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INFORMACJE OGÓLNE 
 

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

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” działająca na podstawie 

art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1869 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o PAN i statutu zatwierdzonego Decyzją Nr   

63 /2011 Prezesa PAN z dnia 9 grudnia 2011 roku, zmienionego Decyzją nr 51/2012 

Prezesa PAN z dnia 21 grudnia 2012r. 

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 wykonywanie eksperymentów, dzięki którym możliwe 

jest całościowe opisanie zjawisk biologicznych i skuteczna realizacja kompleksowych 

działań związanych z celami utworzenia jednostki. Działalność naukowa naszych 

pracowników obejmuje zagadnienia związane z genetycznymi uwarunkowaniami 

różnorodności biologicznej w świecie roślin, a także ochroną oraz wprowadzaniem 

strategii zapewnienia pełni różnorodności florystycznej w miejscach gdzie uległa ona 

negatywnym zmianom. Prowadzone są również badania dotyczące podstaw procesów 

biologicznych u roślin. Kolekcje znajdujące się w ogrodzie oraz prowadzony przez 

jednostkę bank nasion stanowią unikatowe w skali światowej źródło materiałów 

badawczych, podstawę ochrony ex situ umożliwiającą restytucję populacji wymarłych 

gatunków w naturze. Utrzymywany przez nas bank genów oraz nasze zaangażowanie 

w ochronę zagrożonych gatunków flory Polski są kluczowymi elementami krajowych 

oraz europejskich programów ochrony różnorodności biologicznej roślin. Obok 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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działalności badawczej jednostka aktywnie zaangażowana jest w popularyzację nauki 

oraz krzewienie w społeczeństwie wiedzy o zjawiskach naturalnych i wrażliwości na 

otaczającą przyrodę. Wyżej wymienione aktywności popularyzatorskie prowadzone są 

przez centrum edukacyjne znajdujące się na terenie PAN OB-CZRB m.in w formie 

cyklicznych wystaw i innych wydarzeń kulturalnych oscylujących wokół 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 populacyjna i 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; 

 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 (od 01.03.2017)  -  dr Paweł Kojs  
Dyrektor p.o. (do 28.02.2017)  - prof. dr hab. Jerzy Puchalski 
 
Zastępca dyrektora ds. naukowych -  dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. 
(od 01.03.2017) 
Zastępca dyrektora ds. naukowych - prof. dr hab. Monika Rakoczy- 
(do 23.01.2017)     Trojanowska  
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Zastępca dyrektora ds. ogólnych   - mgr inż. Wiesław Gawryś 
(do 30.06.2017) 
 
Zastępca dyrektora ds. 
administracyjno-technicznych  - mgr Beata Białobrzeska 
(od 01.03.2017) 
Zastępca dyrektora ds. 
administracyjno-technicznych   - inż. Zdzisław Bujalski 
(do 31.01.2017) 
 
Pełnomocnik dyrektora ds. współpracy - dr Wiesław Podyma 
(do 20.02.2017) 
 

 
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   - dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. 

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. nadzw. 

- prof. dr hab. Teresa Doroszewska 

- prof. dr hab. Stanisław Gawroński  

- dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. nadzw. 

- mgr inż. Wiesław Gawryś 

- prof. dr hab. Barbara Gworek 

- prof. dr hab. Bogdan Jackowiak 

- dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. nadzw. 

- dr Paweł Kojs 

- prof. dr hab. Ewa Kurczyńska 

- dr hab. Robert Malinowski 
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- prof. dr hab. Zbigniew Mirek 

- dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. 

- 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 inż. Karolina Tomiczak 

- prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki 

- prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

Komisje Rady Naukowej 

 
Komisja ds. Badań Naukowych:                           

przewodniczący  –  prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki           

członek   –  prof. dr hab. Stanisław Gawroński                

członek   –  dr hab. Robert Malinowski, prof. nadzw.           

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 31.12.2017 R.  

Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12. 2017r. 

W osobach W etatach 

I. Ogółem: 

W tym:  

83 81,25 

A. - w działalności badawczej 26 24,55 

1. Profesor zwyczajny 2 2,00 

2. Profesor nadzwyczajny 4 3,55 

3. Adiunkt 4 4,00 

4. Asystent 3 3,00 

5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-

technicznych 

3 2,75 

6. Pracownik inż.- techniczny w działalności 

badawczej 
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9,25 

B. - pozostali pracownicy 57 56,70 

8. Pracownik zatrudniony w działalności 

ogrodniczej i popularyzacyjno-edukacyjnej 

19 19,00 

9. Administracja  13 12,70 

10. Obsługa techniczna i robotnicy 25 25,00 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAN OGRODZIE 
BOTANICZNYM – CZRB  W ROKU 2017 

 

Zakłady i pracownie działalności podstawowej 

I. Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin 

1. Pracownia Banku Nasion 

prof. dr hab. Jerzy Puchalski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu  

dr inż. Anna Rucińska, adiunkt, kierownik Pracowni  

mgr Adam Kapler, asystent 
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mgr inż. Maciej Niemczyk, asystent  

mgr inż. Maciej Niedzielski, st. specjalista 

mgr inż. Elżbieta Szalacha, biolog  

Małgorzata Zwierzyńska, technik  

2. Pracownia Genetyki i Zasobów Genowych Roślin 

dr Wiesław Podyma,   specjalista badawczo - techniczny, kierownik Pracowni  (0,75 et.)  

mgr inż. Wiesław Łuczak, st. specjalista (do 30.11.2017) 

mgr inż. Małgorzata Paśnik, biolog 

mgr inż. Konrad Woliński, biolog  

Lidia Latoszek, laborant 

3. Pracownia Biologii  Molekularnej Roślin 

prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, profesor zwyczajny, 0,5 et. (do 23.01.2017) 

mgr inż. Małgorzata Targońska-Karasek, biolog.  (urlop rodzicielski do 29.10.2017) 

dr inż. Maja Boczkowska, adiunkt (od 01.10.2017) 

 

II. Zakład Eksperymentalnej Biologii Roślin 

1. Pracownia Biotechnologii Roślin i Laboratorium Kriobiologii 

prof. dr hab. Jan Rybczyński, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu 

dr  hab.  Anna Mikuła, profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni  

dr  inż. Karolina Tomiczak, adiunkt 

dr Lucyna Domżalska, adiunkt (urlop bezpłatny od 20.05.2017) 

mgr Małgorzata Grzyb, asystent  

2. Pracownia Ekologii Roślin 

dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzwyczajny, kierownik  Pracowni (0,8 et.) 

dr Aneta Baczewska-Dąbrowska, adiunkt 

mgr inż. Tadeusz Kuc, st. specjalista 

III. Samodzielna Pracownia Struktury Roślin (w Mikołowie) 

dr Paweł Kojs, specjalista badawczo - techniczny, kierownik Pracowni (do 28.02.2017) 

dr hab. Joanna Jura – Morawiec, prof. nadzw., kierownik Pracowni (od 01.04.2017)  

prof. dr hab. Wiesław Włoch, prof. nadzwyczajny (0,5 et.) (do 30.09.2017) 
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mgr Adam Miodek (od 02.11.2017) 

mgr Jan Marcinkiewicz, specjalista (od 02.05.2017) 

mgr inż. Katarzyna Galej-Ciwiś, biolog (0,25 et.) (urlop rodzicielski) 

IV. Zakład Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych 

mgr inż. Wiesław Gawryś, główny specjalista (od 01.07.2017) 

mgr inż. architekt Paweł Hirsz, główny specjalista (od 01.10.2017) 

dr inż. Marta Monder, specjalista badawczo - techniczy, kierownik Zespołu Kolekcji 

Dendrologicznych (od 01.04.2017) 

dr Artur Zagajewski, st. specjalista, kierownik Zespołu Kolekcji Roślin Ozdobnych 

i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego (od 01.04.2017) 

dr inż. Magdalena Świąder, st. specjalista ogrodnik 

mgr inż. Jolanta Podlasiak, st. specjalista ogrodnik 

mgr inż. Agnieszka Kościelak, st. specjalista ogrodnik 

mgr inż. Anna Zaremba, specjalista ogrodnik (urlop wychowawczy od 11.04.2017) 

mgr inż. Antoni Krzyżewski, specjalista ogrodnik  

mgr inż. Marta Kamińska, specjalista ogrodnik (od 19.06.2017)  

Anna Gasek, technik ogrodnik  

Małgorzata Górecka, technik ogrodnik 

Ewa Napiórkowska, technik ogrodnik  

Hanna Ranc, technik ogrodnik  

Ryszard  Rawski, technik ogrodnik  

Wojciech Stolarzewicz, technik ogrodnik (do 05.05.2017) 

Krzysztof  Szkopek, technik ogrodnik  

Maria Bugalska (od 23.05.2017 do 31.10.2017) 

V. Dział  Edukacji  i  Informacji 

inż. Piotr Zakrzewski, kierownik działu 

mgr inż. Katarzyna Stolarzewicz,  st. specjalista  

Iwona Saporowska, telefonistka 

Maciej Jabłoński, starszy mistrz  

mgr Małgorzata Szymańczyk, specjalista (od 01.09.2017) 

mgr Jan Marcinkiewicz (oddelegowanie) 
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Anna Walkiewicz (do 29.05.2017) 

VI. Działy pomocnicze 

1. Dział Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych 

Ewa Gromadzka, kierownik działu  

mgr Bożena Turowska, starszy specjalista (od 01.10.2017)  

Maria Peterek, sam. referent (do 04.09.2017) 

Hanna Sidło, sam. referent (0,8 et.) (do 30.04.2017) 

Hanna Sidło, sam. referent (0,4 et.) (do 30.09.2017) 

Magdalena Rusa, sam. referent 

Anna Kosoń, sam.referent 

mgr Damian Matynia, specjalista (od 03.04.2017) 

2. Dział  Finansowo-Księgowy 

inż. Iwona Czaplicka,  kierownik działu  (0,80 et.) 

mgr Beata Misczyńska, starszy specjalista (od 02.11.2017) 

Ewa Janowska, księgowa kasjer 

Jadwiga Kurycka, sam. księgowa (0,9 et.) 

Ewa Prykiel, sam. księgowa 

3. Dział Administracyjny 

inż. Zdzisław Bujalski, Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych  

(do 31.01.2017) 

mgr Beata Białobrzeska, Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych  

(od 01.03.2017) 

Joanna Witkowska, kierownik działu 

Jerzy Krasnodębski, kierownik magazynu/ kierowca 

Michał Kopczyński, kierowca 

Bożena Szymańska, sprzątaczka 

Paulina Maciejewska (od 11.09.2017) 

Beata Kurek, sprzątaczka (do 31.08.2017) 

Edyta Pakuła, sprzątaczka  
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4. Dział Urządzania Terenu i Konserwacji Zieleni 

inż. Zbigniew Gromadzki, kierownik działu 

mgr inż. Olga Gaczkowska, specjalista ogrodnik ds. ochrony roślin  

Ewa Napiórkowska, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

Sylwia Bobowska, ogrodnik 

Maria Kalińska, ogrodnik 

Anna Lewandowska, ogrodnik 

Barbara Molak, ogrodnik  

Kamil Rawski, ogrodnik 

Jarosław Sadownik, ogrodnik  

Robert Sobol, ogrodnik (od 01.08.2017) 

Renata Witczak, ogrodnik   

Roman Zajkowski, ogrodnik mechanik 

Henryk Zajkowski, ogrodnik mechanik 

Małgorzata Żywek, technik ogrodnik 

Piotr Posiad (od 06.07.2017 do 30.09.2017) 

Anna Gasek, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

Hanna Ranc, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

Ryszard  Rawski, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

Krzysztof  Szkopek, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

Wojciech Stolarzewicz, technik ogrodnik (oddelegowanie) 

5. Dział Warsztatów i Remontów 

Witold Kopczyński, kierownik działu (do 25.07.2017) 

Piotr Jankowski, stolarz 

Michał Nerka, hydraulik (do 30.09.2017) 

Piotr Pakuła, pracownik gospodarczy  

Marek Prudzyński, hydraulik 

Jerzy Skonieczny, ślusarz konserwator 

Zbigniew Tokaj, elektromechanik 

Jacek Rawski, pracownik gospodarczy 



 

14 

 

6. Sekcja Głównego Energetyka 

Zbigniew Reguła, starszy mistrz elektromonter  

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WSPÓŁFINANSOWANA ŚRODKAMI 
DOTACJI PODMIOTOWEJ PAN  
 
Zadanie B.1 Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 

i chronionych gatunków flory Polski 
Temat B.1.1 
 

Molekularny monitoring genetycznej struktury populacji zagrożonych 
i chronionych gatunków flory Polski 

Temat B.1.2 Badania naturalnych stanowisk dzwonecznika wonnego i molekularna 
analiza zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ 

Zadanie B.2 Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Zadanie B.3 Badanie reakcji drzew na zanieczyszczenie środowiska miejskiego 
Zadanie B.4 Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 

i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 
Temat B.4.1 Charakterystyka przemian zachodzących w eksplantatach paproci 

drzewiastej (Cyathea delgadii Sternb.) leżących u podstaw ich 
embriogenicznej kompetencji 

Temat B.4.2 Badanie zawartości metabolitów wtórnych w korzeniach mieszańców 
somatycznych goryczek oraz analiza podobieństwa genetycznego 
mieszańców i gatunków rodzicielskich  

Zadanie B.5 Badania anatomiczne nad wzrostem promieniowym roślin 
drzewiastych w aspekcie strukturalno-funkcjonalnym 

Temat B.5.1 Opracowanie modelu wczesnowiosennych okołodobowych odkształceń 
floemu drzew pierścieniowo-naczyniowych na przykładzie Robinii 
akacjowej (Robinia pseudoacacia) 

Temat B.5.2 Identyfikacja roślin drzewiastych z grupy "dragon trees" (Dracaena spp.) 
na podstawie cech anatomicznych drewna 

Zadanie B.6 Opracowanie metod długotrwałego przechowywania diaspor 
generatywnych roślin użytkowych i gatunków towarzyszących na 
potrzeb banku nasion 

Zadanie B.7 Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Zadanie B.8 Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz ocena 
ich potencjału użytkowego 

Zadanie K.1 Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych 
do badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

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



 

15 

 

 

Zadanie B.1 Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 
i chronionych gatunków flory Polski 

Kierownik:   prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

Jednostka wykonująca: Pracownia Banku Nasion  

Temat B.1.1 Molekularny monitoring genetycznej struktury populacji 
zagrożonych i chronionych gatunków flory Polski 

Wykonawca:  dr inż. Anna Rucińska,  

mgr inż. Elżbieta Szalacha 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB od wielu lat w swoich zadaniach statutowych 

zajmuje się badaniami leżącymi u podstaw ochrony przyrody, dotyczącymi zwłaszcza 

biologii gatunków roślin o najwyższym statusie konserwatorskim w Polsce i Europie 

oraz charakterystyki genetycznej struktury ich populacji o niskich liczebnościach, 

narażonych na działanie czynników prowadzących do ich ujednolicenia i zubożenia. 

Dobrze opisane i udokumentowane populacje ex situ  utrzymywane jako tradycyjne 

kolekcje botaniczne żywych roślin oraz kolekcje kriogeniczne stanowią unikatowy 

obiekt badawczy w aspekcie poznawczym dla określenia rejonów genomów szczególnie 

poddanych na działanie mechanizmów związanych zakładaniem nowych populacji i ich 

utrzymywaniem jako populacje o niskich liczebnościach. 

Statutowym celem jest skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie w warunkach 

ex situ  różnorodności genetycznej gatunków zagrożonych i wymierających, w związku 

z systematycznym zmniejszaniem się liczebności ich populacji i liczby stanowisk oraz 

ubożeniem ich puli genowej.  Prowadzone badania mają na celu rozpoznanie stanu 

różnorodności genetycznej na poziomie gatunku i populacji oraz weryfikacja ich 

przynależności taksonomicznej, co jest podstawą do określenia i sformułowania 

skutecznych planów konserwatorskich.  

Jednymi z najcenniejszych gatunków flory Polski i Europy są: Cochlearia polonica, 

Cochlearia tatrae, Ligularia sibirica czy Ostericum palutre. Dla skutecznego 

zabezpieczenia ich różnorodności genetycznej wykorzystywane są narzędzia biologii 

molekularnej. W 2017 roku wytypowano dla reprezentantów polskich populacji 

potencjalne sekwencje typu „DNA barcoding”. Dla każdego z gatunków przetestowano 

ponad 40 par starterów rekomendowanych jako „plant barcodes” (CBOL). W przypadku 
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L. sibirica wytypowano regiony ITS oraz matK, w przypadku C. tatrae wytypowano 

regiony: matK, ITS, rbcLa, natomiast dla O. palustre określono sekwencje regionów ITS, 

matK, rbcLa oraz trnH-psbA. Zestawienia kombinacji regionów typu „barcode” dla 

poszczególnych gatunków mają charakter unikatowy i mogą być traktowane jako 

narzędzie w weryfikacji przynależności taksonomicznej.  

Istotną częścią badań w 2017 roku były prace z zakresu genomiki 

konserwatorskiej warzuchy polskiej. Została przeprowadzona analiza genetycznej 

struktury populacji ex situ  oraz in situ endemicznego polskiego gatunku Cochlearia 

polonica E. Fröhlich w oparciu o wysokoprzepustowe genotypowanie techniką DArTSeq. 

Zostały określone parametry opisujące poziom zmienności genetycznej tych populacji 

oraz cechy populacji o charakterze rdzeniowym typu „core population”. 

Analiza porównawcza wykazała wyższy poziom zmienności bazującej na 

sekwencjach typu SNP w przypadku populacji in situ  niż populacji ex situ, w zestawieniu 

z danymi typu DArTsilico,  co może świadczyć o zawężeniu i ujednoliceniu genetycznej 

struktury populacji ex situ. 

Temat B.1.2  Badania naturalnych stanowisk dzwonecznika wonnego 
i molekularna analiza zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ 

Wykonawca:   mgr Adam Kapler  

Zakres prac wykonanych w 2017 r. w ramach działalności podmiotowej 

obejmował dalsze: wstępne badania ploidalności; końcowe opracowanie danych 

fitosocjologicznych, mikroklimatycznych oraz biologii zapylania dzwonecznika wonnego 

Adenophora liliifolia w kontekście czynnej ochrony.  

Z wolnej przyrody i kolekcji ogrodowych pozyskano także diaspory generatywne 25 

gatunków roślin naczyniowych do Indeksu Seminum.  

Kluczowymi celami badań prowadzonych w 2017 r. były:  

1) wstępna charakterystyka ploidalności populacji A. liliifolia  

2) badania nad samopylnością, zapylaniem krzyżowym i poznanie głównych zapylaczy 

dzwonecznika wonnego. 

We wrześniu zebrano w kolekcjach młode liście dzwonecznika wonnego. 

Materiał pozyskiwano losowo z reprezentatywnej populacyjnie liczby okazów, po około 

200 mg świeżego materiału roślinnego z każdego typowanego okazu. Po zbiorze blaszki 

liściowe zabezpieczano w ciekłym azocie i przesłano do analiz z zakresu cytometrii 
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przepływowej. Wybrane okazy o znanej proweniencji (Kisielany) zapylano krzyżowo 

ręcznie, przy użyciu pędzelka, we wczesnych godzinach rannych. Zdolność 

dzwonecznika do samozapylenia badano poprzez izolację 1) pojedynczych kwiatów 

izolatorami foliowymi 2) kilku kwiatów izolatorami foliowymi 3) całych kwiatostanów 

izolatorami płóciennymi. Notowano liczbę owoców wykształcających się mimo izolacji 

oraz liczbę nasion przypadających na dany izolator. Obserwowano także infekcje 

kwiatostanów/owocostanów nasilające po ich zaizolowaniu (Zał. 1). Jako kontrolę 

wykorzystano pozostałe kwiatostany zostawione do wolnego przepylenia się. 

Błonkówki identyfikowano do rodzaju, rzadziej gatunku (Pawlikowski i Celary 2003, 

Bellmann 2011), muchówki do rodziny (Bańkowska 1963, Soszyński 2007). Gości 

kwiatowych podzielono na gildie (grupy funkcjonalne wg Zych 2007 oraz Liu i Huang 

2013). Notowano także obecność rabusiów pyłku gdyż ich presja ogranicza sukces 

rozrodczy roślin (Inouye 1983, Liu i Huang 2013). Obserwacje prowadzono 

w warunkach kontrolowanych, w okresie maksimum kwitnienia, po 15 minut, co pół 

godziny (Zał.2, Zał.3). Do klasyfikacji zdjęć fitosocjologicznych użyto zmodyfikowany 

algorytm TWlNSPAN (Hill 1979; Roleček et al. 2009). Ilościowość gatunków 

uwzględniono w analizie tworząc pseudogatunki z poziomami odcięcia: 2%, 5% i 15%. 

Dla zobrazowanie wpływu zmiennych środowiskowych na zróżnicowanie gatunkowe 

badanych płatów zbiorowisk zastosowano analizę redundancji (kanoniczną analizę 

zgodności) CCA z krokową selekcją zmiennych. W modelu użyto następujących 

zmiennych: odległości od kresu zasięgu, wysokości nad poziomem morza oraz cech 

strukturalnych zbiorowiska roślinnego, głównie zwarcia drzewostanu i pokrycia 

podszytu (Zał.4). Zbiór nasion prowadzono zgodnie z metodyką ENSCONET. Wstępne 

wyniki wskazują na obecność osobników aneuploidalnych w kolekcjach polowych PAN 

OB. CZRB. Współgrają one z wynikami analizy przyporządkowującej poszczególne 

genotypy a posteriori dr A. Rucińskiej, jakie wykazały istnienie dwóch grup osobników 

na stanowiskach naturalnych na podstawie podobieństwa genetycznego. Nie można ich 

przyporządkować jednoznacznie konkretnym  populacjom, lecz występują z różną 

częstotliwością w każdej z analizowanych populacji. Być może jedna z grup genotypów 

to również aneuploidy. Ta robocza hipoteza wymaga jednak weryfikacji przy użyciu 

morfometrii i genotypowania. Najwięcej owoców i nasion produkowały kwiaty 

pozostawione do wolnego zapylenia. Stosunkowo dużo owoców tworzyło się także 



 

18 

 

w wariantach drugim i trzecim jednak nasiona w torebkach wykształcały się nader 

rzadko (Zał. 1). Manualne zapylenie krzyżowe powiodło się tylko raz dając 21 torebek 

i 20 nasion. A. liliifolia zapylany jest przez polilektyczne Hymenoptera (Bombus, Vespa) 

oraz Diptera, reprezentujące te same gildie co ww. błonkówki jak Syrphidae. Ponadto 

obserwowano innych gości kwiatowych np. Formicidae i Dermaptera. Fauna zapylacza 

A. liliifolia składa się z gatunków niewyspecjalizowanych (polilektycznych; Zał. 2) co jest 

zrozumiałe u gatunku o rozległym, palearktycznym zasięgu, zasiedlającym odmienne 

rodzaje siedlisk. A. liliifolia zapylany jest przez podobne owady co endemiczny dla Chin 

A. capillaris: Bombus, pszczoły samotne, Syrphidae, mimo, że syndrom kwiatowy 

sugeruje istotną rolę motyli nocnych (Liu i Huang 2013, Funamoto i Ohashi 2017, Zał. 3). 

Klimat stanowisk: Największą moc wyjaśniającą wielkość populacji mają: rodzaj 

zbiorowiska (łącznie: 18,9%, najwięcej kserotermiczne 4,3%) i wysokość nad poziomem 

morza (4,1%). Odległość od granicy zasięgu odpowiada za 2,7% różnic. Sposób 

wykorzystania siedliska (użytkowanie gospodarcze vs. ochrona obszarowa) wyjaśnia 

zaledwie 2,5%. Wielowymiarowa, ważona metoda najmniejszych kwadratów (regresji) 

LOESS ukazała zależność wielkości populacji od odległości od granicy zasięgu 

i wysokości n.p.m. Liczebność populacji początkowo maleje, by potem znów wzrosnąć 

wraz z odległością od granicy zasięgu. Anomalia ta wynika z obecności łuku Karpat 

i Sudetów. Liczebność maleje wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. (Zał. 4). Pozyskano 

nasiona 25 gatunków do Indeksu Seminum (m.in.: Lonicera maacki, Veratrum nigrum 

Zał. 5). Nadzorowano zbiór nasion sozofitów (m.in.: Betula humilis, Iris sibirica, Pulsatilla 

pratensis) do kriobanku. 

Zadanie B.2  Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Kierownik:   dr Wiesław Podyma 

Wykonawca:  mgr inż. Małgorzata Paśnik,  

mgr inż. Konrad Woliński,  

Alicja Matyjasiak,  

Lidia Latoszek 

Jednostka wykonująca: Pracownia Genetyki i Zasobów Genowych Roślin  

W roku 2017 kriogeniczny bank genów historycznych odmian jabłoni w PAN 

Ogrodzie Botanicznym - CZRB w Powsinie wzbogacił się o 21 nowych odmian. W ten 
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sposób kriogeniczny bank genów tego gatunku zamknął ten sezon stanem 207 dawnych 

odmian jabłoni.  

Przystąpiono do oceny molekularnej odmian jabłoni zgromadzonych w kolekcji 

polowej PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie i mających swoje duplikaty 

w kolekcji kriogenicznej. W lipcu zebrano materiał badawczy w postaci liści z 188 

obiektów, z czego 94 zostało przekazanych do dalszych badań nad metabolomem 

jabłoni.  

Baza danych żyta, w banku genów Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym 

– CZRB w Powsinie zawiera informacje o 3312 obiektach żyta ozimego, zarówno 

historycznych jak i obecnie utrzymywanych, stopień wykorzystania w nowoczesnej 

hodowli odmian, zależy dostępności wyników ich oceny. Obiekty te były oceniane 

w okresie od 1973 do 2017 roku w doświadczeniach polowych. W tym czasie docelowo 

oceniano 34 cechy charakteryzujące żyto. Obserwacje prowadzono na poszczególnych 

obiektach od 1 roku do 13 lat. W roku sprawozdawczym zdigitalizowano informacje 

o ponad 15 tysiącach wykonanych obserwacji, które posłużą do dalszych analiz. 

Jednocześnie w doświadczeniu ścisłym oceniano 100 obiektów żyta ozimego (S. cereale 

L.). Wykonano obserwacje i pomiary 13 cech morfologicznych i użytkowych.  Wykonano 

analizę podobieństwa badanych obiektów za pomocą aglomeracyjnej analizy danych 

(odległość Euklidesa, metoda Warda). Wydzielono cztery grupy obiektów różniące się 

cechami morfologicznymi i użytkowymi. 

Wykonano analizę składowych głównych. Z pierwszą składową główną 

skorelowane dodatnio są wschody, przezimowanie roślin oraz wysokość roślin. Ujemną 

korelację wykazują okres nalewania ziarniaków i okres wegetacji. W drugiej składowej 

głównej udział ma długość kłosa oraz ujemnie masa tysiąca ziarniaków. Wysoką 

korelację z drugą składową wykazuje również odporność roślin na mączniaka. Na 

trzecią składową główną wpływają okres nalewania ziarniaków, okres wegetacji oraz 

długość kłosa. Doświadczenie zostało ponownie wysiane w sezonie 2017/2018.  

Celem pracy jest wszechstronna charakterystyka wybranych form lokalnych pod 

względem cech użytkowych, określenie korelacji tych cech z wynikami kompleksowej 

charakterystyki molekularnej oraz dostępnymi danymi na temat pochodzenia 

(rodowody) poszczególnych form. 
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Zadanie B.3  Badanie reakcji drzew na zanieczyszczenie środowiska miejskiego 

Kierownik:  dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw. 

Jednostka wykonująca: Pracownia Ekologii Roślin 

Temat B.3.1 Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 
solnemu spowodowanego stosowaniem NaCl w okresie zimowym 

Wykonawcy:  dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska, mgr Tadeusz Kuc  

 Pracownia Ekologii Roślin Ogrodu Botanicznego PAN od 1973 roku prowadzi 

badania nad stanem zieleni miejskiej w Warszawie. W wieloletnich badaniach 

szczególną uwagę poświęca się problematyce wzrostu i rozwoju drzew przyulicznych, 

rosnących w niekorzystnych warunkach aglomeracji miejskich. Niestety, od wielu lat 

obserwowane jest zjawisko zmniejszania liczby drzew miejskich, wskutek stopniowego 

osłabienia ich żywotności. Proces ten dotyka głównie drzew przyulicznych. 

 Celem pracy było określenie wpływu stresu solnego, na stan zdrowotny drzew, 

zawartość makro i mikroelementów oraz lipidów prenylowych w liściach ośmiu 

gatunków drzew wykorzystywanych w nasadzeniach miejskich (Quercus rubra L., 

Gleditsia triacanthos L., Platanus ×hispanica Mill., Robinia pseudoaccacia ‘Umbraculifera’, 

Ginkgo biloba L., Acer campestre L., Acer platanoides L. oraz Tilia ×euchlora) o różnej 

wrażliwości na zasolenie, rosnących wzdłuż ruchliwych ulic oraz w parkach położonych 

w centrum miasta. Grupę kontrolną stanowiły drzewa rosnące na terenach 

podmiejskich. Istotne różnice odnotowano w zawartości Cl i Na w liściach drzew 

zarówno pomiędzy poszczególnymi gatunkami jak i lokalizacjami.  

