane 
przez Heidelberg 
Cement S.A. 

12. Działania wynikające z 
planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Suchy 
Młyn PLH240016 

dr inż. Anna 
Rucińska 

07.12.2017 – 
24.09.2018 

54 735 PLN WFOŚ w 
Katowicach 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-
EKOLOGICZNEJ 

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marta Kamińska 

Polska Akademia Nauk OB-CZRB w Powsinie realizuje edukację w ramach 

funkcjonowania Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Celem działalności jest 

propagowanie wiedzy z zakresu biologii, botaniki, ekologii i ogrodnictwa. W Centrum 

prowadzone są zajęcia, warsztaty tematyczne, wykłady oraz wystawy o tematyce 

przyrodniczej.  

W dniach od 10 stycznia do 20 grudnia 2018 odbyły się 192 warsztaty 

przyrodnicze, w których wzięło udział 6895 uczniów oraz 615 opiekunów – łącznie 

7510 osób. Uczestnicy to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz 

dzieci w wieku przedszkolnym. Zrealizowano 146 warsztatów dla szkół podstawowych, 

w tym 2 warsztaty „Ferie zimowe w Ogrodzie”, 2 warsztaty dla gimnazjów, 22 warsztaty 

dla liceum i 15 warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto w warsztatach 

uczestniczyło 7 grup zorganizowanych pozaszkolnie dla dzieci w różnym wieku. 

Przeprowadzono również jeden obóz szkoleniowy dla nauczycieli (grupa 20 osób). 

Podczas warsztatów przyrodniczych w CEPE w 2018 roku zrealizowano 

następujące tematy:  

Tematy zajęć 
Liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów 

Różnorodność świata roślin 112 

Co kryje się w kropli wody 21 

Przebudzenie wiosenne / Barwy jesieni – kolorowy 
świat roślin  

14 
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Z zimą za pan brat 9 

Świąteczna botanika – od goździka do piernika 8 

Drzewa naszych lasów 6 

Cztery pory roku dla najmłodszych  6 

Mszaki i paprotniki   4 

Niezwykły świat roślin owadożernych  4 

Grzyby  4 

Banki genów  2 

Dinozaury w świecie roślin 1 

Biosfera, biocenoza, biom – roślinne strefy ziemi  1 

Łącznie: 192 
 

Warsztaty odbywają się w pracowni i laboratorium oraz na terenie Ogrodu. W pierwszej 

części uczestnicy biorą udział w przygotowywaniu różnego rodzaju preparatów 

mikroskopowych, opisywaniu ich i szkicowaniu; uzyskują też natychmiastową 

odpowiedź na interesujące ich zagadnienia. Druga część zajęć odbywa się na terenie 

ogrodu i oranżerii, gdzie uczestnicy mogą skonfrontować uzyskane wcześniej 

wiadomości z rzeczywistym wyglądem roślin oraz wysłuchać informacji na temat nowo 

poznanych gatunków. W celu pogłębienia wiedzy uczestników i efektywnego 

wykorzystania zajęć poruszane zagadnienia są uzgadniane wcześniej z nauczycielami 

przedmiotów związanych z biologią, botaniką, ekologią i ochroną środowiska. 

1. Różnorodność w świecie roślin:  

Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. roślin z różnych stref klimatycznych. 

Uczestnicy dowiedzą się, jakie ciekawe gatunki występują w Polsce i na świecie; jak 

wyglądają, w jakim są wieku i jakie mają przystosowania do życia w zmiennych 

warunkach środowiska. W części praktycznej zajęć uczniowie wykonują preparaty 

mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywane są rośliny 

o zróżnicowanym pochodzeniu i budowie morfologicznej. W trzeciej części zajęć 

uczniowie są oprowadzani po ogrodzie i oranżerii. 

2. Co się kryje w kropli wody: 

Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. wody – m. in. jej obiegu w ekosystemie, jej 

właściwościach, znaczeniu dla ludzi i zwierząt. W części praktycznej zajęć uczniowie 

wykonują preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywana jest 

https://www.ogrod-powsin.pl/edukacja/warsztaty-edukacyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy/grzyby
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woda z różnych zbiorników w ogrodzie botanicznym. W wykonanych preparatach 

można zaobserwować organizmy wodne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

W trzeciej części zajęć uczniowie są oprowadzani po ogrodzie i oranżerii. 

3. Przebudzenie wiosenne / Barwy jesieni – kolorowy świat roślin: 

Zajęcia skierowane do młodszych dzieci. Rozpoczynają się prezentacją nt. roślin, które 

można podziwiać w ogrodzie wiosną bądź jesienią. W części praktycznej prowadzący 

demonstruje dzieciom jak wykonać preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot 

obserwacji wykorzystywane są rośliny, których dobór zależy od pory roku, pogody 

i wieku uczestników. W trzeciej części zajęć uczniowie są oprowadzani po ogrodzie 

i oranżerii. 

4. Z zimą za pan brat: 

Warsztaty są skierowane do młodszych dzieci. Rozpoczynają się prezentacją nt. roślin 

i zwierząt, które możemy spotkać w naszym otoczeniu zimową porą. Następnie 

prowadzący pokazuje dzieciom, jak obserwować mniejsze organizmy pod mikroskopem. 

Dobór materiałów do preparatów zależy od pory roku, pogody i wieku uczestników. 

Podczas spaceru edukacyjnego uczestnicy poznają rośliny zdobiące ogród zimą. 

Dowiedzą się, czy rośliny zapadają w sen zimowy i że nie tylko drzewa iglaste mogą być 

zimą zielone. Przekonają, że nawet podczas mroźnych dni pędy i owoce mogą wyglądać 

atrakcyjnie i pełnić pożyteczne funkcje.  

5. Świąteczna botanika – od goździka do piernika: 

Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. roślin przyprawowych. Dzieci dowiadują się 

również jak w polskiej kulturze narodziła się tradycja choinki. Później uczestnicy 

zajmują się dekorowaniem pierniczków. Prowadząca demonstruje jak nakładać lukier, 

jakie można tworzyć zdobienia. Dzieci mają do dyspozycji 7 ciasteczek, różnych 

rozmiarów ozdoby i posypki oraz lukier. Następnie uczniowie są oprowadzani przez 

przewodnika po ogrodzie i oranżerii.  

6. Drzewa naszych lasów: 
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Zajęcia rozpoczynają się prezentacją nt. roślin drzewiastych, które można spotkać 

w naszych lasach. Podczas prezentacji uczestnicy, w zależności od wieku, zapoznają się 

m.in. z morfologią roślin zdrewniałych, budową lasu, i nazwami gatunkowymi polskich 

drzew i krzewów. W części praktycznej zajęć prowadzący demonstruje jak wykonać 

preparaty mikroskopowe. Przedmiotem obserwacji są rośliny, których dobór zależy od 

pory roku, pogody i wieku uczestników. W trzeciej części zajęć uczestnicy są 

oprowadzani po terenie ogrodu i oranżerii.  

7. Cztery pory roku dla najmłodszych: 

Warsztaty (przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 

rozpoczynają się prezentacją na temat pór roku i m.in. towarzyszących im zjawisk 

przyrodniczych, pogodowych, terminów kwitnienia, rozpoczęcia i zakończenia 

wegetacji. W części praktycznej zajęć prowadzący demonstruje dzieciom jak wykonać 

preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywane są rośliny, 

których dobór zależy od pory roku, pogody i wieku uczestników. Po warsztatach 

przewodnik oprowadza uczestników po oranżerii i ogrodzie. 

8. Mszaki i paprotniki: 

Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie dowiadują się m. in. czym  charakteryzuje 

się budowa mszaków i paprotników, gdzie można je spotkać i jak wygląda ich cykl 

rozwojowy. W części praktycznej uczniowie mają możliwość wykonania preparatu 

mikroskopowego, np. z salwinii pływającej. W trzeciej części zajęć przewidziany jest 

spacer edukacyjny z przewodnikiem – uczestnicy zwiedzają oranżerię i teren ogrodu 

botanicznego. 

9. Niezwykły świat roślin owadożernych: 

Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy dowiadują się wielu ciekawych 

informacji nt. drapieżnictwa w świecie roślin,. Praktyczna część zajęć obejmuje 

wykonywanie preparatów mikroskopowych pod nadzorem prowadzącego. Dobór 

materiałów zależy od pory roku, pogody i wieku uczestników. W trzeciej części zajęć 

uczestnicy są oprowadzani przez przewodnika po terenie ogrodu i oranżerii.  

10. Grzyby: 
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Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. grzybów. Uczniowie dowiadują się, w jakich 

dziedzinach życia używane są grzyby, które są jadalne, a które trujące. Prowadzący 

prezentuje również różne gatunki grzybów podczas zajęć. W części praktycznej 

uczniowie wykonują preparaty mikroskopowe. W trzeciej części zajęć uczestnicy są 

oprowadzani po ogrodzie i oranżerii. 

11. Banki genów: 

Zajęcia rozpoczynają się prezentacją nt. rzadkich gatunków roślin, przeciwdziałania 

wymieraniu i ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków. Uczniowie wykonują 

preparaty mikroskopowe. Dobór materiałów do wykonania preparatów zależy od pory 

roku, pogody i wieku uczestników. Po warsztatach przewodnik oprowadza uczestników 

po oranżerii i ogrodzie. Możliwe jest także zwiedzenie banku genów oraz poznanie 

najważniejszych metod stosowanych w jego obsłudze. 

12. Dinozaury w świecie roślin: 

Zajęcia rozpoczynają się krótką prezentacją nt. roślin iglastych. Poruszane są kwestie 

ewolucji drzew oraz wieku poszczególnych gatunków. Prowadzący demonstruje gałązki 

różnych gatunków drzew iglastych. Każde dziecko może dotknąć i powąchać roślinę. Po 

prezentacji dzieci są oprowadzane po ogrodzie i oranżerii; opowiadamy głównie 

o roślinach nagonasiennych. Zajęcia są atrakcyjne zwłaszcza zimą. 

13. Biosfera, biocenoza, biom: 

Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. ekosystemu. Uczniowie z pomocą 

prowadzącego wykonują preparaty mikroskopowe. Dobór materiałów do preparatów 

zależy od pory roku, pogody i wieku uczestników. Po warsztatach przewodnik 

oprowadza uczestników po oranżerii i ogrodzie. 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ  

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 

W 2018 roku pracownicy PAN OB-CZRB wzięli udział w następujących wydarzeniach 

promujących naukę poza Ogrodem: 

• Piknik Naukowy w Olsztynie pn. „Nauka też sztuka” (23 czerwca); 
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• Konferencja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym „Paradygmat semiotyczny dla 

kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, 

adaptacji, rozumienia i wiedzy” (9-12 lipca); PAN Ogród Botaniczny był 

współorganizatorem; 

• 26. Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to życie” w Warszawie (5-7 września); 

• Udział w konkursie „Warszawa w kwiatach” w roli jury; 

• Festiwal Nauki (29 września) wykład o roślinach tropikalnych w Pałacu Staszica.   

Zaś na terenie Ogrodu odbyły się poniższe wydarzenia promujące naukę:  

• IX Piknik Archiwalny (9 czerwca); 

• Seminaria popularnonaukowe w ramach festiwalu Rosalia (30 czerwca – 1 lipca); 

• W wizyta studyjna uczestników X Światowego Kongresu Edukacyjnego Ogrodów 

Botanicznych BGCI (12 września); 

• Wydarzenie „Jesienne róże” promujące Narodową Kolekcję Odmian Uprawnych 

Róż (16 września) – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe; 

• Dzień Jabłoni – promocja Zachowawczej Kolekcji Starych Odmian Jabłoni oraz 

kolekcji kriogenicznej (23 września) – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe; 

• Wykład „Rośliny i klimat” w ramach Festiwalu Nauki (30 września). 

W 2018 roku w Ogrodzie miały miejsce liczne wydarzenia mające na celu popularyzację 

nauki, edukacji, kolekcji roślinnych, aktywnego wypoczynku na terenie Ogrodu 

Botanicznego promujące kulturę i sztukę, takie jak: wykłady, prelekcje, spacery po 

kolekcjach z kuratorem, warsztaty terenowe, koncerty, zawody sportowe, warsztaty 

fotograficzne, warsztaty przyrodnicze i inne, w tym m.in.: 

• 6 stycznia – Koncert Noworoczny „Kryształowe Dźwięki”  

• 28 stycznia – spacer edukacyjny z kuratorem po Kolekcji Roślin Iglastych; 

• Marzec, maj, lipiec, październik, grudzień – Botaniczna Piątka – bieg i nordic 

walking po Ogrodzie na dystansie 5 km; 

• 17 marca – warsztat cięcia krzewów ozdobnych (hortensji, pięciorników, tawuł, 

wrzosów, wrzośców i róż okrywowych; 

• 8 kwietnia – 6 maja „Miesiąc Japoński”. W ramach tego wydarzenia odbyło się 

szereg akcji popularyzujących Japonię m.in. poprzez: oznakowanie roślin 

pochodzących z Japonii lub cenionych w Kraju Kwitnącej Wiśni; organizację 

trzech wystaw fotograficznych: Ludmiły Kot i Romualda Zabielskiego „Japonia – 
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migawki z podróży”, Stanisława Roszkowskiego „Ogrody Japonii”, Arkadiusza 

Janczaka „made in Japan”, organizację konkursów fotograficznego i plastycznego, 

spotkań i rozmów z naukowcami, podróżnikami, dziennikarzami o Japonii, 

prezentację filmu, wykłady, warsztaty kokedamy, kaligrafii i origami, Festiwal 

Kuchni Japońskiej, kiermasz rękodzieła; pokaz kimon i ozdób, koncert 

japońskiego zespołu dziecięcego Little Singers of Izumi. Wydarzenie zostało 

objęte honorowym patronatem przez Prezesa PAN oraz Ambasadę Japonii 

w Polsce. 

• 29 kwietnia – spacer edukacyjny z kuratorem po kolekcji magnolii; 

• Marzec, kwiecień, lipiec, wrzesień – cykl koncertów „Cztery Pory Roku 

w Ogrodzie” – wiosną występy chórów, latem – prezentacja muzyki tanecznej, 

jesienią – muzyka jazzowa; 

• 5-6 maja – wystawa „Najpiękniejsze kury świata 2018” zorganizowana wraz ze 

Stowarzyszeniem Polskich Hodowców Drobiu Czubatka Polska; 

• 12-13 maja – wystawa florystyczna 15 maja – 17 czerwca – plenerowa wystawa 

fotograficzna „Ptaki – władcy przestworzy”;  

• 27 maja – spacer edukacyjny z kuratorem po kolekcji azalii i różaneczników; 

• Maj-czerwiec – XXIII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia – muzyka 

w kwiatach”.  

