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

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

68 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1183) zwanej dalej ustawą o PAN, statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą 

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

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

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

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

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

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

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

Akademii Nauk. 

 

DANE ADRESOWE: 

ul. Prawdziwka 2 

02-973 Warszawa  

tel.  22 648 38 56; 22 754 26 10  

e-mail  ob.sekr@obpan.pl 

www.ogrod-powsin.pl 

NIP: 525-15-75-083 

REGON: 000325713 

 

MISJA, UPRAWIANE DYSCYPLINY NAUKOWE I REALIZOWANE KIERUNKI BADAWCZE:   

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej jest unikalną 

jednostką skupiającą specjalistów z różnych, często bardzo odległych dyscyplin. Sytuacja 

ta pozwala na prowadzenie badań, dzięki którym możliwe jest kompleksowe opisywanie 

zjawisk i procesów biologicznych dla skutecznej realizacji działań związanych z celami 

utworzenia jednostki. Działalność naukowa naszych pracowników obejmuje 

zagadnienia związane z genetycznymi aspektami różnorodności biologicznej w świecie 

roślin, dotyczące naukowych podstaw ochrony przyrody, co przekłada się aplikacyjnie 

na opracowanie i wdrażanie strategii utrzymania różnorodności florystycznej 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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w miejscach, gdzie uległa ona negatywnym zmianom, często o charakterze 

antropogenicznym. Prowadzone są również badania dotyczące podstaw procesów 

biologicznych u roślin. Kolekcje tradycyjne (żywych roślin) znajdujące się w Ogrodzie 

oraz kolekcje kriogeniczne w prowadzonym przez jednostkę Banku Nasion stanowią 

unikatowe w skali światowej źródło materiałów badawczych i jednocześnie realizując 

ochronę ex situ, umożliwiają restytucję populacji gatunków wymarłych w naturze. 

Utrzymywany przez nas Bank Nasion oraz zaangażowanie w ochronę zagrożonych 

gatunków flory Polski są kluczowymi elementami krajowych oraz europejskich 

programów ochrony różnorodności biologicznej roślin, a tym samym nakładają na naszą 

jednostkę odpowiedzialność za wdrażanie postanowień Konwencji o Różnorodności 

Biologicznej oraz dokumentów i aktów prawnych, opierających się na Konwencji. Obok 

działalności badawczej jednostka aktywnie zaangażowana jest w popularyzację nauki, 

upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zjawiskach naturalnych i rozwijanie 

wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Wyżej 

wymienione aktywności popularyzatorskie prowadzone są przez Dział Promocji oraz 

Centrum Edukacji Przyrodniczej m.in. w formie zajęć dydaktycznych, cyklicznych 

wystaw i innych wydarzeń kulturalnych dotyczących tematyki przyrodniczej. 

 

UPRAWIANE SPECJALNOŚCI NAUKOWE: 

• botanika doświadczalna i stosowana; 

• anatomia rozwojowa roślin; 

• biotechnologia i genetyka roślin; 

• ekologia stosowana z ochroną środowiska; 

• nauki ogrodnicze. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE: 

 zachowanie w warunkach ex situ rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków 

flory Polski; 

 biosystematyka, genetyka i genomika populacyjna oraz analiza różnorodności 

genetycznej roślin; 

 filogenomika wybranych gatunków roślin uprawnych; 

 gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących 

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

biotechnologicznych; 

 wzrost i rozwój roślin w warunkach środowiska miejskiego i przemysłowego; 

 biomonitoring zanieczyszczeń środowiska; 

 anatomia funkcjonalna i rozwojowa roślin drzewiastych; 

 ekologia wybranych gatunków roślin zagrożonych, ekologia roślinności; 

 biologia konserwatorska ze szczególnym uwzględnieniem roślin endemicznych, 

zagrożonych i podlegających reglamentacji prawnej. 