 Gatunki wrażliwe na stres solny A. platanoides i Tilia ×euchlora charakteryzowały 

się dużymi zawartościami chloru i sodu w liściach. Zwiększona odporność na stres solny 

gatunków mniej wrażliwych: Q. rubra, G. triacanthos, R. pseudoaccacia, A campestre 

i P. ×hispanica, polegała na blokowaniu transportu chloru i w mniejszym stopniu sodu 

do liści i zdolności do syntetyzowaniu większych ilości lipidów prenylowych. Wyjątkową 

tolerancję na zasolenie oraz wysoką zawartość Cl i Na w liściach obserwowano 

u G. biloba. U żadnego z badanych gatunków nie wystąpiły zawartości pierwiastków 

biogennych uznane za niedoborowe, jednak analiza statystyczna wykazała, że w liściach 

T. ×euchlora wraz ze wzrostem zawartości chloru i sodu i stopniem ich uszkodzenia, 

zawartość pierwiastków biogennych zmniejszała się. Względna odporność drzew 
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A campestre i G. biloba może być spowodowana zdolnością do syntetyzowania większej 

ilości lipidów prenylowych, nabywaną w procesie aklimatyzacji.  

Zadanie B.4  Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 
i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

Kierownik:   prof. dr hab. Jan Rybczyński 

Jednostka wykonująca: Pracownia Biotechnologii Roślin 

Temat B.4.1  Charakterystyka przemian zachodzących w eksplantatach paproci 
drzewiastej Cyathea delgadii Sternb. leżących u podstaw ich embriogenicznej 
kompetencji. 

Wykonawcy:  mgr Małgorzata Grzyb,   

dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. 

Paproc  drzewiasta Cyathea delgadii Sternb., u kto rej w 2015 roku odkrylis my, 

a następnie opisalis my proces somatycznej embriogenezy (SE), jest pierwszym 

gatunkiem z kladu Monilophyta, dla kto rego udokumentowana została ta droga 

regeneracji in vitro. C. delgadii jest ro wniez  jedną z niewielu ros lin, u kto rej proces ten 

moz e zachodzic  na poz ywce pozbawionej ros linnych regulatoro w wzrostu. Ponadto 

w formowanie zarodko w zaangaz owana jest tylko zewnętrzna warstwa komo rek 

eksplantatu. Epidermalne i jednowarstwowe pochodzenie somatycznych zarodko w 

sprawia, z e paproc  ta jest bardzo dobrym obiektem do badania interakcji pomiędzy 

komo rkami inicjalnymi eksplantatu. Dotychczasowe cyto-morfologiczne, fizjologiczne 

i proteomiczne badania pozwoliły na opisanie indukcji i rozwoju zarodko w 

somatycznych C. delgadii, otwierając tym samym drogę wdraz aniu coraz bardziej 

zaawansowanych poziomo w analizy SE. Ten model pozwala nam na rozwinięcie prac 

eksperymentalnych, kto rych celem jest poznanie przemian lez ących u podstaw 

nabywania embriogenicznej kompetencji. W realizacji tego przedsięwzięcia w minionym 

roku skupilis my się na 1) opisaniu ro z nego pochodzenia somatycznych zarodko w, 

2) zbadaniu wpływu wybranych czynniko w stresowych na SE, 3) analizie symplastu 

i apoplastu w trakcie formowania somatycznych zarodko w.  

Materiałem wyjs ciowym były młodociane sporofity C. delgadii utrzymywane 

w kulturze in vitro, w warunkach ciągłej ciemnos ci. Badania prowadzono na 

eksplantatach ogonko w lis ciowych i międzywęz li. W poszukiwaniu zalez nos ci pomiędzy 

zmianami w komunikacji międzykomo rkowej a efektywnos cią indukowania SE 
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zastosowano czynniki stresowe takie jak: desykacja powietrzna i traktowanie 

roztworami sacharozy. Dla s ledzenia zmian w komunikacji komo rkowej wykorzystano: 

niskocząsteczkowe fluorochromy transportu symplastowego, transmisyjną i skaningową 

mikroskopię elektronową oraz mikroskopię konfokalną. Materiał ros linny do badan  

pobierano między 8 a 21 dniem kultury. Jako kontrolę wykorzystano eksplantaty s wiez o 

pobrane z ros liny donorowej utrzymywanej w kulturze in vitro.  

Badania wykazały, z e zarodki somatyczne C. delgadii, zalez nie od typu 

eksplantatu, mogą byc  inicjowane dwiema drogami. Zarodki powstają bezpos rednio 

z pojedynczych komo rek epidermy eksplantatu ogonka lis ciowego, natomiast 

z międzywęz li ich ro z nicowanie zachodzi na drodze wielokomo rkowej. Zaro wno 

desykacja powietrzna, jak i inkubacja w roztworach sacharozy negatywnie wpłynęły na 

efektywnos c  SE indukowanej na eksplantatach ogonko w lis ciowych. W przypadku 

eksplantato w międzywęz li desykacja powietrzna i traktowanie roztworami sacharozy 

w niskim stęz eniu podnosiły zdolnos c  do produkcji somatycznych zarodko w. 

Dodatkowo, po traktowaniu międzywęz li roztworem 0.4 M sacharozy (lub wyz szym) 

przez 45 minut zaobserwowano zmianę drogi formowania zarodko w z jedno- na 

wielokomo rkową. Skutkowało to ponad trzykrotnym wzrostem efektywnos ci tego 

procesu. Wykorzystując barwniki fluorescencyjne wykazano, z e w trakcie SE 

indukowanej na fragmentach ogonko w lis ciowych dochodzi do zmian w komunikacji 

symplastowej między komo rkami inicjalnego eksplantatu a formującym się zarodkiem 

somatycznym. Wraz z wyzwoleniem embriogenicznego programu w epidermalnych 

komo rkach eksplantato w ogonko w dochodzi do przebudowy s ciany komo rkowej 

oddzielającej inicjalny eksplantat od formującego się zarodka. W wyniku prowadzonych 

badan :  

1) udokumentowano jedno- i wielo-komo rkowe pochodzenie zarodko w somatycznych  

2) ustalono, z e stres osmotyczny zmienia drogę ich pochodzenia  

3) wykazano, z e somatyczny zarodek jest izolowany od eksplantatu inicjalnego.  

Uzyskane rezultaty poszerzają wiedzę na temat somatycznej embriogenezy 

paproci oraz systemu modelowego Cyathea delgadii. 
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Temat B.4.2 Badanie zawartości metabolitów wtórnych w korzeniach 

mieszańców somatycznych goryczek oraz analiza podobieństwa genetycznego 

mieszańców i gatunków rodzicielskich za pomocą markerów molekularnych ISSR 

Wykonawcy:    dr inż. Karolina Tomiczak,  

dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. 

Rośliny należące do rodzaju Gentiana są źródłem licznych metabolitów wtórnych 

z grupy sekoirydoidów glikozydowych, ksantonów i flawonoidów. Związki te wykazują 

działanie pobudzające czynności wydzielnicze układu pokarmowego oraz właściwości 

przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, rozkurczowe 

i przeciwreumatyczne. Do najważniejszych sekoirydoidów goryczek należą 

gencjopikrozyd i swertiamaryna, zaś z grupy ksantonów - mangiferyna i gentyzyna. 

Przeprowadzone pilotażowo w 2009 r. analizy HPLC pokazały, że 3 gatunki goryczek, 

które są głównym obiektem badawczym w Pracowni Biotechnologii Roślin PAN OB-

CZRB (tj. Gentiana cruciata L., G. kurroo Royle i G. tibetica King) różnią się między sobą 

pod względem zawartości gencjopikrozydu w liściach. Najwięcej tego metabolitu 

zawierały liście G. tibetica, najmniej – liście G. cruciata. Wyższe stężenie tego 

sekoirydoidu odnotowano ponadto w roślinach rosnących w warunkach kultur in vitro 

niż w materiale pobranym z kolekcji ogrodu. 

W celu otrzymania roślin goryczek o nowych cechach, w tym o zwiększonej 

zawartości metabolitów wtórnych, w Pracowni Biotechnologii Roślin PAN OB-CZRB od 

lat prowadzone są badania nad somatyczną hybrydyzacją. W wyniku elektrofuzji 

protoplastów zawiesin komórkowych G. kurroo i G. cruciata z protoplastami mezofilu 

liści G. cruciata i G. tibetica uzyskano kilka linii międzygatunkowych mieszańców 

G. kurroo (+) G. cruciata oraz G. cruciata (+) G. tibetica. Analizy cytogenetyczne wykazały, 

że poszczególne linie mieszańcowe różnią się między sobą liczbą chromosomów 

i całkowitą zawartością DNA oraz stabilnością genetyczną. Badania z wykorzystaniem 

markerów molekularnych AFLP pozwoliły wstępnie oszacować podobieństwo 

genetyczne mieszańców do ich gatunków rodzicielskich oraz udział DNA gatunków 

rodzicielskich w materiale genetycznym mieszańców.  

Celem prac podjętych w ramach działalności statutowej w roku 2017 było 

ilościowe oznaczenie zawartości gencjopikrozydu, swertiamaryny i mangiferyny 

w korzeniach wybranych mieszańców somatycznych oraz ich gatunków rodzicielskich, 
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a także uzupełnienie badań nad podobieństwem genetycznym mieszańców i gatunków 

rodzicielskich goryczek o analizy z zastosowaniem markerów ISSR. Wyniki badań 

wykazały, że mieszańce somatyczne G. cruciata (+) G. tibetica zawierają od 1,57 do 3,86 

mg gencjopikrozydu/g suchej masy, podczas gdy gatunki rodzicielskie, G. cruciata 

i G. tibetica, zawierają odpowiednio średnio 5,01 mg oraz 9,72 mg tego związku/g suchej 

masy. Dla swertiamaryny i mangiferyny osiągnięto tylko limit detekcji, natomiast nie 

przekroczono limitu oznaczalności tych związków w badanych roślinach. Dodatkowo 

w ekstraktach z gatunkach rodzicielskich zidentyfikowano kilka sekoirydoidów, które 

nie zostały wcześniej opisane u tych gatunków (m.in. gelidozyd, triflorozyd i pochodne 

swerozydu), a także cenne flawonoidy, pochodne izoorientyny i izowiteksyny. 

Analizy ISSR potwierdziły, że wszystkie mieszańce somatyczne G. kurroo (+) 

G. cruciata wykazują większe podobieństwo do G. cruciata niż do G. kurroo, natomiast 

wśród mieszańców G. cruciata (+) G. tibetica istnieje zróżnicowanie - większość 

mieszańców F30A oraz wszystkie mieszańce F34D i F37C wykazują większe 

podobieństwo genetyczne do G. cruciata, zaś wszystkie mieszańce F30B oraz trzy 

mieszańce F30A są bardzo podobne do G. tibetica. 

Zadanie B.5 Badania anatomiczne nad wzrostem promieniowym roślin 
drzewiastych w aspekcie strukturalno-funkcjonalnym 

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

Jednostka wykonująca: Samodzielna Pracownia Struktury Roślin 

Temat B.5.1. Opracowanie modelu wczesnowiosennych okołodobowych 
odkształceń floemu drzew pierścieniowo-naczyniowych na przykładzie Robinii 
akacjowej (Robinia pseudoacacia) 

Wykonawca:   dr Paweł Kojs 

W ramach badań statutowych uszczegółowiono osmo-mechaniczną hipotezę 

wzrostu promieniowego drzew liściastych oraz zaproponowano nową interpretację 

powstawania układu pierścieniowo-naczyniowego. W formie modelu jakościowego 

zaproponowano mechanizm temperaturo-zależnego dziennego pęcznienia floemu 

w okresie przed pękaniem pąków liściowych oraz zaproponowano hipotezę 

wyjaśniającą przyczyny powstawania dużych naczyń w drewnie pierścieniowo-

naczyniowym w okresie wczesnowiosennym przez rozwinięciem się liści. Mechanizm 

ten opiera się na wygenerowaniu naprężenia rozciągającego pomiędzy drewnem 
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i łykiem w związku z wiosennym pęcznieniem floemu (uwodnieniem floemu) oraz na 

niewielkiej modulacji naprężenia rozciągającego przechodzącego przez fazę relaksacji 

(obniżenia wartości naprężenia rozciągającego w kierunku promieniowym) pod 

wpływem obniżenia temperatury (w nocy). Jednak stałe naprężenie rozciągające w tym 

okresie tworzy przestrzeń do rozwinięcia się dużych naczyń (mechanizm ich 

powstawania jest taki sam jak każdego rodzaju naczyń i polega na rozklejaniu pod 

wpływem osiowego naprężenia ścinającego działającego na styczną blaszkę środkową 

oraz naprężenia rozciągającego działającego na kambium waskularne w kierunku 

promieniowym). Brak wyraźnego cyklu okołodobowego powoduje, że wzrost naczyń 

może bez zakłóceń trwać kilka dni, a same naczynia mogą osiągać znaczne wymiary 

obwodowe i promieniowe.  

Zaproponowany mechanizm wskazuje na istnienie dwóch fazy wzrostowych 

drzew pierścieniowo-naczyniowych: pierwsza – temperaturo-zależna i druga zależna od 

okołodobowego cyklu następujących po sobie stresorów – osmotycznego (kurczenie 

floemu) i mechanicznego (pęcznienie floemu) związanych z transpiracją. Wskazano 

również na istnienie mechanizmu przejścia pomiędzy odkształceniami floemu zależnymi 

od temperatury oraz zależnymi od transpiracji, który charakteryzuje się brakiem 

aktywności wzrostowej kambium waskularnego. W okresie tym naczynia wiosenne 

uzyskują pełną funkcjonalność i umożliwiają rozwój liści. Wyjaśnia to również 

charakterystyczną cechą fenologiczną drzew pierścieniowo-naczyniowych polegającą na 

bardzo późnym rozwoju liści. Jest to dobra cecha diagnostyczna pozwalająca na łatwe 

rozróżnienie drzew pierścieniowo-naczyniowych od drzew rozpierzchło-naczyniowych 

(wiosną) bez analizowania przekrojów anatomicznych. 

Temat B.5.2 Identyfikacja roślin drzewiastych z grupy "dragon trees" (Dracaena 
spp.) na podstawie cech anatomicznych drewna 

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

Mianem "dragon trees" określa się sześć rzadkich gatunków roślin z rodzaju 

Dracaena, które mają pokrój drzew. Ich naturalne stanowiska znajdują się na Sokotrze 

(D. cinnabari), w Makaronezji (D. draco), w Maroku (D. draco subsp. ajgal), na Gran 

Canarii (D. tamaranae), na Półwyspie Arabskim (D. serrulata) i we wschodniej Afryce (D. 

ombet, D. schizantha). Identyfikacja gatunków "dragon trees" opiera się na różnicach 

w makro- i mikromorfologii liści oraz morfologii kwiatostanów i nasion, jednak nie 
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zawsze taki materiał roślinny jest dostępny. Niekiedy do dyspozycji są wyłącznie 

szczątki drewna. Drewno to jedna z najtrwalszych tkanek "dragon trees", która powstaje 

w wyniku aktywności kambium anomalnego. Jego nietypowa budowa (wiązki 

amfiwazalne otoczone tkanką koniunktywną) to potencjalne źródło cech 

diagnostycznych. Przeprowadzono badania porównawcze drewna dracen w celu oceny 

przydatności cech jego budowy w określaniu przynależności gatunkowej. 

 Do badań wykorzystano próbki drewna "dragon trees" (D. tamaranae, D. draco 

i D. draco subsp. ajgal) ze stanowisk naturalnych zlokalizowanych u wybrzeży 

zachodniej Afryki. Zwrócono uwagę na następujące cechy drewna: a) wzór ułożenia 

wiązek amfiwazalnych na przekroju stycznym, b) wielkość wiązek amfiwazalnych i ich 

c) rozmieszczenie na przekroju poprzecznym, d) obszar zajmowany przez tkankę 

koniunktywną i e) tkanki waskularne, f) liczbę elementów trachealnych w wiązce oraz 

ich g) wielkość (długość/średnica). Z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych 

wynika, iż wzór ułożenia wiązek na powierzchni stycznej, długość elementów 

trachealnych, jak również ich kształt to cechy diagnostyczne. Analiza tych cech 

umożliwia określenie przynależności gatunkowej szczątków drewna ww. Dracaena spp. 

Badania będą kontynuowane po zgromadzeniu większej ilości próbek drewna 

pozostałych gatunków "dragon trees". 

Zadanie B.6 Opracowanie metod długotrwałego przechowywania diaspor 
generatywnych roślin użytkowych i gatunków towarzyszących na potrzeby banku 
nasion  

Kierownik:   prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

Wykonawcy:    mgr inż. Maciej Niemczyk,  

mgr inż. Maciej Niedzielski,  

dr inż. Anna Rucińska, 

Jednostka wykonująca:  Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin  

Pracownia Banku Nasion 

Jedną z grup roślin, która aktualnie poddawana jest największej presji ze strony 

człowieka są gatunki towarzyszące uprawom (chwasty), a pośród nich głównie 

archeofity. W związku z tym od kilku lat trwają badania nad utworzeniem w PAN 

Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie banku nasion ginących gatunków 

archeofitów. Zmierzają one do lepszego poznania biologii tej grupy gatunków oraz 
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optymalizacji metodyki ich zabezpieczenia w banku nasion. W roku 2017 

kontynuowano badania nad Scandix pecten-veneris oraz Kickxia elatine.  

Dotychczasowe wyniki doświadczenia nad glebowym bankiem S.pecten-veneris, 

K. elatine, Ranunculus arvensis oraz Agrostemma githago mogą wskazywać na to, że dwa 

z nich (S.pecten-veneris i Agrostemma githago) nie tworzą trwałego banku glebowego ze 

względu na słabo wykształcone zjawisko spoczynku nasion. Nasiona pozostałych dwóch 

gatunków po upływie roku, w dalszym ciągu utrzymują wysoką żywotność w glebie, 

a charakterystyczne są dla nich sezonowe wahania zdolności kiełkowania.  

Doświadczenie nad przyspieszonym starzeniem nasion wykazało różnice 

pomiędzy szybkością tego procesu dla obu badanych gatunków. W przypadku starzenia 

nasion o najwyższej wilgotności - dla K. elatine do około 30 tygodnia nie było widać 

istotnych zmian w zdolności kiełkowania. Po tym okresie (do 63 tygodnia) odnotowano 

gwałtowny spadek żywotności (do 1%). Dla S.pecten-veneris już po 7  tygodniach 

trwania testu zanotowano gwałtowny spadek żywotności o blisko 30%, jednak 

następnie (aż do ok. 40 tygodnia) nasiona utrzymywały względnie stały poziom 

zdolności kiełkowania (45-49%). Po tym czasie obserwuje się dalszy, powolny spadek 

żywotności. 

Wyniki doświadczenia nad allelopatycznym oddziaływaniem pomiędzy 

chwastem (K. elatine), a rośliną uprawną (Triticum aestivum), nie wykazały wyraźnego 

efektu allelopatii na zdolność kiełkowania nasion u badanych gatunków. 

W ramach prac związanych z rozpoznaniem molekularnego podłoża mechanizmu 

naturalnego starzenia ziarniaków  Hordeum vulgare przeanalizowano łącznie 10 par 

starterów związanych z sekwencjami odpowiedzialnymi za przełamywanie spoczynku 

u tego gatunku, oraz takimi, które mogą być potencjalnie związane z szeregiem 

procesów metabolicznych zachodzących w nasionach poddanych kontrolowanemu 

(przyspieszonemu) ich „postarzaniu”. W tym celu na podstawie danych literaturowych 

wytypowano sekwencje starterów sekwencji genów odpowiedzialnych za spoczynek 

oraz sekwencji genów kontrolnych dla Hordeum vulgare . Analiza sekwencji DNA oraz 

cDNA trzech wybranych obiektów potwierdziła wysokie podobieństwo otrzymanych 

sekwencji do genu katalazy u jęczmienia, pszenicy i żyta. Wyniki te mogą stanowić 

podstawę do kontynuacji prac nad próbą określenia ekspresji niektórych genów 
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potencjalnie związanych z procesami kiełkowania lub utraty żywotności nasion po ich 

długotrwałym okresie przechowywania w banku genów. 

Zadanie B.7  Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych. 

Kierownik:  prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska 

Wykonawca:  dr inż. Maja Boczkowska,  

mgr Małgorzata Targońska-Karasek 

Jednostka wykonująca: Pracownia Biologii Molekularnej Roślin 

W bieżącym roku w ramach realizacji tematu podjęto tematykę charakterystyki 

genotypowej kolekcji żyta i jabłoni. Łącznie do analizy włączono 400 obiektów żyta 

i 188 historycznych odmian jabłoni. Molekularna charakterystyka kolekcji żyta 

wykazała obecność łącznie 4 polimorfizmów typu SNP oraz 1 polimorfizmu typu INDEL 

dla genu ScBx1, natomiast dla genu ScBx5 oznaczono łącznie 165 polimorfizmów typu 

SNP oraz 151 typu INDEL. Otrzymano izolaty DNA dla 300 obiektów żyta i 188 odmian 

jabłoni. Genotypowa charakterystyka tych materiałów będzie kontynuowana 

w kolejnym roku sprawozdawczym. Opracowano zestaw 24 par starterów SSR 

wykrywających polimorfizm w obrębie kolekcji jabłoni. Reakcja PCR może być 

prowadzona z wykorzystaniem 4 par starterów jednocześnie, co w znaczący sposób 

obniża koszty wykonania analizy. Ponadto wykonano testową ocenę zmienności odmian 

jabłoni na poziomie metabolomu w liściach metodą spektroskopii w podczerwieni 

z transformacją Fouriera FTIR. Na podstawie pełnego spektrum zidentyfikowanych 

zostało 6 skupień w tym jedno złożone aż z 95 odmian. Dalsza analiza wyników dla 

poszczególnych zakresów spektrum i zestawienie z wynikami genotypowania pozwoli 

na ocenę stopnia użyteczności spektroskopii FTIR do charakterystyki kolekcji jabłoni. 

 

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

Kierownik:   dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. 

Wykonawcy:    dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. 

Jednostka wykonująca: Samodzielna Pracownia Struktury Roślin 

Zadanie B8 zostało zaplanowane wiosną 2017 roku. Późniejsze jego 

zatwierdzenie i finansowanie dało możliwość częściowej realizacji zadań, które zostały 
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przygotowane na rok 2017. W roku 2017 w ramach zadania badawczego zrealizowano 

dwie wyprawy badawcze, których celem było zebranie danych fitosocjologicznych 

w siedliskach chazmofitycznych, łąkowych, pastwiskowych, w solniskach oraz stepach 

Środkowej Azji. Pierwsza wyprawa odbyła się w dniach 02.04.2017 – 10.04.2017 r. 

Realizowana była głównie w obszarze południowo-zachodniego Tadżykistanu i miała na 

celu zebranie okazów wiosennych geofitów siedlisk chazmofitycznych oraz wykonanie 

ok. 150 zdjęć fitosocjologicznych. Cel ten został osiągnięty częściowo ze względu na 

anomalne warunki pogodowe (intensywne opady śniegu) i związane z tym utrudnienia 

w dostępności do wysokogórskich dolin, a także ze względu na problemy z uzyskaniem 

przepustek i pozwoleń na swobodne poruszanie się po przygranicznym terenie (tzw. 

strefa zakazana na granicy z Afganistanem). W związku z tym zebrano ok. 200 alegatów 

zielnikowych i wykonano ok. 60 zdjęć fitosocjologicznych. 

Druga wyprawa odbyła się w dniach 3.07.2017 – 10.07.2017. Trasa letniej ekspedycji 

wiodła zachodnimi i południowo-zachodnimi grzbietami Tien-Szanu oraz północno-

wschodniego Pamiro-Ałaju w Kirgistanie. Celem tej wyprawy było zebranie materiału 

fitosocjologicznego z siedlisk piargów, skał, stepów, półpustyń, solnisk, młak i pastwisk. 

Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane. Wykonano ok. 450 zdjęć 

fitosocjologicznych i zebrano ok. 750 alegatów zielnikowych. Zrealizowano także wyjazd 

badawczy do zielnika w Leidzie (Holandia) w celu dokonania rewizji oznaczeń roślin 

z Sumatry oraz okazów typowych Stipa pennata zebranych przez Karola Linneusza 

w XVIII w. 

Zadanie K.1. Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego uprawianych 
w gruncie oraz szklarni udostępnionych do badań  naukowych oraz dla 
popularyzacji wiedzy przyrodniczej 

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

Dendrologicznych) 

dr Artur Zagajewski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego)  

dr Wiesław Podyma (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych) 

dr inż. Anna Rucińska (kierownik Zespołu Kolekcji Flory 

Polski) 
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Jednostka wykonująca: Zakład Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych 

 

Stan kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN w 2017 roku 

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym: 

- kolekcja roślin drzewiastych; 
- kolekcja roślin wrzosowatych; 
- narodowa kolekcja odmian uprawnych róż; 
- kolekcja roślin sezonowych. 

3687 

2026 
639 
918 
104 

Kolekcje w okresie przejściowym (razem), w tym: 

- kolekcja bylin; 
- kolekcja roślin cebulowych i kłączowych 

1079 

 
 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu 

Ciepłego (razem), w tym: 

- kolekcja bylin (w okresie przejściowym); 
- kolekcja roślin cebulowych i kłączowych  

(w okresie przejściowym); 
- kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych.  

945 

 

 
 

945 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 

- kolekcja roślin sadowniczych;  
- kolekcja warzyw; 
- kolekcja roślin polowych i chwastów; 
- kolekcja roślin leczniczych i przyprawowych (w okresie 

przejściowym); 
- kolekcja kriogeniczna. 

1473 

1046 
220 

 
 
 

207 
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 źródliskowych; 
- ekspozycja zbiorowisk roślinnych i flora naturalna; 
- bank nasion. 

904 

292 
 

275 
 

107 
 

230 
RAZEM KOLEKCJE: 8 088 

 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Kierownik:    dr inż. Marta Monder 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych obejmuje: Kolekcję Roślin Drzewiastych (2026 

taksonów), Wrzosowatych (639 taksonów), Kolekcję Narodową Odmian Uprawnych Róż 
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(918 taksonów), kolekcję roślin sezonowych. oraz tereny aktualnie znajdujące się 

w okresie przejściowym, na których planowane są nowe założenia. Większość 

przydzielonego terenu, poza istniejącymi kolekcjami, wymaga renowacji od podstaw 

i szczegółowej inwentaryzacji gatunków i odmian. Niektóre kolekcje zostały w 2017 

roku przeniesione do Zespołu Kolekcji Ozdobnych (czosnki, zimowity, kosaćce, tulipany, 

lilie), kolekcja ziół i pomologiczna będą przenoszone w latach kolejnych. Wykonano 

wstępny kilkuletni harmonogram prac i spisano podstawowe założenia. Wykonany 

został projekt przyszłego rozarium, o powierzchni ok. 4000 m2 (pr. M. Hirsz), ze 

względu na konieczność przeniesienia i odnowienia najstarszych części tej kolekcji. 

Na podległych terenach dominowały prace porządkowo-renowacyjne, polegające 

na cięciu formującym drzew i krzewów, odmładzającym, zbieraniu posuszu, 

oczyszczaniu z chwastów etc. Wyznaczono egzemplarze martwe, chore oraz samosiewy 

do usunięcia, co sukcesywnie jest wykonywane. Zgodnie z podstawami założeń 

projektowych, a także zmianami warunków na dotychczasowym stanowisku, 

egzemplarze, które nie są pożądane w danym miejscu, ale są cenne, przesadzano na 

nowe miejsca lub do szkółek, gdzie, odpowiednio traktowane, poprawią swoją kondycję, 

i zostaną przeniesione na właściwe miejsce w późniejszym terminie. Poza tym 

przeprowadzano standardowe zabiegi uprawowe na terenie wszystkich kolekcji 

znajdujących się pod opieką ZKD. Kolekcje i prace ogrodnicze prowadzono tak wg 

obowiązujących standardów i wytycznych, jak i możliwości. Wykonano etykiety dla 

licznych drzewiastych, bylin, powojników, piwonii, tulipanów, roślin sezonowych, 

uzupełniono dla liliowców. Prowadzono szkółkę gruntową i pojemnikową oraz 

powierzchnie pod osłonami. Do kolekcji przybyło kilkadziesiąt taksonów bylin, 

powojników, drzew i krzewów, jesienią posadzono ponad 4500 cebul gatunków 

wczesnowiosennych. 

W ZKD organizowane były spacery tematyczne (róże, wrzosowate), warsztaty 

i prelekcje dla zwiedzających, praktyki dla uczniów szkól zawodowych i studentów. 

Współpracowano z wieloma jednostkami specjalistycznymi i naukowymi, ogrodami 

botanicznymi i uczelniami, o różnym profilu, w kraju i za granicą. Zbierano nasiona do 

Index Seminum. Kontynuowano prace badawcze w kolekcji róż. 

W związku z obchodami 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w tym 

,,Pikniku Naukowego z Marią” oraz dwoma wystawami związanymi z jej działalnością, 
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i podjęto prace na terenie Alei i przylegających kwaterach. Wśród prac dominowały np. 

cięcie i formowanie drzew i krzewów, usunięcie martwych i zamierających egzemplarzy, 

wymiana gleby (ok. 60 m3), usunięcie starych podkładów kolejowych, a także założenie 

nawodnienia kropelkowego (800 mb). Po usunięciu z rabaty głównej (60m2) odmian 

fiołka rogatego (ponad 3 tys. szt.), rabatę tę zaprojektowano wg wzorów ogrodów 

historycznych i kwietników Wincentego Bielskiego, ogrodnika z okresu życia 

M. Skłodowskiej-Curie. Podobnie zaaranżowano tereny sąsiadujące. Barwy kwiatów 

komponowano z barwą ulistnienia buków, wykorzystując również gatunki i odmiany 

o ozdobnym ulistnieniu. Łącznie posadzono ok. 6500 roślin sezonowych, w tym ok. 4000 

produkcji własnej, także różę MARIA CURIE i powojnik ‘Maria Skłodowska-Curie’. 17.06. 

odbyły się oficjalne uroczystości i nadanie Alei imienia Noblistki. 