• 3 czerwca – 30 lipca wystawa malarska Anny Buczkowskiej „Cztery pory roku”; 

• 24 czerwca – otwarcie dwóch wystaw o różach promujące Narodową Kolekcję 

Odmian Uprawnych Róż: malarskiej Izabeli Wolskiej „Ulotne” oraz fotograficznej 

„PAN i róże”, na którą złożyły się zdjęcia wykonane przez pracownika Ogrodu 

Jana Marcinkiewicza; 

• 1 i 2 lipca i 17 września – spacery z kuratorem po Narodowej Kolekcji Odmian 

Uprawnych Róż; 

• W lipcowe weekendy prowadzona była akcja „Śniadania w Ogrodzie” przez 

zespół kawiarni Cafe Ogród, mająca na celu promocję naturalnej 

i nieprzetworzonej żywności oraz warzyw i owoców z Ogrodu Botanicznego. W 

ramach wydarzenia odbywały się gry i zabawy ruchowe na trawie dla całych 

rodzin prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę; 

• 25 i 26 sierpnia – spacery edukacyjne po oranżerii pod przewodnictwem 

kuratora połączone z prelekcjami o roślinach owadożernych; 
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• 2-30 września – „Wystawa Artystów Szwedzkich” – wystawa obrazów i rzeźb 

artystów zrzeszonych w Związku Artystów Szwedzkich i Zespołu Artystów SKHF; 

• 9-23 września – Jesień jazzowa w Ogrodzie  

• 23 września – promocja kolekcji kriogenicznej – zwiedzanie Banku Genów 

z przewodnikiem w ramach Dni Jabłoni; 

• 23 września – spacer edukacyjny po Kolekcji Zachowawczych Odmian Jabłoni 

z przewodnikiem w ramach Dnia Jabłoni; 

• 29-30 września – wystawa fiołków i skrętników w oranżerii; 

• 14 października – warsztaty wykonywania barwników naturalnych pochodzenia 

roślinnego we współpracy z fundacją Viridarium; 

• Od 1 października – plenerowa wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych 

mikroskopem scaningowym „Świat przyrody malowany elektronami”; 

• 1-31 października – wystawa malarska Katarzyny Sadowskiej „White Horses”; 

• 5 listopada – 2 grudnia  – wystawa malarska Urszuli Bąkowskiej „Pejzaże”; 

• 10 listopada – warsztaty budowania ogrodów w szklanych naczyń pt. „Poznaj 

rośliny owadożerne”; 

• 10 października – 11 listopada wystawa malarska Magdaleny Shummer-Fangor; 

• 9 grudnia – kiermasz świąteczny w oranżerii połączony z warsztatami, 

teatrzykiem edukacyjnym, konkursami i spacerami po kolekcji roślin iglastych; 

Na przełomie całego roku odbywały się przyrodnicze warsztaty fotograficzne „Powsin 

PhotoWalk” oraz „Mikroświat zamknięty w szkle”, polegające na budowie ogrodów 

w szklanych naczyniach. 

W 2018 roku odnotowano 607 tys. 934 wizyt na stronie internetowej www.ogrod-

powsin.pl oraz 13 mln 755 tys. 414 wywołań strony, tj. wczytanie dowolnego pliku ze 

strony www.ogrod-powsin.pl. 

Na profilu Ogrodu na Facebooku na dzień 31 grudnia było 9377 polubień i 9503 

obserwujących profil. Na przełomie całego roku zostały utworzone 82 wydarzenia, które 

dotarły do 1,2 mln odbiorców.  

Na blogu „Florotematycznie” prowadzonym przez pracownika Ogrodu raz w tygodniu 

na przestrzeni całego roku ukazywały się wpisy o ciekawostkach roślinnych, naukowych 

i edukacyjnych związanych z ogrodnictwem i botaniką.  
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Otwarcie Ogrodu: 

Ogród był w roku 2018 otwarty przez cały rok z wyłączeniem 01. stycznia, 01. listopada, 

25 i 26 grudnia oraz 31. grudnia. Odwiedzanie było odpłatne, a ceny biletów były 

regulowane zarządzeniem dyrektora nr 2/2018. Podobnie jak w latach ubiegłych 

odpłatność za parkingi obowiązywała jedynie w weekendy. Liczba zwiedzających Ogród: 

94 tys. 564 osób, w tym 5 tys. 125 osób w 183 grupach zorganizowanych.  Stanowi to 

wzrost liczby odwiedzających w stosunku do roku 2017 o 3739 osób. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom Ogrodu: 

 

• Z okazji 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego 

PAN prof. Jerzy Puchalski – wieloletni dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – 

otrzymał medal pamiątkowy za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu – 

wspieranie jego działalności, kształtowanie wizerunku oraz budowę jego sukcesu 

(styczeń 2018). 

• Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22.11.2018 

r. (uchwała nr 5/2018) za cykl prac pt. Potencjał morfogenetyczny tkanek, komórek 

i protoplastów oraz modyfikacje genetyczne wybranych gatunków goryczek 

(Gentiana) dla zespołu naukowego w składzie prof. dr hab. Jan J. Rybczyński, prof. 

dr hab. Anna Mikuła, dr Karolina Tomiczak, dr Anna Wójcik (grudzień); 

• Dyplom uznania Sekcji Kultur Tkankowych PTB dla dr Karoliny Tomiczak za 

uzyskanie somatycznych mieszańców w rodzaju Gentiana z wykorzystaniem pola 

elektycznego (elektrofuzji) oraz ich morfologiczne, biochemiczne, cytogenetyczne 

i molekularne opisanie. XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro 

i Biotechnologii Roślin pt. Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 

w warunkach kultur in vitro” Rogów, 17-20 września 2018;  

• Dyplom uznania JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/18 dla mgr 

Małgorzaty Targońskiej-Karasek; 

• Nagroda Dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  

w Powsinie za działalność publikacyjną dla dr Anety Baczewskiej-Dąbrowskiej; 

• Nagroda III stopnia Dyrektora IHAR-PIB dla dr hab. Mai Boczkowskiej; 

• Wyróżnienie dla posteru mgr. Adama Kaplera „Herbaria of Prussian physician 

Boretius…” na V Majówce Naukowej WB UW w 2018 r.; 
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• Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla dr. Sebastiana 

Świerszcza za udział w cyklu publikacji z lat 2015-2017 dotyczącym inwazyjnych 

gatunków nawłoci oraz ekologii lasów dębowych pochodzenia odroślowego; 

• Wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Mechanizm wzrostu komórek inicjalnych 

kambium, członów naczyń i włókien drzewnych na przykładzie wybranych gatunków 

drzew liściastych.” przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 

Uniwersytetu Opolskiego dla Pana dra Adama Miodka. 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki  

W każdym roku sprawozdawczym pracownicy PAN OB-CZRB redagują artykuły 

prasowe, prowadzą na żywo rozmowy ze słuchaczami rozgłośni radiowych, uczestniczą 

w programach telewizyjnych oraz udzielają wywiadów dla prasy, radia i telewizji. 

Tematyka tych wystąpień jest różnorodna. 

W 2018 roku pracownicy Ogrodu popularyzowali naszą placówkę poprzez:  

 
mgr Damian Matynia 

1. wywiad dla programu Move TV na temat roślin oczyszczających powietrze (11 

kwietnia); 

2. nagranie dla Polsat News na temat pierwszych oznak jesieni (22 sierpnia). 

 
dr inż. Marta Joanna Monder 

1. Telewizja Program I, Wiadomości. Zwiastuny wiosny (marzec); 

2. Radio, Program Dla Ciebie, Róże (30 kwietnia); 

3. TVN, Program o kolekcji róż i Rosaliach (2 czerwca); 

4. Czwórka Polskie Radio, Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż. Rosalia w PAN 

OB-CZRB w Powsinie (27 czerwca); 

5. Radio RMF FM, Program o różach (29 czerwca); 

6. Radio Program III, Wypowiedź na temat anomalii w przyrodzie na skutek 

nietypowego przebiegu pogody wiosną (19 lipca); 

7. TVN, Rok w Ogrodzie, Okulizacja róż (emisja 8 września); 

8. Radio RMF FM (wrzesień). 

 
mgr Maciej Niemczyk 

1. wywiad dla magazynu KUKBUK nr 32. 
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dr Artur Zagajewski 

1. Udział w serii programów telewizyjnych – ok. 20 programów edukacyjnych w TVP1 

(Rok w Ogrodzie), w TVP2 (Pytanie na śniadanie),  

2. Udział w serii programów telewizyjnych – ok. 20 programów w TVN (Dzień dobry 

TVN), 

3. Udział w cyklu audycji radiowych – 10 spotkań 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

1. Współpraca bezpośrednia 

 
Australia 

Diversity Arrays Technology Pty Ltd, Australia. Współpraca w zakresie genotypowania 

żyta. Najważniejsze efekty: Wygenerowano ponad 23 000 markerów DArTSeq, które 

wykorzystano do scharakteryzowania struktury populacji Valeriana officinalis. Osoby 

współpracujące: Maja Boczkowska. 

Diversity Arrays Technology Pty Ltd, Australia. Współpraca w zakresie 

genotypowania obiektów będących przedmiotem badań statutowych. Osoby 

współpracujące: Anna Rucińska. 

 
Federacja Rosyjska  

Larysa Abramova, Uniwersytet i Ogród Botaniczny w Permie; Natalia Tjulkanova, 

Centralny Ogród Botaniczny w Moskwie; Wiktor Smagin, Instytut Botaniki RAN im. 

Komarowa, St. Petersburg; Współpraca w zakresie pozyskiwania nasion Adenophora 

liliifolia, Ligularia sibirica, Saxifraga hirculus, Swertia perennis i innych gatunków 

ginących. Najważniejsze efekty – uzyskano próbki do dalszych analiz epigenetycznych 

i genetycznych, zaplanowano dalszą współpracę (zbiór próbek liści i nasion ze 

stanowisk naturalnych i kolekcji OB w Federacji Rosyjskiej). Osoby współpracujące: 

Arkadiusz Nowak, Anna Rucińska, Adam Kapler. 

 
Hiszpania 

Aguedo Marrero, Juli Caujape-Castells, Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo", Gran 

Canaria, Hiszpania. Współpraca w zakresie pozyskiwania próbek liści, korzeni, drewna 

Dracaena spp. i badań morfo-anatomicznych smoczych drzew. Na terenie tej placówki 
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zrealizowano działanie naukowe NCN Miniatura 2017/01/X/NZ8/00533 (wyjazd 

badawczy). W 2018 roku efektem współpracy jest jedno doniesienie konferencyjne. 

Osoby współpracujące: Joanna Jura-Morawiec. 

 
Holandia 

Monder M.J. 2018. Sędzia w konkursie międzynarodowym: The Golden Rose of The 

Hague. International Jury. July 12th 2018. Haga. 

 
Kazachstan  

Margarita Iszmuratowa, Uniwersytet w Karagandzie; Współpraca w zakresie 

pozyskiwania prób. Najważniejsze efekty – zaplanowano dalszą współpracę (zbiór 

próbek liści i nasion Adenophora i CWR ze stanowisk naturalnych i kolekcji OB 

w Kazachstanie i Federacji Rosyjskiej). Osoby współpracujące: Adam Kapler.  

 
Łotwa 

University of Latvia, Riga, Department of Plant Physiology. Współpraca w zakresie oceny 

rozkładu zmienności genetycznej języczki syberyjskiej. Osoby współpracujące: Anna 

Rucińska. 

 

Niemcy 

IPK Gatersleben, kontynuacja wspólnego eksperymentu dotyczącego długoterminowego 

przechowywania próbek żyta w różnym otoczeniu gazowym w opakowaniach 

hermetycznych. W roku bieżącym oceniono zdolność kiełkowania i wigor nasion oraz 

wybrane parametry biochemiczne po 40 latach przechowywania w różnych 

temperaturach. Osoby współpracujące: Maciej Niedzielski, Maja Boczkowska. 

Michael Jager, OB. Giessen; Andreas Groeger, OB. Monachium-Nymph; Cornelia 

Lohne, OB. Bonn. Współpraca w zakresie pozyskiwania nasion Adenophora liliifolia, 

wymiana doświadczeń w zakresie uprawy zachowawczej i restytucji dzwonecznika 

wonnego w oparciu o populacje uprawne. Najważniejsze efekty: odkryto, że rośliny 

eksponowane w Bonn i Giessen jako „dzwoneczniki” to de facto dzwonki rapunkuły. 

Osoby współpracujące: Maciej Niemczyk, Adam Kapler. 
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Republika Czeska 

Romana Prausova, Uniwersytet w Hradec Kralove; Miloslav Kitner, Lucie Mareckova, 

Uniwersytet im. Palackyego w Ołomuńcu. Współpraca w zakresie badań 

fitosocjologicznych, ekologicznych i genetycznych nad wybranymi gatunkami roślin 

naczyniowych (Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, Potamogeton praelongus) oraz 

uzyskiwaniem i rozliczaniem zezwoleń na transfer materiału między państwami. 

Najważniejsze efekty: w przygotowaniu kolejne wspólne publikacje  

Marečková L., Majeský L., Ali T., Prausová R., Iakushenko D., Kapler A., Thines M., Kitner 

M. 2019. Warning bells for Adenophora liliifolia (Campanulaceae), the endangered plant 

species of Europe: phylogeographical history, current status and future perspectives. 

Molecular Ecology.  

Prausová R., Kapler A., Krajewski Ł., Kucharzyk J., Smoliga A., Świtalski K., Kitner M. 

2019. Genetic variability and condition of Liparis loeselii populations in Central Europe. 

Acta Biologica Cracoviensia (IF=0,8). Osoby współpracujące: Anna Rucińska, Adam 

Kapler. 

 
Słowacja 

Romana Prausova, Uniwersytet w Hradec Kralove; Peter Turis, Dyrekcja Parku 

Narodowego Niżnych Tatr. Współpraca w zakresie zbioru próbek, uzyskiwania 

i rozliczania zezwoleń na zbiór, poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami i transfer 

materiałów do innych państw. Najważniejsze efekty: zbiór nasion i liści Adenophora 

liliifolia z populacji na Słowacji. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Anna 

Rucińska, Adam Kapler. 