DYREKCJA OGRODU BOTANICZNEGO 
 

Dyrektor      
-  dr Paweł Kojs 

Zastępca dyrektora ds. naukowych  

-  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych    

- mgr Beata Białobrzeska  
   

RADA NAUKOWA (2019-2022) 
 
Przewodniczący  - prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN  

Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Zbigniew Miszalski 

Sekretarz   - dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

Członkowie:   - prof. dr hab. Andrzej Anioł 

- dr Aneta Baczewska-Dąbrowska 

- dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO 

-       prof. dr hab. Stanisław Gawroński  

-       prof. dr hab. Czesław Hołdyński 

- dr Paweł Kojs 

- dr hab. Robert Malinowski 

- mgr inż. Mirosław Markowski 

- Prof. dr hab. Anna Mikuła 

- prof. dr hab. Zbigniew Mirek 
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- prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

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

- prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska 

- dr inż. Anna Rucińska 

- prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN 

- dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM 

- prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN, 

- dr Karolina Tomiczak, 

- prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN 

- dr hab. Urszula Zajączkowska, 

- dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ 

Komisje Rady Naukowej 

 
Komisja ds. Kadry Naukowej: 

przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz                     

członek    - prof. dr hab. Andrzej Anioł                           

członek    - prof. dr hab. Wojciech Święcicki  

          

Komisja ds. Oceny Badań Naukowych i Rozwoju Ogrodu:                           

przewodniczący  -  prof. dr hab. Zbigniew Miszalski 

członek   -  dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO                

członek   -  prof. dr hab. Czesław Hołdyński       

członek   -  prof. dr hab. Anna Mikuła 

                  członek  - dr hab. Justyna Wiland-Szymańska. Prof. UAM           

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PAN 
OGRODU BOTANICZNEGO – CZRB  NA DZIEŃ 31.12.2019 r.  
 

Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12.2019 r. 

W osobach W etatach 

I. Ogółem: 

W tym:  

77 74,12 

A. - w działalności badawczej 32 30,42 
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1. Profesor  2 1,60 

2. Profesor instytutu 2 1,75 

3. Adiunkt 6 6,00 

4. Asystent 4 4,00 

5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-

technicznych 

5 4,40 

6. Pracownik inż.-tech. w działalności badawczej 13 

 

12,67 

B. - pozostali pracownicy 45 43,70 

8. Pracownik zatrudniony w działalności 

ogrodniczej i popularyzacyjno-edukacyjnej 

16 15,99 

 

9. Administracja  13 12,25 

10. Obsługa techniczna i robotnicy 16 15,46 

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAN OGRODZIE 
BOTANICZNYM – CZRB  W ROKU 2019 
(nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów stypendialnych) 

Baczewska Aneta 

Białobrzeska Beata 

Biedrzycka Kinga 

Bobowska Sylwia 

Boczkowska Maja 

Czaplicka Iwona 

Domżalska Lucyna 

Dymecka Paula (od 1 III do 30 VI 2019) 

Gaczkowska Olga 

Galej-Ciwiś Katarzyna 

Gasek Anna 

Gawryś Wiesław (do 28.08.2019) 

Gizińska Aldona 

Górecka Małgorzata 

Gromadzki Zbigniew 

Grzyb Małgorzata 

Olszak Marcin 

Pakuła Edyta 

Paśnik Małgorzata 

Pióro Grzegorz (od 16.12.2019) 

Podlasiak Jolanta 

Podyma Wiesław 

Prykiel Ewa 

Puchalski Jerzy 

Ranc Hanna 

Rawski Jacek 

Rawski Kamil 

Rawski Ryszard 

Reguła Zbigniew (do 17.12.2019) 

Rodkiewicz Witold (od 16.12.2019) 

Rucińska Anna 

Rusa Magdalena 
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Jabłoński Maciej 

Jankowski Piotr 

Janowska Ewa 

Jura-Morawiec Joanna 

Jurczewski Konrad (do 30.06.2019) 

Kalińska Maria 

Kamiński Jakub (od 01.07.2019) 

Kapler Adam 

Klichowska Ewelina (do 30.09.2019) 

Koch Izabela 

Kojs Paweł 

Kopczyński Michał (do 30.04.2019) 

Kosoń Anna 

Kościelak Agnieszka 

Krasnodębski Jerzy 

Krzyżewski Antoni 

Kuc Tadeusz 

Lewandowska Anna 

Marcinkiewicz Jan 

Matynia Damian 

Mikuła Anna 

Miodek Adam 

Misczyńska Beata 

Molak Barbara 

Monder Marta Joanna 

Napiórkowska Ewa 

Niedzielski Maciej 

Niemczyk Maciej 

Nowak Arkadiusz 

Sadownik Jarosław (do 12.04.2019) 