Z części, które uległy dużym zmianom można wymienić K33, gdzie m.in. powstała 

mała kolekcja powojników o nazwach odmian upamiętniających Polki, przy 

samodzielnie zaprojektowanych podporach, oraz ścieżka kwietna. Uporządkowano tzw. 

Ogród Timotei K44, gdzie wstawiono podpory, posadzono rośliny sezonowe i cebulowe. 

Posadzono na różnych kwaterach ZKD, oraz w kolekcji róż na terenie ZKO i DUiKT 

pozostałe ponad 1000 szt. rozsady produkcji ZKD. Tzw. działki, K41, teren po kolekcjach 

cebulowych i kłączowych pod przyszłe rozarium, ostatecznie poddano całkowitej 

renowacji i pracom porządkowym, posiano rośliny na zielony nawóz, zastosowano 

herbicyd, zlikwidowano część wewnętrznych dróg, przesadzano drzewa, poprawiano 

strukturę gleby poprzez użycie węgla brunatnego i obornika. Na K41 planowany jest 

ogród chiński/roślin azjatyckich z kolekcją piwonii, traw, bambusów. Zaaranżowano 

także teren Z1, przesadzając tulipanowiec i wokół niego sadząc powojnik okrywowy. 

Ponadto dokonano prac porządkowych w Alei Cyprysików (K9/K10), Z4, Z7, Z8, 

częściowo F2, F10, F12, F17. Zinwentaryzowano częściowo tereny kolekcji. 

Podzadanie K.1.1  Kolekcja Roślin Drzewiastych 

Wykonawcy:       mgr inż. Agnieszka Kościelak,  

techn. ogr. Krzysztof Szkopek 0,5 et. (od 31.03.2017 

oddelegowany do DUTiKZ) 
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techn. ogr. Wojciech Stolarzewicz (od 31.03.2017 

oddelegowany do DUTiKZ) 

W Kolekcji Roślin Drzewiastych zgromadzono 2631 taksonów roślin 

drzewiastych oraz zielnych w tym wiele endemitów i reliktów uznanych przez Światową 

Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za zagrożonych wymarciem na stanowiskach 

naturalnych. Kolekcje są w większości zlokalizowane na większości powierzchni Ogrodu 

Botanicznego, w tym Arboretum zajmuje ok. 6 ha. 

Do największych jednorodnych kolekcji należą: Kolekcja Roślin Magnoliowatych, 

która jest jedną z największych w Polsce. Zgromadzono 90 taksonów roślin, głównie 

z rodzaju Magnolia (78) i z rodzaju Liriodendron (12). Kolekcja Roślin Iglastych liczy 589 

taksonów roślin, Kolekcja Roślin Wrzosowatych - 605 taksonów. W pozostałych 

kolekcjach roślin drzewiastych zgromadzono 1347 taksonów (wraz z roślinami zielnymi 

jako roślinami towarzyszącymi w kompozycjach).  

W 2017 roku przybyło do Kolekcji 31 taksonów, przy czym na terenie 

ekspozycyjnym posadzono 15 taksonów roślin. W tym roku w nieznacznym stopniu 

prowadzono szczegółową inwentaryzację roślinności drzewiastej zgromadzonej 

w Arboretum. Przez cały okres wegetacyjny wykonano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne 

roślin: nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, cięcie, monitorowano występowanie 

chorób i szkodników, oraz wykonywanie ochrony przeciwko patogenom.  

Na terenie Kolekcji odbyły się praktyki zawodowe wg umowy z Polskim 

Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dla 10 uczniów 

z Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie oraz dla ucznia z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie.  

W okresie kwitnienia różaneczników i azalii odbył się ,,Spacer po kolekcji roślin 

wrzosowatych’’ (A. Kościelak). Od lat rośliny z Arboretum są źródłem pobierania 

materiału roślinnego do badań naukowych jak i do celów dydaktycznych. 

Współpracowano z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Katedrą 

Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz z SGGW: Wydziałem Leśnym, 

Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziałem Technologii 

Drewna. 

Zebrano nasiona 25 taksonów w celu wymiany z innymi Ogrodami w ramach 

Index Seminum. 
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Podzadanie K.1.2  Kolekcja Roślin Wrzosowatych 

Wykonawcy:       mgr inż. Agnieszka Kościelak (do 19.06.2017), 

mgr inż. Marta Kamińska(od 19.06.2017) 

techn. ogr. Wojciech Stolarzewicz (od 31.03.2017 

oddelegowany do DUTiKZ) 

 

Większość terenu Kolekcji Roślin Wrzosowatych jest zlokalizowana 

w Arboretum. Zgromadzono 639 taksonów, wśród których wiele endemitów i reliktów 

zostało uznanych przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za zagrożone 

wyginięciem na stanowiskach naturalnych. W Kolekcji zgromadzono 171 uprawnych 

odmian różaneczników zimozielonych oraz 130 uprawnych odmian azalii. 

We wschodniej części Arboretum rośnie 112 taksonów pochodzących z Azji, Europy 

i Ameryki Północnej – są to wartościowe gatunki i odmiany botaniczne różaneczników. 

W 2017 roku przybyło do Kolekcji 45 taksonów, głównie z rodzaju Calluna 

i Hosta, pozyskanych z gospodarstw szkółkarskich. Przeprowadzono częściową 

inwentaryzację roślinności zgromadzonej w kolekcji ze szczególnym uwzględnieniem 

poprawności taksonomicznej i nazewnictwa prowadzoną na podstawie dostępnych 

monografii. Przez okres wegetacyjny wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. 

Podczas tygodniowej wizyty w ogrodzie, w ramach 3-dniowych praktyk, w kolekcji 

pracowały studentki z Międzynarodowego Państwowego Instytutu Ekologicznego 

imienia A. D. Sacharowa z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Zorganizowano 

praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Ogrodniczego. Od lat rośliny z Arboretum 

są źródłem pobierania materiału roślinnego zarówno do badań naukowych, jak i do 

celów dydaktycznych. Współpracowano z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN 

w Warszawie. Zebrano nasiona z 29 taksonów w ramach Index Seminum. 

Podzadanie K.1.3  Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż 

Wykonawcy: dr inż. Marta Monder,  

techn. ogr. Małgorzata Górecka,  

techn. ogr. Krzysztof Szkopek 0,5 et. (od 31.03.2017 

oddelegowany do DUTiKZ) 

Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż prezentuje 918 odmian i gatunków 

róż na łącznej powierzchni ok. 4000 m2. Posadzone róże są przedstawicielami 
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wszystkich grup uprawnych i pod względem pochodzenia. Róże przezimowały dobrze, 

z wyjątkiem wrażliwych kilku odmian pnących. Kwitły obficie wszystkie odmiany, 

zgodnie ze swoim charakterem i przynależnością do grupy, począwszy od połowy maja 

aż do mrozów, a pseudoowoce utrzymywały się jeszcze w grudniu. Różanki, atrakcyjne 

przez cały sezon, były odwiedzane przez licznych zwiedzających, a także specjalistów 

i szkółkarzy, stanowiły miejsce nauki dla praktykantów. Kolekcję i prace ogrodnicze 

prowadzono tak wg obowiązujących standardów i wytycznych, jak i możliwości. 

Prowadzono szkółkę polową i pojemnikową, opiekowano się roślinami 

przechowywanymi w szklarniach. W szkółkach rozmnażano (okulizacja zimowa i letnia, 

sadzonki korzeniowe) odmiany, które wymagają uzupełnienia lub wymiany. Jednak nie 

posadzono rozmnożonych w ubiegłym roku krzewów ze względu na zmiany terenu. 

Niektóre rabaty uzupełniono roślinami sezonowymi. Nie sprowadzano w tym roku także 

nowych taksonów do kolekcji ze względu na powyższe zmiany i planowane rozarium. 

Wykonano i wstawiono przenośne podpory dla krzewów. Kontynuowano prowadzenie 

obserwacji wzrostu i kwitnienia róż dla wybranych odmian historycznych 

i okrywowych. Zorganizowano trzykrotnie w ciągu sezonu warsztaty, spacery oraz 

prelekcje, współpracowano z jednostkami o różnym profilu w kraju i zagranicą, 

zorganizowano pracę dla praktykantów, zebrano pseudoowoce do Index Seminum, 

przekazano krzewy do ogrodu pokazowego SGGW. Przygotowano etykiety do wydruku, 

ale wydruk nie był możliwy do realizacji. Usunięto krzewy z jednej z najstarszych części 

pod bukami w Alei Marii Skłodowskiej-Curie, ze względu na niekorzystne dla nich 

obecnie warunki wzrostu w tym miejscu (zacienienie). 

W związku z koniecznością przeniesienia i likwidacji części dotychczasowych 

kolekcji, opracowany został nowy projekt rozarium. W tym roku na zaplanowanym 

terenie wykonano prace mające na celu uporządkowanie tego miejsca i użyźnienie 

gleby, w tym przesadzanie drzew, usunięcie dróg wewnętrznych i żwirowiska. 

W rozarium, o charakterze reprezentacyjnym, będą posadzone róże z większości grup 

pod względem pochodzenia i użytkowym, w tym historyczne, oraz rośliny towarzyszące. 

Kolekcje w okresie przejściowym 

Większość nowego przydzielonego terenu wymaga renowacji od podstaw 

i szczegółowej inwentaryzacji gatunków i odmian. Niektóre kolekcje należące do 
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Zespołu Kolekcji Ozdobnych zostały w tym roku przeniesione (czosnki, zimowity, 

kosaćce, tulipany, lilie), kolekcja ziół i pomologiczna będą przenoszone w latach 

kolejnych.  

Na przyłączonych terenach, ze względu na wieloletnie zaniedbania na większości 

z nich, dominowały prace porządkowo-renowacyjne, polegające na cięciu formującym 

i odmładzającym drzew i krzewów, zbieraniu posuszu, oczyszczaniu z chwastów etc.. 

Wyznaczono egzemplarze martwe, chore, oraz samosiewy do usunięcia, co sukcesywnie 

jest wykonywane. Zgodnie z podstawami założeń projektowych, egzemplarze, które nie 

są wskazane w danym miejscu, ale są cenne, przesadzane są na nowe miejsca lub do 

szkółki gruntowej, gdzie, odpowiednio traktowane, poprawią swoją kondycję i zostaną 

przeniesione w późniejszym terminie na odpowiednie stanowiska. Poza tym 

przeprowadzano standardowe zabiegi uprawowe, wykonano etykiety dla powojników, 

piwonii, tulipanów, roślin sezonowych, uzupełniono dla liliowców. Prowadzono szkółkę 

gruntową i pojemnikową oraz powierzchnie pod osłonami dla roślin zielnych, bylin, 

krzewów i drzew. 

W związku z obchodami 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w tym 

,,Pikniku Naukowego z Marią” oraz dwoma wystawami związanymi z jej działalnością, 

i podjęto prace porządkowe na terenie Alei i przylegających kwaterach. Dominującą 

czynnością było cięcie i formowanie drzew i krzewów, usunięcie martwych 

i zamierających egzemplarzy, wymiana gleby (ok. 50 m3), usunięcie starych podkładów 

kolejowych, a także założenie nawodnienia kropelkowego (Aleja MSC, K28, K32, K33, 

K44), o łącznej długości 800 mb, ściółkowanie. Po usunięciu z rabaty głównej (60 m2) 

kwitnących wiosną odmian fiołka rogatego (ponad 3 tys. szt.), rabatę zaprojektowano 

wg wzorów ogrodów historycznych i kwietników Wincentego Bielskiego (1908), 

ogrodnika z okresu życia M. Skłodowskiej-Curie. Podobnie zaaranżowano tereny 

sąsiadujące. Barwy kwiatów komponowano z pastelowym ulistnieniem buków, 

wykorzystując też gatunki i odmiany o ozdobnych liściach i rośliny strukturalne. Łącznie 

posadzono ok. 6500 roślin sezonowych (900 begonii bulwiastej), w tym ok. 4000 

produkcji własnej, także różę MARIA CURIE i powojnik ‘Maria Skłodowska-Curie’. 

Podobnie zaaranżowano (ogród historyczny) rabaty na K33, K32, K28. W dniu 17.06. 

odbyły się oficjalne uroczystości i nadanie Alei imienia Noblistki. Jesienią posadzono 

kilkaset cebul gatunków wczesnowiosennych. 



 

37 

 

Z części, które uległy dużym zmianom można wymienić K33, gdzie m.in. powstała 

mała kolekcja powojników o nazwach odmian upamiętniających Polki, przy 

samodzielnie zaprojektowanych podporach, oraz ścieżka kwietna. Odnowiono tzw. 

Ogród Timotei K44, gdzie po pracach porządkowych wstawiono nowe podpory, 

posadzono rośliny sezonowe, cebulowe, byliny, okrywowe. Na terenie ZKD, oraz ZKO 

i DUiKT w kolekcji róż, posadzono pozostałą rozsadę wyprodukowaną przez ZKD, ok. 

1000 szt.. 

Tereny tzw. działek ostatecznie poddano wymienionym już pracom 

porządkowym, posiano rośliny na zielony nawóz, zastosowano herbicyd, zlikwidowano 

część dróg wewnętrznych. Podobnie traktowano powierzchnię K41, gdzie planowany 

jest ogród chiński/roślin azjatyckich z kolekcją piwonii, bambusów, traw, i do projektu 

przygotowano listę gatunków drzew i krzewów z Azji znajdujących się zasobach 

szkółek. Na K41 zastosowano herbicydy, nawozy zielone, węgiel brunatny, orkę. 

Uporządkowano też częściowo tereny pod przyszłe rozarium (przesadzanie drzew, 

likwidacja dróg wewnętrznych, herbicydy, nawóz zielony, węgiel brunatny, orka). 

Zaaranżowano i wykonano także działania na terenie Z1, przesadzając tulipanowiec 

i wokół niego sadząc powojnik okrywowy. 

Uporządkowano kolekcję piwonii (K28), gdzie zlikwidowano zniszczone drogi 

z podkładów kolejowych, uzupełniono i użyźniono glebę podłożem ogrodniczym, 

posadzono kilkanaście gatunków jednorocznych, głównie tzw. strukturalnych, 

ściółkowano. Założenie miało charakter naturalistyczny, z cechami ogrodu 

historycznego, komponującego z Aleją Marii Skłodowskiej–Curie, barwą i kompozycją. 

Jesienią posadzono cebulowe i byliny. 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego 

Kierownik:    dr Artur Zagajewski  

Podzadanie K.1.4  Kolekcja Bylin   

Wykonawcy: brak wykonawcy 

Kolekcja w okresie przejściowym. 

Podzadanie K.1.5  Kolekcja Roślin Cebulowych i Kłączowych 

Wykonawcy:  brak wykonawcy 

Kolekcja w okresie przejściowym. 
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Podzadanie K.1.6  Kolekcja Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych 

Wykonawcy:   dr Artur Zagajewski  

Kolekcja Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych jest zgromadzona w szklarni 

ekspozycyjno-doświadczalnej „ Zielony Raj” i zajmuje powierzchnię  powyżej 2 000 

metrów kwadratowych. Ekspozycję podzielono na pięć 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 roku 2017 cały czas trwały kompleksowe prace i zabiegi porządkowe, 

pielęgnacyjne i ochronne. Polegają one na przesadzaniu, odmładzaniu i przycinaniu 

roślin, cięciu ograniczającym oraz stosowaniu preparatów chemicznych 

i powierzchniowo czynnych (zwalczanie mączlika szklarniowego, przędziorka 

i wełnowca   szklarniowego). Usunięto wiele samosiewów, które pojawiły się w szklarni.  

Poprawiono estetykę i wizerunek szklarni (wprowadzono więcej ławek do 

poszczególnych części ekspozycyjnych, wysypano pospółkę na ścieżki, oczyszczono 

gruntownie zbiornik wodny z rybami, na cokołach stanęły oryginalne z Indii i Indonezji 

kamienne rzeźby, uruchomiono system nagłaśniający). Dodatkowo, krok po kroku trwa 

inwentaryzacja w celu zorientowania się co do stanu aktualnie występujących taksonów.  

Z pięciu części ekspozycji zinwentaryzowano trzy na łączną ilość gatunków i odmian 

945.    

Efektem tych zakrojonych na szeroką skalę działań, było pojawienie się późną 

wiosną (w maju i w czerwcu) pięknie kwitnących roślin  jak np. oleandrów i hibiskusów. 

Obficie zakwitły także brugmansje, brunfelsje, agapanty, plumerie, asparagusy 

sierpowate i hortensje. Dużą atrakcją były rośliny owadożerne (kapturnice, 

dzbaneczniki, rosiczki i tłustosze). Latem zainteresowanie wzbudzały wybarwione na 

różnokolorowo podkwiatkowe liście bugenwilli. Na cykasach  Cycas circinalis, dwóch 

okazach męskich pojawiły się szyszkowate kwiatostany zwane strobilami długości 60 

i 50 centymetrów. Dużą uwagę skupiały na sobie- odmłodzone i w dobrej kondycji- 

rośliny użytkowe  takie jak;  banany, cytrusy, kawa, herbata, mirt, figi, bawełna, 

miszpelnik, guajawa, granat, rozmaryn czy  też maniok kauczukodajny – wszystkie 

kwitnące i owocujące. Pięknie  zakwitły  wilczomlecze, aloesy, jukki oraz pachypodia. 
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Część z  sukulentami wzbogaciła się o jedyną tak bogatą w Polsce kolekcję botanicznych 

odmian gasterii. Przygotowano także miejsce pod nowo zakładaną kolekcję sukulentów- 

głównie kaktusów. Jesienią ciekawie prezentuje się zbiór kamelii japońskich oraz roślin 

również kwitnących zimą takich jak; Eranthemum pulchellum, Megaskepasma 

erythrochlamys, Acocanthera oblogifolia, Solandra grandiflora, Pyrostegia venusta, 

Strelitzia reginae. Sensacją botaniczną było pojawienie się spektakularnych (męskich 

i żeńskich) szyszek na zgłowieniach.    

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  

Kierownik:    dr Wiesław Podyma 

Podzadanie K.1.7  Kolekcja Roślin Sadowniczych 

Wykonawcy:   mgr Anna Zaremba, Ryszard Rawski  

Kolekcja aktualnie liczy 1046 taksonów, w tym 334 w części ekspozycyjnej, 428 

to historyczne odmiany jabłoni oraz 284 gatunki i formy botaniczne. Powierzchnia 

kolekcji roślin sadowniczych wynosi 23 000 m² w tym: historyczne odmiany jabłoni – 11 

300 m², dzikie gatunki – 6 200 m², część ekspozycyjna 5 500 m². W 2017 roku przybyły 

2 taksony, ubyło 3. Rozmnożono przez wysiew nasion kilka gatunków Vaccinium oraz 

6 odmian Fragaria. Cztery z nich zostały wymienione na nowe ze wcześniej już 

istniejących w kolekcji, natomiast 2 są to nowe odmiany, które wzbogaciły kolekcję.  

W trakcie sezonu wegetacyjnego wykonano dokumentację fotograficzną kilkunastu 

taksonów. Pierwszy raz od czasu posadzenia w kolekcji można było obserwować bardzo 

obfite owocowanie rokitników odmianowych: ‘Askola’ i ‘Hergo’ oraz nowych odmian 

derenia jadalnego: ‘Bolestraszycki’, ‘Jolico’, ‘Juliusz’, ‘Raciborski’ i ‘Słowianin’. Również 

po raz pierwszy bardzo obficie owocowała pigwa ‘Miagkopłodnaja’ – odmiana 

o miękkich owocach, co u pigwy jest bardzo rzadkie.  

Podzadanie K.1.8  Kolekcja Roślin Warzywnych 

Wykonawca:   dr Magdalena Świąder 

Wysiewy rozpoczęto 4 kwietnia w szklarni. Pierwsze wysiewy nasion wprost do 

gruntu wykonano 11 maja. Rośliny sadzono lub wysiewano grupami, tworząc plamy 

o nieregularnych kształtach, zarówno bezpośrednio w ziemi jak i na folii. W bieżącym 

sezonie uprawiano 220 taksonów, z czego 48 to taksony uprawiane w ogrodzie po raz 

pierwszy. Liczba taksonów w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 44. Z nowości 
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bardzo ciekawe były burak korzeniowy ‘Roy F1’ , koper ‘Olivier’, brukselka ‘Groninger’ 

i ‘Red’ jarmuż o fioletowych liściach’ Sympatic’, komosa ryżowa ‘Quinoa Nigra’, sałata 

lodowa ‘Kwiryna’ , sałata krucha ‘Ludwina’ i wiele innych. 

Podzadanie K.1.9  Kolekcja Roślin Polowych i Chwastów 

Wykonawca:   Mgr Małgorzata Paśnik  

Lidia Latoszek 

Dla potrzeb ekspozycyjnych wysiano podstawowe zboża uprawiane w Polsce 

a także len zwyczajny. Wysiano również rzadkie gatunki pszenic oplewionych 

(samopsza, płaskurka i orkisz). Poletka miały powierzchnię 3m2 (2m x 1,5m). W poletka 

dosiane były rzadkie gatunki roślin synantropijnych: kąkol, chaber bławatek, złocień 

polny, mak polny, lnicznik. W dniu 23 września w ramach Festiwalu Nauki odbył się 

w Ogrodzie ‘Dzień Jabłoni’, w czasie którego zaprezentowano wiele ciekawych, obecnie 

już nie spotykanych starych odmian jabłoni. W dniu 8 października zorganizowano 

‘Dzień Dyni’ z dwoma wykładami oraz pokazem odmian. 

Podzadanie K.1.10  Kolekcja Roślin Leczniczych i Przyprawowych 

Wykonawcy:  Maciej Łapiński (umowa zlec. od 26.05.2017 do 31.10.2017) 

Kolekcja w okresie przejściowym. 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

Kierownik:   dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy:   mgr Jolanta Podlasiak  

Anna Gasek  

Kolekcja Flory Polski w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie prezentuje rośliny 

występujące naturalnie na terenie kraju. Rośliny uprawiane są na powierzchni 1.1 ha 

w grupach odpowiadających warunkom  siedliskowym. Rośliny  Karpat: pasma Tatr, 

Pienin i Bieszczadów oraz Beskidów i Sudetów  prezentowane są w Kolekcji Roślin 

Górskich, rośliny siedlisk leśnych, kserotermicznych, solniskowych na rabacie 

dydaktycznej, flora terenów wodnych, mokrych i wilgotnych w niewielkiej ekspozycji 

roślin źródliskowych. Ogólna liczba uprawianych gatunków w Kolekcji flory Polski 

wynosi 645, w tym: 220 uznanych jest za zagrożone na terenie Polski, 116 gatunków 

objętych jest ochroną ścisłą oraz 58 gatunków podlega ochronie częściowej (na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 



 

41 

 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. z dnia 16 października  2014r., pozycja 

1409).  

Do Kolekcji, w 2017 roku, wprowadzono 28 nowych gatunków, nie udało się 

utrzymać 20 gatunków roślin. W 2017 r. w części ekspozycyjnej Kolekcji flory Polski 

posadzono 88 gatunków roślin w liczbie 6523 sztuk w tym: w Kolekcji roślin górskich 52 

gatunki w liczbie 4047 sztuk, na rabacie dydaktycznej 34 gatunki w liczbie 2470 sztuk, 

w ekspozycji roślin źródliskowych 2 gatunki w liczbie 6 sztuk. W 2017 roku na zapleczu, 

w inspektach, posadzono młodociane rośliny 19 gatunków w liczbie 513 sztuk. 

Nasiona, które sprowadzono do Kolekcji w 2017 roku,  pochodziły z Index 

Seminum, ze stanowisk naturalnych oraz ze zbiorów własnych z terenu Ogrodu. 

W okresie od lutego do grudnia br. wysiano nasiona 124 gatunków roślin pochodzących 

ze 158 prób introdukcyjnych, w tym zebranych z terenu Kolekcji flory Polski wysiano 

nasiona 60 gatunków (62 próby), a ze stanowisk naturalnych pochodziły nasiona 

5 gatunków. Do Index Seminum zebrano próbki nasion 213 taksonów. Przez cały sezon 

wegetacyjny obserwowano kwitnienie roślin - odnotowano terminy kwitnienia 290 

wybranych gatunków, u 3 gatunków kwitnienie obserwowano powtórnie.  

Prace ogrodnicze, wykonane w bieżącym sezonie wegetacyjnym, obejmowały:  

grabienie liści po zimie, usuwanie zbędnego podrostu, wycinanie suchych części roślin, 

ręczne odchwaszczanie, pikowanie i sadzenie roślin, koszenie powierzchni 

trawnikowych, zwalczanie chemiczne chwastów, chorób i szkodników. Koszenie małych 

powierzchni trawiastych wykonywane było przez pracowników kolekcji i osoby z Działu 

Urządzania Terenu. Zabiegi ochrony roślin na terenie Kolekcji wykonywane były przez 

pracownika z Działu urządzania terenu.  

Pracownicy Kolekcji organizowali pracę dla praktykantów oraz poprowadzili 

ćwiczenia terenowe w Kolekcji flory Polski dla studentów i przewodników grup 

wycieczkowych. Prace kameralne obejmowały: aktualizację informacji o Kolekcji dla 

potencjalnych przewodników grup wycieczkowych, weryfikację informacji o wybranych 

gatunkach roślin i zdjęć do folderu ,,Ścieżka edukacyjna Polskie gatunki drzew 

i krzewów” zamieszczanych na stronie internetowej ogrodu, przegląd indeksów oraz 

zamawianie nasion, wykonywanie zdjęć roślin oraz dokumentowanie prac wykonanych 

w kolekcji, przygotowanie i uzupełnianie informacji o roślinach, aktualizację bazy 

danych z uwzględnieniem informacji z poprzednich sezonów wegetacyjnych.  
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Zadanie K.2 Utrzymanie kriogenicznego banku nasion i tkanek zagrożonych 
gatunków flory Polski 

 
Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy:   mgr inż. Maciej Niemczyk  

Małgorzata Zwierzyńska 

Jednostka wykonująca: Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin 

Bank nasion rodzimej flory Polski w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB 

w Powsinie jest pierwszym kriogenicznym tego typu bankiem w Europie. Jego 

powstanie 1992 roku wynikało z potrzeby podjęcia działań dla zabezpieczenia 

nieustannie ubożejącej różnorodności dziko rosnących gatunków roślin w Polsce. 

Zasadniczym celem Banku Nasion w PAN Ogrodzie Botanicznym jest skuteczne 

i długoterminowe zabezpieczenie w warunkach ex situ różnorodności genetycznej 

gatunków zagrożonych i wymierających, w związku z systematycznym zmniejszaniem 

się liczebności ich populacji i liczby stanowisk oraz ubożeniem ich puli genowej. W tym 

celu ze stanowisk naturalnych pozyskiwane są nasiona i zarodniki 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 2017 kontynuowano działalność kriogenicznego banku nasion dla 

gatunków zagrożonych flory Polski. W roku tym wzbogacono zasoby banku o kolejnych 

11 próbek reprezentujących 9 gatunków. Dla próbek nasion o stosunkowo wysokiej 

liczebności wykonano testy oceniające ich zdolność kiełkowania. Dzięki temu 

w kriogenicznym banku nasion znajdują się aktualnie nasiona 230 gatunków 

zagrożonych w Polsce (w liczbie 768 próbek), pozyskanych w większości przypadków 

z naturalnych stanowisk . W bieżącym roku udało się również pozyskać nasiona 12 

gatunków, nad którymi aktualnie trwają prace zmierzające do ich zabezpieczenia 

w banku. Wykonano również doświadczenia nad nowym, a co za tym idzie, również 

słabo poznanym gatunkiem jakim jest we florze Polski jest Montia linearis. Ich celem 

było szczegółowe poznanie biologii kiełkowania tego gatunku. Ponadto prowadzona jest 

ekspozycyjna uprawa  żywych okazów najrzadszych gatunków rodzimej flory w szklarni 

ekspozycyjnej. W roku 2017 kontynuowano pielęgnację umieszczonych w szklarni 
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roślin. Aktualnie szklarnia prezentuje około 60 gatunków roślin rzadkich 

i wymierających w Polsce.  

INDEX SEMINUM 
Osoba odpowiedzialna:  dr Magdalena Świąder 

Nasiona zebrali: Anna Gasek, Małgorzata Górecka, Adam Kapler, Monika 

Kloss, Agnieszka Kościelak, Marta Monder, Ewa 

Napiórkowska, Maciej Niemczyk, Jolanta Podlasiak, Ryszard 

Rawski, Krzysztof Szkopek, Maria Bugalska, Marcin Łapiński, 

Magdalena Świąder 

Indeks Seminum 2016/2017 zawierał 339 taksonów zebrane w ogrodzie 

botanicznym w Powsinie, 34 taksony zebrane w naturalnych warunkach Polski, w tym 

jeden na Słowacji, oraz 27 próbek Secale. Łącznie było 400 taksonów. Na zamieszczony 

na stronie internetowej Indeks Seminum 2016/2017 odpowiedziało 28 ogrodów. 