 
Szwajcaria  

Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, 

Szwajcaria. Współpraca w zakresie konstrukcji adaptera stabilizującego do długich 

preparatów uzyskiwanych za pomocą core-microtome. Najważniejsze efekty: 

Opracowanie funkcjonalnej wersji adaptera, który wykorzystano do stabilizacji oraz 

efektywnego przemieszczania długich preparatów mikroskopowych; publikacja 

w czasopiśmie naukowym z listy A. Osoba współpracująca: Holger Gärtner (WSL), Adam 

Miodek. 
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Ukraina  

Dmytro Iakushenko, Uniwersytet Zielonogórski/Kijowski; Elena Kuczmenko, 

Uniwersytet im. Gogola w Niżynie. Współpraca w zakresie: uzyskano próbki gleb, nasion 

i liści, zaplanowano dalszą współpracę (zbiór próbek liści i nasion ze stanowisk 

naturalnych i kolekcji OB na Ukrainie). Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Anna 

Rucińska, Adam Kapler, Iwona Dembicz. 

 
USA  

Martynka Wawrzyniak, Magdalena Mazurek, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku; 

Współpraca w zakresie projektu artystycznego „Ziemia”. Najważniejsze efekty: 

sporządzono instalację artystyczną. Osoby współpracujące: Adam Kapler. 

 
Włochy 

Gabriela Stefania Scipa, Paola Fortini, Uniwerytet w Molise. Współpraca w zakresie: 

projekt „HEIPLADI”, planowanie nowych projektów. Najważniejsze efekty: zakończenie 

i podtrzymanie trwałości projektu „HEIPLADI”. Osoby współpracujące: Wiesław 

Podyma, Adam Kapler, Maciej Niemczyk, Konrad Woliński. 

2. Kontakty zagraniczne placówki w 2018 roku: 

  

Bułgaria   -  wyjazd szkoleniowy do Sofii i okolic (dr inż. Marta Joanna  

Monder) 

Czechy  - wyjazd badawczy (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN) 

Hiszpania  -  wyjazdy badawcze w ramach działania naukowego NCN  

MINIATURA (dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN) 

Holandia  - udział w The Golden Rose of The Hague (dr Marta Joanna  

Monder, mgr Małgorzata Szymańczyk) 

Iran   - wyjazd w celu nawiązania współpracy naukowej PAN  

OB-CZRB w Powsinie a Uniwersytetem Mazandaran 

w Babolsar nad Morzem Kaspijskim; jednym z elementów 

wyjazdu był udział w seminarium naukowym. Efektem 

spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy PAN OB-

CZRB a Uniwersytetem Mazandaran (Memorandum of 

Understanding) dotyczącego współpracy pomiędzy 
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ogrodami botanicznymi (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. 

PAN, dr Sebastian Świerszcz) 

Kirgistan   - wyjazdy badawcze (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN) 

Litwa     -  udział w 10th Baltic Sea Region Botanic Gardens Conference:  

“Botanic Gardens in the 21 century among education, 

science and business” (prof. dr hab Jerzy Puchalski, dr Pawel 

Kojs) 

Malta  - udział w spotkaniu organizacyjnym dot. projektu  

Erasmus+HEI-PLADI w Valletta (dr Wiesław Podyma, 

mgr inż. Maciej Niemczyk) 

Niemcy  -  udział w Scientific Seed Symposium „Testing methods and  

research on seed quality (mgr Maciej Niedzielski) 

Portugalia -  udział w VIII Konferencji Europejskich Ogrodów  

Botanicznych EUROGARD VIII oraz posiedzeniu 

Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych 

w Lizbonie w celu promocji projektu POiŚ FLORINTEGRAL 

(prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr inż. Anna Rucińska) 

Słowacja  - wyjazd badawczy (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN) 

Tadżykistan -  wyjazdy badawcze (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN,  

dr Sebastian Świerszcz, mgr Iwona Dembicz) 

Ukraina  - wyjazd badawczy (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN) 

USA    - uczestnictwo w konferencji naukowej International  

Association of Vegetation Science (dr hab. Arkadiusz Nowak, 

prof. PAN) 

Włochy  - udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym projektu  

Erasmus+HEI-PLADI w Valletta (dr Wiesław Podyma, 

mgr inż. Maciej Niemczyk). 

3. Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę 

z partnerem zagranicznym:  

 

Kraj Partner Nazwa dokumentu Okres 
obowiązywania 
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Iran Uniwersytetem 
Mazandaran 
w Babolsar 
 

Porozumienie 
o współpracy 
(Memorandum of 
Understanding) 

bezterminowo 

Białoruś Międzynarodowy 
Państwowy Instytut 
Ekologii im. A.D. 
Saharowa 
Białoruskiego 
Uniwersytetu 
Państwowego 
w Mińsku 

Porozumienie 
o współpracy 

01.03.2016 – 
01.03.2021 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  
 
W 2018 roku PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie współpracował z licznymi: 

ogrodami botanicznymi, arboretami i ogrodami dendrologicznymi w kraju,  wyższymi 

uczelniami, Instytutem Badawczym Leśnictwa IBL, Instytutem Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytucja współpracuje także 

z gminą Ursynów, udostępniając Ogród lokalnej społeczności w celach rekreacyjnych 

oraz prowadząc działalność edukacyjną. Ponadto PAN OB-CZRB ściśle współpracuje ze 

stowarzyszeniem Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, która jest 

najstarszą i jedyną organizacją koordynującą całokształt działalności polskich ogrodów 

botanicznych w skali ogólnopolskiej, upoważnioną do reprezentowania polskich 

ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności 

w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation 

International (BGCI), International Association of Botanic Gardens (IABG). PAN OB-

CZRB należy także do sieci ogrodów botanicznych regionu morza bałtyckiego. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

 
Krajowe i/lub zagraniczne ośrodki naukowe, w których pracownicy jednostki 

prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym: 

− PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie; 

− Wydział Rolnictwa i Biologii SGWW w Warszawie; 

− Wydział Leśny SGGW w Warszawie; 

− Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Warszawski; 

− Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; 
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− Uniwersytet Śląski; 

− Uniwersytet Opolski. 

I. Prowadzenie prac doktorskich i magisterskich: 

 

dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska jako opiekun zrealizowanych 

prac magisterskich 

− Agnieszka Potęga, Ocena przydatności robinii akacjowej (Robinia pseudoaccacia L.) 

do nasadzeń miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem stresu spowodowanego 

zanieczyszczeniem środowiska, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie; 

− Kamil Rojek, Wpływ stresu spowodowanego zanieczyszczeniem środowiska na 

wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w nasadzeniach ulicznych, 

Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie. 

 

dr inż. Anna Rucińska jako kopromotor pracy doktorskiej  

− mgr Adam Kapler, Ekologia, biologia konserwatorska i zmienność populacyjna 

dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (L.) Bess. w suboptymalnych 

warunkach środowiska na północno-zachodnich krańcach zasięgu”. 

 

prof. dr hab. Anna Mikuła jako promotor pracy doktorskiej 

− mgr Małgorzata Grzyb, Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące 

u podstaw embriogenicznej kompetencji eksplantatów paproci drzewiastej Cyathea 

delgadii Sternb. Przewód doktorski otwarty 28.10.2016 r. na Wydziale Biologii 

i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

II.  Zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria) 

 
mgr Adam Kapler 

17 maja – sesja terenowa dla studentów polskich i zagranicznych SGGW objętych 

programem wymian Erasmus w ramach projektu „Higher Education & Innovation in 

Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market – HEI PLADI”, 

miejsce: bank nasion, kolekcje polowe, szklarnie, tematem były: funkcjonowanie Ogrodu 

Botanicznego w Powsinie, realizowane projekty i prace statutowe, możliwości 

organizacji ćwiczeń i staży dla studentów zagranicznych w PAN OB-CZRB, zasoby 
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Kolekcji Flory Polski, Arboretum, sadu pomologicznego, czas: 3h, liczba uczestników: ok. 

20 osób; 

 

18 maja – sesja terenowa dla studentów Uniwersytetu Opolskiego, miejsce: Bank Nasion, 

tematem było funkcjonowanie Ogrodu Botanicznego, realizowane projekty i prace 

statutowe, zasoby kriogenicznego banku genów, czas: 0,5 h, liczba uczestników: ok. 15 

osób; 

 

26 maja – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów Ochrony Środowiska Politechniki 

Warszawskiej, miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematami 

były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku Genów (kolekcje żyta, roślin rzadkich 

i historycznych odmian jabłoni), mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; 

spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski, jako problem przy ocenie 

żywotności i bankowaniu ich nasion; gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym uwzględnieniem form 

rzadko eksponowanych w OB. (Schoenus ferrugineus, Eleocharis carniolica, Carex 

secalina); logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków 

w Polsce, rośliny chronione konwencją waszyngtońską, eksponowane w oranżerii: 

storczyki, owadożerne, sagowce, kaktusy, różnorodność ewolucyjna figowców oraz 

sukulentów, czas: 4h, liczba uczestników: 2 grupy po około 15 osób; 

 

5 czerwca – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego „Botanika konserwatorska”, miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje 

polowe i szklarnie, tematami były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, 

mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; spoczynek nasion rzadkich i ginących 

gatunków Polski jako problem przy ocenie żywotności i bankowaniu ich nasion; 

skaryfikacja, stratyfikacja i hormonizacja GA3 jako imitacje naturalnych procesów 

transportu diaspor i przełamywania spoczynku; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym 

uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB (Schoenus ferrugineus, Eleocharis 

carniolica, Carex secalina); logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją 

gatunków w Polsce, czas: 3 h, liczba uczestników: 1 grupa, 4 osoby; 
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21 czerwca – wykład i ćwiczenia terenowe dla pracowników naukowych oraz 

doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, miejsce: Pracownia 

Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, pola doświadczalne, tematami były: zasady 

funkcjonowania, zadania, dzieje i zasoby PAN OB-CZRB ze szczególnym uwzględnieniem 

Banku Nasion i laboratoriów, spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski, 

jako problem przy ocenie żywotności i bankowaniu ich nasion; spoczynek pąków drzew 

owocowych, hodowla zachowawcza dzikich krewnych zbóż i pseudocerealiów; wkład 

PAN OB-CZRB w zachowanie zasobów genowych dla rolnictwa i ogrodnictwa, 

współpraca naukowa i konserwatorska PAN z uczelniami oraz Lasami Państwowymi, 

czas: 4 h, liczba uczestników: 1 grupa, 20 osób; 

 

4 października – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów zootechniki (dziennych) 

SGGW, miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematami były: 

zasady funkcjonowania i zasoby Banku Genów (kolekcje żyta, roślin rzadkich 

i historycznych odmian jabłoni), mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; 

spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski, jako problem przy ocenie 

żywotności i bankowaniu ich nasion; gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym uwzględnieniem form 

rzadko eksponowanych w OB (Schoenus ferrugineus, Eleocharis carniolica, Carex 

secalina); logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków 

w Polsce, czas: 2 h, liczba uczestników: 1 grupa, około 50 osób; 

 

19 października – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów zootechniki (zaocznych) 

SGGW, miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematami były: 

zasady funkcjonowania i zasoby Banku Genów (kolekcje żyta, roślin rzadkich 

i historycznych odmian jabłoni), mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; 

spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski jako problem przy ocenie 

żywotności i bankowaniu ich nasion; gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym uwzględnieniem form 

rzadko eksponowanych w OB (Schoenus ferrugineus, Eleocharis carniolica, Carex 

secalina); logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków 

w Polsce, czas: 2 h, liczba uczestników: 1 grupa, około 50 osób. 
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mgr inż. Maciej Niemczyk 

18 października – wykład dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, tematyka 

zajęć: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim 

obowiązującymi, a także przybliżenie zagadnień związanych z ochroną zagrożonych 

i wymierających gatunków polskiej flory, liczba godzin: 1 h, liczba uczestników: 15 osób; 

 

23 listopad – wykład dla studentów ogrodnictwa SGGW, tematyka zajęć: zapoznanie 

studentów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, 

a także przybliżenie zagadnień związanych z ochroną zagrożonych i wymierających 

gatunków polskiej flory, liczba godzin: 1 h, liczba uczestników: 30 osób. 

III.  Wykłady inne, poza zajęciami ze studentami  

 

dr hab. Maja Boczkowska 

„Przykłady zastosowań pakietów środowiska R w naukowych analizach botanicznych", 

PAN OB-CZRB, 9 stycznia, czas: 1 h, liczba uczestników: 25 osób. 

 

mgr Adam Kapler 

13 marca – szkolenie dla zielarzy, tematy: trujące i lecznicze właściwości roślin 

przedwiośnia oraz rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym ze 

szczególnym uwzględnieniem form leczniczych i trujących: Aesculus, Frangula, Rhamnus, 

Salix, czas: 4h, liczba uczestników: około 50; 

 

19 sierpnia – „Zielony Elementarz” warsztaty dla mieszkańców Konstancina i Warszawy 

w ramach pikniku charytatywnego „Konstancin gra dla Karoliny”, miejsce: Park 

Zdrojowy w Konstancinie, tematy: rozpoznawanie pospolitych drzew, krzewów i roślin 

zielnych, zwłaszcza leczniczych i trujących; zastosowania medyczne i kulinarne ww. 

gatunków, czas: 5h, liczba uczestników: około 200, głównie rodzice i dziadkowie 

z dziećmi. 

 

2 października – pilotażowa lekcja przyrody dla przedszkolaków w ramach „Szkoły 

Humboldta”, Warszawa, tematy: życie roślin w mieście, drzewa i krzewy parków 

Warszawy, rośliny doniczkowe (kaktusy, bonsai, fikusy, owadożerne), interakcje roślin 

i zwierząt (zapylanie kwiatów, rozsiewanie nasion), rośliny trujące w ogrodach 
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i parkach Warszawy, rośliny w kreskówkach Disneya, czas: 1h, liczba uczestników: 10 

osób; 

 

16 października – lekcja przyrody dla przedszkolaków w ramach „Szkoły Humboldta”, 

Warszawa, tematy: życie roślin na wsi, rośliny uprawne oraz chwasty (ważniejsze zboża, 

okopowe, owocowe i przemysłowe), interakcje roślin i zwierząt na wsi (niszczenie 

plonów, zapylanie kwiatów, tucz zwierząt), rośliny trujące częste na polskich wsiach, 

czas: 1,5 h, liczba uczestników: 10 osób; 

  

2 listopada – lekcja przyrody dla przedszkolaków w ramach „Szkoły Humboldta”, 

Warszawa, tematy: rośliny Halloween, czas: 2 h, liczba uczestników: 10 osób. 

 

dr inż. Marta Joanna Monder 

18 czerwca – wykład ,,Róże w ogrodzie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Kultury 

Łomianki; czas: 2 h, liczba uczestników: ok. 30; 

 

18 października – wykład ,,Przezimowanie roślin w ogrodzie”, Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, Dom Kultury Łomianki, czas: 2 h, liczba uczestników: ok. 30. 