Saporowska Iwona 

Sobol Robert 

Sołtan Stefan 

Sołtysiak Agnieszka 

Szalacha Elżbieta 

Szkopek Krzysztof 

Szymańczyk Małgorzata 

Szymańska Bożena 

Świąder Magdalena 

Świątkowski Andrzej (od 10.10.2019) 

Świerszcz Sebastian 

Targońska-Karasek Małgorzata 

Tomala Rafał 

Tomaszewicz Wojciech 

Tomiczak Karolina 

Trząski Leszek  

Witczak Renata 

Woliński Konrad 

Zagajewski Artur 

Zajkowski Henryk 

Zajkowski Roman 

Zakrzewski Piotr 

Zaremba Anna 

Zwierzyńska Małgorzata 

Żywek Małgorzata 
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ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO TECHNICZNE 
DZIAŁALNOŚCI OGRODU BOTANICZNEGO (ZOT) 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie posiada 22 obiekty budowlane 

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

głębinowe, pięć kotłowni oraz własną oczyszczalnię ścieków, dwa transformatory 

wysokiego napięcia, własne przyłącze energetyczne, a także kilka wewnętrznych 

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

wodnokanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teleinformatyczna oparta na sieci 

światłowodowej. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem o długości 3150 mb z 5 bramami 

wjazdowymi. Na terenie ogrodu znajduje się 6 parkingów oraz ok. 30 000 m2 ścieżek 

i ciągów pieszo – jezdnych. Dodatkowo Ogród posiada 150 lamp w alejkach, 250 ławek 

oraz 150 koszy na śmieci (elementy małej architektury) wymagających zabiegów 

konserwatorskich. Trwają prace nad zabezpieczeniem budynków wyposażonych  

w kontrole dotępu. Utrzymanie tych wszystkich obiektów, instalacji oraz urządzeń i ich 

konserwacja wymaga ponoszenia systematycznie rosnących kosztów. Zadanie to 

obejmuje koszty ponoszone na utrzymanie funkcjonowania technicznego Ogrodu 

i obejmuje również opłaty za energię elektryczną, gaz, olej opałowy, monitoring 

wybranych obiektów budowlanych oraz konserwację obiektów, instalacji technicznych 

wraz remontami bieżącymi, a także obsługę administracyjną instytucji.  

Do specyfiki placówki zwiększającej koszty utrzymania należy doliczyć: 

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

w ruchu dwóch stacji transformatorowych; 

 własną produkcję wody z ujęć głębinowych, co wymusza kosztowne cykliczne 

badanie jakości wody przez Sanepid oraz utrzymanie własnej oczyszczalni ścieków 

opartej na technologii biologicznej i pracującej w systemie zamkniętym; 

 produkcję energii cieplnej we własnych pięciu kotłowniach na potrzeby ogrzewania 

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

stałe koszty w roku. 
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Utrzymanie infrastruktury technicznej Ogrodu w ruchu ciągłym, np. kotłowni, 

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

specjalistów mających nadzór nad infrastrukturą 7 dni w tygodniu.   

W poprzednich latach nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne w zakresie 

personalnym, które były związane z przejściem na emeryturę pracowników 

z wieloletnim stażem pracy w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Pracownicy ci 

stanowili trzon techniczny zabezpieczający poprawne i bezawaryjne działanie 

poszczególnych instalacji zlokalizowanych na terenie Ogrodu. Obecnie, w zakresie 

posiadanych środków (z uwagi na niskie stawki wynagrodzenia), niemożliwe jest 

zatrudnienie nowych pracowników technicznych. Wymusza to na nas konieczność 

wprowadzenia zmian organizacyjnych w tym zakresie (zwiększenie udziału prac 

sezonowych). Zabezpieczenie oraz konserwacje urządzeń niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Ogrodu zmuszeni jesteśmy powierzyć firmom 

zewnętrznym. 
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Zadanie B.1 Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 

i chronionych gatunków flory Polski 

Kierownik:   dr inż. Anna Rucińska, 

Temat B.1.1 Genomika konserwatorska i monitoring genetycznej struktury populacji 

zagrożonych i chronionych gatunków flory Polski  

Temat B.1.3  Weryfikacja taksonomiczna wybranych zagrożonych i chronionych 

gatunków flory Polski z wykorzystaniem metody DNA-barcoding 

Wykonawcy:  dr inż. Anna Rucińska 

dr Ewelina Klichowska 

mgr inż. Elżbieta Szalacha 

Statutowym zadaniem PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie  jest 