Wysłano łącznie 248 próbek nasion. W minionym roku otrzymano 86 indeksów 

elektronicznych i 22 papierowych. Łącznie 108 z kraju i zagranicy. Było ich o 9 więcej 

niż w poprzednim roku. Z indeksów elektronicznych zamówiliśmy 734 próbek, 

dostaliśmy 549. Z papierowych 154 próbki  na zamówione 189. Do tej pory nie 

otrzymaliśmy zamówionych próbek z 14 ogrodów, a z 11 ogrodów nie zamawialiśmy 

nasion. 

Na początku listopada 2017 roku przygotowano nowy Indeks Seminum 

obowiązujący w okresie  2017/2018 r. Zawiera on 468 taksonów, w tym  27 próbek 

Secale, 441 próbek zebranych w Ogrodzie, z czego 414 zebrano w bieżącym roku a 27 

pochodzi ze zbiorów w 2016 r. Do Indeksu nasiona zbierały osoby: Maria Bugalska, 

Anna Gasek, Małgorzata Górecka, Adam Kapler, Agnieszka Kościelak, Marcin Łapiński, 

Marta Monder, Maciej Niemczyk, Jolanta Podlasiak, Ryszard Rawski,  Magdalena Świąder 

Najwięcej próbek zebrały Jolanta Podlasiak i Anna Gasek, łącznie 213 taksonów. 

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 2017 r. do tej pory zarejestrowano 862 próbki.  
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PROJEKTY BADAWCZE 

A. Zagraniczne 

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

learning paths for emerging labour market”, 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 

Osoby współpracujące:  Anna Rucińska, Maciej Niedzielski, Konrad Woliński, Adam 

Kapler, Maciej Niemczyk 

Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018  

Projekt ma na celu utworzenie multimedialnej platformy edukacyjnej dla 

studentów kierunków biologicznych, edukację w ramach wymiany uczestników, 

nawiązanie współpracy międzynarodowej z jednostkami naukowymi tworzącymi 

projekt. Najważniejszym efektem w pierwszym roku trwania projektu było utworzenie 

multimedialnych kursów, których tematyka dotyczyła szeroko pojętego poznania 

i ochrony flory naturalnej. W kolejnym roku PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie 

był gospodarzem Trzeciego Międzynarodowego Spotkania ERASMUS+.   

B.  Krajowe 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

1. NCN (projekt badawczy) nr 2015/17/N/NZ9/01155 Tytuł: „Identyfikacja 

i charakterystyka genów odpowiedzialnych za system alkilorezorcynoli 

w rodzaju Secale” 

Kierownik projektu:  mgr Małgorzata Targońska-Karasek 

Opiekun naukowy:  prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska 

Jednostka wykonująca: Pracownia Biologii Molekularnej Roślin 

Okres realizacji:   13.04.2016 – 12.04.2019 

Alkilorezorcynole (AR) są związkami chemicznymi należącymi do klasy lipidów 

fenolowych, będącymi pochodnymi orcyny. Występują one między innymi u roślin 

wyższych należących m.in. do rodzin Anacardiaceae, Proteaceae, Poaceae, Myristicaceae, 

a także w mchach, porostach, grzybach, glonach i bakteriach. U roślin AR charakteryzują 
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się różnorodnymi właściwościami biologicznymi. Odkryto również, że AR, spożywane 

wraz z produktami pochodzenia roślinnego, mają korzystny wpływ na organizm 

człowieka. Celem niniejszego projektu jest izolacja i charakterystyka żytnich ortologów 

genów ARS, kodujących białka o aktywności syntaz alkilorezorcynoli, enzymów 

biorących udział biosyntezie AR. Hipoteza badawcza zakłada, że w genomie żyta 

znajdują się ortologi genów, znalezionych między innymi w genomach ryżu i sorgo, 

kodujące białka o aktywności syntaz AR (ARS). 

 

2. NCN Miniatura (wyjazd badawczy) nr 2017/01/X/NZ8/0533 

Tytuł: „Sezonowa dynamika wzrostu korzeni powietrznych smoczych drzew 

(Dracaena draco L.) rosnących w warunkach stresu. Badania morfometryczne 

i anatomiczne na tle warunków środowiskowych” 

Kierownik projektu:  dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. nadzw. 

Jednostka wykonująca: Pracownia Struktury Roślin 

Okres realizacji:   19.10.2017 – 18.09.2018 

W ramach projektu przewidziano cztery wyjazdy badawcze do Jardín Botánico 

Canario na Gran Canarii. Ich celem jest przeprowadzenie badań morfometrycznych 

i anatomicznych korzeni powietrznych D. draco w aspekcie sezonowym. Hipotezą 

roboczą jest założenie, że smocze drzewa znajdujące się pod wpływem stresu, który 

powoduje stopniową defoliację, wytwarzają korzenie powietrzne zastępujące liście 

w pełnieniu funkcji asymilacyjnej i jednocześnie pozyskujące wodę z atmosfery. Ponadto 

zakłada się, że korzenie powietrzne rosną w czasie występowania mgieł (V-VIII), a ich 

budowa morfologiczna i anatomiczna zmienia się w cyklu rocznym. Zaplanowane 

badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat przystosowania się tych roślin 

drzewiastych do życia w warunkach stresu, a także określić czy ich wzrost podlega 

zmianom sezonowym. 

 W dniach 17-24 listopada 2017 roku odbył się pierwszy z czterech 

zaplanowanych wyjazdów badawczych do Jardín Botánico Canario. W trakcie pobytu 

wybrano 15 osobników D. draco do badań sezonowej dynamiki wzrostu korzeni 

powietrznych. Sporządzono profile roślin (wiek, kondycja, cechy stanowiska). 

Wykonano pomiary 80 korzeni powietrznych (średnio 6 korzeni na osobniku). 

Przeprowadzono obserwacje odręcznych przekrojów poprzecznych przez korzenie. 
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Zabezpieczono kilkanaście próbek fragmentów korzeni powietrznych do dalszych 

badań, a także pobrano próbki tkanek wtórnych z pni dracen, które posłużą do oceny 

stanu aktywności kambium anomalnego w cyklu rocznym. Ponadto wykonano setki 

zdjęć dokumentujących morfologię korzeni powietrznych i kondycję dracen. W trakcie 

pobytu odbyły się także spotkania z Juli Caujape-Castells - dyrektorem Jardín Botánico 

Canario i Aguedo Marrero - światowej sławy specjalistą w zakresie systematyki roślin 

z rodzaju Dracaena, które miały na celu omówienie wspólnych działań dla realizacji 

projektu i nowych możliwości współpracy.   

 

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 

bezpieczeństwa zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju” 

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

i kriokonserwacja zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz 

innych 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/2017 z dnia 

08.06.2017 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   dr Wiesław Podyma  

Wykonawcy:   mgr inż. Wiesław Łuczak, Lidia Latoszek 

Kolekcja zasobów genowych żyta zdeponowana w przechowalni 

długoterminowej Krajowego Centrum Zasobów Genowych IHAR-PIB liczyła w 2017 

roku 2702 obiektów. W zasobach Ogrodu Botanicznego znajdują się 23 próbki, które są 

rozmnażane. Kolekcja własna PAN Ogród Botaniczny liczy 2639 obiektów i nie jest 

finansowana w ramach programu wieloletniego. W celu pozyskania nowych obiektów 
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żyta zrealizowano dwie ekspedycje krajowe tym jedną we współpracy z Krajowym 

Centrum Zasobów Genowych IHAR-PIB. W dniach 24-28.07.2017 eksplorowano okolice 

Jasła (Podkarpackie), a w dniu 31.07.2017, jako ekspedycja krótkoterminowa, 

województwo świętokrzyskie. Zebrano łącznie 21 próbek nasion w tym 4 próbki żyta.  

Doświadczenie ewaluacyjne zostało założone na terenie PAN OB. CZRB. Na 

poletkach o powierzchni 1.5 m2 wysiewano ręcznie po ok. 350 nasion w rozstawie 2.5 

x 15 cm. Ocenianych jest 50 form lokalnych żyta ozimego (S. cereale L.) z kolekcji 

zebranej w czasie ekspedycji terenowych oraz obiektów przekazanych z przechowalni 

długoterminowej KCRZG. W okresie sprawozdawczym wykonano obserwacje i pomiary 

8 następujących cech morfologicznych i użytkowych: wschody roślin (skala 9-cio 

punktowa); przezimowanie roślin (skala 9-cio punktowa);  długość okresu nalewania 

ziarniaków (liczba dni od kwitnienia do dojrzałości woskowej); okres wegetacji (liczba 

dni od kwitnienia do dojrzałości woskowej). Na 30 losowo wybranych roślinach 

z każdego poletka w fazie dojrzałości woskowej oceniano długość źdźbła (cm) i długość 

kłosa (cm). Po zbiorach oceniono liczbę ziarniaków w kłosie oraz masę tysiąca 

ziarniaków. 

Przygotowano  dane paszportowe i waloryzacyjne na potrzeby centralnej bazy 

danych EGISET. Wykonano dokumentację fotograficzną obiektów w fazie krzewienia na 

potrzeby centralnej bazy danych EGISET (50 obiektów). Wykonana została również 

dokumentacja fotograficzna ziarniaków.  

Regenerowane były 134 formy lokalne żyta (S. cereale L.) z kolekcji zebranej 

w czasie ekspedycji terenowych oraz obiektów przekazanych z przechowalni 

długoterminowej KCRZG. Cztery obiekty otrzymane z KCRZG nie wzeszły, 3 ze zbiorów 

własnych zostały  

Nasiona z rozmnożeń zostaną przekazane Koordynatorowi. Po oczyszczeniu 

i wysuszeniu ziarniaków sprawdzono siłę kiełkowania (2 x 50 ziarniaków). Zdolność 

kiełkowania obiektów po regeneracji wynosiła od 83 do 100%. W przypadku małej 

ilości nasion wysiew został powtórzony w sezonie 2017/2018. 

Obiekty z kolekcji żyta udostępniane są na podstawie umowy sMTA. Z kolekcji 

własnej Ogrodu Botanicznego, na podstawie Index Seminum, udostępniono 9 próbek 

dzikich gatunków żyta. Z przechowani długoterminowej KCRZG udostępniono 58 

próbek żyta. 
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Wykonawca uczestniczył w spotkaniach dotyczących podsumowania realizacji 

działań pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017r 

W Ogrodzie Botanicznym odbyły się dwa szkolenia, w dniach 26.06-07.07 dla 

7 studentów Międzynarodowego Instytutu Ekologii w Mińsku oraz w dniach 10-14.07 

dla 14 studentów projektu HEI-PLADI, w zakresie zadań Banku Nasion oraz metod  

rozmnażania roślin. Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z zadaniami ochrony 

różnorodności biologicznej roślin.  

Z powodu złego stanu zdrowotnego roślin na poletkach nie przygotowano 

ekspozycji starych odmian kolekcyjnych (w formie nasion, części wegetatywnych roślin, 

kwiatostanów, snopków itp.). 

Wykonawca uczestniczył w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących między 

innymi opracowania projektu programu ochrony roślinnych zasobów genowych, który 

będzie realizowany po 2020 roku. 

 

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 2 PW IHAR-OI/1.3/2017 z dnia 05.06.2017 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   Dr Wiesław Podyma 

Wykonawcy:   Mgr inż. Konrad Woliński, mgr inż. Małgorzata Paśnik, mgr  

    inż. Wiesław Łuczak, Ryszard Rawski, Krzysztof Szkopek,  

Włodzimierz Daszewski 

 
Sad pomologiczny historycznych odmian jabłoni Liczba obiektów 
Stan kolekcji historycznych odmian jabłoni 444(w tym unikalnych 

427) 
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Stan szkółki historycznych odmian jabłoni 650 
Liczba obiektów rozmnażanych w 2017 roku 60 
Liczba obiektów pozyskanych w 2017 roku 64 
Kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni  
Stan kriogenicznej kolekcji odmian jabłoni 207 
Liczba obiektów pozyskanych w 2017 roku 21 

 

a) sad pomologiczny historycznych odmian jabłoni 

W roku sprawozdawczym 2017 zaokulizowano lub przeszczepiono 75 odmian: 

- wyprawa na Łotwę i Estonię z 2016 roku – 28 odmian, 

- wyprawa na Żuławy (sierpień 2017) – 35 odmian, 

- otrzymane od osób prywatnych – 12 odmian. 

Zweryfikowano  tożsamość  21 odmian. Opisano według deskryptora UPOV 21 

obiektów, w tym 7 obiektów z kolekcji stałej i 14 obiektów z ekspedycji terenowej. 

W liście deskryptorów uwzględniono 24 cechy dotyczące owoców (wielkość i kształt 

owoców, kolor skórki, wielkość, typ i kolor rumieńca, wielkość żeber, typ kielicha, 

szerokość i głębokość zagłębienia kielichowego, grubość i długość szypułki, głębokość 

i szerokość zagłębienia  szypułkowego, grubość i tłustość skórki,  ordzawienie i wielkość 

przetchlinek, jędrność, barwę, konsystencję, soczystość i smak miąższu oraz typ komór 

nasiennych. Zamierzano wykonać obserwacje faz fenologicznych wybranych 32 odmian 

(początek wegetacji, początek, pełnia i koniec kwitnienia, intensywność kwitnienia, 

wielkość owocowania, intensywność owocowania oraz pora dojrzewania owoców). Ze 

względu na  dość silne przymrozki, które wystąpiły na początku maja prawie wszystkie 

kwiaty zmarzły, co nie pozwoliło na prowadzenie dalszych obserwacji. Jedynym 

punktem obserwacji jaki udało się przeprowadzić był początek wegetacji oraz początek 

kwitnienia u 5 odmian. Ze wstępnych obserwacji wynika, że najwcześniej rozpoczęły 

wegetację, bo już 31 marca następujące odmiany: Cellini, Lord Suffield, Suislepskie 

Czerwone, Krasa Reneta i Zemaičiu grritininis (Śmietankowe). Najpóźniej, bo 10 

kwietnia zaczęła wegetację odmiana ‘Gaskońskie Szkarłatne’  

Ekspedycje terenowe: Wyprawa  Żuławy – 21.08–25.08.2017. Zinwentaryzowano 

12 stanowisk w 8 miejscowościach (Jazowa, Orliniec, Żelichowo, Stobiec, Osłonka, 

Palczewo, Orłowo). Do kolekcji zebrano 35 odmian. Zinwentaryzowane znane odmiany 

jabłoni to: Kosztela, Reneta Szara Francuska, Oliwka Żółta, Ananas Berżenicki, 

Grochówka, Jonathan, Cesarz Wilhelm, Piękna z Herrnhut, Blutroter Gravensteiner, 
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Malinowa Oberlandzka, Kantówka Gdańska, Kronselska, Antonówka Zwykła, Boiken, 

Książe Albrecht Pruski, Galloway Pipping, Minister vo Hammerstein, Gaskońskie 

Szkarłatne, Glokenapfel, Pepina Parkera i Reneta Zuccalmaglio. Najczęściej występujące 

odmiany to: Oliwka Żółta (Papierówka), Cesarz Wilhelm, Kronselska i Blutroter 

Gravensteiner – odmiana bardzo charakterystyczna dla tego regionu. Odmiany 

najrzadziej spotykane w pojedynczych egzemplarzach to: Galloway Pipping, Gaskońskie 

Szkarłatne, Glockenapfel i Reneta Zuccalmaglio. W Elblągu, 22 sierpnia, spotkano się 

z Nadleśniczym Panem Mariuszem Potocznym. Poza wspólnym ustaleniem miejsc 

wartych odwiedzenia w okolicy w ramach ekspedycji, nakreślono plany rewitalizacji 

zlokalizowanej w otoczeniu siedziby Nadleśnictwa kolekcji historycznych odmian drzew 

owocowych, charakterystycznych dla regionu. Istniejący tam od kilkudziesięciu lat sad 

pokazowy, wymaga przebudowy obejmującej odmłodzenie drzew już rosnących, 

usunięcie zbędnych duplikatów oraz wprowadzenie nowych odmian dobranych wg. 

założonego na wstępie klucza. Przebudowana kolekcja będzie miała charakter 

edukacyjny, skierowany głównie do grup szkolnych odwiedzających siedzibę 

Nadleśnictwa oraz sadowników-amatorów chcących poszerzyć swój wybór odmian. 

Przyczyni się, zdaniem leśników do poszerzenia wiedzy i zwrócenia uwagi na temat 

ochrony starych odmian drzew owocowych wśród mieszkańców regionu. Wyprawa na 

teren północno-wschodniej Polski (Augustów, Suwałki, Sokółka, Koryciny) – 2.10-

7.10.2017. W czasie ekspedycji zinwentaryzowano13 stanowisk w  7 miejscowościach 

(Leszczewo, Bierwicha, Knyszewicze, Wojszki, Soce, Borowo i Stare Masiewo). Do 

kolekcji zebrano 17 odmian jabłoni. Zinwentaryzowane znane odmiany jabłoni to: 

Antonówka Zwykła, Papierówka, Grafsztynek Inflancki, Cukrówka Litewska, Kosztela, 

Malinowa Oberlandzka, Suislepskie, Kronselska, Glogierówka, Żeleźniak, Mc Intosh, 

Grochówka i Szara Reneta. Odmiany występujące najczęściej to: Antonówka Zwykła, 

Oliwka Żółta (Papierówka), Grafsztynek Inflancki i Glogierówka. Odmiany występujące 

bardzo rzadko to: Cukrówka Litewska, Malinowa Oberlandzka i Żeleźniak. 

W czasie tegorocznych ekspedycji zebrano w sumie 52 odmiany. 

Zinwentaryzowano 25 stanowisk w 15 miejscowościach.  

 

b) kolekcja kriogeniczna 
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W roku 2017 kriogeniczny bank genów historycznych odmian jabłoni w PAN 

Ogrodzie Botanicznym - CZRB w Powsinie wzbogacił się o 21 nowych odmian. W ten 

sposób kriogeniczny bank genów zamknął ten sezon stanem 207 dawnych odmian 

jabłoni. Jest ona efektywnym i pewnym sposobem ochrony tego gatunku, całkowicie 

izolując materiał roślinny od stresów środowiskowych oraz zmniejszając fizyczny 

rozmiar kolekcji i nakłady finansowe związane z jej obsługą. Korzyści te uzyskujemy 

ciągle jednak przy zachowaniu wysokiej wierności informacji genetycznej przez okres 

wielu lat [Mikuła, Rybczyński 2006]. Należy więc podkreślić, że kriogeniczny bank 

genów historycznych odmian jabłoni jest kolekcją w pełnym znaczeniu tego słowa, choć 

prowadzoną w sposób odmienny od tradycyjnego. Podobnie jak w poprzednich latach 

opierano się o sprawdzoną metodykę zbioru i zamrażania pąków [Tyler, Stushnoff 

1988a, 1988b]. Zdecydowano się również wzorem poprzedniego roku, by 

przeprowadzić okulizację w terminie lipcowym, polecanym w literaturze [Rejman i in. 

2002] i wykorzystywanym w praktyce szkółkarskiej. W okresie objętym sprawozdaniem 

dokonano zbioru jednorocznych pędów jabłoni zawierających pąki spoczynkowe. 

Miejscem pobrania zrazów był sad kolekcyjny Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

Zbioru materiału dokonano 23 stycznia. Terminowi zbioru towarzyszył korzystny 

przebieg temperatury, sprzyjający podtrzymaniu naturalnego spoczynku i zahartowaniu 

materiału. Pomimo tego zastosowano, podobnie jak w latach ubiegłych hartowanie 

pozbiorcze (indukcja tolerancji na zamarzanie). Pędy zebranych odmian inkubowano 

metodą „wazonową” w pożywce MS wzbogaconej 1M sacharozy, w komorze 

klimatycznej o stałej temperaturze -4oC przez 3 tygodnie. Po tym okresie pąki poddano 

standardowym procedurom przygotowania do zamrażania, tj. fragmentacji pędów 

na odcinki zawierające jeden pąk oraz ich odwadnianiu do wilgotności 30%. Tak 

przygotowany materiał roślinny zamrażano stopniowo do -40oC w pierwszym tygodniu 

lutego. Następnie, po 24 godzinach spędzonych w tej temperaturze pąki przenoszone 

były do banku genów i warunków gazowej fazy LN2 (-150oC). Pąki rozmrożono 11 lipca 

za pomocą 20 min. ogrzewania w łaźni wodnej o temperaturze 37oC. Następnie poddano 

je uwodnieniu, trwającemu tydzień, w wilgotnym torfie. 18 lipca przystąpiono do 

okulizacji pąków na podkładkach półkarłowych (M 26). Okulizowano tą samą metodą co 

w latach ubiegłych. 
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1.3.2)   Zadanie „Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”  

Umowa:   Nr 3 PW IHAR-OI/1.3/2017 z dnia 05.06.2017) 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:  dr Wiesław Podyma 

Wykonawcy:  dr inż. Marta Monder, techn. ogr. Małgorzata Górecka  

W kolekcji aktualnie rosną łącznie 202 róże historyczne. W okresie 

sprawozdawczym wykonano prace agrotechniczne - przeprowadzano stałe 

standardowe zabiegi pielęgnacyjne w kolekcji historycznych odmian róż oraz w szkółce: 

ręczne usuwanie chwastów; usuwanie podkładek u krzewów; podwiązywanie pędów 

róż pnących; podpieranie krzewów; cięcie zgodnie z przynależnością do grupy oraz 

cięcie sanitarne zaschniętych i chorych pędów; okrywanie krzewów kopczykami z ziemi 

i kory; osłaniania matami słomianymi i geowłókniną; prace sezonowe w szkółce polowej 

i pojemnikowej tj. porządkowanie, okrywanie roślin; przesadzanie i sadzenie krzewów 

róż, okulizacja, opieka nad okulantami. Przewieziono odmiany niezimujące w gruncie na 

okres zimowy do szklarni. Wykonano podpory stalowe, ustawiane w zależności od 

zapotrzebowania. Prowadzono II rok szkółki oraz założono szkółkę polową róż dla 

obiektów kolekcyjnych (I rok szkółki - termin okulizacji w lipcu) w celu uzupełniania 

ubytków (próba okulizacji latem odmian przechowywanych w szklarni przez okres 

zimowy). Róże historyczne w PAN OB CZRB rosną w kilku miejscach na terenie 

jednostki. W ramach programu wieloletniego został przygotowany plan zakładający 

przeniesienie części kolekcji w roku następnym na nowe miejsce. Krzewy na obecnych 

stanowiskach są już wieloletnie, i rosną w zbyt dużym zagęszczeniu. W okresie 

sprawozdawczym podjęto się  sprawdzenia tożsamości odmian, charakterystyki i oceny 

zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikację botaniczną. Opisano wg 

schematu 42 róże historyczne na podstawie dostępnej literatury. Wykonano obserwacje 

dotyczące podatności róż historycznych na porażenie przez najczęściej spotykane 

choroby i szkodniki (oceniono 27 taksonów), z czego na 9 obiektach nie zaobserwowano 

uszkodzeń powodowanych przez patogeny. Uzyskane wyniki pochodzą z obserwacji 

zatem wymagają weryfikacji w kolejnych latach. Liczne róże historyczne znano 

i uprawiano w czasach, kiedy środki ochrony roślin nie istniały lub charakteryzowały się 

niską skutecznością. Istnieje potencjalna możliwość wykorzystania w hodowli nowych 
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odmian naturalnej tolerancji na patogeny róż historycznych. Wykonano dokumentację 

fotograficzną dotyczącą obiektów z kolekcji na potrzeby centralnej bazy danych EGISET. 

Przygotowane dane paszportowe i waloryzacyjne mogą zostać przekazane do centralnej 

bazy danych EGISET. 

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

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

Jednostka wykonująca: Pracownia Struktury Roślin 

Okres realizacji:   2017 – 2018 

Do prac fitosocjologicznych przystąpiono w 2017 roku. Badania epifitów z grupy 

mszaków zostały przeprowadzone w miesiącach sierpień – listopad. Inwentaryzację 

porostów nadrzewnych występujących na objętych badaniami brekiniach rozpoczęto 

w październiku 2017. Ponieważ porosty utrzymują się na korze drzew długo po ich 

ścięciu, zbiór materiałów prowadzony jest sukcesywnie. Do tej pory przeanalizowano 

ok. 80% pni i koron zgromadzonych w magazynie w Krapkowicach. Badania 

prowadzono z uwzględnieniem wysokości oraz wystawy na kierunki geograficzne. 

W zebranym materiale do tej pory zidentyfikowano 15 taksonów porostów, w tym 14 

gatunków i jeden porost oznaczony do poziomu rodzaju. Większość z nich to porosty 

o mniej lub bardziej niepozornej plesze skorupiastej (10 gatunków); pozostałe to 

porosty drobnolistkowate (4 gatunki) i jeden gatunek listkowaty. W lichenobiocie 

zdecydowanie dominują porosty nitrofilne, co związane jest zapewne 

z zanieczyszczeniem powietrza i osadzaniem się na pniach rozmaitych związków azotu. 

Nie stwierdzono żadnych porostów krzaczkowatych i listkowatych (poza 

wszędobylskim, nitrofilnym złotorostem ściennym Xanthoria parietina). Stopień 

pokrycia pni przez poszczególne gatunki porostów waha się w granicach od 0,5 do 30 %, 

przy czym w większości przypadków osiąga wartości poniżej 1% (pojedyncze plechy). 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono także wstępną analizę 

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

struktury i cech przydatnych pod kątem badań dendrochronologicznych oraz 

dendroklimatycznych.  
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DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ (DUN) 

1. „Wspaniała różnorodność życia” – cykl wystaw przyrodniczych i sztuki 
o tematyce przyrodniczej 

       Osoby odpowiedzialne: prof. dr hab. Jerzy Puchalski,  

inż. Piotr Zakrzewski 

mgr Małgorzata Szymańczyk 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie od wielu lat zajmuje się popularyzacją 

zagadnień związanych z ochroną bioróżnorodności poprzez organizację wystaw 

o tematyce przyrodniczej oraz towarzyszących im wystaw sztuki o tematyce 

przyrodniczej lub inspirowanej przyrodą: malarstwa i rysunku, fotografii artystycznej, 

a także rzeźby. Organizowane są one w Dworku Fangora, Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Ekologicznej oraz w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym „Natura et 

Ars”. W 2017 roku, korzystając z przyznanego dofinansowania z Polskiej Akademii Nauk 

w zakresie DUN zorganizowano 11 wystaw przyrodniczych.  

W cyklu wystaw przyrodniczych zaprezentowano następujące wystawy: 

W okresie od 16 stycznia do 26 marca została zaprezentowana wystawa prac 

plastycznych uczniów Szkoły nr 340 w Warszawie im. Profesora Bogusława Molskiego, 

byłego dyrektora Ogrodu Botanicznego PAN pt. „Ptaki Świata”. Prace wyjątkowo 

kolorowe, na których widać, jak działa wyobraźnia młodego obserwatora przyrody 

w trakcie różnych sytuacji w życiu. Prace zostały wykonane przez uczniów na zajęciach 

z plastyki i ukazały przyrodę widzianą oczami dziecka. Zaprezentowano różne techniki 

wykonywania obrazów z wykorzystaniem ogólnodostępnych dla uczniów materiałów, 

takich jak kolorowy papier, plastelina, flamastry, klej, farby i kredki. Bardzo ładna 

wystawa, która inspiruje i pobudza wyobraźnię uczestników warsztatach 

przyrodniczych w Centrum Edukacji. 

W 2017 roku po raz pierwszy w powsińskim Ogrodzie odbył się Festiwal Kultury                          

i Przyrody Japońskiej pt. „Ogrodowy Miesiąc Japonii” w miesiącach kwiecień-maj, tj. 

w okresie kwitnienia wiśni japońskiej Sakura. Honorowy patronat nad obchodami objął 

Ambasador Japonii   w Polsce. W ramach tego festiwalu obyły się trzy wystawy związane 

z Japonią.  

W dniach od 1 kwietnia do 7 maja miała miejsce wystawa fotografii Stanisława 

Roszkowskiego pt. „Sakura i nie tylko – Japonia w kwiatach wiśni". Na wystawie 
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zaprezentowano prace wykonane podczas ostatniej podróży autora do Japonii. 19 

fotografii przedstawiono w  formacie 40 x 50 cm i 25 fotografii w formacie 50x70 cm 

w Galerii Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. 

Od 6 kwietnia do 3 maja w Dworku Fangora była prezentowana wystawa 

fotografii Ludmiły Kot i Romualda Zabielskiego pt. „Japonia na nowo – po raz pierwszy 

odkryta”. Romuald Zabielski jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkiem korespondentem PAN. 

Zafascynowana Japonią Ludmiła Kot namówiła profesora Zabielskiego do wspólnego 

przygotowania wystawy i wydania książki – albumu o tym niezwykłym kraju pt. 

„Japonia na nowo – po raz pierwszy odkryta”, która była prezentowana w trakcie 

wystawy. Na wystawie zostało zaprezentowanych 58 fotografii ilustrujących Kraj 

Kwitnącej Wiśni. Prezentowane zdjęcia ukazywały przyrodę tego kraju, osiągnięcia 

cywilizacyjne i ciekawe zjawiska kulturowe. Tematyka wystawy obejmowała zdjęcia 

reportażowe i krajobrazy. Autorzy zafascynowani Japonią ukazali różnorodność 

i niezliczone kontrasty, w których przenikają się nowoczesne budowle z nastrojowymi 

świątyniami i warownymi zamkami. Po zakończeniu wystawy w Ogrodzie Botanicznym 

w Powsinie wystawa była prezentowana w Olsztyńskiej Galerii Sztuki, w Centrum 

Konferencyjnym PAN w Jabłonnie i w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 

Nenckiego PAN w Warszawie.  