 

mgr inż. Maciej Niemczyk 

23 czerwca – piknik rodzinny Polskiej Akademii Nauk „Nauka też sztuka” w Olsztynie; 

tematyka: zapoznanie uczestników pikniku z działalnością PAN Ogrodu Botanicznego – 

CZRB w Powsinie, czas: 6 h, liczba uczestników: ok. 500 osób; 

 

16 października – seminarium w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie pt. 

„Ustępowanie archeofitów z terenu Europy – dynamika procesu, przyczyny i znaczenie 

dla ochrony bioróżnorodności”, czas: 1 h, liczba uczestników: ok. 25 osób. 

 

mgr inż.  Małgorzata Targońska-Karasek 

 „Analiza zróżnicowania genetycznego w rodzaju Secale”. Seminarium Katedry Genetyki, 

Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW, Warszawa, 19 styczeń .2018, czas: 1h, liczba 

uczestników: 30 osób 
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IV.  Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

1) Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Praktyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

− Studenci SGGW, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

wg programu autorskiego, czas: 580 h, liczba uczestników: 3; 

− Studentka SGGW, Wydziału Rolnictwa i Biologii wg programu autorskiego, liczba 

godzin: 40 h; 

− Zespół Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu, 

tematyka wg umowy, czas: 240 h, liczba uczestników: 3; 

− Zespół Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze, technik ogrodnik, tematyka: wg 

umowy, czas: 280 h, liczba uczestników: 4; 

− Staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej 

Podlaskiej ze środków UE, tematyka wg umowy, czas: 300 h, liczba uczestników: 

4; 

− Zespół Szkół nr 27, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, tematyka wg umowy, czas: ok. 

1000 h w okresie 1.01.-30.06, liczba uczestników: 1; 

− Zespół Szkół nr 27, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, tematyka wg umowy, czas: ok. 

1000 h w okresie 1.01.-30.06., liczba uczestników: 1; 

− Praktyka zawodowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wg umowy 

z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

liczba godzin: 84 w okresie 2.07.-27.07., liczba uczestników: 16; 

− Praktyka zawodowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wg umowy 

z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

czas: 76 h w okresie 12.11.- 30.11., liczba uczestników: 4. 

SEMINARIA I SZKOLENIA  

Seminaria naukowe i sprawozdawcze 

 
9 stycznia, Maja Boczkowska (PAN OB-CZRB): Przykłady zastosowań pakietów 

środowiska R w naukowych analizach botanicznych 

 

20 lutego 2018, Agnieszka Sutkowska (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, UR, 

Kraków): Holoceńska historia Bromus erectus i Bromus benekenii w Europie 
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14 marca, Liersch Alina (IHAR): Zastosowanie metod molekularnych 

i biotechnologicznych w klasycznej hodowli roślin na przykładzie rzepaku ozimego 

(Brassica napus L.) 

 

27 marca, seminarium sprawozdawcze, na którym zaprezentowano wyniki 

z działalności badawczej i popularyzacyjnej realizowanej w PAN OB-CZRB w roku 2017 

 

18 kwietnia, Marta Libik-Konieczny (IFR, PAN): Rola stresu oksydacyjnego w procesach 

biosyntezy i akumulacji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro 

 

5 czerwca, Magdalena Żuk (Wydział Biotechnologii, UWr): Biotechnologia lnu jako 

rośliny o wszechstronnym zastosowaniu 

 

16 października, Maciej Niemczyk (PAN OB-CZRB): Ustępowanie archeofitów z terenu 

Europy – dynamika procesu, przyczyny i znaczenie dla ochrony bioróżnorodności 

 

23 listopada, Adam Łukaszewski (University of California, Riverside): Ewolucja 

kariotypów" 

 

18 grudnia, Agata Konarska (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, UP, 

Lublin): Mikrostruktura owoców soczystych a ich jakość i trwałość 

Organizacja kursów, szkoleń krajowych i międzynarodowych 

 

1. 9 marca w PAN OB-CZRB w Powsinie odbyło się szkolenie dla pracowników 

z zakresu RODO – istotne zmiany w 2018 roku dotyczące praktycznych aspektów 

wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection 

Regulation). 

2. 19-20 marca prof. dr hab. Anna Mikuła zaplanowała i współprowadziła szkolenie 

z zakresu krioprezerwacji roślin użytkowych (czosnek, malina) pt. „Techniki 

krioprezerwacji materiału roślinnego i ich wykorzystanie w tworzeniu banku 
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tkanek”. W szkoleniu wzięły udział 3 osoby: mgr inż. Urszula Kowalska 

i dr Waldemar Kiszczak z Zakładu Biologii Stosowanej Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach oraz mgr Maria Burian – doktorantka 4. roku studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii, Instytutu Biologii 

Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, czas: 16 h. 

3. 5 września w PAN OB-CZRB w Powsinie odbyło się szkolenie z zakresu zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników. 

4. 9-10 października w PAN OB-CZRB w Powsinie odbyło się szkolenie w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. 

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

 

1. Warsztaty organizowane przez Akademię Młodych Uczonych PAN pt. 

„Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców” Warszawa, 16 

listopada; uczestnik: mgr Małgorzata Grzyb; 

2. Kurs doskonalący organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego pt. „Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia” Warszawa, 11 

października; uczestnik: mgr Małgorzata Grzyb ; 

3. Kurs organizowany przez ideas4biology Sp. z o.o. pt. „Wprowadzenie do obróbki 

i analizy danych NGS” Poznań, 9 marca, uczestnik: mgr Małgorzata Grzyb; 

4. Wprowadzenie do obróbki i analizy danych NGS, Ideas4biology, 9 marca, Poznań, 

zakres: Wprowadzenie do obórki bioinformatycznej wyników sekwencjonowania 

NGS, uczestnik: dr hab. Maja Boczkowska; 

5. Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq, Ideas4biology, 7-8 kwietnia, Poznań, 

zakres: szkolenie z zakresu przygotowania i obróbki danych z analizy 

sekwencjonowania RNA RNAseq, uczestnik: dr hab. Maja Boczkowska; 

6. NGS w badaniach regulacji genów, Ideas4biology, 10-11 marca, Poznań, zakres: 

Wprowadzenie do obróbki bioinformatycznej danych z RNAseq pod kątem analizy 

poziomu ekspresji genów, uczestnik: dr hab. Maja Boczkowska; 

7. Wyjazd szkoleniowy do Bułgarii w dniach 4-8 czerwca. Zwiedzanie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu w Sofii, Muzeum Róż (Museum of Roses), Kazanlak; 

wizyta na polu olejkodajnych róż, lawendy, rumianku, okolice Shipka, Dobovo, 

Vetren, Ivan Vazovo, Gorna Mahala (plantacje BulEtera); wizyta na polach 

doświadczalnych Instytutu Uprawy Róż i Roślin Olejkodajnych w Kazanłyku, 
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muzeum przy Instytucie, zapoznanie się z produktami wyrabianym z olejków 

pochodzących od: róż, lawendy, melisy, rumianku, szałwii, mięty, sosny, geranium, 

jałowca; zapoznanie się z przedstawicielami firmy kosmetycznej związanej 

z Instytutem (Alba Grups LTD; Damascena Ethnographic complex (Skobelevo); 

Ethnographic Open Air Museum ‘Etar’, Gabrovo; Ogród Botaniczny Bułgarskiej 

Akademii Nauk w Sofii. (w ramach zadania nr 1.3 PW IHAR-IO), uczestnik: dr inż. 

Marta Joanna Monder; 

8. Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 9-13 lipca, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa, zakres: Przygotowanie wniosków projektowych do NCN. 

Uczestnik: dr hab. Maja Boczkowska, dr inż. Marcin Olszak; 

9. Zrób to sam: praktyczne aspekty analizy danych molekularnych, Ideas4biology, 12-

14 stycznia, Poznań, zakres: Przygotowanie i analiza danych z eksperymentów 

molekularnych, uczestnik: dr hab. Maja Boczkowska; 

10. Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców, Warszawa, 16 

listopada, uczestnik: Wojciech Tomaszewicz; 

11. Podstawy techniki immunoenzymatycznej ELISA – kurs praktyczny, Warszawa, 3 

grudnia, uczestnik: Wojciech Tomaszewicz; 

12. Wprowadzenie do systemu LINUX i analizy danych ddRAD-Seq. Szkolenie 

realizowane przez Ideas4biology.com, 15-16 grudnia, miejsce: Instytut Hodowli 

i  Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, uczestnik: dr 

inż. Marcin Olszak, mgr Małgorzata Targońska-Karasek, dr hab. Maja Boczkowska. 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  
 
a) Tytuł naukowy profesora 

prof. dr hab. Anna Mikuła uzyskała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych; 

b) Stopień doktora habilitowanego 

dr hab. Maja Boczkowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

rolniczych w zakresie ogrodnictwa. 

c) Stopień doktora  

dr Adam Miodek uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych 

dr Sebastian Świerszcz uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
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PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB–CZRB W KOMITETACH NAUKOWYCH 
I ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH  
 

• dr Aneta Baczewska-Dąbrowska  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  – członek 

- organizacje krajowe 

1.  Członek Zarządu Głównego PTB, zastępca Skarbnika Głównego (od czerwca 2016 r.) 

• mgr inż. Wiesław Gawryś  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  – członek (kadencja 2015-2018) 

• mgr Małgorzata Grzyb 

- pozostałe 

1. Sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV Ogólnopolska 

Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin” Rogów, w dniach 17-20.09.2018  

2. Recenzje:  

grzecznościowe dla czasopism naukowych: 1 (In Vitro Cellular & Developmental 

Biology – Plant 2018). 

• dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie – członek 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – członek 

-   pozostałe 

1. Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji naukowej "1st World 

Conference Focused On Dragon Trees. Dragon Trees – tertiary relicts in current 

reality", planowanej w dniach 5-8 września 2019 roku w Brnie.  

2. Recenzje: 

 rozpraw doktorskich: 1 

  grzecznościowe dla czasopism naukowych: 2 (Flora, International Journal of Plant      

Sciences). 

 

• mgr Adam Kapler  



77 

 

 

- organizacje krajowe 

1.  Komisja Rewizyjna, Skrutacyjna CMOK – członek (ponownie od 24.04.2018); 

2.  Oddział Warszawski PTB – skarbnik (od 2016). 

 

• dr Paweł Kojs 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (2015-2018) 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – członek 

3. Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – członek 

4. Rada Naukowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 

wiceprzewodniczący (od 2016) 

5. Rada Społeczno-Naukowa przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej 

w Jankowicach, Nadleśnictwo Kobiór – członek (od 2013) 

6. Rada Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach (Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity) – 

członek (od 2015) 

7. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach – członek (od 2016) 

- organizacje krajowe 

1. Instytut Komunikologii w Waszyngtonie – członek zwyczajny (od 2018) 

2. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – prezes Zarządu (od 2011) 

3. Społeczna Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – 

członek (od 2016) 

4. Walne Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny – 

przewodniczący (od 2016) 

5. Rada Konsultacyjna ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa 

Śląskiego – członek (od 2015) 

6. Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011) 

7. Komisja do spraw  Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach przy 

Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach – członek (od 2012). 

 

• mgr Damian Matynia 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – sekretarz (od 2016) 
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- organizacje krajowe 

2. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – kierownik biura 

3. Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka – członek komitetu założycielskiego. 

 

• prof. dr hab. Anna Mikuła  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB –  sekretarz (2015-2018)  

- organizacje krajowe 

2. Polskie Towarzystwo Botaniczne –  skarbnik (06.09.2010  – nadal) 

- pozostałe 

1. przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV 

Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin” w Rogowie 

w dniach: 17-20 września 

2. członek komitetu organizacyjnego 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

pt. „Botanika bez granic” w Krakowie zaplanowanego w dniach 1-7 lipca 2019 

3. Recenzje: 

w postępowaniach profesorskich – 1 

w przewodach habilitacyjnych: – 1 

rozpraw doktorskich – 3 

grzecznościowe dla czasopism naukowych: 3 (Journal of Plant Growth Regulation, 

Proteomics, Forests). 

 

• dr inż. Marta Joanna Monder 

- organizacje zagraniczne 

1. International Society for Horticultural Science (ISHS) – członek od 2013 r. 

2. Historic Roses Group Royal Horticulture Society (HRG-RHS) – członek 

- organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek zarządu, przewodnicząca 

Sekcji Róż (od 23 września 2016) 

2. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych – członek 

3. Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – członek 

4. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż – wiceprezes (od 27.05.2018). 
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• dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

- rady naukowe 

1. Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB (od 2017) 

2. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego (2008 – nadal) 

3. Członek Rady Programowej kwartalnika Przyroda Górnego Śląska (2002 – nadal) 

4. Przewodniczący Wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

(2016 – nadal) 

5. Członek Prezydium sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB (2016 – nadal) 

6. Koordynator inwentaryzacji zbiorów przyrodniczych Muzeum Śląska Opolskiego 

(2004 – nadal) 

- wydawnictwa 

1. Redaktor Naczelny Wiadomości Botanicznych Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

(2016 – nadal) 

2. Członek Rady Redakcyjnej Monografiae Botanicae PTB (2016 – nadal) 

3. Członek Rady Redakcyjnej Palaearctic Grasslands (2018 – nadal). 

 

• prof. dr hab. Jerzy Puchalski  

- organizacje międzynarodowe 

1. European Botanic Gardens Consortium of EU – członek i reprezentant Polski  

    (od 2004 r.)  

2. ENSCONET Consortium (Konsorcjum Europejskiej Sieci Banków Nasion Flory  

    Naturalnej) – członek Rady Dyrektorów 

-  rady naukowe 

1. Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku – członek przez 5 kadencji   

     (od 1996 r., obecnie 2015-2018) 

2. Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu –      

     członek przez 6 kadencji (1994-2020), obecnie wiceprzewodniczący 

3. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – przewodniczący (od 2006 r.) 

4. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB –  członek od 1974  

5. Rada Naukowa Leśnego Banku Genów w Kostrzycy – członek (od 2007 r.) 

6. Rada Naukowa Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – członek (od 2009 r.) 

7. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach – członek (od 2016 r.) 
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8. Rada ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – członek (od 1996 r. – nadal) 

9. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – wiceprezes Zarządu  (od 2011r.) 

10. Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny – członek Prezydium Rady (od  

     2002 r.) 

- czasopisma  

1. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” (czasopismo naukowe  

      Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach) – członek Rady  

      Redakcyjnej (od 2002 r.) 

2. „Folia Oecologica” (czasopismo Słowackiej Akademii Nauk) – członek Rady  

      Redakcyjnej (od 2003 r.). 

 

• dr inż. Anna Rucińska 

- rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek. 