Trzecią wystawą w ramach Miesiąca Japońskiego była wystawa drobiu rasowego 

„Kury Świata 2017” przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Hodowców Drobiu 

Rasowego Czubatka Polska. W Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Natura et Ars 

odbyła się wystawa kur rasowych „Najpiękniejsze kury świata”. W dniu uroczystego 

otwarcia wystawy nastąpiła prezentacja żywych zwierząt oraz wręczenie nagród 

hodowcom. Japonia jest krajem o bogatych tradycjach hodowli kur ozdobnych, 

większość prezentowanych na wystawie ras wyhodowano w Japonii. Ekspozycja 

zgromadziła ponad 30 wystawców, którzy zaprezentowali 430 kur około 40 ras, głównie 

japońskich i polskich. Poza kurami ozdobnymi na wystawie zaprezentowano około 30 

zdjęć sztuk kogutów i kur ozdobnych na tle panoram parków japońskich (zdjęcia 

autorstwa Stanisława Roszkowskiego). Wydarzenie było niezwykle żywo komentowane 

w mediach. Wystawę zwiedziło kilka tysięcy osób.  
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W dniu 13 czerwca na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie 

została otwarta plenerowa wystawa pt. Maria Skłodowska-Curie prezentowana przez 

ponad trzy miesiące w głównej alei Ogrodu. Wystawę w formie 17 plansz przygotował 

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wspólnie z Polskim 

Towarzystwem Chemicznym. Wystawa ta odbyła się w ramach obchodów 150-lecia 

narodzin uczonej organizowanych przez Polską Akademię Nauk i Polskie Towarzystwo 

Chemiczne. W ramach tych obchodów z udziałem prezesa i wiceprezesów Polskiej 

Akademii Nauk została otwarta w Ogrodzie pamiątkowa aleja nazwana imieniem Marii 

Skłodowskiej-Curie. Była ona utworzona w 1998 roku z okazji obchodów setnej rocznicy 

odkrycia radu i polonu. Obchodom towarzyszyło posadzenie pamiątkowych buków m.in. 

przez dziewięciu laureatów Nagrody Nobla przybyłych na tę uroczystość. 

W dniach od 26 maja do 28 czerwca odbyła się pośmiertna wystawa fotografii 

Szymona Barny pt. „Jabłonie, kwitnące jabłonie”. Szymon Barna urodził się w 1940 r. 

w Złockim. Był geodetą, absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz 

Podyplomowego Studium Fotografii Naukowej i Technicznej przy Uniwersytecie 

Warszawskim, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu 

Warszawskim.  Zmarł nagle 14 września 2016 r. Zajmował się fotografią artystyczną 

będącą dopełnieniem jego pasji geograficznych. Wystawa prezentowała fotografie  

wykonane przez niego na terenie kolekcji historycznych odmian jabłoni Ogrodu 

Botanicznego w Powsinie. Odwiedzający wystawę mieli możliwość obejrzenia 

różnorodności barw i ich piękna. Zaprezentowano 35 fotografii w formacie 40 x 50 cm. 

Poprzednia wystawa zmarłego autora pt. „W magnoliowym gaju” była prezentowana na 

przełomie kwietnia i maja w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi. 

W dniach od 13 maja do 28 czerwca odbyła się wystawa pt. „W obiektywie 

Profesora Romana Kobendzy” przygotowana przez Kampinoski Park Narodowy. Na 

wystawie przedstawiono pochodzące z PAN Archiwum 44 zdjęcia wykonane przez 

Kampinoski Park Narodowy, w tym wiele historycznych dzieł KPN z okresu 

międzywojennego. Roman Kobendza był głównym  inicjatorem utworzenia 

Kampinoskiego Parku Narodowego, a także Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

W okresie od 13 maja do 28 czerwca miała miejsce ekspozycja prawie 80 

fotografii o formacie 150 x 100 cm w formie wystawy plenerowej przygotowana 

i udostępniona przez Śląski Ogród Botaniczny pt. „Tajemniczy Świat Owadów”. Autorami 
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prac byli bardziej i mniej znani fotografowie przyrody m.in. Arkadiusz Dubaj, Mirosława 

Klęczek-Kasperczyk, Bogusława Jankowska, Mirosław Wąsiński. Wystawa cieszyła się 

sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających.  

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego została 

udostępniona nasza poprzednia ekspozycja pt. „Ogrody Świata” – wystawa fotografii 

roślin i ogrodów. Zdjęcia wykonano w formacie 150 cm x 100 cm. 

Autorem kolejnej wystawy pt. „Więcej oczarowania naturą” był Wojciech 

Noworyta, który zajmuje się fotografią od 1980 roku. Podczas wystawy, która była 

prezentowana w dniach od 1 do 30 lipca, pokazano 60 zjawiskowych fotografii 

przyrody. W swojej kolekcji Wojciech Noworyta ma ponad 50 tysięcy zdjęć, w tym 

Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, ogrodów i parków Warszawy oraz Iraku, gdzie 

pracował.  

Kolejna wystawa, przygotowana wspólnie z Polskim Towarzystwem 

Mykologicznym, była prezentowana w dniach od 1 lipca do 27 sierpnia „Grzyby – 

mistrzowskie formy natury”. umożliwiała poznanie różnorodności świata grzybów, 

które stanowią oddzielne królestwo obok roślin i zwierząt. Wystawa składała się z 80 

dużych plansz dibondowych w formacie 150 x 100 cm. 

Wystawę fotografii Edwarda Warownego pt. „Natura w deszczu” można było 

zwiedzać od 4 do 29 sierpnia. Na wystawie zaprezentowano 20 barwnych fotografii 

w formacie 90 x 60 cm wykonanych głównie w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, 

w rzadko wykorzystywanych do fotografii warunkach – w czasie padającego deszczu 

oraz po opadach, co dawało wspaniałe efekty estetyczne. 

W dniach od 2 do 27 września miała miejsce wystawa fotografii przygotowana 

przez Tomasza Ogrodowczyka  pt. „Werki Włodzimierza Puchalskiego”. Pomysłodawca 

wystawy T. Ogrodowczyk, tak jak jego mentor Włodzimierz Puchalski, jest 

przyrodnikiem, fotografem i filmowcem. Na wystawie udostępniono 36 prac znanego 

przyrodnika, dotychczas nie prezentowanych lub mało znanych. 

Ponadto w trzech miejscach wystawienniczych w PAN Ogrodzie Botanicznym – 

CZRB w Powsinie zaprezentowano wystawy sztuki o tematyce przyrodniczej lub też 

inspirowanych przyrodą. Były one zawsze organizowane w cyklach miesięcznych, 

a finansowane przez autorów lub ich sponsorów oraz ze środków własnych PAN OB-

CZRB pochodzących z przychodów ze zwiedzania. W 2017 roku były to: wystawa 
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malarstwa Adama Kunikowskiego pt. „Nostalgicznie”; Ewy Chełmeckiej pt. „Puls 

Natury”; wystawa Katarzyny i Mariusza Kałdowskich pt. „Pejzaże pięknem malowane”; 

wystawa Wiesławy Czarneckiej-Koźlik pt. „Ogrody namiętności”; wystawa Reginy 

Balinow pt. „Moje wspomnienia z wakacji – pejzaż ojczysty i nie tylko”; wystawa 

Andrzeja Świdy pt. „Malarskie spotkania z polską przyrodą”; wystawa Anny Foryckiej-

Putiatyckiej pt. „Sztuka Ogrodów”; wystawa Janusza Dziurawca pt. „Barwy miasta”; 

wystawa malarstwa Magdaleny Zawadzkiej pt. „Tajemnice Amazonii” oraz wystawa 

współczesnego malarstwa polskiego i ukraińskiego ze zbiorów galerii Blue-S. 

 
Prezentowane wystawy odwiedziło łącznie około 65 tys. osób. 

2. „Popularyzacja działalności PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie 

w zakresie gromadzenia kolekcji  roślinnych poprzez udostępnianie do 

zwiedzania publicznego ekspozycji roślinnych, wydanie materiałów 

informacyjnych i udział w imprezach promujących naukę” 

     Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Wiesław Gawryś 

mgr Małgorzata Szymańczyk 

Kolekcje roślinne w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB zgromadzone są na 

powierzchni około 30 ha w tym 2 tys. m2 szklarni. Zgromadzono w nich ponad 8 tys. 

taksonów (gatunków i odmian) roślin pogrupowanych na następujące ekspozycje: 

Kolekcja flory polskiej,  Kolekcja ozdobnych roślin drzewiastych, Kolekcja wieloletnich, 

zielnych gatunków roślin ozdobnych, Kolekcja roślin cebulowych i kłączowych, 

Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż, Kolekcja roślin sadowniczych, Kolekcja 

roślin warzywnych, Kolekcja roślin leczniczych i przyprawowych i Kolekcja roślin 

tropikalnych i subtropikalnych. Wszystkie zgromadzone w kolekcjach taksony posiadają 

etykiety zawierające ich nazwę i występowanie. Taka informacja jest niezbędna 

i stanowi duże ułatwienie dla zwiedzających, którzy dzięki temu mają informację z jakim 

gatunkiem lub odmianą mają do czynienia. Każdego roku konieczne jest uzupełnianie 

etykiet zarówno dla nowo wysadzanych roślin, jak i dla tych, które już w kolekcjach 

rosną, a ich etykiety uległy zniszczeniu. W roku 2017 uzupełniono i wymieniono 500 

sztuk etykiet, które tradycyjnie już grawerowane są na anodowanej blasze aluminiowej. 
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Wykonano także trzy duże tablice z aktualnym planem Ogrodu oraz trzy tablice 

z umieszczonym na nich regulaminem dla zwiedzających.  

Ogród Botaniczny w Powsinie każdego roku odwiedza około 90 tysięcy osób. Dla 

ułatwienia jego zwiedzania koniecznym stało się wydanie nowej wersji planu Ogrodu 

uwzględniającego zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach. Plan ogrodu został wydany 

w nakładzie 3000 egzemplarzy. Jedną z najbardziej wartościowych i znanych kolekcji 

Ogrodu jest kolekcja magnolii. Aby przybliżyć zwiedzającym tę kolekcję wydaliśmy 

w nakładzie 1000 egzemplarzy folder o magnoliach zgromadzonych w naszej kolekcji. 

Folder ten wydany w formacie A5 liczy 47 stron i jest bardzo bogato ilustrowany. Do 

folderu dołączona jest także mapka z zaznaczeniem, w którym miejscu Ogrodu można 

opisany takson znaleźć. W Ogrodzie znajduje się także Narodowa Kolekcja Odmian 

Uprawnych Róż licząca aktualnie ponad 900 taksonów. Aby bardziej rozpropagować 

naszą kolekcję, opracowaliśmy publikację pt. „Róże Azji i ich potomkowie w PAN 

Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”. 

Biuletyn ten liczący 124 strony formacie 21×21 cm został wydany w nakładzie 1000 

egzemplarzy. W biuletynie opisano 43 azjatyckie gatunki i ich odmiany zgromadzone 

w naszej kolekcji. Biuletyn jest bogato ilustrowany, każdemu taksonowi towarzyszą co 

najmniej dwa zdjęcia ukazujące piękno róż. 

Zdjęcia najciekawszych odmian róż wraz z ich opisem znalazły się także w 13-

kartkowym kalendarzu na rok 2018 o formacie 30 × 42 cm, wydanym w nakładzie 300 

egzemplarzy. 

W celach edukacyjnych wydano serię pocztówek pt. „Dyskretny urok roślin”. Na 

6 pocztówkach ukazano różne cechy morfologiczne roślin. Pierwsza pocztówka 

przedstawia liście pojedyncze i złożone, druga – liście wcinane, trzecia – owoce soczyste, 

czwarta – owoce suche, piąta – charakterystyczne kształty kwiatów. Na szóstej 

pocztówce przedstawiono zagadnienie symetrii kwiatów. Na każdej pocztówce 

pokazane są przykładowe zdjęcia, a także krótki opis zagadnienia. Każda z pocztówek 

o formacie 21×15 cm została wydana w nakładzie 1 tys. 

Ogród wziął także udział w Pikniku Naukowym w Olsztynie zorganizowanym 

przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Kultury, którego tematem było „Zdrowie”. Oceniamy, że nasze stoisko 

odwiedziło około 1000 osób. Wzięliśmy także udział w festynie zorganizowanym na 
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Polu Mokotowskim w Warszawie z okazji „Dnia Ziemi” pod hasłem „W Kierunku 

Natury”, który odbył się 4 czerwca a jego organizatorem była Fundacja Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Warszawie. Nasze stoisko odwiedziło 800 osób. 

Jesienią 2017 roku uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki. Na terenie Ogrodu 

Botanicznego odbyły się trzy wykłady, cztery warsztaty dla dzieci połączone 

z konkursami botanicznymi, a także zwiedzanie kolekcji starych odmian jabłoni oraz 

banku nasion. W ramach współpracy z Zakładem Działalności Pomocniczej w Pałacu 

Staszica zaprezentowaliśmy wykład na temat roślin owadożernych. Uczestniczyliśmy 

także w Festiwalu Nauki w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, gdzie 

eksponowaliśmy odmiany i gatunki roślin ozdobnych z naszych kolekcji. Oceniamy, że 

podczas Festiwalu na naszych imprezach gościliśmy około 500 osób. Ogród posiada 

także stronę WWW prowadzoną w wersji polsko- i angielskojęzycznej. Obecnie nasza 

strona jest bardzo nowoczesna i chętnie odwiedzana. Liczba wejść na stronę WWW 

wyniosła blisko 288 tys. i była większa o ponad 50 tys. niż w ubiegłym roku. Ogród od 

kilku lat jest obecny także na Facebooku, gdzie na bieżąco podajemy informacje 

o wydarzeniach w naszym Ogrodzie, a liczba wejść przekroczyła 576 tys. Od marca 2017 

roku Ogród jest obecny również na Instagramie, od czerwca na Twitterze, a od początku 

listopada zaczęliśmy prowadzić bloga przyrodniczego. 

 
Liczba zwiedzających Ogród: 90825 osób, w tym 7085 osób w 215 grupach 

zorganizowanych. 

Liczba taksonów zgromadzonych w kolekcjach: ponad 8 tys. 

Liczba wejść na naszą stronę WWW: 288 tys. 

Liczba wejść na Facebook: 576 tys. 

Liczba osób uczestniczących w Piknikach Naukowych i Festiwalu Nauki:  ok. 2300 osób 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-
EKOLOGICZNEJ 
Osoba odpowiedzialna: inż. Piotr Zakrzewski 

Wykonawcy:   Maciej Jabłoński,  

Iwona Saporowska,  

mgr inż. Katarzyna Stolarzewicz,  

mgr Małgorzata Szymańczyk 
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Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie działalność 

edukacyjną realizuje poprzez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, którego 

celem jest propagowanie wiedzy z zakresu biologii, botaniki, ekologii i ogrodnictwa. 

W Centrum prowadzone są zajęcia lekcyjne, warsztaty tematyczne oraz wystawy 

o tematyce przyrodniczej. 

W dniach od 10 stycznia 2017 do 18 grudnia 2017 odbyło się 296 warsztatów 

przyrodniczych, w których wzięło udział 6767 osób, w tym 544 opiekunów. Byli 

to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z nauczycielami, oraz 

dzieci w wieku przedszkolnym z opiekunami i inne osoby towarzyszące. Zrealizowano 

191 warsztatów dla szkół podstawowych – w tym 5 warsztatów wyjazdowych i 26 

warsztatów lato w mieście, 48 warsztatów dla gimnazjów, 29 warsztatów dla liceum  

i 28 warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Podczas warsztatów przyrodniczych w CEPE w 2017 roku zrealizowano 

następujące tematy: „Bioindykacja” – 3; „Mszaki i paprotniki” – 8, „Grzyby” – 11, „Banki 

Genów” – 10, „Różnorodność świata roślin” – 101, „Komórki i tkanki roślinne” – 5, 

„Drzewa naszych lasów” – 33, „Co kryje się w kropli wody” – 43, „Przebudzenie 

wiosenne” – 37, „Barwy jesieni – 29, „Rośliny egzotyczne” – 6, „Świąteczna botanika” – 

10, „Rośliny egzotyczne” – 265, „Wycieczka dendrologiczna” – 42, „Wiosna w Ogrodzie – 

84, „Lato w Ogrodzie” – 36, „Jesień w Ogrodzie” – 72, „Zima w Ogrodzie” – 6, „Bank 

nasion” – 10, „Oczyszczalnia ścieków” – 2, Warsztaty odbywają się zarówno 

w laboratorium, jak i na terenie ogrodu. Po multimedialnej prezentacji tematyki zajęć 

uczestnicy mają możliwość czynnego udziału w przygotowywaniu różnego rodzaju 

preparatów, opisywaniu ich, szkicowaniu, uzyskują też natychmiastową odpowiedź na 

interesujące ich zagadnienia. Następnie zajęcia kontynuowane są w terenie, tam 

młodzież konfrontuje uzyskane wcześniej informacje z praktyką tworzenia kolekcji dla 

zachowania bioróżnorodności świata roślin. Tematyka zajęć w większości warsztatów 

uzgadniana jest wcześniej z nauczycielami przedmiotów związanych z biologią, 

botaniką, ekologią i ochroną środowiska w celu pogłębienia wiedzy w określonej 

dziedzinie. 
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WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

1. Współpraca bezpośrednia 

 

Australia 

Diversity Arrays Technology Pty Ltd, Australia. Współpraca w zakresie 

genotypowania warzuchy polskiej. Najważniejsze efekty: Wygenerowano ponad 10000 

markerów DArTSeq, które wykorzystano do scharakteryzowania struktury populacji 

in situ i ex situ. Osoby współpracujące: Anna Rucińska. 

 

Hiszpania 

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo", Gran Canaria, Hiszpania. Współpraca 

w zakresie badań anatomicznych drewna i korzeni powietrznych Dracaena spp. W 2017 

roku efektem współpracy jest jedno doniesienie konferencyjne. Ponadto na terenie 

Jardín Botánico Canario prowadzone są badania w ramach grantu NCN Miniatura 

2017/01/X/NZ8/00533. Osoby współpracujące: Aguedo Marrero, Pedro Monroy-Ruiz, 

Juli Caujape-Castells, Joanna Jura-Morawiec. 

 

Wielka Brytania 

Królewski Ogród Botaniczny Kew, Wielka Brytania. Współpraca w zakresie badań 

ziaren pyłku Dracaena spp. W przygotowaniu publikacja zespołowa: Klimko M., Jura-

Morawiec J., Wiland-Szymańska J., Wilkin P. "Pollen morphology of selected species of 

the genus Chrysodracon and Dracaena, and its systematic implication". Osoby 

współpracujące: Paul Wilkin, Joanna Jura-Morawiec. 

 

Czechy 

Uniwersytet w Hradec Kralove, Republika Czeska. Współpraca w zakresie 

genetyki populacyjnej i biologii konserwatorskiej dzwonecznika wonnego, lipiennika 

Loesela, rdestnicy wydłużonej oraz innych gatunków roślin. Najważniejsze efekty: 

wspólna publikacja z „listy filadelfijskiej”, wymiana materiału biologicznego i studentów. 

Osoby współpracujące: Jerzy Puchalski, Anna Rucińska, Adam Kapler, Maciej Niemczyk. 

Wspólne publikacje. Wspólne szkolenie studentów. 



 

63 

 

 

Uniwersytet w Ołomuńcu, Republika Czeska. Współpraca w zakresie genetyki 

populacyjnej i biologii konserwatorskiej dzwonecznika wonnego, dzwonka 

szczeciniastego oraz innych gatunków roślin. Najważniejsze efekty: wspólna publikacja 

z „listy filadelfijskiej”, wymiana materiału biologicznego i studentów. Osoby 

współpracujące: Jerzy Puchalski, Anna Rucińska, Adam Kapler, Maciej Niemczyk. 

Wspólne publikacje. Wspólne szkolenie studentów. 

2. Kontakty zagraniczne placówki w 2017 roku: 

 Wyjazdy   

Bułgaria   -  uczestnictwo w posiedzeniu European Botanic Garden 

Consortium w Warnie - Bałcznik (prof. dr hab. Jerzy 

Puchalski) 

Ukraina  - wyjazd na konferencję PLANTA EUROPA “Save Plants for 

Earth’s Future” Kyiv - Ukraine (prof. dr hab. Jerzy Puchalski, 

mgr Adam Kapler, mgr Maciej Niemczyk) 

Francja  -  wyjazd na konferencję VII International Symposium on Rose  

Research and Cultivation ISHS w Anger (dr inż. Marta 

Monder) 

Węgry   - uczestnictwo w  posiedzeniu European Botanic Garden 

Consortium oraz konferencję EastCentGard III 

w Budapeszcie (prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr Paweł Kojs, 

dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw.) 

Włochy  - udział w spotkaniu organizacyjnym projektu Erasmus+HEI- 

PLADI w Cagliari (dr Wiesław Podyma, mgr Maciej 

Niedzielski) 

Hiszpania  -  wyjazd badawczy w ramach projektu NCN MINIATURA  

(dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. nadzw.) 

Tadżykistan  -  wyjazd badawczy (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw.) 

Kirgistan   - wyjazd badawczy (dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw.) 

Holandia  - wyjazd badawczy do zielnika w Leidzie (dr hab. Arkadiusz  

Nowak, prof. nadzw.) 
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 Przyjazdy  

Taiwan - delegacji uczonych z Taiwanu (9 osób), uczestników  

konferencji organizowanej przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. 

Białoruś  - pobyt studentów z Międzynarodowego Państwowego  

Instytutu Ekologicznego im. A. D. Sacharowa, Białoruskiego 

Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. 

3. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi placówka współpracowała w 2017 
roku 

- Narodowe Centrum Zachowania Zasobów Genowych Departamentu  

Rolnictwa USA w Fort Collins (USA) 

- Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) 

w Gatersleben (Niemcy) 

- Diversity Arrays Technology Pty Ltd, University of Canberra, Kirinari st. Bruce 

ACT 2617 (Australia) 

- Jardin Botanico ‘Viera et Clavijo’, Las Palmas, Gran Canaria (Hiszpania) 

- Królewski Ogród Botaniczny Kew (Wielka Brytania) 

- Katedra Biologii Wydziału Przyrodoznawstwa Uniwersytetu w Hradec Kralowe 

(Czechy) 

- Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)  

- Centralny Ogród Botaniczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku 

(Białoruś) 

- Centralny Ogród Botaniczny Białoruskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii 

Eksperymentalnej BAN (Białoruś) 

- Miedzynarodowy Instytut Batesona w Sztokholmie – pośrednio, poprzez 

Narodową Grupę Batesona w Polsce. 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  
 

W 2016 roku PAN Ogród Botaniczny – CZRB współpracował z licznymi: ogrodami 

botanicznymi, arboretami i ogrodami dendrologicznymi w kraju,  wyższymi uczelniami, 

Narodową Grupą Batesona w Polsce. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB 
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w Powsinie 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”: jest to najstarsza i najważniejsza organizacja koordynująca 

całokształt działalności polskich ogrodów botanicznych w skali ogólnopolskiej, 

upoważniona również 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). Zrzesza 38 jednostek tworząc tzw. krajową sieć 

ogrodów. Jest to stowarzyszenie rejestrowe, które inicjuje i podejmuje wspólne badania 

naukowe, monitoruje uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, 

tworzy regionalne banki nasion, planuje wspólną strategię rozwoju; przygotowuje 

programy dydaktyczne i edukacyjne. Podejmuje również  działania interwencyjne dla 

obrony interesów ogrodów botanicznych oraz ochrony zasobów przyrodniczych (więcej 

informacji o działalności stowarzyszenia dostępne jest pod linkiem: www.robia.pl). 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

 
Krajowe i/lub zagraniczne ośrodki naukowych, 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; 

 Wydziału Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, kierunek: ochrona środowiska; 

 Uniwersytet Opolski. 

I. Prowadzenie prac doktorskich i magisterskich: 

 

dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska jako opiekun prac magisterskich 

a) zrealizowanych: 
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 Archciński Piotr, Zmiany w stanie zdrowotnym i składzie chemicznym liści drzew 

ulicznych Tilia ‘Euchlora’ w latach 1996-2015, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW 

w Warszawie 

b) w trakcie realizacji : 

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

do nasadzeń miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem stresu spowodowanego 

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

 Rojek Kamil, 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 pt. „Ekologia, biologia konserwatorska i zmienność populacyjna 

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

warunkach środowiska na północno-zachodnich krańcach zasięgu” 

 

dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. jako promotor pracy doktorskiej 

 mgr Małgorzata Grzyb. Tytuł rozprawy doktorskiej „Cytomorfologiczne 

i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw embriogenicznej kompetencji 

eksplantatów paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.”. Przewód doktorski 

otwarty 28.10.2016r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. 

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

 
dr inż. Marta Monder 

20 kwiecień 2017 – zajęcia terenowe ,,Rozmnażanie wegetatywne roślin” 

przeprowadzone dla studentów Wydziału Leśnego SGGW (Samodzielny Zakład Botaniki 

Leśnej, Prof. dr hab. Jacek Zakrzewski). Tematyka zajęć:  rośliny drzewiaste. Liczba 

godzin: 3 godz. Liczba osób: ok. 20 studentów. We współpracy ze Śląskim OB. 

 

mgr inż. Maciej Niemczyk 
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3-4 lipiec 2017 – praktyki dla studentów Międzynarodowego Państwowego Instytutu 

Ekologii im. A.D. Saharowa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. 

Tematyka zajęć: metody zabezpieczania i długoterminowego przechowywania 

materiału w banku nasion. Liczba godzin: 12 godz. Liczba osób: 6 uczestników. 

 

10-15 lipiec 2017 – kurs “Ex-situ plant conservation” Practical Activities, PAN Ogród 

Botaniczny – CZRB w Powsinie, 14 osób,  45h – kurs realizowany w ramach projektu 

Hei-Pladi dla studentów z Włoch i Bułgarii. Celem było zapoznanie uczestników 

z procedurami oraz metodami wykorzystywanymi w banku nasion przy zabezpieczaniu 

zagrożonych gatunków. 

 

mgr inż. Konrad Woliński 

26 czerwiec – 5 lipiec 2017 – praktyki dla studentów Międzynarodowego Państwowego 

Instytutu Ekologii im. A.D. Saharowa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego 

w Mińsku. Tematyka zajęć: idea funkcjonowanie i prowadzenia banku genów, kolekcje 

ex situ roślin zagrożonych i użytkowych, ćwiczenia laboratoryjne związane z oceną 

żywotności nasion, techniki przechowywania nasion. Liczba godzin: 36 godz. Liczba 

osób: 7 uczestników. 

 

11-15 lipiec 2017 – zajęcia dla studentów projektu HEI-PLADI w ramach programu 

‘ERASMUS+’. Uniwersytet w Molise (Włochy), Uniwersytet w Cagliari (Włochy), 

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria). PAN Ogród Botaniczny – 

CZRB w Powsinie. Tematyka zajęć: ochrona ex situ gatunków zagrożonych: 

przygotowanie i ocena próbki nasion, techniki oceny żywotności, pakowanie 

i długotrwałe przetrzymywanie nasion w różnych warunkach termicznych; zapoznanie 

z organizacją i funkcjonowaniem ogrodu botanicznego jako instytucji ochrony przyrody. 

Liczba godzin: 45 godz. Liczba osób: 14 uczestników. 

 

mgr Adam Kapler 

16 maj 2017 – wykład dla studentów AWF „Ekologia roślin” z Warszawy miejsce: 

Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie. Tematyka: zasady funkcjonowania 

i zasoby Banku Nasion, mechanizmy zapylania a właściwości alergizujące roślin 
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naczyniowych; gatunki niebezpieczne dla ludzi; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 4,5 godz. 

Liczba osób: 3 grupy. 

 

30 maj 2017 – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów WB UW „Botanika 

konserwatorska” z Warszawy miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe 

i szklarnie. Tematyka: 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; liczba i wielkość bankowanych nasion jako wypadkowa 

alokacji zasobów, pogody, presji roślinożerców i metodyki zbioru; 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. Liczba godzin: 3 godz. Liczba osób: 1 grupa. 

 

28 czerwiec 2017 – sesja terenowa dla studentów Uniw. Im Sacharowa oraz ich 

opiekuna naukowego, pana prof. Buśki miejsce: szklarnia „Zielony Raj”, KFP, byliniarnia, 

Rozarium. Tematyka: rośliny ozdobne, lecznicze i jadalne klimatu zwrotnikowego 

i równikowego; rola roślin w hinduizmie i buddyzmie tantrycznym, rośliny owadożerne 

jako gatunki ozdobne i obiekt zainteresowania kolekcjonerów, szata roślinna gór Europy 

Środkowej oraz wyzwaniu towarzyszące utrzymaniu gatunków alpejskich na Niżu, 

Narodowa Kolekcja Róż, lilie odmian eurozjatyckich. Liczba godzin: 3 godz. Liczba osób: 

3 grupy po 8 osób. 

 

12 październik 2017 – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów WB UW 

„Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej” z Warszawy miejsce: Pracownia 

Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie. Tematami były: zasady funkcjonowania 

i zasoby Banku Nasion, mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; kiełkowanie 

i starzenie się nasion w warunkach kontrolowanych; wykorzystanie zasobów banku do 

reintrodukcji/wzmocnienia populacji naturalnych; zróżnicowanie genetyczne 
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w populacji endemitów i reliktów Polski, w tym form apomiktycznych i dwupiennych; 

gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni 

np.: Adenophora liliifolia, Erysimum pieninicum, Taraxacum pieninicum, Dictamnus albus, 

Cladium mariscus etc. Liczba godzin: 2 godz. Liczba osób: 1 grupa. 