 

• prof. dr hab. Jan Rybczyński 

- organizacje międzynarodowe 

1. International Association for Plant Tissue Culture & Biotechnology – członek 

i przedstawiciel na Polskę  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (kadencja 2015-2018) 

2. Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin PAN – członek 

-    czasopisma 

1. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” – członek Rady Redakcyjnej 

2. “Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica” – członek Rady Redakcyjnej 

3. „Biotechnologia” – członek Rady Redakcyjnej 

4. „Herba Polonica” – członek Rady Redakcyjnej 

- pozostałe 

1. Członek komitetu organizacyjnego i Przewodniczący Komitetu Naukowego 

konferencji naukowej pt. „XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro 

i Biotechnologii Roślin” Rogów, Rogów 17-20 września. 
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• mgr Wojciech Tamaszewicz 

- pozostałe 

1. Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV Ogólnopolska 

Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin”, Rogów, w dniach 17-20 

września. 

 

• dr Karolina Tomiczak 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (2015-2018) 

- pozostałe 

1. Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV Ogólnopolska 

Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin” Rogów w dniach 17-20 września 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 5 (Trees). 

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH DRUKIEM 

a) publikacje znajdujące na tzw. liście filadelfijskiej 

1. Paczos-Grzęda, E., Sowa, S., Boczkowska, M., & Langdon, T. 2018. Detached leaf 

assays for resistance to crown rust reveal diversity within populations of Avena 

sterilis L. Plant Disease (w druku) https://doi.org/10.1094/PDIS-06-18-1045-RE 

(MNiSW: 35 IF: 2,941) 

2. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska-Dąbrowska A. H., Dąbrowski P., 

Gworek B., Suwara I. 2018. Evaluation of the impact of reducing national 

emissions of SO2 and metals in Poland on background pollution using 

a bioindication method. PloS one, 13 (2), e0192711https://doi.org/10.1371/ 

journal.pone.0192711. (MNiSW=35 pkt, IF=2,766). 

3. Grzyb M., Mikuła A. 2018. Explant type and stress treatment determine the uni- 

and multicellular origin of somatic embryos in the tree fern Cyathea delgadii 

Sternb. Plant Cell Tissue and Organ Culture https://doi.org/10.1007/s11240-

018-1507-5 (IF=2,004; MNiSW=30) 

4. Grzyb M., Kalandyk A., Mikuła A. 2018. Effect of TIBA, fluridone and salicylic acid 

on somatic embryogenesis and endogenous hormone and sugar contents in 

Cyathea delgadii Sternb. Acta Physiol Plant 40:1. 

https://doi.org/10.1007/s11738-017-2577-4 (IF=1,364; MNiSW=25) 
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5. Klimko M., Nowińska R., Jura-Morawiec J., Wiland-Szymańska J., Wilkin P. 2018. 

Pollen morphology of selected species of the genera Chrysodracon and Dracaena 

(Asparagaceae, subfamily Nolinoideae) and its systematic implications. Plant Syst 

Evol 304: 431-443 doi: 10.1007/s00606-017-1486-8. (20 pkt.; IF 1,239).  

6. Tulik M., Karczewski J., Szeliga N., Jura-Morawiec J., Jarzyna I. 2018.  

Morphological characteristics and allometric relationships of shoot in two 

undergrowth plants: Polygonatum odoratum and Polygonatum multiflorum. 

Forests doi:10.3390/f9120783. (30 pkt; IF 1,956).  

7. Graniszewska M., Kapler A. 2018. Herbaria of the Prussian physician Boretius 

(1694-1738) in the Herbarium WA. Biodiversity Research Conservation 51: 1-6. 

DOI 10.2478/biorc-2018-0012. (MNiSW=13 pkt IF=5,0). 

8. Kulus D., Serocka M., Mikuła A. 2018. Effect of various preculture and osmotic 

dehydration conditions on cryopreservation efficiency and morphogenetic 

response of chrysanthemum shoot tips. Acta Scientiarum Polonorum ser 

Hortorum Cultus 17(1) 2018, 139-147. DOI: 10.24326/asphc.2018.1.13 

(IF=0,523; MNiSW=20) 

9. Kulus D., Abratowska A., Mikuła A. 2018. Morphogenetic response of shoot tips 

to cryopreservation by encapsulation-dehydration in a solid mutant and 

periclinal chimeras of Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam. Acta 

Physiol Plant 40:18 https://doi.org/10.1007/s11738-017-2593-4 (IF=1,364; 

MNiSW=25) 

10. Klisz M., Miodek A., Kojs P., Gärtner H. 2018. Long slide holders for microscope 

stages, IAWA Journal 39 (4), 489-496 (25 pkt; IF=1,903)  

11. Monder M.J. 2017. Factors affecting the rooting of cuttings of once-blooming 

roses. Propagation of Ornamental Plants. 17(4): 134-144. (15 pkt; IF 0,395). 

12. Monder M.J., Pacholczak A. 2018. Preparations of plant origin enhance 

carbohydrate content in plant tissues of rooted cuttings of rambler roses: Rosa 

beggeriana ‘Polstjärnan’ and Rosa helenae ‘Semiplena’. Acta Agriculturae 

Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science. 68(3): 189-198. DOI: 

10.1080/09064710.2017.1378365. (20 pkt; IF 0,894). 

13. Rożek K., Błaszkowski J., Nowak A., Zalewska-Gałosz J., Nobis M., Mleczko P., 

Zubek Sz. 2018. Arbuscular mycorrhizal fungi in Georgia, Caucasus region: first 
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report of species diversity and root colonization. Nova Hedwigia 106(3-4): 473-

483. (IF = 0,914, MNiSW = 20) 

14. Nobis A., Nowak A., Rola K. 2018. Do invasive alien plants really threaten river 

bank vegetation? A case study based on plant communities typical for 

Chenopodium ficifolium - an indicator of large river valleys. PLoS ONE 13(3): 

e0194473. (IF = 2.766, MNiSW = 40) 

15. Nobis M., Domina G., Meço M., Mullaj A., Bazan G., Ebel A.L., Király G., Erst A., 

Nowak A., Sukhorukov A.P., Pospelova E.P., Pospelov I.N., Vasjukov V.M., 

Piwowarczyk R., Seregin A.P., Király A., Kushunina M., Liu B., Molnár A.V., Olonova 

M., Óvári M., Paszko B., You-Sheng C., Verkhozina A.V., Zykova E.Y., Klichowska E., 

Nobis A., Wróbel A., Aydın Z.U., Dönmez A.A., Garakhani P., Koopman J., Korolyuk 

A., Oklejewicz K., Qasimova T., Wang W., Więcław H., Wolanin M. & Xiang K. 2018. 

Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and 

regional vascular plant records, 7. Botany Letters 165: 200-222. (IF = 1,342, 

MNiSW = 25) 

16. Nowak, A., Nowak, S., Nobis A., Nobis, M. 2018. Classification of steppe vegetation 

in the eastern Pamir Alai and southwestern Tian-Shan Mountains (Tajikistan, 

Kyrgyzstan). Phytocoenologia 48: 369-391. doi: 10.1127/phyto/2018/0237 (IF= 

1,721, MNiSW = 25) 

17. Ellis L.T., Afonina O.M., Andriamiarisoa R. L., Asthana G., Bharti R., Aymerich P., B. 

Bambe, M. Boiko, M. Brugués, E. Ruiz, L. Sáez, M. J. Cano, R. Ros, L. Cˇihal, J. Deme, 

J. Csiky, G. Dihoru, P. Dřevojan, T. Ezer, V. E. Fedosov, E. A. Ignatova, A. P. Seregin, 

C. A. Garcia, A. Martins, C. Sérgio, M. Sim-Sim, A. S. B. Rodrigues, S. R. Gradstein, C. 

Reeb, A. Irmah, M. Suleiman, T. Koponen, J. Kučera, M. Lebouvier, Y. LiQun, D. G. 

Long, A. I. Maksimov, T. A. Maksimova, J. Muñoz, M. Nobis, A. Nowak, R. Ochyra, S. 

V. O’Leary, F. Osorio, O. Yu. Pisarenko, V. Plášek, Z. Skoupá, A. Schäfer-Verwimp, 

N. Schnyder, J. R. Shevock, S. Ştefănuţ, M. Sulayman, B.-Y. Sun, S. J. Park, D. Ya. 

Tubanova, † J. Vánă, G. J. Wolski, K.-Y. Yao, Y-J Yoon & E. Yücel. 2018. New 

national and regional bryophyte records. Journal of Bryology 56: 271-296. 

doi.org/10.1080/03736687.2018.1487687(IF = 1.079, MNiSW = 25) 

18. Nowak A., Maślak M., Góra J., Smieja A., Kojs P., Nowak S., Nobis M. 2018. 

Translocation of meadow, heath and fen to the Habitat Garden: the first insights 
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after four years of experiment. Applied Vegetation Science (in print) 

10.1111/avsc.12405 (IF = 2,331, MNiSW = 30) 

19. Bruelheide, H., Dengler, J., Borja Jimnez-Alfaro, B., Oliver Purschke, O., Hennekens, 

S. M., Chytrý M., Valrio D. Pillar, F. D., Florian Jansen, F., Kattge, J., Sandel, B., 

Aubin, I., Biurrun, I., Field, R., Hai-der, S., Jandt, U., Lenoir, J., Peet, R. K., Peyre, G., 

Sabatini, F. M., Schmidt, M., Schrodt, F., Win-ter, M., Aćić, S., Agrillo, E., Alvarez, M., 

Ambarlı, D., Angelini, P., Apostolova, I., Arfin Khan, M. A. S., Arnst, E., Attorre, F., 

Baraloto, C., Beckmann, M., Berg, C., Bergeron, Y., Bergmeier, E., Bjorkman, A. D., 

Bondareva, V., Borchardt, P., Botta-Dukt, Z., Boyle, B., Breen, A., Brisse, H., Byun, 

C., Cabido, M. R., Casella, L., Cayuela, L., Černý, T., Chepinoga, V., Csiky, J., Curran, 

M., Ćušterevska, R., Dajić Stevanović, Z., De Bie, E., De Ruffray, P., De Sanctis, M., 

Dimopoulos, P., Dressler, S., Ejrns, R., Abd El-Rouf Mousa El-Sheikh, M., Enquist, 

B., Ewald, J., Fagndez, J., Finckh, M., Font, X., Forey, E., Fotiadis, G., Garca-Mijangos, 

I., de Gasper, A. L., Golub, V., Gu-tierrez, A. G., Hatim, M. Z., He, T., Higuchi, P., 

Holubov, D., Hőlzel, N., Homeier, J., Indreica, A., Isık Gürsoy, D., Jansen, S., Janssen, 

J., Jedrzejek, B., Jiroušek, M., Jürgens, N., Kącki, Z., Kavgacı, A., Kearsley, E., Kessler, 

M., Knollov, I., Kolomiychuk, V., Korolyuk, A., Kozhevnikova, M., Kozub, Ł., 

Krstonošić, D., Kühl, H., Kühn, I., Kuzemko, A., Küzmič, F., Landucci, F., Lee, M. T., 

Levesley, A., Li, C.-F., Liu, H., Lopez-Gonzalez, G., Lysenko, T., Macanović, A., 

Mahdavi, P., Manning, P., Marcen, C., Martynenko, V., Mencuccini, M., Minden, V., 

Moeslund, J. E., Moretti, M., Müller, J.V., Munzinger, J., Niinemets, Ü., Nobis, M., 

Noroozi, J., Nowak, A., Onyshchenko, V., Overbeck, G. E., Ozinga, W. A., Pauchard, 

A., Pedashenko, H., Peñuelas, J., Pérez-Haase, A., Peterka, T., Petřík, P., Phillips, O. 

L., Prokhorov, V., Rašomavičius, V., Revermann, R., Rodwell, J., Ruprecht, E., 

Rūsiņa, S., Samimi, C., Schaminée, J. H. J., Schmiedel, U., Šibík, J., Šilc, U., Škvorc, Ž., 

Smyth, A., Sop, T., Sopotlieva, D., Sparrow, B., Stančić, Z., Svenning, J.-C., Swacha, 

G., Tang, Z., Tsiripidis, I., Turtureanu, P. D., Ugurlu, E., Uogintas, D., Valachovič, M., 

Vanselow, K. A., Vashenyak, Y., Vassilev, K., Vélez-Martin, E., Venanzoni, R., 

Vibrans, A. C., Violle, C., Virtanen, R., von Wehrden, H., Wagner, V., Walker, D. A., 

Wana, D., Weiher, E., Wesche, K., Whitfeld, T., & Willner, W., Wiser, S., 

Wohlgemuth, T., Yamalov, S., Zizka, G., Zverev, A. 2018. sPlot – a new tool for 

global vegetation analyses. Journal of Vegetation Science (accepted 15.11.2018). 

(IF = 2.658, MNiSW = 40) 
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20. Nowak S., Waindzoch K., Świerszcz S., Niemczyk M., Spałek K., Nowak A. 2018. 

Crop density rather than expansive ruderal plants explains the response of 

ancient segetal weeds. Biologia (accepted 20.11.2018) (IF = 0.696, MNiSW = 20) 

21. van Kleunen M., Pyšek P., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Stein A., 

Dullinger S., König C., Lenzner B., Maurel N., Moser D., Seebens H., Kartesz J., 

Nishino M., Aleksanyan A., Ansong M., Antonova L.A., Barcelona J.F., Breckle S.W., 

Brundu G., Cabezas F.J., Cárdenas D., Cárdenas‐Toro J., Castaño N., Chacón E., 

Chatelain C., Conn B., de Sá Dechoum M., Dufour‐Dror J.-M., Ebel A.L., Figueiredo 

E., Fragman‐Sapir O., Fuentes N., Groom Q.J., Henderson L., Jogan I.J., Krestov P., 

Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Nickrent D., Nowak A., 

Patzelt A., Pelser P.B., Shu W.-S., Thomas J., Uludag A., Velayos M.,. Verkhosina A., 

Villaseñor J.L., Weber E., Wieringa J.J., Yazlık A., Zeddam A., Zykova E., Winter M. 

2018. The Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) database. Ecology (online 

version 20 Oct 2018) (IF = 4,617; MNiSW = 45) 

22. Szymura M., Szymura T.H., Wolski K., Świerszcz S. 2018. Can native grass species 

outcompete invasive goldenrods? Results of a replacement series experiment. 

Weed Research 58(4), 304-317 (IF = 1,766; MNiSW = 35) 

23. Wolski K., Biernacik M., Świerszcz S., Talar-Krasa M., Leshchenko O. 2019. Effect 

of the application of a biostimulant and mineral fertilization on the concentration 

of mineral elements in the sward of forage mixtures cultivated on sandy soil. 

Journal of Elementology 24(1), 385-397 (IF = 0,684; MNiSW = 15). 