  

12 październik 2017 – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów Wydziału Biologii 

i Rolnictwa SGGW „Biologiczne podstawy rolnictwa” z Warszawy. Miejsce: Pracownia 

Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie. Tematami były: zasady funkcjonowania 

i zasoby Banku Nasion, udomowienie roślin, ośrodki domestykacji Wawiłowa, zasoby 

zdeponowane w banku genów, polowej kolekcji warzyw i sadzie pomologicznym, 

spoczynek nasion r. uprawnych, chwastów i pąków drzew; kiełkowanie i starzenie się 

nasion w warunkach kontrolowanych; dzicy krewni (crops wild relatives); formy 

lokalne, historyczne odmiany jako dawcy genów odporności dla nowoczesnych odmian 

roślin uprawnych; zapomniane formy uprawne (lost crops) etc. Liczba godzin: 1 godz. 

Liczba osób: 1 grupa. 

 

13 październik 2017 – wykład dla studentów Wydziału Nauki o Zwierzętach SGGW. 

Miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnia. Tematem były zasady 

funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, udomowienie roślin, ośrodki domestykacji 

Wawiłowa, zasoby zdeponowane w banku genów, polowej kolekcji warzyw i sadzie 

pomologicznym, spoczynek nasion r. uprawnych, chwastów i pąków drzew; kiełkowanie 

i starzenie się nasion w warunkach kontrolowanych; dzicy krewni (crops wild relatives); 

gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni 

Liczba godzin: 2x 0,5 godz. (po ok. 30 osób każda) 

 

23 październik 2017 – wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów Uniwersytetu 

Opolskiego miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie. Tematem 

były zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki 

chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba 

godzin: 1x 1 godz. (5 osób każda) 
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III.  Wykłady inne, poza zajęciami ze studentami  

 

dr Marta Monder 

13 styczeń 2017 – wykład ,,Ogrody testowe i konkursy nowych odmian róż w Baden 

Baden i Saverne”. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie. 

Tematyka: róże. Liczba godzin: 2 godz. Liczba osób: 15 osob. 

 
13 styczeń 2017 – wykład ,,Rozaria, ogrody testowe i konkursy nowych odmian róż 

w Baden Baden i Saverne”.  Zespół Ogrodniczy LUTW, Oddział w Lublinie. Tematyka: 

róże Liczba godzin: 1,5 godz. Liczba osób: 20 osob. 

 
13 styczeń 2017 – wykład ,,Nowe odmiany róż ogrodowych”. Zespół Ogrodniczy LUTW, 

Oddział w Lublinie. Tematyka: róże. Liczba godzin: 1,5 godz. Liczba osób: 20 osób. 

 
1 kwiecień 2017 –,,Róże angielskie i ich cięcie”, wykład terenowy. Ogród Botaniczny 

CZRB PAN; ponad 70 osób, 2 h. (w ramach zadania nr 1.3 PW IHAR-IO). 

 

1 kwiecień 2017 – ,,Cięcie róż historycznych i angielskich”, prelekcja, Ogród Botaniczny 

CZRB PAN; ponad 70 osób,  1 h (w ramach zadania nr 1.3 PW IHAR-IO). 

 

10 kwiecień 2017 – Szkolenie dla przewodników: róże, pomologia, szklarnia, byliniarnia 

i egzamin. Ogród Botaniczny CZRB PAN. Liczba uczestników 5 osób. Czas 2 h, plus 

egzamin (2 terminy). 

 

3 czerwiec 2017 – ,,Pojemniki w produkcji roślinnej”, opracowanie prezentacji 

dotyczącej rynku szkółkarskiego i zaprezentowanie jej podczas warsztatów. Don-Kwiat 

Grzegorz Smołecki i KABO & PYDO design studio Tomasz Pydo. Tematyka: szkółkarstwo, 

ogrodnictwo. Liczba godzin: 8 godz. Liczba osób: 8 osób. 

 

17 czerwiec 2017 – ,Dzień róż” 11-15.30. wykład terenowy ,,Róże botaniczne 

i parkowe”. Ogród Botaniczny CZRB PAN; ok. 40 osób, ok. 3 h. 

 



 

71 

 

17 wrzesień 2017 – Dzień Róż. spacer – wykład terenowy ,,Róże jesienią” Monder M.J.  

Ogród Botaniczny CZRB PAN; ok. 10 osób, ok. 2 h 

 

24 wrzesień 2017 – ,Grunt to… - właściwości chemiczne gleby a roślina” XXI Festiwal 

Nauki.  wykład. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, 2 osoby, 1 h. 

 

29 wrzesień 2017 – ,,Grunt to… - właściwości chemiczne gleby a roślina” Warsztaty, 

konkurs (współorganizator A Kościelak, M. Kamińska). XXI Festiwal Nauki, Centrum 

Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, 4 osoby, 1h. 

 

prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

16 maj 2017r. – wykład na zaproszenie (2 godziny) wraz z ćwiczeniami (4 godziny) dla 

studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z Wydziału Turystyki i Rekreacji, kierunku: Ochrony Środowiska (ok. 100 osób) pt. 

„Bioróżnorodność na świecie i w Polsce. Stan współczesny, zagrożenie i ochrona” 

PAN OB – CZRB w Powsinie,  

 
10 lipiec 2017r. – wykład dla studentów z uniwersytetów europejskich – uczestników 

kursu praktycznego „Ex situ Plant Conservation” w ramach projektu UE Erasmus Plus 

”Higher Education Innovation in Plant Diversyty HEIPLADI: ” Flexible learing paths for 

emerging labour market” (14 osób). Koordynator: Universita degli Studi del Molise, 

Włochy. Organizator: Zakład Oceny I Ochrony Różnorodnośći Roślin PAN OB – CZRB 

w Powsinie, Tytuł prezentacji: “Biological diversity and the activities of the Polish 

Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity in plant diversity 

conservation and environment education”  

 
19 październik 2017 r. – wykład dla delegacji uczonych z Taiwanu (9 osób) uczestników 

konferencji organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na temat 

sztucznej inteligencji pt. „ 47 years of activities in research, conservation and education 

of the Botanical Garden of the Polish Academy of  Sciences in Warsaw”, PAN OB – CZRB 

w Powsinie. 
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dr Wiesław Podyma, Ryszard Rawski, mgr inż. Anna Zaremba, mgr inż. Konrad 

Woliński 

23 września 2017 – Historia udomowienia jabłoni – „Dzień Jabłoni” + prezentacja 

starych odmian. Warsztaty z rozpoznawania odmian, szczepienia i pielęgnacji.  

 

mgr inż. Konrad Woliński 

4 czerwiec 2017 – Piknik towarzyszący obchodom Dnia Ziemi, uczestnicy pikniku, 

Warszawa, Pole Mokotowskie, tematyka: zapoznanie uczestników pikniku 

z działalnością Ogrodu Botanicznego w Powsinie, czas 5 godz., liczba osób: ok. 500 osób. 

 
10 lipiec 2017 – Piknik naukowy „Nauka też sztuka!”, uczestnicy pikniku, Olsztyn, rynek 

Starego Miasta, tematyka: działalność Pracowni Banku Nasion na rzecz ochrony 

bioróżnorodności roślin, projekty i kolekcje prowadzone w ramach Zakładu Oceny 

i Ochrony. Różnorodności Roślin, czas 6 godz., liczba osób: ok. 400 osób. 

 
mgr Adam Kapler 

10 styczeń 2017 – wykład dla Liceum z Wesołej (Warszawa), tematyka: zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, 

oraz przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających 

gatunków polskiej flory, Liczba godzin: 0,5 godz. Liczba osób: 24 osoby (1 grupa)  

 
28 marzec 2017 – wykład dla licealistów z LO nr 4 z Siedlec, tematyka: zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, 

oraz przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających 

gatunków polskiej flory, Liczba godzin: 0,5 godz. Liczba osób: 21 osób (1 grupa) 

 
18 kwiecień 2017 – szkolenie dla Kandydatów na Przewodników po PAN OB. CZRB 

Tematem były zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, zrealizowane projekty, 

gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni, 

stare odmiany, miejsca: Bank Nasion, chłodna szklarnia, Kolekcja Flory Polski przede 

wszystkim „Pieniny”, „Tatry”, źródlisko z warzuchą polską, kolekcje zbiorowisk 

naturalnych przy bramie Leśnej. Liczba osób: ok. 20 osób. Czas: 1,5h 
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26 kwiecień 2017 – oprowadzanie prof. z Mongolii po Banku nasion i szklarniach, 

tematem były zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, zrealizowane projekty, 

gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni, 

stare odmiany, miejsca: Bank Nasion i chłodna szklarnia Liczba godzin: 1 godz.  

 
4 maj 2017 – wykład dla licealistów z Warszawy miejsce: Pracownia Banku Nasion, 

kolekcje polowe i szklarnie, tematami były: ochrona roślin ex situ, cele i zasady działania 

kriobanku nasion. Liczba godzin: 45 min. Liczba osób: (1 grupa) 

 
5 maj 2017 – wykład dla licealistów z Warszawy miejsce: kolekcje polowe i szklarnie, 

tematami były: gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków tatrzańskich, pienińskich i endemitów Jury. 

Liczba godzin: 45 min. Liczba osób: (1 grupa) 

 
4 czerwiec 2017 Dzień Ziemi/Ekologiczne Zielone Świątki w Warszawie, Pola 

Mokotowskie, uczestnicy: emeryci, renciści, rodziny z małymi dziećmi, działacze NGO 

i leśnicy prezentujący się obok, miejsce: Pola Mokotowskie, tematyka: zapoznanie osób 

odwiedzających stoisko OB-CZRB z działalnością PAN OB. CZRB, szkolenia z obsługi 

binokularu, ciekawostki o roślinach (głównie jadalnych i ozdobnych), porady 

ogrodnicze, kulinarne i konserwatorskie, zabezpieczenie stoiska i eksponatów podczas 

nawałnicy, zapakowanie akcesoriów edukacyjnych do samochodu. Liczba godzin: 

5 godz. Liczba osób: (1 grupa) 

 
5 czerwiec 2016 – wykład dla gimnazjalistów z Warszawy, miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 2 godz. Liczba osób: 25 

osób (1 grupa) 

 
24 czerwiec 2017 – sesja terenowa Odd. Warsz. PTB „Roślinność warszawskiego 

odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich”, tematami były: flora 

i fauna łęgów nadwiślańskich oraz aluwiów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

Natura 2000 „Dolina Wisły Środkowej”, koncepcje zagospodarowania brzegów Wisły, 
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roślinność synantropijna twierdzy Modlin, roślinność spontaniczna i nasadzenia Parku 

w Jabłonnej i pobliskich rezerwatów. Liczba godzin: 8 godz.. Liczba osób: 100 osób 

 
19 sierpień 2017 – spacer varsavianistyczno-botaniczny po wybranych placach 

i skwerach Bielan oraz Żoliborza (plac Konfederacji, Park Żywiciela) w ramach projektu 

„Place Warszawy (do odzyskania)”, tematem była: flora spontaniczna i architektura 

zieleni ww. placów, ulic i skwerów, miasto jako szczególny układ biocenoz 

synantropijnych, gatunki inwazyjne i rodzime we florze Warszawy. Liczba godzin: 

4godz. Liczba osób: 50 osób (skrócony z powodu ulewy i awarii metra).  

 
5 wrzesień 2017 – wykłady dla gimnazjalistów z Warszawy, miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 1 godz. Liczba osób: 

2 grupy x po 30-35 osób każda.  

 
9 wrzesień 2017 – Habdzin, Targ Ziołowy, uczestnicy Targu Ziołowego, miejsce: 

starorzecza, stawy rybne, łąki, aluwia, pola orne i turzycowiska w Habdzinie oraz 

Konstancinie-Jeziornej, porady ogrodnicze i kulinarne, szkolenie z użycia kluczy 

dychotomicznych. Liczba godzin: 5 godz.  

 

14 wrzesień 2017 – wykłady dla licealistów z Zamościa miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 1 godz. Liczba osób: 

2 grupy x po 30-35 osób każda. 

 
30 wrzesień 2017 – spotkanie weekendowe w ramach Festiwalu Nauki pt. „Banki nasion 

- Arką Noego dla świata roślin w XXI w.”, miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje 

polowe i szklarnie, tematem były: zasady funkcjonowania, cele działalności i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane i rozpoczęte projekty, gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni, lost and minor crops. 

Liczba godzin: 2 godz. 
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12 październik 2017 – wykłady dla licealistów z Warszawy, miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 15 min. Liczba osób: 

1 grupa po 30-35 osób każda.  

 
17 październik 2017 – wykłady dla licealistów LO. nr 1 z Siedlec, tematyka: zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, 

oraz przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających 

gatunków polskiej flory. Liczba godzin: 1 godz. Liczba osób: po 47 osób (2 grupy) 

 
20 październik 2017 – wykłady dla delegacji z Tajwanu, miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, zrealizowane 

projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej 

szklarni. Liczba godzin: 20 min. Liczba osób: 10 osób.  

 
20 listopad 2017 – wykłady dla licealistów z LO nr 4 z Radomia, tematyka: zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, 

oraz przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających 

gatunków polskiej flory. Liczba godzin: 1 godz. Liczba osób: 58 uczestników (2 grupy). 

 
24 listopad 2017 – Uniwersytet Opolski, Opole, wykład inauguracyjny na otwarcie 

przewodu doktorskiego pt. „Ekologia, biologia konserwatorska i zmienność populacyjna 

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

środowiska na północno-zachodnich krańcach zasięgu”, warsztaty z rozpoznawania 

drzew i krzewów w stanie bezlistnym, w tym z wykorzystania kluczy dychotomicznych 

Liczba godzin: 20 min 

 
5 grudzień 2017 – wykłady dla licealistów z Pruszkowa, miejsce: Pracownia Banku 

Nasion, kolekcje polowe i szklarnie, tematem były zasady funkcjonowania i zasoby 

Banku Nasion, zrealizowane projekty, gatunki chronione i ginące, eksponowane 

w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni. Liczba godzin: 15 min. Liczba osób: 

2 grupy po 30-35 osób każda. 
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mgr inż. Agnieszka Kościelak 

21 maj 2017 – wykład terenowy ,,Spacer po kolekcji roślin wrzosowatych’’ Miejsce: PAN 

Ogród Botaniczny CZRB. Liczba godzin: 1 godz. Liczba osób: 15 osób. 

 

24 wrzesień 2017 – ,,Grunt to ... - właściwości chemiczne gleby a roślina: Drzewa 

i krzewy lubiące lub znoszące gleby wilgotne, niekiedy mokre lub nawet podmokłe.’’ 

Miejsce: PAN Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie: XXI Festiwal Nauki. Liczba godzin: 0,5 

godz. Liczba osób: 5 osób. 

  
mgr inż. Marta Kamińska 

24 wrzesień 2017 – ,,Grunt to ... - właściwości chemiczne gleby a roślina: Drzewa 

i krzewy lubiące lub znoszące gleby wilgotne, niekiedy mokre lub nawet podmokłe.’’ 

Miejsce: PAN Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie: XXI Festiwal Nauki. Liczba godzin: 0,5 

godz. Liczba osób: 5 osób. 

 

mgr inż. Maciej Niemczyk 

10 styczeń 2017 – Liceum z Wesołej (Warszawa), tematyka: zapoznanie uczniów 

z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz 

przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków 

polskiej flory, czas: 0,5 godz., liczba osób: 24 osoby (1 grupa). 

 
28 marzec 2017 – L.O. nr 4 z Siedlec, tematyka: zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem 

Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz przybliżenie zagadnień 

związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków polskiej flory, czas: 0,5 

godz., liczba osób: 21 osób (1 grupa). 

 
18 kwiecień 2017 – kurs dla przewodników po Ogrodzie Botanicznym, czas:0,5h 
 

4 czerwiec 2017 – piknik towarzyszący obchodom Dnia Ziemi, uczestnicy pikniku, 

Warszawa, Pole Mokotowskie, tematyka: zapoznanie uczestników pikniku 

z działalnością Ogrodu Botanicznego w Powsinie, czas 5h, liczba osób: ok. 500 osób. 
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5 wrzesień 2017 – gimnazjum nr 83 z Warszawy, tematyka: zapoznanie uczniów 

z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz 

przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków 

polskiej flory, czas:1 godz., liczba osób: 32 osoby (2 grupy). 

 
17 październik 2017 – L.O. nr 1 z Siedlec, tematyka: zapoznanie uczniów 

z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz 

przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków 

polskiej flory, czas: 1 godz. Liczba osób: 47 osób (2 grupy). 

 
20 listopad 2017 – L.O. nr 4 z Radomia, tematyka: zapoznanie uczniów 

z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz 

przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków 

polskiej flory, czas: 1godz.  liczba osób: 58 osób (2 grupy). 

 
5 grudzień 2017 – L.O. nr 31 z Pruszkowa, tematyka: zapoznanie uczniów 

z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz procedurami w nim obowiązującymi, oraz 

przybliżenie zagadnień związanych z  ochroną  zagrożonych i wymierających gatunków 

polskiej flory, czas: 1godz., liczba osób 31 osób (2 grupy). 

 

dr Magdalena Świąder 

8 października 2017 – przygotowanie prezentacji na dzień dyni pt. :”Warzywa 

dyniowate (Cucurbitaceae) z rodzaju Cucurbita w kolekcji Roślin Warzywnych PAN 

Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie. 

 

dr Artur Zagajewski 

Wykład o roślinach owadożernych. XXI Festiwal Nauki  w Pałacu Staszica.  

 

Festiwalu Nauki  w Jabłonnej. Tematem przewodnim były rośliny w służbie zdrowia 

ludzkiego oraz przedstawienie wybranych roślin ozdobnych i użytkowych z różnych 

stref klimatycznych. 
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IV.  Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

1) Pracownia Banku Nasion 

opieka nad praktyką zawodową studentów II-go roku kierunku Biologia na Wydziale 

Rolnictwa I Biologii SGGW (160 godz.). Bezpośrednią opiekę nad praktykantami 

sprawowała dr inż. Anna Rucińska. 

 

opieka nad praktyką zawodową uczniów z Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 

39 w Warszawie (40 godz). Bezpośrednią opiekę nad praktykantami sprawowała dr inż. 

Anna Rucińska. 

 

2) Pracownia Biotechnologii Roślin 

opieka nad praktyką zawodową 2 studentów II roku studiów II stopnia kierunku 

biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Monika Łabędzka, Mateusz Kotaś: 

21.08-18.09.2017). Miejsce praktyk: Pracowni Biotechnologii Roślin PAN OB-CZRB 

w Powsinie. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z kulturami in vitro 

i biologią molekularną goryczek oraz paproci. Łącznie odbyto 320 h praktyk (2 × 160 h 

praktyk każdego studenta). Bezpośrednią opiekę nad studentkami sprawowała dr inż. 

Karolina Tomiczak. 

  

3)  Pracownia Biologii Molekularnej Roślin 

opieka nad praktyką zawodową 3 studentów z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW  - 

praktyki 1 miesiąc. Opiekę sprawowała dr inż. Maja Boczkowska  

 

4) Zakład Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych  

praktyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 39, Technikum 

Ogrodnicze, uczniowie klasy II – technik ogrodnik – 1 uczeń; klasa 3 – technik ogrodnik – 

5 uczniów; klasa 2 – technik ochrony środowiska – 5 uczniów. Zespół Szkół nr 27, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, jeden uczeń w okresie nauki szkolnej na praktyczna 

naukę zawodu: 1.01. do 31.12.2017. Opiekę sprawowała dr Marta Monder.  
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praktyka zawodowa dla studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, 28.06-

30.06.2017r., 4 osoby, 15 h, Kolekcja Roślin Wrzosowatych. Opiekę sprawowała: 

M. Kamińska. 

 

praktyka zawodowa dla uczniów Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie; 25.09-06.10.2017r. 

10 osób, 28 h, Kolekcja Roślin Wrzosowatych. Opiekę sprawowała: M. Kamińska. 

 

Organizacja praktyk zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wg 

umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

3.07-31.07.2017, i 30.10-24.11. 8 osób (5 wolontariuszy i 3 trenerów), 70 h, Kolekcja 

Roślin Wrzosowatych. Opiekę sprawowała: M. Kamińska, dr Marta Monder, A. Kościelak. 

SEMINARIA I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PAN OB-
CZRB  

Seminarium Sprawozdawcze z działalności badawczej i popularyzacyjnej, PAN 
Ogród  Botaniczny – CZRB w Powsinie, Warszawa, 1 -  2 marca 2017 r.: 

 

 prof. dr hab.  Jerzy Puchalski „Podsumowanie działalności PAN OB-CZRB 

w 2016 roku”. Prezentacja multimedialna: “Botanical Garden of the Polish 

Academy of Sciences – 45 years of activity for science, environment and society” 

 prof. dr hab. Zbigniew Mirek „Etyczne aspekty ochrony przyrody w świetle 

koncepcji rozwoju zrównoważonego” 

 dr Paweł Kojs „Nowe zadania i kierunki rozwoju współczesnych ogrodów 

botanicznych” 

 dr inż. Karolina Tomiczak, prof. dr hab. Jan Rybczyński,  dr hab. Anna Mikuła, 

prof. nadzw. „Optymalizacja procesu somatycznej embriogenezy u wybranych 

gatunków paproci zielnych” 

 dr Lucyna Domżalska, „Obserwacja aktywności translacyjnej zawiesiny 

komórkowej Gentiana cruciata w protokole krioprezerwacji na etapie stresu 

dehydratacji osmotycznej” 
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 mgr Małgorzata Grzyb, dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. „Wpływ temperatury 

na procesy różnicowania w eksplantatach ogonków i międzywęźli młodocianych 

sporofitów paproci”  

 mgr Adam Kapler, prof. dr hab. Jerzy Puchalski „Występowanie 

i charakterystyka populacji dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia Besser  

w Europie Środkowej – gatunku priorytetowego dla zasobów przyrodniczych 

Unii Europejskiej” 

 dr inż. Anna Rucińska, prof. dr hab. Jerzy Puchalski „Wykorzystanie DNA 

w czynnej ochronie gatunkowej flory naczyniowej Polski” 

 prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska,  mgr Małgorzata Targońska-

Karasek „Ocena zróżnicowania genetycznego zasobów kolekcji żyta zwyczajnego 

(Secale cereale L.) na podstawie markerów molekularnych SSR i SNP” 

 dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. nadzw., prof. dr hab. Wiesław Włoch 

”Analiza strukturalno-funkcjonalna korzeni powietrznych u draceny smoczej 

Dracaena draco L.” 

 dr Aneta H. Baczewska, dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw. 

„Reakcja miłorzębu dwuklapowego (Gingko biloba L.) na niekorzystne warunki 

środowiska miejskiego” 

 mgr inż. Wiesław Gawryś „Działalność popularyzacyjna, edukacyjna 

i rekreacyjna PAN OB-CZRB w Powsinie w 2016 roku oraz nowa kolekcja roślin 

ozdobnych z rodzaju Phlox” 

 mgr inż. Maciej Niemczyk, prof. dr hab. Jerzy Puchalski „Stan zachowania 

rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków flory naczyniowej Polski 

w kriogenicznym Banku Nasion PAN OB-CZRB” 

 mgr inż. Konrad Woliński, mgr inż. Maciej Niedzielski, dr Wiesław Podyma, 

prof. dr hab. Jerzy Puchalski „Prace nad rozwojem kriogenicznego banku genów 

historycznych odmian jabłoni” 

Seminaria naukowe 
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5 stycznia 2017 r. – Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk (IHAR) „Geny główne 

warunkujące cechy związane z produktywnością pszenicy 

i jęczmienia” 

13 stycznia 2017 r. – Prof. dr hab. Elwira Śliwińska (Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy „Badania 

genomów roślinnych metodami cyto-genetycznymi” 

20 stycznia 2017 r. – Dr Urszula Zajączkowska (SGGW) „Porządkowanie układów 

komórek w procesie regeneracji u drzew – na podstawie analizy 

obrazu” 

UDZIAŁ W IMPREZACH POPULARNONAUKOWYCH 
 
4 czerwca 2017r. – festyn ekologiczny Dzień Ziemi 2017 pod hasłem „W Kierunku 

Natury” organizatorem festynu na terenie Pola Mokotowskiego była Fundacja Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Przedstawicielami ze strony Ogrodu Botanicznego 

byli: Adam Kapler, Maciej Niemczyk, Konrad Woliński, Artur Zagajewski, i Piotr 

Zakrzewski. Podczas spotkania  zaprezentowane zostały liczne odmiany roślin kolekcji 

botanicznych i ogrodniczych. Nasze stoisko w godz. 1000-1800 odwiedziło 800 osób. 

 

10 czerwca 2017r. – piknik IRZiBŻ PAN w Olsztynie –  w godz. 1200-1600 odbył się 

Piknik Naukowy pt. „Nauka też sztuka”, którego organizatorem był Instytut Rozrodu 

Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Kultury na Starym Mieście w Olsztynie. Tematem Pikniku było „Zdrowie”. 

Podczas pikniku zostały zaprezentowane obserwacje pod binokularem różnorodnych 

preparatów roślinnych np. kwiaty jabłoni, przekroje siewek, tkanki liścia, tkanki nasion 

różnych gatunków i inne. Przygotowane rebusy i krzyżówki dotyczące problematyki 

ochrony flory Polski cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

Nagrodami były rośliny (siewki papryki chili Capsicum frutescens) - bezpieczne nawet 

dla dzieci, ze względu na brak syntetyzowania na tym etapie rozwoju kapsaicyny) oraz 

rośliny doniczkowe. W pikniku swój udział mieli: Olga Gaczkowska, Konrad Woliński 

i Piotr Zakrzewski. Stoisko odwiedziło około 1000 osób. 
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17 – 18 czerwca 2017r. – piknik w Ogrodzie Botanicznym z Marią Skłodowską-

Curie  przygotowany przez PAN Ogród Botaniczny w Powsinie. Swoje stoiska 

zaprezentowały następujące podmioty:  

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przedstawiło liczne okazy z kolekcji działu 

Paleobotaniki  pochodzące z różnych stanowisk - głównie z Polski, ale też z Europy 

i Australii. Wśród przedstawionych skamieniałości były m. in. szczątki miłorzębowych 

czy metasekwoi, a także innych drzew, które wchodziły w skład europejskich lasów 

jeszcze kilka milionów lat temu, ale wyginęły wraz z nadejściem silnego ochłodzenia 

klimatu.  

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie przedstawił 

3 warsztaty. W trakcie warsztatów pt. „Micro-Zoo” dzieci mogły zmierzyć się 

z tworzeniem modeli różnych korzystnych i chorobotwórczych bakterii z pluszowych 

pomponików i innych materiałów kształtujących dziecięcą kreatywność. W ten sposób 

dzieci miały okazję poznać bogaty i różnorodny mikroświat bakterii. W kolejnym 

temacie pt. „Kto tu był? rozpoznawaliśmy mieszkańców lasu. W ostatnim warsztacie pt. 

”Magiczne Przeciwutleniacze” mogliśmy się dowiedzieć co należy spożywać, aby 

przyswajać ich jak najwięcej. W doświadczeniu były używane soki, napoje owocowe, 

nektary oraz zielona i czarna herbata. PAN Archiwum w Warszawie – przedstawił 

temat. "Kobiety w nauce" prezentowana wystawa pozwoliła nam na zapoznanie się 

z dokumentami działalności naukowej i biografiami wybitnych przedstawicielek nauki 

polskiej, których archiwa przechowywane są w zasobach PAN archiwum.  

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie – zapoznał zwiedzających z nowymi  

technologiami w nauczaniu historii (projekt E-story). Zaprezentował również nowe 

technologie wspomagające nauczanie.  

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie tego dnia 

zaprezentował kolekcję ok. 110 pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, która zawiera 

opisy polskich podróżników odwiedzających odległe kraje Imperium Osmańskiego 

i Maghrebu oraz Egipt. W książce, prócz opisów świata przełomu wieków, dowiedzieć 

można się było dlaczego orientalne karty pocztowe z wizerunkami dam haremowych 

cieszyły się tak dużą popularnością oraz wiele innych ciekawostek dotyczących 

uwarunkowań kulturowych świata Orientu.  
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Warszawski Uniwersytet Medyczny – na stanowisku uczestnicy pikniku mieli 

możliwość przypatrzeć się procesowi przygotowania leków cytostatycznych oraz 

żywienia pozajelitowego, w praktyce apteki szpitalnej, ze zwróceniem uwagi na 

wykorzystanie w tych procesach praw chemicznych (niezgodności farmaceutyczne). 

Odwiedzający mieli również okazję wykonać u siebie pomiar stężenia glukozy, ciśnienia 

tętniczego, czy składu masy ciała. Koło Naukowe Druku 3D - "Prezentacja zagadnień 

związanych z drukiem 3D" – stanowisko Druku 3D cieszyło się dużym 

zainteresowaniem z uwagi na prezentacje drukarek w trakcie pracy, pokaz wydruków 

3D wykonanych w różnych technologiach, samodzielny druk długopisami 3D, oraz 

projekt własnego breloka. 