24. Targońska-Karasek M, Bolibok-Brągoszewska H, Kopania M, Oleniecki T, 

Sharifova S, Rakoczy-Trojanowska M. 2018. Verification of taxonomic 

relationships within the Secale genus based on multiple molecular methods. 

Phytotaxa 383(2): 128–146.  (IF: 1,185; Lista A MNiSW: 25). 

DOI:10.11646/phytotaxa.383.2.1 

25. Borzęcka E, Hawliczek-Strulak A, Bolibok L, Gawroński P, Tofil K, Milczarski P, 

Stojałowski S, Myśków B, Targońska-Karasek M, Grądzielewska A, Smolik M, 

Kilian A, Bolibok-Brągoszewska H. 2018. Effective BAC clone anchoring with 

genotyping-by-sequencing and Diversity Arrays Technology in a large genome 

cereal rye. Scientific Reports  8: (8428): 1–9. (IF: 4,122; Lista A MNiSW: 40). 

DOI:10.1038/s41598-018-26541-y 
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26. Wilczek A., Iqbal M., Włoch W., Klisz M. 2018. Geometric analysis of intrusive 

growth of wood fibres in Robinia pseudoacacia. IAWA J 39: 1-18 

doi:10.1163/22941932-20170204 (IF 1,903; MNiSW 25 pkt). 

b) publikacje recenzowane  

 

1. Boczkowska M., Rucińska A., Targońska-Karasek M., Olszak M., Niedzielski 

M., Rakoczy-Trojanowska M. 2018. Starzenie się nasion – złożony problem 

banków genów. Agronomy Science (d. Annales UMCS sectio E Agricultura), nr 4, 

vol. 73, 2018. (lista B MNiSW=9). DOI: 10.24326/asx.2018.4.2  

2. Obidziński A., Kapler A. 2018. Pierwsza obserwacja spontanicznego odnowienia 

Metasequoia glyptostroboides (Cupressaceae) w Polsce poza ogrodami 

botanicznymi. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 25, 1: 36-41. DOI 

maxbot.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=4309 (MNiSW=12 pkt.) 

3. Kapler A. 2018. Jabłoń ze złotymi jabłkami i jawor ze złotą rzęsą – drzewa 

kosmiczne Swaroga? Wiadomości PTD 8: 23-26. 

4. Klisz M., Miodek A., Kojs P. 2018. Adapter stabilizujący do długich preparatów 

mikroskopowych – budowa i zastosowanie w cyfrowym pozyskiwaniu obrazu. 

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 20:3 (57): 81-87. (pkt 

7)  

5. Monder M.J. 2018. The historical shrub roses in urban green areas. Annals of 

Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape 

Architecture. 39:37-48. (MNiSW=7 pkt) 

6. Monder M.J. 2017. Wybrane problemy i kierunki współczesnej hodowli róż. 

Wiadomości Botaniczne, 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.002. (MNiSW=8 

pkt) 

7. Nowak S., Nowak A. 2018. Starzec wąskolistny Senecio inaequidens DC. w pasie 

autostrady koło Brzegu na Śląsku Opolskim. Fragmenta Naturae 51: 69-78. 

(MNiSW = 4); 

8. Nowak A., Nowak S. 2018. Nowe stanowiska interesujących halofitów wzdłuż 

autostrady A4 na Śląsku Opolskim. Fragmenta Naturae 51: 79-83; 

c) rozdziały w monografii / książce w jęz. angielskim i innym 
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1. Kapler A. 2018 Chapter 2. Habitats of halophytes. In: Hasanuzzaman M., Shabala 

S., Fujita M. (ed.) 2019. Halophytes and Climate Change: Adaptive Mechanisms 

and Potential Uses. CABI-International, Oxfordshire-Boston pp.: 19-37 (rozdział 

w monografii, recenzowany, zamówiony); 

2. Kapler A., Podyma W., Puchalski J. 2018. Schemat opisu gatunku w przyszłej 

„Czerwonej księdze roślin naczyniowych Mazowsza”: wyzwania i rozwiązania. W: 

Parusel J.B. (red.) Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów 

przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Centrum Dziedzictwa 

Przyrodniczego Górnego Śląska, Katowice ss. 61-68; 

3. Mikuła A., Grzyb M., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2018. Experimental and 

practical application of fern somatic embryogenesis. In: Fernández H. (eds.) 

Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 121-137 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_6; 

4. Tomiczak K., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2018. Somatic 

embryogenesis and somatic embryo cryopreservation of the tree-fern Cyathea 

delgadii Sternb. In: S. Mohan Jain, Pramod K. Gupta (eds.) "Stepwise protocols for 

somatic embryogenesis of woody plants". Springer pp 291-303 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-79087-9_23; 

5. Rybczyński J.J., Tomiczak K., Grzyb M., Mikuła A. 2018. Morphogenetic events 

in ferns: single and multicellular explants in vitro. In: Fernández H. (eds.) Current 

Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 99-120 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_5. 

d) książki popularnonaukowe  

 

1. Monder M.J. Róże do warunków klimatycznych Polski. Plantpress 308 s. 

2. Matysiak B., Monder M.J. Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny 

ozdobne. Róże. Wydanie Instytutu Ogrodnictwa. 55 s. 

e) artykuły popularnonaukowe i materiały popularyzacyjne 

 

Adam Kapler  

1. Są wśród roślin prawdziwi komandosi. Rozmowa z Adamem Kaplerem 

www.notesna6tygodni.pl/2018/10/01/sa-wsrod-roslin-prawdziwi-komandosi-

rozmowa-z-adamem-kaplerem/ 
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2. Helwingia – krzew „pruskiego Pliniusza” www.muzeum-wegorzewo.pl/ 

aktualnosci/szczegoly/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&cHash=98998f5429ad

e22371be5048b6808a06 

3. Bałtyckie złoto na Ursynowie www.haloursynow.pl/artykuly/baltyckie-zloto-na-

ursynowie-to-miejsce-warto-odwiedzic-foto,10812.htm. Jabłoń ze złotymi 

jabłkami i jawor ze złotą rzęsą – drzewa kosmiczne Swaroga? Wiadomości PTD 8: 

23-26; 

Marta J. Monder  

4. Co sadzić, a czego nie sadzić na działce. Broszura bezpłatna wydana dla 

działkowców w PZD ze środków KR PZD. Red. D. Taraska, Konsultacja prawna: M. 

Pilzak. 12 s. 

5. Zmienna pogoda. Działkowiec, 1: 52 

6. Byliny z nasion. Działkowiec, 3: 12-15 

7. Trawy na trawnik. Działkowiec, 5: 16 

8. Róże okrywowe. Działkowiec, 8: 6-7 

9. Podział bylin. Działkowiec, 9: 48 

10. Pachnące róże. Działkowiec, 10: 12 

11. Sadzonki korzeniowe bylin. Działkowiec, 10: 51 

12. ABC okrywania. Działkowiec, 11: 38 

13. 10 zimowych kwiatów do ogródka. Działkowiec, 12: 4-5 

14. Ozdobne pod ochroną. Działkowiec, 12: 14-16 

15. Kwiat zakochanych, 2: 8 

16. Sosna o długich igłach Mój Ogródek,2: 8 

17. Roślinne odstraszacze Mój Ogródek, 2: 9 

18. Roślinne albinosy Mój Ogródek, 2: 20-21 

19. Ciemierniki, 3: 8 

20. Niekwitnąca alstremeria, Mój Ogródek, 3: 9 

21. Kolorowe zrębki, Mój Ogródek, 3: 9 

22. Lilie w pojemnikach, Mój Ogródek, 3: 14-15 

23. Rośliny z marketu, Mój Ogródek, 3: 32 

24. Wiosenny przewodnik – otwieramy sezon, Mój Ogródek, 4: 4-7 

25. Rośliny na zapach, Mój Ogródek, 4: 14 

26. Co z pelargoniami, Mój Ogródek, 4: 15 
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27. Przed sadzeniem cebulowych, Mój Ogródek, 4: 15 

28. Kaukaskie wymagania, Mój Ogródek, 4: 18-19 

29. Pozimowe problemy, Mój Ogródek, 4: 60 

30. Frezje do gruntu, Mój Ogródek, 5: 8 

31. Kwiaty kopytnika, Mój Ogródek, 5: 8 

32. Gotowy trawnik, Mój Ogródek, 5: 9 

33. Pacioreczniki bez kwiatów, Mój Ogródek, 5: 9 

34. Idealny trawnik, Mój Ogródek, 5: 22 

35. Anginka, Mój Ogródek, 6: 8 

36. Zimozielone na płot, Mój Ogródek, 6: 9 

37. Nierówny trawnik, Mój Ogródek, 6: 9 

38. Specyficzne wymagania, Mój Ogródek, 6: 2 

39. Ogród różany – temat miesiąca, Mój Ogródek, 7: 4-8 

40. Rośliny oczyszczające wodę, Mój Ogródek, 7: 10 

41. Więcej bukszpanu, Mój Ogródek, 7: 11 

42. Problem z ostrokrzewem, Mój Ogródek, 7: 11 

43. Lawendowy miks, Mój Ogródek, 7: 12-13 

44. 15 gatunków na sezon, Mój Ogródek, 7: 23-25 

45. Psują róże, Mój Ogródek, 7: 62 

46. Kwasolubna elita, Mój Ogródek, 8: 4-7 

47. Zażółcony trawnik, Mój Ogródek, 8: 8 

48. Tuje po posadzeniu, Mój Ogródek, 8: 9 

49. Róża z wazonu, Mój Ogródek, 8: 9 

50. Piwonia czas sadzenia, czas wyboru, Mój Ogródek, 8: 10-12 

51. Peonia z nasion, Mój Ogródek, 9: 10 

52. Chore liście na różaneczniku, Mój Ogródek, 9: 11 

53. Egzotyczne iglaki, Mój Ogródek, 9: 11 

54. Na leśną działkę, Mój Ogródek, 9: 20-21 

55. Dobre, bo polskie, Mój Ogródek, 10: 4-7 

56. Czy powojniki można sadzić jesienią, Mój Ogródek, 10: 8 

57. Cebule w pojemniku, Mój Ogródek, 10: 9 

58. Żywopłot na szybko, Mój Ogródek, 10: 9 

59. Osłanianie róż, Mój Ogródek, 11: 12 
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60. Przenosiny, Mój Ogródek, 11: 12 

61. Konwalie nie kwitną, Mój Ogródek, 11: 13 

62. Rozważne cięcie, Mój Ogródek, 11: 14-15 

63. Byliny dla opornych, Mój Ogródek, 11: 16-17 

64. Kopczykowanie krzewów, Mój Ogródek, 11: 18 

65. Jadalne czy nie, Mój Ogródek, 12: 8 

66. Oryginalna róża, Mój Ogródek, 12: 9 

67. Zasłonić płot, Mój Ogródek, 12: 9 

68. Boją się wody zimą, Mój Ogródek, 12: 14-15 

69. Rośliny na ekstremalne pogody, Mój Ogródek, 12: 22-23 

70. Rekordy (opisy odmian róż) do bazy danych Związku Szkółkarzy Polskich na 

stronę internetową organizacji: 50: ‘Alain’, ‘Alchymist’, ‘Bicolette’, BLUE MOON, 

‘Bonica’, R. canina ‘Pfander’, CAP HORN, CHARLES DE GAULLE, ‘Chinatown’, 

CLAIR MATIN, Climbing ‘Schneewittchen’, ‘Coral Dawn’, ‘Ena Harkness’, 

FLUORESCENT, FULGURANTE, R. gallica ‘Versicolor’, GOLD BUNNY, ‘Golden 

Climber’, ‘Hamburger Phoenix’, ‘Happy Wanderer’, ‘Indigoletta’, ‘Jan Spek’, ‘John 

Franklin’, ELFRID, ‘Lidka’, ‘Lykkefund’, ‘Melrose’, ‘Morden Fireglow’, 

MORGENGRUSS, ‘Mount Shasta’, ‘Muria’, ‘Parade’, ‘Petito’, PINK PEACE, ‘Poppius’, 

‘Prairie Dawn’, ‘Ramona’, ‘Reine Victoria’, ‘Rotern Stern’, SANTANA, SCARLET 

MEIDILAND, ‘Schoolgirl’, ‘Stromboli’, TIP TOP, ‘Tom Tom’, UNCLE WALTER, 

‘Veneda’, ‘Victor Verdier’, ‘White New Dawn’, WILLIAM SHAKESPEARE 

71. Olszak M. L., Rybczyński J.J, Grzyb M., Tomiczak K., Muszyńska E., Mikuła A. 

Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii 

Roślin (Rogów, 17-20 września), Wiadomości Botaniczne, No. 62; 

Magdalena Świąder  

72. W jakich odstępach siać pietruszkę, aby dała wysoki plon. Uprawy w praktyce 

Wyd. 12 (styczeń), 7-8; https://uprawy.wip.pl/lista-wydan/wydanie/174?index 

Name =12; 

73. Uprawa cukinii do uprawy bezpośredniej. Kiedy i jak siać. Uprawy w praktyce 

Wyd. 13 (luty), 6-7; https://uprawy.wip.pl/lista-wydan/wydanie/1774?index 

Name=13; 
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74. Zalane pola – siać cebulę w marcu czy lepiej poczekać. Uprawy w praktyce Wyd. 

14 (marzec), 9-10; https://uprawy.wip.pl/listawydan/wydanie/179?index 

Name=14; 

75. Uprawa ogórków w gruncie z przeznaczeniem owoców do kiszenia i polecane 

odmiany. Uprawy w praktyce Wyd. 15 (kwiecień), 11-12; https://uprawy.wip.pl/ 

lista-wydan/wydanie/181?indexName=15; 

76. Brokuły w uprawie zwykłej i ekologicznej. Na co zwrócić uwagę, by plon był 

udany. Uprawy w praktyce Wyd. 16 (maj), 10-11; https://uprawy.wip.pl/lista-

wydan/wydanie/185?indexName=16; 

77. Produkcja roślin z rozsady – jakie są dobre, sprawdzone sposoby, aby jak 

najwięcej roślin się przyjęło. Uprawy w praktyce Wyd.17; (czerwiec), 9-10; 

https://uprawy.wip.pl/lista-wydan/wydanie/187? indexName=17; 

78. Seler – jakie mogą być przyczyny żółknięcia liści i obumierania korzeni młodych, 

nawadnianych roślin. Uprawy w praktyce. Wyd. 19, 7-8; 

79. Przekonaj się, co najlepiej siać po roślinach strączkowych. Uprawy w praktyce 

Wyd. 20, 11-12; 

80. Jak najlepiej się przygotować do zbioru kapusty pekińskiej, dobre praktyki, 

sprawdzone pomysły. Uprawy w praktyce. Wyd. 21, 7-8; 

81. Por – czy warto zostawić do przezimowania w gruncie, jakie są za i przeciw 

takiego rozwiązania. Uprawy w praktyce Wyd. 21, 8-9;  

82. Uprawa współrzędna warzyw – o czym warto pamiętać. Uprawy w praktyce Wyd. 

23, 8-11; 

83. Warzywa ozdobne – jak się przygotować do ich siewu, czy jakieś zabiegi można 

rozpocząć już jesienią. Agrodoradca. Wyd. 31, 27-29; 

84. Warzywa ozdobne. Jakimi roślinami warto upiększyć ogród, a nawet mieszkanie.  

Jakie są dobre, sprawdzone sposoby, aby jak najwięcej roślin się przyjęło. 