 

XXI Festiwal Nauki: 

23 września 2017r. – „Dzień jabłoni” 

Z uczestnikami tej lekcji podzielono się sekretami uprawy starych drzew 

owocowych.    Jabłoń udomowiono około 10 tysięcy lat temu. W procesie udomawiania 

człowiek wytworzył liczne odmiany uprawne, których liczbę określa się obecnie na 

ponad 10 tysięcy. Na terenie Polski drzewa owocowe w tym jabłonie uprawiano już 

w czasach pierwszych Piastów. Potem wraz z zakonnikami na teren Polski przybyły 

szlachetne odmiany jabłoni. Jedną z najstarszych uprawianych w Polsce odmian jabłoni 

jest ‘Aporta’. Mamy również swój wkład w hodowlę odmian jabłoni - ‘Kosztela’, 

‘Ksawerówka’, ‘Pepinka Litewska’. Dawne odmiany mają szczególną wartość jako źródło 

genów do wytwarzania nowych odmian, mają również ogromne znaczenie kulturowe. 

Poprzez przykład jabłoni chcemy zwrócić uwagę na proces postępującej erozji 

genetycznej i utratę różnorodności biologicznej. Coraz częściej do łask powracają stare 

odmiany drzew owocowych.  

 

24 września 2017r. – „Grunt to ... - właściwości chemiczne gleby a roślin” 

Podczas tego wykładu uczestnicy dowiedzieli się że gleba jest złożonym 

środowiskiem, w którym rozwija się część podziemna organizmu roślinnego, pełniąca 

wiele ważnych funkcji życiowych. Właściwości chemiczne gleby są jednym 

z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin. Zarówno 

nadmiar, jak i niedostatek substancji mineralnych zawartych w podłożu, mogą mieć 
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szkodliwy wpływ na roślinę, prowadząc do wystąpienia wielu reakcji fizjologicznych. 

Ogromne znaczenie ma odczyn podłoża wpływający selektywnie na rośliny. Gleby 

o odczynie zasadowym i obojętnym w Polsce stanowią ok. 20 % i są to czarnoziemy, 

gleby lessowe i ilaste, rędziny, mady rzeczne. Niebagatelną rolę spełnia wapń, który 

wpływa tak na procesy życiowe u roślin, jak i żyzność i strukturę gleby oraz dostępność 

pierwiastków.  

 

30 września 2017r. – „Co kryje się w ziemi - odkrywamy tajemnice życia w glebie” 

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą stanowił wstęp multimedialny, 

na którym przedstawiono jak zbudowana jest gleba. Prezentacja była wzbogacona 

o obserwacje pod mikroskopem rożnych gatunków bezkręgowców  takich jak: roztocze, 

wirki, wrotki, niesporczaki i wiele, wiele innych organizmów, które zasiedlają naszą 

glebę. Uczestnicy przekonali się, dlaczego tak ważne jest mycie rąk. Podczas warsztatów 

praktycznych pt. „Stwórz swój własny preparat” –  nauczyli się jak wykonać prawidłowo 

preparat, z prowadzącym zajęcia obserwowali własnoręcznie wykonane preparaty 

z bezkręgowcami i roślinami.  

 

30 września 2017r. – „Mikroświat zamknięty w szkle” 

Podczas tego spotkania opowiedziano o nietypowych metodach uprawy roślin 

zamkniętych w szklanych naczyniach. Poznano techniki hodowli oraz rodzaje 

sztucznych zbiorników służących do przetrzymywania zarówno roślin jak i zwierząt 

w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Uczestnicy zapoznali się 

z budową oraz funkcjonowaniem takich zbiorników jak: paludarium, vivarium, riparium, 

terrarium oraz orchidarium. Dowiedzieli się jakie rośliny są charakterystyczne dla 

danego typu pojemnika. Omówione zostały procesy zachodzące w szklanych naczyniach 

oraz ich wpływ na rośliny. Uczestnikom przedstawiono w jaki sposób powstaje biosfera 

zamknięta w szklanym naczyniu i jak jest napędzana. 

 

30 września 2017r. – „Różnorodność świata roślin - najdziwniejsze rośliny na 

naszej planecie” 

W czasie tego spotkania uczestnicy poznali bogactwo form i strategii życiowych 

różnych przedstawicieli królestwa roślin. Dowiedzieli się który gatunek jest największy, 
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który posiada największe kwiaty, żyje najdłużej i jak rośliny polują na owady. Po 

prezentacji multimedialnej udali się na wycieczkę  terenową, podczas której mogli 

odkrywać najdziwniejsze rośliny zgromadzone w naszym Ogrodzie Botanicznym. 

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób rośliny potrafią przetrwać na pustyni 

(sukulenty liściowe, kaktusy, wilczomlecze), a jak radzą sobie na bagnach (owadożerne). 

Jakie rośliny rosły w czasach dinozaurów, a którym  udało im się przetrwać do naszych 

czasów. 

 

30 września 2017r. – „Banki nasion - Arką Noego dla świata roślin w XXI w.” 

W czasie tego spotkania uczestnicy zapoznali się z efektami dotychczasowej 

pracy Banku Nasion w Ogrodzie Botanicznym. Dowiedzieli się że bez roślin, nie ma życia. 

Funkcjonowanie planety, i nasze przetrwanie zależy od roślin. Naszą wspólną wizją jest 

zrównoważona przyszłość, gdzie działalność człowieka wspiera różnorodności świata 

roślin i gdzie z kolei różnorodność świata roślin wspiera i poprawia dobrobyt 

ludzkości". Ta przewodnia sentencja Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin, opartej 

na Konwencji o Różnorodności Biologicznej, podkreśla znaczenie świata roślin w życiu 

człowieka. Tempo wymierania gatunków przybrało bezprecedensowy wymiar, głównie 

na skutek działalności człowieka związanej z niezrównoważoną eksploatacją zasobów 

naturalnych i określane jest obecnie jako „Szóste masowe wymieranie gatunków”. 

Ustanowiono 22 maja Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej celem 

zwrócenia uwagi na konieczność kompleksowych rozwiązań dla zahamowania 

procesów prowadzących do degradacji bioróżnorodności. Sposobem na zachowanie 

wciąż ubożejącej różnorodności świata roślin jest długoterminowe zabezpieczanie 

nasion w kontrolowanych warunkach. Uczestnicy dowiedzieli się jak długo nasiona 

mogą być przechowywane, ile gatunków udało się dotychczas zabezpieczyć i czy są 

poddawane specjalnym procedurom. 

 

30 września 2017r. – „Rośliny owadożerne”  

Wykład odbył się w Pałacu Staszica PAN i cieszył się dużym zainteresowaniem 

wśród słuchaczy.  Był połączony z pokazem roślin mięsożernych, czasami określanych 

jako rośliny owadożerne. Po wykładzie uczestnicy mogli skupić swoją uwagę na 

przygotowaną wystawę i zaobserwować, iż rośliny egzystując w bardzo ubogich 
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środowiskach w składniki mineralne (głównie w związki azotu) rozwinęły cechy 

morfologiczne (liście pułapkowe) umożliwiające im schwytanie żywej zdobyczy bogatej 

w azot. Celem prezentacji było zatem omówienie najpopularniejszych roślin 

mięsożernych oraz ich pokaz. 

 

"Tradycyjny sad" to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół 

zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew 

owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  Projekt 

"Tradycyjny Sad" organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, 

w partnerstwie z Polską Akademię Nauk - Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej i Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, z myślą o zachowaniu 

różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu 

sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie 

mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na 

ogólnodostępnym terenie. W pierwszej edycji do projektu swój udział zgłosiło 150 

zespołów szkolnych. Więcej informacji: http://tradycyjnysad.pl/ 

 

Łączna liczba osób uczestniczących w Piknikach Naukowych i Festiwalu Nauki: 

ok. 2 300 osób 

 

INNE WYDARZENIA MAJĄCE MIEJSCE W OGRODZIE BOTANICZNYM w 2017r. 

 
 W dniach 3 - 7 maja 2017r. w szklarni w Ogrodzie Botanicznym odbył się największy 

festiwal roślin owadożernych. Wystawa obejmowała najpiękniejsze i najbardziej 

unikatowe gatunki, w tym olbrzymie dzbaneczniki, które potrafią upolować mysz, czy 

też niewielkiego ptaka, oraz Kapturnice – to prawdziwi smakosze much, os i pająków. 

Frekwencja była bardzo wysoka, liczba zwiedzających wystawę przekroczyła 6 tyś. osób. 

 

Od 17 czerwca do  30 września miała miejsce wystawa plenerowa 17 fotografii w alei 

głównej przygotowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zorganizowana przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego oraz Polską Akademię Nauk i PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie 

http://tradycyjnysad.pl/
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z okazji 150-lecia urodzin uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Na pamiątkę tego 

wydarzenia uroczyście otwarto Aleję im. Marii Skłodowskiej-Curie, która została 

posadzona na terenie Ogrodu w dniu 16 września 1998 r. z okazji 100-lecia odkrycia 

dwóch pierwiastków promieniotwórczych – radu i polonu. Uczestniczący wówczas 

w obchodach goście posadzili w powsińskim ogrodzie botanicznym 24 pamiątkowe 

drzewa buków pospolitych odmiany czerwono listnej Fagus sylvatica f. purpurea. Po 19 

latach drzewa te prezentują się bardzo okazale. Uroczyste otwarcie alei nastąpiło 17 

czerwca 2017r. W roku 2017 zarówno w Polsce jak i we Francji odbywają się uroczyste 

obchody 150 rocznicy urodzin wielkiej uczonej. 

 

W ramach wydarzenia "Miesiąc Japoński w Ogrodzie Botanicznym" zostały 

zaprezentowane trzy wystawy ukazujące piękno Kraju Wschodzącego Słońca: 

W dniach 6 i 7 maja 2017r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym "Natura et Ars" 

Ogrodu Botanicznego odbyła się wystawa kur rasowych „Najpiękniejsze kury świata”. 

W dniu uroczystego otwarcia wystawy nastąpiła prezentacja żywych zwierząt oraz 

wręczenie nagród dla hodowców. Japonia jest krajem o bogatych tradycjach hodowli kur 

ozdobnych, większość prezentowanych na wystawie ras wyhodowano w Japonii stąd 

wystawa wpisuje się w miesiąc Japoński Ogrodu. Ekspozycja zgromadziła ponad 30 

wystawców, którzy zaprezentowali 430 kur, około 40 ras, głównie z japońskich 

i polskich. Poza kurami ozdobnymi, na wystawie zaprezentowano około 30 zdjęć sztuk 

kogutów i kur ozdobnych na tle panoram parków japońskich (zdjęcia autorstwa 

Stanisława Roszkowskiego). Za wystawę odpowiedzialny był zespół pod kierownictwem 

Mirosława Mazura, prezesa SHDR Czubatka Polska. Wydarzenie było niezwykle żywo 

komentowane w prasie, radiu i telewizji. Wystawę zwiedziło kilka tysięcy osób. 

W dniach od 1 kwietnia do 7 maja 2017r. odbyła się wystawa fotografii Stanisława 

Roszkowskiego pt. "Sakura i nie tylko - Japonia w kwiatach wiśni", w Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Ekologicznej.  Ważnym akcentem wystawy było jej zamknięcie, ponieważ 

Autor fotografii w dniu jej otwarcia przebywał na sesji zdjęciowej w Japonii. Wystawa 

zakończyła się uroczyście w dniu 7 maja. Na uroczystość przybyli licznie przyjaciele 

i znajomi Fotografa, władze Wydziału II PAN oraz odwiedzający wystawę 

najpiękniejszych kur świata. Wystawę odwiedziło łącznie ponad 3 tysiące osób. 
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W dniach od 6 kwietnia do 3 maja 2017r. odbyła się wystawa fotografii Ludmiły Kot              

i Romualda Zabielskiego pt. "Japonia na nowo - po raz pierwszy odkryta" w Galerii 

„Fangorówka”. Na uroczystym wernisażu wystawy gościliśmy wielu wspaniałych gości, 

pracowników Ambasady Japonii w Warszawie Yoriko Teradę i Macieja Nerca, 

przewodniczącą Rady Ursynowa Teresę Jurczyńską-Owczarek, wiceprezesa PAN prof. 

Stefana Malepszego z małżonką, dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin PAN z Krakowa                     

prof. Zbigniewa Miszalskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN             

w Jabłonnie prof. Jacka Skomiała, dyrektora Zespołu Pałacowego PAN w Jabłonnie 

Magdalenę Grzecką, pełnomocnika Rektora SGGW prof. Aleksandra Lisowskiego 

z małżonką, pracowników korporacji PAN, prezesa wydawnictwa PWRiL Krystynę 

Makulską z Zespołem, kolegów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW 

w Warszawie, fotografików, rodzin i przyjaciół oraz wiele osób pasjonujących się 

fotografią przyrodniczą i zafascynowanych pięknem Japonii. Wystawa została bardzo 

wysoko oceniona przez obecnych na wernisażu oraz odwiedzających w czasie jej 

otwarcia, t.j. do 3 maja. Organizatorzy otrzymali wiele ciepłych słów i pochwał ze strony 

samych fotografów, a także wielu innych osób odwiedzających Galerię, o czym świadczą 

wpisy do księgi pamiątkowej. Wystawę odwiedziło łącznie ponad 3 tysiące osób. Z okazji 

tak szczególnego wydarzenia jak Miesiąc Japoński w Ogrodzie Botanicznym, odbył się 

również konkurs fotograficzny pt. "SAKURA W OGRODZIE BOTANICZNYM 

W POWSINIE" Liczba uczestników konkursu: 7 osób. Nagrody za wyróżnione 3 prace 

wręczono w czasie uroczystego otwarcia Alei im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach 

obchodów 150-lecia urodzin uczonej w dniu 17 czerwca w Ogrodzie Botanicznym PAN. 

Koncerty muzyczne 

 
W roku 2017 odbyło się 9 koncertów w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu 

Pianistycznego „Foralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” 2017: 

21 maja 2017 godz. 15:00 – Anna Maria Stańczyk   ilość słuchaczy 160 

28 maja 2017 godz. 15:00 – Antonio di Cristofano  ilość słuchaczy 160 

4 czerwca 2017 godz. 14:00 – Joanna Laszczkowska   ilość słuchaczy 150 

4 czerwca 2017 godz. 15:00 – Weronika Chodakowska  ilość słuchaczy 160 

11 czerwca 2017 godz. 14:00 – Anna Hajduk   ilość słuchaczy 140 

11 czerwca 2017 godz. 15:00 – Piotr Kozłowski   ilość słuchaczy 160 
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18 czerwca 2017 godz. 14:00 – Yuri Tsuchida   ilość słuchaczy 150 

18 czerwca 2017 godz. 15:00 – Aleksandra Janusz   ilość słuchaczy 160 

25 czerwca 2017 godz. 15:00 – Louis Alvanis   ilość słuchaczy 170 

Szacuje się że koncerty wysłuchało około 1410 osób. 

 

5 koncertów Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej: 

28 stycznia 2017r. – „Koncert Kolędowy” 

22 kwietnia 2017r. – „Koncert Wiosenny” 

3 czerwca 2017r. – „Koncert dla ABRSM Szkoły Muzycznej Unisono” 

18 czerwca 2016r. – „Uroczysty Koncert Doroczny” 

18 listopada 2016r. – „Koncert Listopadowy” 

Szacuje się że koncerty wysłuchało około 250 osób. 

 

3 koncerty w ramach cyklu "Jazz w Ogrodzie": 

10 września 2017r. wystąpił zespół Early Birds 

17  września 2017r. gościliśmy Quartet Dariusz Zaleśnego 

24 września 2017r. odbył się występ Mateusz Gawędy Trio 

Szacuje się że koncerty wysłuchało blisko 700 osób.    

 

Wszystkich koncertów wysłuchało blisko 2360 osób 

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

1. szkolenie dla Wnioskodawców z zakresu Programu Priorytetowego LIFE+ 

organizowane przez NFOŚGW Warszawa, 25.04.2017 r., ul. 17 stycznia 32 

Tematem były: wymagania wobec Wnioskodawców, regulamin naborów oraz 

warunki konkursu w 2017 r., przygotowanie wniosku o dotację za pomocą 

Generatora Wniosków (GWD) w teorii i w praktyce. Około 400 kursantów. Czas: 

9,5h. Uczestniczył mgr Adam Kapler. 

2. szkolenie zasady aplikowania o środki UE na realizację projektów z zakresu 

ochrony przyrody  25 kwietnia 2017 w Warszawie (Sangate Hotel Airport, ul. 17 

Stycznia 32). Uczestniczyła dr inż. Anna Rucińska. 
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3. dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, Uczestniczyli: dr inż. 

Anna Rucińska, mgr Damian Matynia. 

4. szkolenie: GiS dla Botaników organizowane przez Polskie Towarzystwo 

Botaniczne, Wydział Biologii UAM w Poznaniu oraz Wydział Biologii UMCS 

w Lublinie. Uczestniczył mgr Damian Matynia. 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki  

W każdym roku sprawozdawczym pracownicy Ogrodu Botanicznego – CZRB PAN 

piszą 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 2017 roku pracownicy Ogrodu popularyzowali naszą placówkę poprzez:  

 

dr Paweł Kojs 

1. Udział w audycji stacji radiowej RDC “Radio dla Ciebie” (wraz z Panem prof. dr hab. 

Jerzym Puchalskim) na temat PAN OB – CZRB i programu dla zwiedzających  

w sezonie 2017r.  (29 marca 2017r.) 

2. Udzielenie wywiadu Panu Eugeniuszowi Pudlisowi dotyczącego książki „Sekretne 

życie drzew” Petera Wohllebena, Las Polski 8/2017 str.8 

 

mgr inż. Agnieszka Kościelak  

1. a) Wywiad dla programu Radio ZET nt. kwitnących magnolii w arboretum Ogrodu, 

08.04.2016 r.  

 

dr inż. Marta Monder 

1. Monder M. 2017. Piękne choć trujące. Działkowiec, 3: 16-17. 

2. Monder M. 2017. Sadzenie krok po kroku. Działkowiec, 4: 68. 

3. Monder M. 2017. Na wapienną glebę. Działkowiec, 5: 16-17. 

4. Monder M. 2017. Rdest i spółka. Działkowiec, 6: 22-23. 

5. Monder M. 2017. Pnące róże. Działkowiec, 8: 8-12. 
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6. Monder M. 2017. Kiedy usuwać kwiatostany. Działkowiec, 8: 52. 

7. Monder M. 2017. Astry, czyli gwiazdy. Działkowiec, 9: 4-6. 

8. Monder M. 2017. Polskie zimy. Działkowiec, 11: 50. 

9. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 1: 71. 

10. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 2: 71. 

11. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 3: 79. 

12. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 4: 79. 

13. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 5: 79. 

14. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 6: 79. 

15. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 7: 71. 

16. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 8: 71. 

17. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 9: 79. 

18. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 10: 7 

19. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 11: 7 

20. Monder M. 2017. Przypominamy – Radzimy. Rośliny ozdobne. Działkowiec, 12: 6 

21. Monder M. 2017. Ocieplenie a osłony Mój Ogródek, 1:8. 

22. Monder M. 2017. Różana bramka Mój Ogródek,1:9. 

23. Monder M. 2017. Przerośnięta dracena Mój Ogródek,1:9. 

24. Monder M. 2017. Rośliny do sypialni. Mój Ogródek, 2:8. 

25. Monder M. 2017. Korona katalpy. Mój Ogródek, 2:9. 

26. Monder M. 2017. Cantedeskie nie kwitną. Mój Ogródek, 2:9. 

27. Monder M. 2017. Rady na wiosnę. Mój Ogródek, 3:16. 

28. Monder M. 2017. Buliny do podziału. Mój Ogródek, 3:20. 

29. Monder M. 2017. Przyspieszyć pacioreczniki? Mój Ogródek, 3:20. 

30. Monder M. 2017. Problem z paprociami. Mój Ogródek, 3:21. 

31. Monder M. 2017. Pachnące róże. Mój Ogródek, 4:10-11. 

32. Monder M. 2017. Jesienią czy wiosną. Mój Ogródek, 4:11. 

33. Monder M. 2017. Pamiętajmy o skalniakach. Mój Ogródek, 4:24-25. 

34. Monder M. 2017. Przekwitłe kwiatostany. Mój Ogródek,5:10. 

35. Monder M. 2017. Groźna Zośka. Mój Ogródek, 5:11. 

36. Monder M. 2017. Szczepione drzewka = drogie. Mój Ogródek, 5:11. 

37. Monder M. 2017. Zakupowy poradnik. Mój Ogródek, 5:20. 
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38. Monder M. 2017. Moje tulipany. Mój Ogródek, 5:21. 

39. Monder M. 2017. Kiedy wykopywać? Mój Ogródek, 6: 8. 

40. Monder M. 2017. Cięcie regulujące. Mój Ogródek, 6: 9. 

41. Monder M. 2017. Co siać? Mój Ogródek, 6: 9. 

42. Monder M. 2017. Cięcie powojników. Mój Ogródek, 7: 8. 

43. Monder M. 2017. Trawnik a upały. Mój Ogródek, 7: 9. 

44. Monder M. 2017. Nawożenie a kwitnienie. Mój Ogródek, 7: 9. 

45. Monder M. 2017. Pnącze na sośnie. Mój Ogródek, 8: 8. 

46. Monder M. 2017. Krokosmia przed zimą. Mój Ogródek, 8: 9. 

47. Monder M. 2017. Bukszpan a gleba. Mój Ogródek, 8: 9. 

48. Monder M. 2017. Wielkość cebul i kwitnienie. Mój Ogródek, 8: 8. 

49. Monder M. 2017. Wrześniowe wysiewy. Mój Ogródek, 8: 9. 

50. Monder M. 2017. Co z magnolią. Mój Ogródek, 8: 9. 

51. Monder M. 2017. ABC Sadzenia cebulowych. Mój Ogródek, 8: 10-11. 

52. Monder M. 2017. Trawnik po urlopie. Mój Ogródek, 9:. 

53. Monder M. 2017. Wrześniowe wysiewy. Mój Ogródek, 9:. 

54. Monder M. 2017. Byliny na tarasie. Mój Ogródek, 10: 8. 

55. Monder M. 2017. Problem z tuberozą. Mój Ogródek, 10: 9. 

56. Monder M. 2017. Kolory zimowitów. Mój Ogródek, 10: 9. 

57. Monder M. 2017. Na dobry początek. Mój Ogródek, 10: 18-19. 

58. Monder M. 2017. Obsmyczona katalpa. Mój Ogródek, 11: 8. 

59. Monder M. 2017. Jak przechowywać? Mój Ogródek, 11: 9. 

60. Monder M. 2017. Przegapiony termin. Mój Ogródek, 11: 9. 

61. Monder M. 2017. 10 błędów w przedzimowym zabezpieczaniu roślin. Mój 

Ogródek, 11: 16-17. 

62. Monder M. 2017. Japońskie azalie. Mój Ogródek, 12: 8. 

63. Monder M. 2017. Problem z hortensją. Mój Ogródek, 12: 8-9. 

64. Monder M. 2017. Piwonie a mrówki. Mój Ogródek, 12: 9. 

 

prof. dr hab. Jerzy Puchalski 
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1. Udział w audycji stacji radiowej RDC “Radio dla Ciebie” (wraz z dyrektorem Panem 

Pawłem Kojsem) na temat PAN OB – CZRB i programu dla zwiedzających  w sezonie 

2017r.  (29 marca 2017r.) 

 

dr inż. Magdalena Świąder 

1. Rajski owoc – Polityka nr 50 str. 66-68 

 

dr Artur Zagajewski 

1. Udział w serii programów telewizyjnych (ok. 20 programów edukacyjnych w TVP- 

Rok w Ogrodzie, w TVN ok. 10 programów. Dotyczyły one prezentacji walorów 

Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

2. Udział w cyklu audycji radiowych RDC – 5 spotkań. Dotyczyły one prezentacji 

walorów Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

  

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  
 

Brak uzyskanych tytułów i stopni naukowych pracowników jednostki w roku 

sprawozdawczym. 

 

UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

 Medal im. Michała Oczapowskiego przyznany przez Kapitułę Medalu przy Wydziale 

II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk dla prof. dra hab. 

Jerzego Puchalskiego za wybitny wkład w rozwój ochrony zasobów genowych 

roślin; 

 
 Nagroda m.st. Warszawy przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 

Wśród laureatów Nagrody, która przyznawana jest wybitnym warszawianom 

i instytucjom działającym na rzecz rozwoju stolicy, a także ludziom kultury, nauki 

i sztuki, znalazł się wieloletni dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie prof. dr hab. Jerzy Puchalski; 
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 Nagroda w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne pod tytułem: "Od komórki 

epidermy do zarodka somatycznego - cytomorfologiczne zmiany zachodzące 

w eksplantatach ogonków liściowych paproci Cyathea delgadii" dla pani 

mgr Małgorzaty Grzyb na Ogólnopolskiej Konferencji Anatomii i Histogenezy 

roślin - wczoraj, dziś i jutro; 16-17 maja, 2017; Rogów. 

 

PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB – CZRB W KOMITETACH 
NAUKOWYCH I ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 
I KRAJOWYCH  
 

 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 czerwiec 2016r.) 

 

 dr hab.  Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw.  

- organizacje krajowe 

1. Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – przewodniczący oddziału warszawskiego 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB  – członek (2015-2018) 

  

 mgr inż. Wiesław Gawryś  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  – członek 

 

 mgr Małgorzata Grzyb 

- pozostałe 
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1. Sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV Ogólnopolska 

Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin” Rogów, planowanej w dniach 17-

20.09.2018  

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: Plant Cell Tissue and Organ 

Culture 2017 (1), Journal of Experimental Botany 2017 

 

 dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. nadzw. 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB – członek  

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – członek 

-   pozostałe 

1. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: Flora (1), Tree Physiology (1) 

 

 mgr Adam Kapler  

- organizacje krajowe 

1.  Komisja Rewizyjna, Skrutacyjna CMOK – członek (ponownie od 26.04.2017) 

2.  Oddział Warszawski PTB  - skarbnik (od 2016) 

3. Rada Naukowa Arboretum w Marculach – członek 

 

 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) 
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- organizacje krajowe 

1. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – prezes Zarządu (od 2011) 

2. Społeczna Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – 

członek (od 2016) 

3. Walne Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny – 

przewodniczący (od 2016) 

4. Rada Konsultacyjna ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa 

Śląskiego – członek (od 2015) 

5. Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011) 

6. Komisja do spraw  Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach przy 

Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach- członek (od 2012) 

 

 mgr inż. Agnieszka Kościelak  

- organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – członek Komisji Rewizyjnej, (od 2014)  

 

 mgr Damian Matynia 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – sekretarz (od 2016) 

- organizacje krajowe 

2. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – kierownik biura 

 

 dr hab. Anna Mikuła, prof. nadzw. 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB - sekretarz (2015-2018)  

- organizacje krajowe 

2. Polskie Towarzystwo Botaniczne - skarbnik (2010 - nadal) 

- pozostałe 

1. członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „Anatomia i histogeneza 

roślin: wczoraj, dziś i jutro” Rogów, 15-17.05.2017 
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2. przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „XV 

Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin” w Rogowie 

zaplanowanej w dniach: 17-20.09.2018 

3. członek komitetu organizacyjnego „58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

pt. Botanika bez granic” w Krakowie zaplanowanego w dniach 1-7.07.2019 

4. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: Plant Cell Tissue and Organ 

Culture 2017 (1), Acta Physiologiae Plantarum 2017 (1), Acta Agrobotanica 2017 

(1), Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2017 (1) 

5. Recenzent w przewodach habilitacyjnych: powołanie w dniu 6.03.2017 r. przez CK 

na członka komisji habilitacyjnej dr Edyty Goli. Komisja powołana jest przy Radzie 

Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

6. Recenzent w przewodach doktorskich: 

Decyzją Rady Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. 

Kołłątaja w Krakowie zostałam wyznaczona na recenzenta rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Marty Urbaniec-Kiepury. 2017. Decyzją Rady Wydziału Biologiczno-

Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostałam wyznaczona na recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr Anety Adamczuk. Obrona odbyła się 8.09.2017 

 

 dr inż. Marta 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. 

- inne organizacje 

1. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PAN OB CZRB w Powsinie – Przewodnicząca; 

do 7.06.2017. 

2. Krajowa Sekcja PAN NSZZ Solidarność – pełnomocnik ds. jednostek pomocniczych; 

do 7.06.2017. 
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 dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. nadzw. 

- 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), 

 

 prof. dr hab. Jerzy Puchalski  

- organizacje międzynarodowe 

1. European Botanic Gardens Consortium of EU – członek i reprezentant Polski  

    (od 2004 r.)  

2. Botanic Gardens Conservation International – International Advisory Council   

    (pełniące rolę Światowej Rady Ogrodów Botanicznych) – członek do końca kwietnia 

2017. 

3. 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 przez  
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     wszystkie kadencje  

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) 

8. Rada ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych Ministerstwa Rolnictwa i  

      Rozwoju Wsi przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - członek (od 1996 r.  

     – obecnie) 

9. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – wiceprezes Zarządu  (od 2011 

r.) 

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.) 

 

 prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie – członek 

2. Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu - członek 

-  konsorcja naukowe 

1. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genomiki i Biotechnologii Żyta „GENSEC” – 

założyciel i przedstawiciel Lidera 

 

 dr inż. Anna Rucińska 

- rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB - członek 

 

 prof. dr hab. Jan Rybczyński 

- organizacje międzynarodowe 
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1. International Association for Plant Tissue Culture & Biotechnology – członek 

i przedstawiciel na Polskę  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB  – członek 

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 

 

 dr inż. 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 planowanej w dniach 17-

20.09.2018 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 5 (Acta Horticulturae, Acta 

Societatis Botanicorum Poloniae, Biotropia, Caryologia, Journal of Visualized 

Experiments) 

 

 prof. dr hab. Wiesław Włoch 

-  rady naukowe 

1. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego - członek  

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH DRUKIEM 

a) publikacje znajdujące na tzw. „liście filadelfijskiej” 

 

Sienkiewicz-Paderewska D., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., 

Gozdowski D. 2017. The effect of salt stress on the lime aphid abundance on the leaves of 
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the Crimean linden (Tilia 'Euchlora'). Urban Forestry & Urban Greening 21: 74-79. 

doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.010; 40 pkt; IF 2,006. 