Agrodoradca. Wyd. 32, 23-24. 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARO-
DOWYCH:  

a)  udział czynny 

1. Baczewska-Dąbrowska A.H., Brągoszewska P., Dmuchowski W. Konferencja 

naukowa: „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, poster „Strategia Ginkgo 
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biloba L. w łagodzeniu stresu solnego w środowisku miejskim”. Poznań, 11-13 

czerwca;  

2. Boczkowska M., Bączek K., Pawełczak A., Kosakowska O., Węglarz Z. 

„Różnorodność genetyczna populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) 

ze stanowisk naturalnych w Polsce”. VI Ogólnopolska Konferencja „Zasoby 

Genowe Roślin Użytkowych: Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli 

Roślin” (wykład). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 283: 65-66. 

Karpacz, 18-21 września; 

3. Boczkowska M., Rucińska A., Targońska-Karasek M., Niedzielski M. 

„Starzenie się nasion – podstępny wróg zachowania różnorodności genetycznej 

w bankach genów”. Konferencja naukowa „Charakterystyka zasobów genowych 

dla hodowli roślin”. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 283: 123-

124 (wystąpienie). Karpacz, 18-21 września; 

4. Noceń J., Smolińska K., Czembor J.H., Boczkowska M. „Klasyfikacja 

taksonomiczna akcesji pochodzących z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów 

Genowych — porównanie metod molekularnych”. VI Ogólnopolska Konferencja – 

Zasoby Genowe Roślin Użytkowych: Charakterystyka Zasobów Genowych dla 

Hodowli Roślin (poster). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 283: 

99-100. Karpacz, 18-21 września; 

5. Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. „Single- versus multiple-cell origin of 

somatic embryos in the tree fern Cyathea delgadii”. XV Ogólnopolska Konferencja 

Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin “Biotechnologiczne wykorzystanie 

zmienności w warunkach kultur in vitro” (wykład). Rogów, 17-20 września;  

6. Grzyb M., Tomaszewicz W., Rybczyński J.J., Mikuła A. “The progres in research 

on fern somatic embryogenesis”. Integrative Plant Biology Conference (poster). 

Poznań, 7-9 listopada; 

7. Grzyb M, Tomaszewicz W, Rybczyński JJ, Mikuła A. “The endo- and exogenous 

regulation of somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. – 

the influence of sucrose”. 11th International Conference “Plant Functioning 

Under Environmental Stress” (poster). Kraków, 2-15 września; 

8. Jura-Morawiec J., Marrero A., Caujape-Castells J. “Anatomical profile of wood of 

dragon trees (Dracaena spp.) from Macaronesia – a new insight into species 
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identification”. FloraMac Conference. Funchal. Abstract Book: 60. (poster). 

Madera, Portugalia, 12-14 września; 

9. Tulik. M., Grochowina A., Jura-Morawiec J., Bijak Sz. „Tajemnica śmierci olsz z 

Sierakowa zapisana w drewnie”. Konferencja naukowa połączona z obchodami 

jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Materiały 

konferencyjne: 265-266 (poster). Poznań, 11-15 czerwca; 

10. Kapler A. „Krioprezerwacja i namnażanie in vitro ginących oraz rzadkich roślin 

naczyniowych. Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach 

krajobrazowych – część II”. Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych 

[referat proszony]. Łochów, 6-7 czerwca; 

11. Kapler A. Ziemia – Gaja czy Medea? Wydział Nauk Społecznych SGGW [referat 

proszony]. Warszawa, 13 grudnia; 

12. Graniszewska M., Leśniewska H., Kapler A.  18th century herbaria of the Prussian 

physician Boretius in the Herbarium of the Faculty of Biology, University of 

Warsaw [poster] – ponowna prezentacja posteru na „V Naukowej Majówce 

Wydziału Biologii”, poster wyróżniono (IV miejsce); 

13. Kojs P. „Od transpiracji do wzrostu promieniowego drzew”. Referat w ramach 

Seminariów IFPAN. Kraków, 9 lutego; 

14. Kojs P. „Dlaczego drzewa iglaste i liściaste wytwarzają różne rodzaje 

drewna reakcyjnego?” Referat w ramach PTB SGGW. Warszawa, 5 grudnia; 

15. Kojs P. “Introducing the Concept of Adapton as a Memetic Ecosystem: Towards a 

Unified Idea of Genetically Steered Brain-Mind-Adjustment of Physical, Biological 

or Cultural Systems to their Environment” (referat). “Ecosemiotic Paradigm for 

Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, 

Adapting, Understanding & Knowing”. Organizatorzy: Śląski Ogród Botaniczny 

w Mikołowie, Polska Akademia Nauk – Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie. 

Mikołów, 9-12 lipca; 

16. Kojs P. „Ogród botaniczny organicznie” (referat). 10th BGCI’s International 

Congress on Education in Botanic Gardens. Warszawa, 10-14 września; 

17. Kojs P. Integrative Approaches to Study Complex Biological Systems. The 

Integrative Plant Biology IPG PAS Meeting. Poznań, 8-10 listopada; 

18. Kościelak A., Monder M.J., Kamińska M.  „Mało znane gatunki drzew i krzewów 

do uprawy ekstensywnej”. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 
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Konferencja naukowa ,,Drzewa i krzewy w rekultywacji”. Materiały konf. 77-79 

(poster). Wirty-Ustka, 19-22 września; 

19. Mikuła A., Tomiczak K., Grzyb M., Tomaszewicz W., Rybczyński J.J.  

Biotechnology in plant diversity conservation. XV Ogólnopolska Konferencja 

Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin “Biotechnologiczne wykorzystanie 

zmienności w warunkach kultur in vitro” (wykład). Rogów, 17-20 września; 

20. Mikuła A., przewodniczenie sesji: XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro 

i Biotechnologii Roślin pt. „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 

w warunkach kultur in vitro”. Sesja III: „Haploidy i analiza chromosomów”, 

Rogów, 19 września; 

21. Klisz M., Miodek A., Gärtner H. Long slide holder for microscope stage. In: Harvey 

J., Lange J., Scharnweber T., Wilmking M. (eds.) Book of Abstracts TRACE 2018 

Conference, p. 114 (poster). Greifswald, Germany, 24-27 kwietnia; 

22. Monder M.J. Wpływ niskiej temperatury wczesną wiosną na uszkodzenia pędów 

historycznych róż pnących w warunkach klimatycznych Polski Centralnej. 

Konferencja naukowa: Biologia i ekologia roślin drzewiastych. ID PAN w Kórniku. 

Materiały konf. 236-237 (poster). Poznań, 11-13 czerwca; 

23. Monder M.J. Róża pomarszczona (Rosa rugosa Thunb.) – korzyści i zagrożenia. IX 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Konferencja naukowa ,,Drzewa i 

krzewy w rekultywacji”. Materiały konf. 77-79 (poster). Wirty-Ustka, 19-22 

września; 

24. Niedzielski M.,  Boczkowska M., Nagel M., Börner A. Longevity of rye samples 

stored in controlled atmospheres and temperaturę – evaluation of putative 

results of oxidative changes on seed viability. The Second Seed Longevity 

Workshop, ISSS 2018. Book of abstracts: 51 poster prezentował dr Andreas 

Borner. Fort Collins, Colorado, USA, 30 lipca – 1 sierpnia; 

25. Niedzielski M. Long-term stored cereal seed samples germination, some 

observations. Scientific Seed Symposium: Testing Methods and Research on Seed 

Quality. Meeting of the Working Group Seed Science and Certification 

(GPZ/GPW). IPK Gatersleben. Book of abstracts: 29. Niemcy, Gatersleben, 10-12 

kwietnia; 

26. Nowak A. 61. Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Roślinności (IAVS). 

Poster „Winners and losers of meadow, heath and mire translocation: the first 
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insights after four years of experiment”, Bozeman k. Yellowstone. Stany 

Zjednoczone, Montana, 19-28 lipca;. 

27. Nowak S., Waindzioch K., Świerszcz S., Niemczyk M., Nowak A 27th Congress 

of the European Vegetation Survey. Poster: „Crop density rather than ruderal 

weeds encroachment explains the response of ancient segetal weeds to 

cultivation intensification”; Wrocław, 23-26 maja; 

28. Olszak M., Berko P., Burza W. Induced totipotent stem cells and somatic 

embryogenesis in plants: new answers to old questions.  XV Ogólnopolska 

Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin. BioTechnologia vol. 99(3) s. 

265 (wykład plenarny). Rogów, 17-20 września; 

29. Olszak M., Świerszcz S., Boczkowska M., Rucińska A., Dembicz I., Nowak A. 

What is the true diversity of central European grasslands? INTEGRATIVE PLANT 

BIOLOGY CONFERENCE, IPG PAS. Abstract Book:p.24. 

www.conference.biotalent.eu/pic/BIO_TALENT_ABSTRACT_BOOK.pdf 

(doniesienie plakatowe). Poznań, 7-9 listopada; 

30. Olszak M., Truman W., Stefanowicz K. Śliwińska E., Ito M., Walerowski P., Rolf S., 

Malinowski R. Transcriptional profiling identifies critical steps of cell cycle 

reprogramming necessary for Plasmodiophora brassicae‐driven gall formation in 

Arabidopsis. INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY CONFERENCE, IPG PAS, Abstract 

Book p. 45. www.conference.biotalent.eu/pic/BIO_TALENT_ 

ABSTRACT_BOOK.pdf (doniesienie  plakatowe). Poznań, 7-9 listopada; 

31. Scippa G. S., Fortini P., Oliveto R., Scalabrino S., Marzio P., Martino P., Trupiano D., 

Bacchetta G., Meloni F., Porceddu M., Remoundou I., Kalaitzidis C., Podyma W.,  

Woliński K., Niemczyk M., Correia A. I., Cotrim H., Sim-Sim M., Buhagiar J.,  

Iannaccone M., Borg C., Pencheva L. and Iliev O. The Erasmus+ Strategic 

Partnership pilot program on Higher Education Innovation in Plant Diversity –

“HEI-PLADI” 10th International Congress on Education in Botanic Gardens. 

Warszawa, 10-14 września; 

32. Puchalski J., Kojs. P., Rucińska J., Niemczyk M., 10th Baltic Sea region Botanic 

garden conference: Botanic gardens in the 21 century: among education, science 

and business. Klaipeda University Botanical Garden. ”The implementation of 

GSPC 2020 target 8 through seed banking by the polish botanical gardens”. 

Kretinga str. 92 Litwa, Klaipėda, 13-16 czerwca; 
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33. Puchalski J., Rucińska A., Kojs P., Maślak M., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., 

Trząski L. „New Efforts For Integrated Ex Situ And In Situ Conservation Of Polish 

Rare And Threatened Plants By Means Of Seed And Dna Banking And Natural 

Populations Restitution – Florintegral Project”. EUROGARD VIII – Eight European 

Botanic Gardens Congress: “Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable 

World” Book of Abstracts: 184-185. Portugalia, Lizbona, 7-11 maja;  

34. Puchalski J., Trząski L., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A., Maślak M., 

Smieja A. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, Konferencja 

podsumowująca efekty wdrażania projektów środowiskowych POIiŚ 2014-2020. 

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” (wykład). Bydgoszcz, 

19-20 listopada; 

35. Rucińska A., Puchalski J., Boczkowska M., Kębłowska A., Kapler A., Niemczyk 

M., Nowak A. “The new approach of DNA markers application with species-

specific recommendations for genomic conservation of chosen highly threatened 

species of Polish flora”, 8th European Botanic Gardens Congress “Botanic gardens, 

people and plants for sustainable world” Book of abstracts: 163-165; 

36. Rybczyński J., Tomiczak K., Mikuła A. Various levels of the morphogenic 

phenomenon in tree ferns in in vitro culture. “Biotechnologiczne wykorzystanie 

zmienności w warunkach kultur in vitro” (wykład). Rogów, 17-20 września; 

37. Świerszcz S. Spotkanie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego. Wystąpienie: „Inwazje nawłoci na łąkach – możliwości 

i perspektywy ochrony”. Wrocław, 7 czerwca; 

38. Świerszcz S., Szymura M. 27th Congress of the European Vegetation Survey. 

Poster: „The changes of the cover of plant groups during meadows restoration 

after Solidago spp. invasion”. Wrocław, 23-26 maja; 

39. Targońska-Karasek M, Rakoczy-Trojanowska M. „Ocena zróżnicowania 

genetycznego zasobów kolekcji żyta na podstawie markerów molekularnych”. 

Konferencja naukowa „Charakterystyka zasobów genowych dla hodowli roślin”. 

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 283: 101 (plakat). Karpacz 18-

21 września; 

40. Targońska-Karasek M., Bakera B., Rakoczy Trojanowska M. Structural 

characteristics of gene coding for alkylresorcinol synthase in rye (Secale cereale 
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L.). Integrative Plant Biology Conference, IPG PAS, p.78 (plakat). Poznań, 7-9 

listopada; 

41. Tomaszewicz W., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. „Effect of sucrose 

treatment on somatic embryogenesis in Cyathea delgadii Sternb.” XV 

Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin 

“Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in vitro 

(plakat). Rogów, 17-20 września; 

42. Tomiczak K., Kruszka D., Kachlicki P., Rybczyński J.J. „Analysis of secondary 

metabolites in roots of in vitro-grown Gentiana cruciata, G. tibetica and their 

somatic hybrids”. XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii 

Roślin „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in 

vitro” (plakat). Rogów, 17-20 września; 

43. Truman W., Olszak M., Walerowski P., Rolfe S., Malinowski R. “Mining the 

transcriptional response to clubroot disease”. INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY 

CONFERENCE, IPG PAS, Abstract Book p. 52. www.conference.biotalent.eu/pic/ 

BIO_TALENT_ABSTRACT_BOOK.pdf (doniesienie plakatowe). Poznań, 7–9 

listopada; 

44. Woliński K., Niedzielski M., Podyma W. „Ocena zawartości cukrów w pąkach 

spoczynkowych historycznych odmian jabłoni zamrażanych w ciekłym azocie”. 

Konferencja naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”. 

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nr 283/2018: 43 (poster). 

Karpacz, 18-21 września. 

b) udział bierny 

 

1. Grzyb. M., Konferencja organizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN 

pt. „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”. Warszawa, 15 

listopada; 

2. Boczkowska M. Dzień Młodego Naukowca 2018, Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Radzików, 8 listopada; 

3. Kojs P. XXVIII Sympozjum Jurajskie Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko-

Wieluńskiej, Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu, Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Smoleń, 7 maja; 
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4. Kojs P. Biologia i ekologia roślin drzewiastych ID PAN Ośrodek Nauki Polskiej 

Akademii Nauk. Poznań, 11-13 czerwca; 

5. Matynia D. 10th BGCI’s International Congress on Education in Botanic Gardens. 

Warszawa, 10-14 września; 

6. Monder M.J. Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie. Katedra 

Roślin Ozdobnych SGGW i Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin 

Cebulowych. Warszawa, 24-25 kwietnia; 

7. Tomaszewicz W. Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców. 

Warszawa, 15 listopada. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 
 

W dniach 17–20 września w Rogowie, na terenie Leśnego Ośrodka 

Doświadczalnego SGGW odbyła się jubileuszowa, bo XV z kolei Ogólnopolska 

Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin. Instytucjami współorganizującymi to 

przedsięwzięcie były: Polskie Towarzystwo Botaniczne, PAN Ogród Botaniczny – CZRB 

w Powsinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcja Polska 

International Association for Plant Biotechnology. Organizacji tegorocznej, XV 

konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęli się pracownicy PAN Ogrodu 

Botanicznego – CZRB w Powsinie pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Anny Mikuły oraz 

Pana prof. dr hab. Jana J. Rybczyńskiego. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: mgr 

Małgorzata Grzyb (sekretarz), dr Karolina Tomiczak, dr Aneta Baczewska-Dąbrowska, 

dr inż. Marcin Olszak, mgr Wojciech Tomaszewicz, mgr Jan Marcinkiewicz oraz dr inż. 

Ewa Muszyńska (Katedra Botaniki SGGW). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz JM Rektor Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski. 

Hasłem przewodnim konferencji było „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 

w warunkach kultur in vitro”. Konferencja była dedykowana pamięci prof. dr hab. 

Macieja Zenktelera, pioniera polskich kultur in vitro, nauczyciela i inspiratora wielu 

pokoleń polskich specjalistów z tego zakresu. Sylwetka prof. Macieja Zenktelera i Jego 

wkład w rozwój tej gałęzi nauki w Polsce i na świecie został ukazany w obszernym 

wykładzie przygotowanym przez dr hab. Rafała Móla (prof. UAM) oraz w załączonym do 

materiałów konferencyjnych artykule autorstwa prof. Elżbiety Kuty. 
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XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin była okazją 

do spotkania się nie tylko doświadczonych pracowników naukowych (często liderów 

wiodących grup badawczych), ale również dużej grupy młodszych pracowników, 

doktorantów i studentów. Zgromadzeni uczestnicy mieli szansę wymienić 

doświadczenia i nawiązać nowe kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować 

wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi. Osobom stawiającym pierwsze kroki 

w naukowym świecie, konferencja umożliwiła publiczne zaprezentowanie 

i przedyskutowanie wyników swoich badań przed szerokim audytorium. Ukłonem 

organizatorów w stronę tej grupy osób był konkurs dedykowany młodym naukowcom 

z cennymi nagrodami. Z okazji Konferencji wydano także „Kalendarz 2019” ilustrowany 

unikatową niepublikowaną naukową dokumentacją fotograficzną dotyczącą zachowania 

się roślin lub ich fragmentów w warunkach in vitro, zaprojektowany przez dr Karolinę 

Tomiczak. W otwarciu konferencji udział wzięli przedstawiciel JM Rektora SGGW prof. 

dr hab. Wojciech Pląder, prodziekan ds. dydaktyki kierunku biotechnologia na Wydziale 

Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz przedstawiciel PAN 

Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie prof. PAN, dr hab. Arkadiusz Nowak, dyrektor 

ds. naukowych. Do uczestników konferencji życzenia skierowali w formie pisemnej prof. 

dr hab. Romuald Zabielski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN, oraz dr 

hab. Adam Rostański, Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W trakcie ceremonii 

otwarcia wręczono także dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymali 

je: prof. dr hab. Halina Wysokińska za wybitne osiągnięcia w zakresie poznawania 

metabolitów wtórnych świata roślinnego z wykorzystaniem metod biotechnologicznych, 

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek za wkład we współczesną definicję mechanizmu 

funkcjonowania ściany komórkowej i jej roli w życiu rośliny oraz dr Karolina Tomiczak 

za uzyskanie somatycznych mieszańców w rodzaju Gentiana z wykorzystaniem pola 

elektrycznego oraz ich morfologiczne, biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne 

opisanie. 

Jako pierwszy z wykładem pt. „Czterdzieści cztery lata aktywności i piętnasta 

konferencja” wystąpił prof. Jan J. Rybczyński, wielokrotny organizator Konferencji 

Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, który w zarysie przedstawił historię roślinnych 

kultur in vitro, polski wkład w ich rozwój oraz historię konferencji. Nakreślił On kolejne 

edycje konferencji wraz z sylwetkami osób zaangażowanych w ich organizację. 

Następnie prof. UAM, dr hab. Rafał Mól przedstawił wspomnianą już wcześniej sylwetkę 
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prof. Macieja Zenktelera. Na zakończenie wykładu pokazany został krótki, lecz 

niezwykle wzruszający materiał filmowy, ukazujący jak niezwykle ciepłym, barwnym 

i pełnym humoru człowiekiem był śp. prof. Maciej Zenkteler. Po pełnych wspomnień 

i historii wykładach wprowadzających rozpoczęły się poszczególne sesje naukowe: 

1. Różne twarze postępu we współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. E. 

Zenkteler, UAM), (wykłady: 5, postery: 9); 

2. Nowe narzędzia współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. A. Joachimiak, UJ), 

(wykłady: 5, prezentacje ustne: 3, postery:7); 

3. Haploidy i analiza chromosomów (prowadzący: prof. A. Mikuła, PAN OB-CZRB), 

(wykłady: 5, prezentacje ustne: 3, postery: 6); 

4. Biotechnologia w zachowaniu flory, (prowadzący: prof. J. Zimny, IHAR), (wykłady: 

1, prezentacje ustne: 4, postery: 5); 

5. Regulatory wzrostu roślin i komórka roślinna w warunkach stresu (prowadzący: 

prof. J. Szopa-Skórkowski, UP Wrocław), (wykłady: 2, prezentacje ustne: 7, postery: 

18); 

6. Wykorzystanie biotechnologii w farmakologii (prowadzący: prof. E. Kępczyńska, 

USz), (wykłady: 1, prezentacje ustne: 3, postery: 9); 

7. Zastosowanie biotechnologii podnosi poziom wiedzy biologicznej (prowadzący: 

prof. M. D. Gaj, UŚ), (wykłady 4, prezentacje ustne: 2). 

Na zakończenie konferencji prof. Anna Mikuła oraz prof. Jan J. Rybczyński 

podziękowali wszystkim za przybycie i pożegnali uczestników. Prof. Jan Rybczyński nie 

kryjąc wzruszenia jeszcze raz wspomniał postać śp. Prof. Macieja Zenktelera 

i podziękował Pani prof. Elżbiecie Zenkteler za honorowy udział w konferencji. 

W imieniu uczestników konferencji Pani prof. Ewa Kępczyńska złożyła Komitetowi 

Organizacyjnemu podziękowania i gratulację za zorganizowanie wydarzenia. 

Podsumowując, w konferencji wzięło udział 130 uczestników, a wyniki swoich 

badań (również jako współautorzy) zaprezentowało w sumie 299 naukowców. 

Wygłoszono łącznie 23 wykłady i 22 prezentacje ustne oraz przedstawiono 54 

doniesienia plakatowe. Streszczenia referatów oraz przedstawionych plakatów zostały 

wydane w języku angielskim w czasopiśmie BioTechnologia vol. 99 (3): 215–324. 

XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin odbyła się 

dzięki dofinansowaniu w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 
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Dużego wsparcia udzielili także sponsorzy: OLYMPUS, Biogenet. A.G.A. Analytical, Lasy 

Państwowe, ideas4biology.com, MBS szkolenia. Patronatu medialnego udzieliły serwisy: 

e-biotechnologia.pl, sekwencjonowanie.com oraz Nexbio. 

 

W dniach 9-12 lipca odbyła się również pierwsza edycja międzynarodowej szkoły 

letniej pt. „Ekosemiotyczny paradygmat natury i kultury: transdyscyplinarne 

poszukiwania w cybernetyce uczenia się, przystosowania się, pojmowania 

i przyswajania sobie wiedzy”. W konferencji wzięło udział około 40 osób 

reprezentujących takie kraje, jak: Brazylia, Dania, Estonia, Niemcy, Polska, Rosja, 

Rumunia, Turcja, Stany Zjednoczone i Włochy.  

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia obok Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego oraz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, 

Międzynarodowego Instytutu Komunikologii z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia USA. 

Inicjatorami sympozjum były znamienite osobistości pełniące honory członków 

w komitecie naukowym: profesor dr Richard L. Lanigan – członek laurowy, dyrektor 

Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (ICI = International Communicology 

Institute) z Waszyngtonu, Dystryktu Kolumbia i profesor dr Ronald C. Arnett, członek 

laurowy ICI, kierownik Katedry Retoryki Komunikacji Uniwersytetu Duquesne 

z Pittsburgha, Pensylwanii, USA, w komitecie organizacyjnym – dr Paweł Kojs, dyrektor 

PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz profesor dr hab. Zdzisław Wąsik, 

profesor senior Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wykłady plenarne dali: doktor Priscila Borges, pracująca na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Sztuk Audiowizualnych i Reklamy, Wydziału Komunikacji Uniwersytetu 

Brazylii oraz dr hab. Søren Brier, pracujący na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Katedrze Zarządzania, Społeczeństwa i Komunikacji Kopenhaskiej Szkoły Biznesu, 

założyciel czasopisma „Cybernetics & Human Knowing”. 

Priscila Borges przedstawiła swoje podejścia praktyczne w zastosowaniu teorii 

filozofa amerykańskiego Charlesa Sandersa Peirce’a do umysłu, przekonań 

i internetowych mediów społecznościowych. Wystąpienie Sørena Briera było rodzajem 

sprawozdania teoretycznego z prac badawczych autora prowadzonych na bazie jego 

rozprawy habilitacyjnej o tym, jak czynić różnicę znaczącą, czyli o cybernetycznej 
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niedualistycznej ramie trans-dyscyplinarnej dla natury i kultury. Referat plenarny 

Richarda L. Lanigana dotyczył spojrzenia Gregory’ego Batesona na różnicę, czyli kulturę 

ekologii w naturze. Został on rozszerzony o poglądy lingwistyczne na temat funkcji 

języka według Romana Jakobsona. Podsumowujący wykład dał dr Paweł Kojs nt. życia 

roślin, stanowiący przyczynek do ujednoliconej koncepcji genetycznie sterowanego 

dostosowania się mózgu i umysłu systemów fizycznych, biologicznych i kulturowych do 

ich otoczenia środowiskowego. 

Wśród głównych motywów treściowych przewijały się pytania o kryteria 

uzasadniające wyodrębnienie cech relacyjnych i egzystencjalnych pojęcia systemu 

ekologicznego, czy też środowiskowo uwarunkowanego systemu porozumiewania się. 

Tutaj mieściły się zagadnienia w klasyfikacji kultur i cywilizacji w kontekście 

cybernetyki jako nauce o systemach albo też modelowanie rzeczywistości według 

światów możliwych, światów realnie istniejących w indywidualnych doświadczeniach 

człowieka i światów wnioskowanych przejawiających się w narracjach życia 

codziennego i kultury artystycznej. 

Referenci omówili m.in. rolę uczenia się w kulturze i naturze poprzez znaki, 

kształtowanie postaw uczących się poprzez nabywanie wartości, a także na formowanie 

aktów prawnych regulujących zachowanie jednostek i retorykę komunikacji w życiu 

społecznym albo też ram kwalifikacyjnych normujących sposoby przyswajania wiedzy 

i treści uczenia przyczyniające się do stanu wiedzy u uczących się. W wystąpieniach 

podkreślano rolę kreatywności w działaniach człowieka, przełamywaniu konwencji 

i dążeniu do innowacyjności. Wskazywano na zagrożenie, jakim jest globalne 

rozprzestrzenianie technologii elektronicznej i cywilizacji medialnej i ich destrukcyjny 

wpływ na środowisko naturalne i kulturę wzajemnego obcowania w życiu codziennym 

człowieka. 

Doniosłym wydarzeniem o charakterze naukowo-społecznym było wyróżnienie 

dyplomem i medalem okolicznościowym Instytutu Komunikologii dyrektora Ogrodu dra 

Pawła Kojsa, który został mianowany członkiem zwyczajnym Instytutu Komunikologii 

w Waszyngtonie. 
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ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 
2018 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Punktacja 

dorobku  

I. Publikacje, w tym:  125  

a) W czasopismach naukowych  z tzw. listy 

filadelfijskiej 

26 IF=50,133 

MNiSW=703 

b) W recenzowanych czasopismach zagranicznych 

i polskich 

8 MNiSW=94 

c) Rozdziały w monografii 5  

d) Książki popularnonaukowe 2  

e) Artykuły popularnonaukowe i materiały 

popularyzacyjne 

84  

II. Komunikaty naukowe 44  

I-II Razem  169 IF=50,133 

MNiSW=797 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Działalność gastronomiczna 

Rok 2018 był drugim rokiem funkcjonowania w ramach ogrodu botanicznego 

kawiarenki Cafe Ogród. Miejsce to okazuje się istotnym elementem wspomagającym 

ofertę ogrodu dla naszych gości. Kawiarenka oferuje swoje własne wypieki, które cieszą 

się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Ponadto świadczy usługi wewnętrzne 

podczas seminariów, posiedzeń Rady naukowej, konferencji czy organizowanych 

w Ogrodzie spotkań. Liczba osób, które wykonały zakupy w kawiarence w roku 2018 

wyniosła 21563. Kawiarenka ze względu na niewielką powierzchnię ma spore 

ograniczenia dotyczące liczby osób, które może obsłużyć w określonym czasie. 

W szczycie sezonu osiągnęła w tym roku maksymalne wartości sprzedaży. Problem ten 

powinien zostać rozwiązany w kolejnych latach poprzez rozwinięcie punktu sprzedaży 

i zwiększenie powierzchni magazynowej i produkcyjnej.  

  