 

Milewska-Hendel A,, Baczewska A.H., Sala K., Dmuchowski W., Brągoszewska P., 

Gozdowski D., Jozwiak A., Chojnicki T., Swiezewska E., Kurczyńska E. 2017. Quantitative 

and qualitative characteristics of cell wall components and prenyl lipids in the leaves of 

Tilia x euchlora trees growing under salt stress. PLoS ONE 12(2): e0172682. 

doi:10.1371/journal.pone.0172682; 35 pkt; IF 3,057. 

 

Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Borawska-Jarmułowicz B., 

Panuov M., Gotsev V. 2017. Delayed chlorophyll a fluorescence, MR 820, and gas 

exchange changes in perennial ryegrass under salt stress. Journal of Luminescence 

183:322-333. doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.031. 35 pkt; IF 2,686. 

 

Gworek B., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Bemowska-Kałabun O., 

Wrzosek-Jakubowska J. 2017. Air Contamination by Mercury, Emissions and 

Transformations - a Review. Water, Air & Soil Pollution 228: 123. doi:10.1007/s11270-

017-3311-y; 25 pkt; IF 1,551. 

 

Boczkowska M., Zebrowski J., Nowosielski J., Kordulasińska I., Nowosielska D., 

Podyma,W. 2017. Environmentally-related genotypic, phenotypic and metabolic 

diversity of oat (Avena sativa L.) landraces based on 67 Polish accessions. Genetic 

Resources and Crop Evolution, 64: 1829–1840, 30pkt. IF 1.294. 

https://doi.org/10.1007/s10722-017-0555-8 

 

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 

pkt; IF 1,364; MNiSW 25.  

 

Grzyb M., Kalandyk A., Waligórski P., Mikuła A. 2017. The content of endogenous 

hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern 
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Cyathea delgadii Sternb. Plant Cell Tiss Org Cult 129: 387-397. doi: 10.1007/s11240-

017-1185-8 pkt; IF 2,002; MNiSW 30.  

 

Domżalska L., Kędracka-Krok S., Jankowska U., Grzyb M., Sobczak M., Rybczyński J.J., 

Mikuła A. 2017. Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed 

proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii 

Sternb. Plant Science 258: 61-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.01.017 pkt; 

IF 3,437; MNiSW 35. 

 

Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2017. Effect of anatomical structure of 

shoots in different flowering phase on rhizogenesis of once-blooming roses. Notulae 

Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. DOI:10.15835/nbha45210854; 45(2):408-

416. 15 pkt; IF 0,480. 

 

Monder M.J., Pacholczak A. 2017. 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. DOI: 10.1080/09064710.2017.1378365. 20 pkt; IF 0,651. 

 

Monder M.J. 2017. Factors affecting the rooting of cuttings of once-blooming roses. 

Propagation of Ornamental Plants. 17(4): 134-144. (IF=0,400, MNiSW=15 pkt.) 

 

Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Żabicka J. & Żabicki P. 2017. Stipa ×fallax 

(Poaceae: Pooideae: Stipeae), a new natural hybrid from Tajikistan, and a new 

combination in Stipa drobovii. Phytotaxa 303(2): 141–154 (IF=1,24; MNiSW=20) 

 

Nobis M., Klichowska E., Nowak A. 2017. Proposal to conserve the name Stipa 

pulcherrima (Poaceae) with a conserve type. Taxon 66: 518-519. (IF=2,45; MNiSW=30) 

 

Mitrus S., Moroń D., Nowak A. 2017. Impact of plant cover on the cavity nesting ant 

Temnothorax crassispinus Journal: Ecological Entomology (in print) (IF=1,771; 

MNiSW=35) 
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Wróbel A., Nobis M., Nowak A. 2017. Patterns of the lemma micromorphology: a useful 

tool in taxonomy of the Middle Asian Eragrostis species (Poaceae). Acta Botanica Gallica 

164: 253-262 (IF=0,871; MNiSW=15) 

 

Nowak A., Yazykova E, Nobis M, Nikonov A. 2017. Can vegetation indicate the ancient 

lake shore line after more than hundred years? A case of Iskanderkul Lake, Tajikistan. 

Ecological Indicators 81: 373-382. (IF: 3,9; MNiSW=35) 

 

Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Swacha G., Kącki. Z. 2017. Vegetation of Middle 

Asia - the project state of art after ten years of survey and its future perspectives. 

Phytocoenologia (accepted 05 2017) (IF=1,657; MNiSW=25) 

 

Krawczyk K., Nobis M., Nowak A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Phylogenetic 

implications of nuclear rRNA IGS variation in Stipa L. (Poaceae). Scientific Reports 

(accepted August Nov 2016) (IF: 4,3; MNiSW=40) 

 

Rożek K., Błaszkowski J., Nowak A., Zalewska-Gałosz J., Nobis M., Mleczko P., Zubek Sz. 

2017. Arbuscular mycorrhizal fungi in Georgia, Caucasus region: first report of species 

diversity and root colonization. Nova Hedwigia (in print) (IF: 0,914; MNiSW=20)  

 

Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W., Krajewski P., Bocianowski J., Stochmal A. and 

Kowalczyk M. 2017. ScBx gene based association analysis of hydroxamate content in rye 

(Secale cereale L.). J of ApplGenet 58: 1-9; 20 pkt. IF 1.655. 

https://doi.org/10.1007/s13353-016-0356-3 

 

Rakoczy-Trojanowska M., Krajewski P., Bocianowski J., Schollenberger M., Wakuliński 

W., Milczarski P., Masojć P., Targońska-Karasek M., Banaszak Z., Banaszak K., Brukwiński 

W., Orczyk W. and Kilian A. 2017. Identification of single nucleotide polymorphisms 

associated withbrown rust resistance, α-amylase activity and pre-harvest sprouting in 

rye (Secale cereale L.). Plant MolBiol Rep 35: 366–378; 25 pkt.; IF 1.932. 

https://doi.org/10.1007/s11105-017-1030-6 

https://doi.org/10.1007/s13353-016-0356-3
https://doi.org/10.1007/s11105-017-1030-6
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Groszyk J., Kowalczyk M., Yanushevska Y., Stochmal A., Rakoczy-Trojanowska M. and 

Orczyk W. 2017. Identification and VIGS-based characterization of Bx1 ortholog in rye 

(Secale cereale L.). PLoS One 12(2): e0171506. 35pkt.; IF = 2.806. 

 

Targońska-Karasek M., Bolibok-Brągoszewska H., Rakoczy-Trojanowska M. 2017. 

DArTseq genotyping reveals high genetic diversity of polish rye inbred lines. Crop Sci 

57(4): 1906-1915; 30pkt.; IF 1.629. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171506 

 

Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J. 2017. Protoplast fusion in the genus Gentiana: 

genomic composition and genetic stability of somatic hybrids between Gentiana kurroo 

Royle and G. cruciata. Plant Cell Tiss Organ Cult (PCTOC) 131:1-14. 

doi.10.10007/s11240-017-1256-x. IF=2,002; MNiSW=30 pkt 

b) publikacje recenzowane  

 

Graniszewska M., Kapler A. 2017. Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na 

ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza 

Mazowsza i Podlasia.  Zygmunt Gloger’s (1845-1910) response to Józef Rostafiński’s 

(1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, regarding the Mazowsze and 

Podlasie borderland. Etnobiologia Polska 7: 15-30 (5 pkt MNiSW, brak DOI). 

 

Monder, M. (2017). Wybrane problemy i kierunki współczesnej hodowli róż. 

Wiadomości Botaniczne, 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.002 MNiSW pkt 8. 

c) monografie w jęz. obcym oraz polskim 

 

Kulus D., Mikuła A. 2017. Wpływ krioprezerwacji na ultrastrukturę komórek roślinnych 

oraz ich zdolność do dalszego rozwoju. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 16:(1) 33-44. pkt; 

MNiSW 6. 

d) rozdziały w monografii / książce w jęz. angielskim i innym 

 

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city 

environment on urban trees growing in Warsaw. In: Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171506
https://doi.org/10.5586/wb.2017.002
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(eds.) Autochtonous Plants in Urban Environment, University Botanic Gardens Ljubljana 

pp. 60-68. 5 pkt 

 

Kapler A. 2017. The Lagoon of Iłżanka river. The Jastrząb lido. The Rogoźno lake. The 

Uściwierz lake. The Rotcze lake. pp. 179-187. In: Prausová R. (ed.) 2017. Rdest 

dlouholisty (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Hradec Kralove 

 

Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to 

seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. 

„EX SITU PLANT CONSERVATION” PRACTICAL ACTIVITIES HANDBOOK. Polish Academy 

of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw-

Powsin, POLAND, 11-15 July 2017. 

 

Kapler A., Dobrzyński P., Marciszewska K. 2017. Założenia parkowo-pałacowe 

w Jabłonnie. 15-17. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność 

warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja 

terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017. 

 

Obidziński A., Kapler A. 2017. Łęgi praskie – koncepcja zagospodarowania 

warszawskiego odcinka Doliny Wisły. 18-19. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 

2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków 

miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017. 

 

Obidziński A., Kapler A. 2017. Flora naczyniowa Gucina. W poszukiwaniu utraconego 

krajobrazu – śladami genius loci Gucina. Ad Rem 1: 19-23.  

 

Bragina T.M., Nowak A., Vanselow K.A., Wagner V. 2017. Grasslands of Kazakhstan and 

Middle Asia: The Ecology, Conservation and Use of a Vast and Globally Important Area. 

In: Squires, V.R., Dengler, J., Feng, H. & Hua, L. (eds.) 2018. Grasslands of the world: 

diversity, management and conservation. CRC Press, Boca Raton, US. (15 pkt – rozdział 

w monografii wybitnej) 
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e) artykuły popularnonaukowe i materiały popularyzacyjne 

 

Kościelak A., 2017. Magnolie w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie.’’ Wyd. PAN OB - CZRB w Powsinie. ss. 48. 

Publikacja – folder-książka. 

 

Monder M. 2017. Najwspanialsze róże. Szkółkarstwo 2: 38-44. 

 

Monder M. 2017. Ze świata: Festiwal róż w Bogensee. Szkółkarstwo 3: 38. 

 

Monder M. 2017. Jakie róże w mieście? Zieleń miejska, 3: 15. 

 

Monder M.J. 2017. Róże Azji i ich potomkowie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 124. Publikacja –

folder-książka. 

 

Monder M., Fidura-Tratkiewicz K., Gajewska I. 2017. Projekt Wykonawczy ,,Tereny 

turystyczno-rekreacyjne nad rzeką Ochnią – ROZARIUM”. W: ,,Zielona Oś Miasta – 

rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”, 

w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), M. Marchewka z zespołem. 

Na zlecenie miasta Kutna, Zarządu Inwestycji sp. z o.o. 

 

Świąder M. 2017. Jakie odmiany pietruszki i marchwi nadają się do upraw gruntowych 

przy niesprzyjających warunkach. Uprawy w praktyce. 11, 6-7 www.uprawy.wip.pl  

 

Świąder M. 2018. W jakich odstępach siać pietruszkę, aby dała wysoki plon. Uprawy 

w praktyce 12, 7-8 www.uprawy.wip.pl 

WYKAZ REFERATÓW, DONIESIEŃ KONFERENCYJNYCH 
Z PODZIAŁEM NA KONFERENCJE:  

a)  krajowe  

A.H. Baczewska, Milewska-Hendel A., Sala K., Brągoszewska P., Gozdowski D., 

Dmuchowski W., Kurczyńska E. 2017. Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś 

http://www.uprawy.wip.pl/
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i jutro, poster: „Lokalizacja epitopów pektyn i białek arabinogalaktonowych w liściach 

Tilia ‘Euchlora’ rosnących w warunkach stresu solnego. Rogów, Polska. 16-17.05.2017. 

 

Grzyb M., Tomiczak K., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2017. Somatyczna embriogeneza 

jako alternatywna metoda pozyskiwania paproci. VI Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB pt. Polskie badania pteridologiczne w 100. lecie 

wydania I tomu Flory Polski – przeszłość i przyszłość. Poznań, 7-8.09.2017. Streszczenia 

referatów i plakatów str. 11. (wykład)  

 

Mikuła A., Grzyb M., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2017. Stan wiedzy w zakresie 

wykorzystania krioprezerwacji w ochronie paproci. VI Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB pt. Polskie badania pteridologiczne w 100.lecie 

wydania I tomu Flory Polski – przeszłość i przyszłość. Poznań, 7-8.09.2017. Streszczenia 

referatów i plakatów str. 13. (wykład plenarny)  

 

Rybczyński J.J., Tomiczak K., Grzyb M., Mikuła A. 2017. Procesy morfogenetyczne 

paproci w warunkach in vitro. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji 

Pteridologicznej PTB pt. Polskie badania pteridologiczne w 100.lecie wydania I tomu 

Flory Polski – przeszłość i przyszłość. Poznań, 7- 8.09.2017. Streszczenia referatów 

i plakatów str. 25. (wykład)  

 

Grzyb M., Wróbel-Marek J., Milewska-Hendel A., Kurczyńska E., Rybczyński J.J., Mikuła 

A. 2017. Od komórki epidermy do zarodka somatycznego – cytomorfologiczne zmiany 

zachodzące w eksplantatach ogonków liściowych paproci drzewiastej Cyathea delgadii. 

Konferencja naukowa pt. „Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro.” Rogów, 

15-17.05.2017. (wykład)  

 

Jura-Morawiec J., Monroy-Ruiz P., Tulik M. 2017. Budowa anatomiczna i funkcja 

korzeni przybyszowych Dracaena draco. Konferencja "Anatomia i histogeneza roślin: 

wczoraj, dziś i jutro". Rogów. 16-17.05.2017. (referat) 
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Kębłowska A., Kapler A, Rucińska A. 2017. Restytucje gatunków zielnych 

w Kampinoskim Parku Narodowym – dzwonecznik wonny. Konferencja pt. „Czynna 

ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” – 

doświadczenia i perspektywy”. Wigierski Park Narodowy. Krzywe-Suwałki. Polska. 25-

29.09.2017. (prezentacja posteru) 

 

Kapler A. 2017. Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach 

krajobrazowych i narodowych. Konferencja „Ochrona bioróżnorodności 

w mazowieckich parkach krajobrazowych – część 1”. Siedlce. Polska  1.12.2017. 

(wygłoszenie referatu proszonego) 

 

J. Puchalski, P. Kojs “Znaczenie krajowych i regionalnych sieci ogrodów botanicznych 

dla rozwoju ich działalności konserwatorskiej i edukacyjnej” W: “Społeczna rola 

ogrodów botanicznych w rozwoju miasta “ XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych 

I Arboretów w Polsce , Kielce.  Streszczenia Prezentacji. Wydawca: Geopark Kielce,  s. 24 

(2017) 

 

Tomiczak K. 2017. Wykorzystanie narzędzi biotechnologicznych u roślin leczniczych na 

przykładzie goryczek. I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa „Biotechnologia roślin 

– perspektywy i wyzwania” poświęcona pamięci profesor Mirosławy Goleniewskiej-

Furmanowej. Warszawa, 9 czerwca 2017. Materiały konferencyjne str. 17.   

b) międzynarodowe  

 
Grzyb M., Wróbel-Marek J., Kurczyńska E., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2017. Symplasmic 

communication during development of Cyathea delgadii somatic embryos. 8th 

Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology Communication in plants: 

from cell to environment 12-15 September 2017, Bialystok, Poland. Book of abstracts 

pp. 44 (wykład)  

 

Kapler A. 2017. The role of herbaria for students taxonomy knowledge. How to 

motivate young people for herbaria and plant taxonomy? Lizbona. Portugalia. 5-

8.04.2017. (wykład plenarny) 
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Kapler A., Puchalski J., Prausová R., Marečková L. 2017. The studies on the distribution 

and threat of Adenophora liliifolia (L.) Besser’ natural localities in Central Europe. 8th 

Planta Europa conference. Kijów. Ukraina. 22-26.05.2017. (prezentacja posteru)  

 

Puchalski J., Kojs P., Kapler A., Niemczyk M., Rucińska A. 2017. 25 years of seed 

banking for ex-situ conservations of rare and threatened plants in Poland. 8th Planta 

Europa conference. Kijów. Ukraina. 22-26.05.2017. (wykład) 

 

Graniszewska M., Leśniewska H., Kapler A. 2017. 18th century herbaria of the Prussian 

physician Boretius in the Herbarium of the Faculty of Biology, University of Warsaw. 

Flora & Funga Pomeranica – the Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and 

Landscape of Pomerania, Stettin, 13-15 September, 2017. Szczecin. Polska. 13-

15.09.2017. (prezentacja posteru) 

 

Monder M.J. The historical roses in city. Scientific International Conference ,,Problems 

of landscape protection and management in xxi century”. Warszawa. Polska. 20-

22.04.2017. Book of abstracts: 48-49. Poster. 

 

Monder M.J., Pacholczak A. 2017 Rhizogenesis and contents of polyphenolic acids in 

cuttings harvested in different phenological phases from the once-blooming shrub roses 

and treated with the rooting stimulants. VII International Symposium on Rose Research 

and Cultivation, ISHS. Angers, Francja, 2-7.06.2017. Book of abstracts. Poster. 

 

Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2017. Effect of Anatomical Structure of 

Shoots in Different Flowering Phase on Ability to Rhizogenesis of Once-blooming Roses. 

“40 Years of Horticulture Education in Cluj-Napoca”. Cluj-Napoca. Rumunia. 27-

29.09.2017. Book of abstracts. Poster. 

 

M. Niemczyk, J. Puchalski “ The introduction of cryogenic long – term seed storage for 

conservation of endangered species of Polish archaeophytes”  
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W: “Save Plants for Earth’s Future”. 8th Planta Europa Conference, Kyiv. Book of 

Abstracts. Editors: P. Bardin, E. Penzesne & M. Peregryn., Kyiv Publishers Palivoda A.V., 

Kyiv, Ukraine p. 32 (2017) 

 

J. Puchalski, P. Kojs “The botanical gardens in Central and Eastern Europe. The current 

state of affairs and the new challenges and prospects for collaboration”. W: “Botanical 

Gardens – delivering public goods and supporting society”. 3rd Conference of Eastern 

and Central European Botanic Gardens, Budapest, Hungary, Hungarian Associaton of 

Arboreta and Botanic Gardens MABOSZ, Abstracts. P. 1 (2017) 

 

J. Wiland – Szymańska, P. Kojs, A. Rucińska, M. Maślak, G. Szymczak, D. Mańkowska, 

J. Puchalski “FlorIntegral – an integrated network of in situ and ex situ protection of 

rare, endangered and priority species of the Polish flora”. BGCI 6th Global Botanic 

Gardens Congress “ Botanic garden in society: Visions for the future”. Conservatoire et 

Jardin botanique Geneve and BGCI, Geneva, Switzerland. Book of Abstracts. Presentation 

No. 79, p. 70 (2017) 

 

„HEI-PLADI Project Higher Education Innovation in PLAnt DIversity Handbook 2016-

2017” Flexible learning paths for emerging labour market” Stefania G. Scippa, Paola 

Fortini, Rocco Oliveto, Simone Scalabrino, Loredana Di Rubbo, Piera Di Marzio, Paolo Di 

Martino, Dalila Trupiano, Ludovico Frat, Gianluigi Bacchetta, Donatella Cogoni, Giuseppe 

Fenu, Francesca Meloni, Martino Orrù, Silvia Pinna, Lina Podda, Marco Porceddu, Andrea 

Santo, Mariano Ucchesu, Ognyan Iliev, Krasimir Kosev, Anely Nedelcheva, Lyuba 

Pencheva, Joseph Buhagiar, Christian Borg, Marco Iannaccone, Adam Kapler, Maciej 

Niedzielski, Maciej Niemczyk, Wiesław Podyma, Anna Rucińska, Konrad Woliński, 

Ilektra Remoundou, Chariton Kalaitzidis, Ana Isabel Correia, Helena Maria da Conceição 

Cotrim, Manuela Sim-Sim, Maria Amélia MartinsLoução 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 
We współpracy z Polish Bateson Research Group, Wyższą Szkołą Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską Szkołą 

Wyższą w Bydgoszczy oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, w dniach 1-4 
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czerwca współorganizowano II Międzynarodowe Sympozjum Batesonowskie, którego 

hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. 

Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami 

poprzemysłowymi”. Konferencja nawiązywała do postaci Gregory’ego Batesona (1904-

1980) uchodzącego za klasyka ogromnych obszarów humanistyki, antropologa, 

epistemologa, cybernetyka i teoretyka komunikacji. W konferencji udział wzięło szereg 

wybitnych osobistości reprezentujących liczne kraje, m.in. Austrię, Hiszpanię, Holandię, 

Kanadę, Litwę, Norwegię, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy czy 

Polskę. Ich profesjonalna tożsamość miała charakter bardzo zróżnicowany, wychodząc 

od akademickiego statusu, poprzez praktykę terapeutyczną, doświadczenie 

w nauczaniu, działalność kulturową, metodologię i epistemologię, zarządzanie i sztukę, 

filozofię, naukę o poznaniu, pedagogikę i medycynę. Na pierwszym miejscu należy 

wymienić córkę Gregory’ego Batesona – Norę Bateson, która jest prezydentem 

Międzynarodowego Instytutu Batesona. Byli m.in. obecni również: Rex Weyler z Kanady 

– współzałożyciel Green Peace, dr Keneth Silvestri – psychoterapeuta z USA, Brigitte 

Hipel  z Uniwersytetu w Klagenfurt w Austrii, Philip Guddemi – antropolog z USA, Erik 

Graffman – psycholog i terapeuta pracujący w Szwecji i Francji, Jon Goodbun – architekt, 

projektant z Royal College of Art z Wielkiej Brytanii, Serena Dinelli – psycholog, artysta, 

edukator z Włoch, Leslie Blackhall – bioetyk, lekarz zajmująca się rozwojem opieki 

paliatywnej z Uniwersytetu Virginia, Arunas Augustinaitis z Litwy – rektor Uniwersytetu 

w Wilnie, specjalista w zakresie teorii komunikacji i biznesu, Jane Jorgenson 

z Uniwersytetu z Południowej Florydy zajmująca się komunikacją w rodzinie. Z Polski 

gościliśmy m.in. prof. Zdzisława Wąsika – lingwistę, semiotyka, dyrektora Regionalno-

Kontynentalnych Koordynatorów Międzynarodowego Instytutu Komunikologii dla 

Europy, rektora Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie prof. Ireneusza Kojdera, prof. 

Wojciecha Kojsa – z Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie 

Górniczej. Podczas poszczególnych sesji sympozjum odnoszono się do problemów 

epistemologii, edukacji i komunikacji, sygnalizowano różne zjawiska w celu zwiększenia 

świadomości problemów i wyzwań oraz dyskutowano o tym, jak mobilizować rozmaite 

środowiska do współdziałania w ich rozwiązywaniu i przezwyciężaniu, jak np. imigracja, 

uchodźctwo, uzależnienia. Specjalną uwagę poświecono ekosystemowym rozważaniom, 

włączając w to zagadnienia życia i zdrowia, medycyny i terapii, rozpatrywanym 



 

112 

 

w aspektach praktycznych i teoretycznych, klinicznych i diagnostycznych. Dyskutowano 

o zastosowaniach spuścizny Gregory’ego Batesona w rozmaitych obszarach praktyki 

społecznej i refleksji humanistycznej oraz kolejnych etapach wyłaniania się idei 

„ekologii umysłu” w trzech głównych jego książkach oraz w najnowszej publikacji Nory 

Bateson. 

WAŻNIEJSZE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017: 

a)  w ramach działalności badawczej 

Podjęto próbę scharakteryzowania przemian zachodzących w eksplantatach 

paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb. leżących u podstaw ich embriogenicznej 

kompetencji. W wyniku prowadzonych badań: a) udokumentowano jedno- i wielo-

komórkowe pochodzenie zarodków somatycznych; b) ustalono, że stres osmotyczny 

zmienia drogę ich pochodzenia;  c) wykazano, że somatyczny zarodek jest izolowany od 

eksplantatu inicjalnego.  Uzyskane rezultaty poszerzają wiedzę na temat somatycznej 

embriogenezy paproci oraz systemu modelowego Cyathea delgadii. 

 

W ramach badań taksonomicznych nad trawami rejonu Środkowej Azji 

przeprowadzono analizę rybosomalnego DNA, która wykazała że najlepszym rejonem 

pokazującym relacje filogenetyczne w grupie ostnic jest IGS, w szczególności rejon 26 S 

nrDNA. Z uzyskanych danych z przebadanych gatunków ostnic oraz Brachypodium 

distachyon wykonanych dla różnych sekwencji kodujących wynika, że największa 

wartość filogenetycznej informatywności zawarta jest w obrębie IGS - 3′ETS i NTS. 

Bardzo niską informatywność posiadają rejony ITS1 i ITS2. Również rejon 5′ETS nie ma 

większego znaczenia w ustalaniu relacji filogenetycznych. 

 

Istotną częścią badań w 2017 roku były prace z zakresu genomiki 

konserwatorskiej warzuchy polskiej. Została przeprowadzona analiza genetycznej 

struktury populacji ex situ oraz in situ endemicznego polskiego gatunku Cochlearia 

polonica E. Fröhlich w oparciu o wysokoprzepustowe genotypowanie techniką DArTSeq. 

Zostały określone parametry opisujące poziom zmienności genetycznej tych populacji 

oraz cechy populacji o charakterze rdzeniowym typu „core population”. Analiza 

porównawcza wykazała wyższy poziom zmienności bazującej na sekwencjach typu SNP 
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w przypadku populacji in situ  niż populacji ex situ, w zestawieniu z danymi typu 

DArTsilico, co może świadczyć o zawężeniu i ujednoliceniu genetycznej struktury 

populacji ex situ. 

b) w ramach działalności organizacyjnej 

W roku 2017 w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie miały miejsce 

uroczyste obchody 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Na pamiątkę tego 

wydarzenia uroczyście otwarto Aleję im. Marii Skłodowskiej-Curie, która została 

posadzona w Ogrodzie prawie 19 lat temu, z okazji 100-lecia odkrycia dwóch 

pierwiastków promieniotwórczych – radu i polonu. Goście mieli także okazję 

uczestniczyć w „Pikniku naukowym z Marią”. 

 

We współpracy z Polish Bateson Research Group, Wyższą Szkołą Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską Szkołą 

Wyższą w Bydgoszczy oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, w dniach 1-4 

czerwca współorganizowano II Międzynarodowe Sympozjum Batesonowskie, którego 

hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i przyroda: korzenie, idee i praktyki. 

Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania terenami 

poprzemysłowymi”. Było to wydarzenie interdyscyplinarne, mające na celu integrację 

środowiska badaczy i praktyków w obrębie ekologii, humanistyki, instytucji kultury 

i sztuki oraz zebranie dotychczasowych dokonań. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 

osób, w tym 25 uczestników z zagranicy, m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, 

Singapuru, Norwegii, Włoch, Wielkiej Brytanii, stanowiących trzon 

International Bateson Institute oraz należących do narodowych grup Batesona.  

c) w ramach utrzymania kolekcji roślinnych 

W 2017 roku ogród odwiedziło 90 825 osób, w tym  7 085 osoby w 215 grupach 

zorganizowanych. Utrzymano i udostępniano do zwiedzania kolekcje roślinne liczące 

ponad 8 tys. taksonów. 

d) w ramach działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej  

W 2017 roku, korzystając z przyznanego dofinansowania z Polskiej Akademii 

Nauk w zakresie DUN zorganizowano 11 wystaw przyrodniczych. Ponadto w trzech 
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miejscach wystawienniczych w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie 

zaprezentowano wystawy sztuki o tematyce przyrodniczej lub też inspirowanych 

przyrodą. Były one zawsze organizowane w cyklach miesięcznych, a finansowane przez 

autorów lub ich sponsorów oraz ze środków własnych PAN OB-CZRB pochodzących 

z przychodów ze zwiedzania. Prezentowane wystawy odwiedziło łącznie około 65 tys. 

osób.  

 
W dniach od 10 stycznia 2017 do 18 grudnia 2017 odbyło się 296 warsztatów 

przyrodniczych, w których wzięło udział 6767 osób, w tym 544 opiekunów. Byli 

to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z nauczycielami, oraz 

dzieci w wieku przedszkolnym z opiekunami i inne osoby towarzyszące. Zrealizowano 

191 warsztatów dla szkół podstawowych – w tym 5 warsztatów wyjazdowych i 26 

warsztatów lato w mieście, 48 warsztatów dla gimnazjów, 29 warsztatów dla liceum  

i 28 warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 
2017 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

I. Publikacje wydane drukiem, 

w tym:  

42 

1. W czasopismach naukowych  z tzw. „listy 

filadelfijskiej” 

24 

2. W recenzowanych czasopismach zagranicznych 

i polskich 

2 

3 Monografie 1 

4. Rozdziały w monografii 7 

4 Artykuły popularnonaukowe i materiały 

popularyzacyjne 

8 

II. Komunikaty naukowe 22 

I-II Razem  64 

 