prowadzenie aktywnej ochrony różnorodności świata roślin popartej pracami 

badawczymi dotyczącymi jej rozpoznania na różnych poziomach jej organizacji ze 

szczególnym naciskiem na poziom genetyczny oraz populacyjny. Charakter aplikacyjny 

prac badawczych przekłada się bezpośrednio na wytyczne konserwatorskie 

konkretnych gatunków roślin. Rozwój technik molekularnych umożliwia weryfikację 

przynależności taksonomicznej poszczególnych obiektów oraz precyzyjną 

charakterystykę profilu genetycznego populacji. Opisanie na poziomie sekwencji DNA 

zmian zachodzących w populacjach roślin na skutek takich mechanizmów jak dryf 

genetyczny, efekt założyciela czy erozja genetyczna leży u podstaw biologii ewolucyjnej. 

Zastosowanie wysokoprzepustowego sekwencjonowania stwarza możliwość poznania 

sekwencji genomowych zarówno markerów neutralnych jak też preferencyjnie 

ukierunkowanych selekcyjnie czy adaptacyjnie.  

W roku 2019 rozpoczęliśmy badania nad porównawczą charakterystyką 

genotypową gatunków z rodzaju Stipa celem poznania potencjalnych sekwencji 

skorelowanych z adaptacją ostnic do różnych warunków siedliskowych. Pilotażowe 

badania były prowadzone na dwóch rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Europie 

Środkowej gatunkach - Stipa pennata L. (VU) oraz S. borysthenica Klokov (CR). W zakres 

prac wchodziło: modelowanie niszy ekologicznej (ENM), ekstrakcja genomowego DNA, 

genotypowanie przez sekwencjonowanie (DArTseq) oraz analizy statystyczne. 
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Modelowanie niszy ekologicznej wykazało, że badane gatunki charakteryzują się 

odrębnością zajmowanych nisz ekologicznych. Przestrzenne pokrywanie się 

powierzchni potencjalnie dostępnych siedlisk na terenie Europy Środkowej dla obydwu 

gatunków wynosi ok. 22%, a pokrywanie się niszy ekologicznej (Schoener’s D statistic) 

49%. Na wzorzec potencjalnego rozmieszczenia obydwu gatunków silny wpływ 

wykazują zarówno zmienne bioklimatyczne, glebowe jak i działalność człowieka. Duży 

wpływ zmiennych bioklimatycznych nie jest zaskakujący, ponieważ obydwa te gatunki 

jako relikty interglacjalne występują w Europie Środkowej na krańcu swojego 

geograficznego zasięgu występowania. Zajmują siedliska półnaturalne, więc silny 

pozytywny wpływ oddziaływania człowieka na występowanie obydwu gatunków 

również nie jest zaskakujący . Z kolei czynniki edaficzne takie jak pH gleby oraz jej 

parametry fizyczne, w głównej mierze przyczyniają się do różnic w zajmowanych przez 

badane gatunki niszach ekologicznych. Badania genetyczne z wykorzystaniem 

wysokoprzepustowej techniki genotypowania przez sekwencjonowanie (DArTseq) 

pozwoliły na wykrycie ponad 25000 polimorficznych loci typu SNP. Wstępne wyniki 

potwierdziły odrębność genotypową, związaną z różnymi niszami ekologicznymi przez 

nie zajmowanymi.  

Poddano również analizie genotypowania DArTseq 211 genotypów języczki 

syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. reprezentujących 42 populacje z zasięgu 

występowania gatunku. Uzyskanko około 51 tys. markerów typu SNP i około 54 tys. 

markerów silicoDArT. Dotychczas uzyskane wyniki obu tych systemów markerów są 

porównywalne statystycznie w stosunku do siebie i wskazują na umiarkowany poziom 

zmienności genetycznej poszczególnych populacji oraz bardzo wysokie zróżnicowanie 

międzypopulacyjne, wynikające z ich znacznej odrębności genetycznej. Populacje 

pochodzące z zachodniej części granicy zasięgu wykazują w stosunku do siebie 

najmniejsze wartości zróżnicowania genetycznego w zestawieniu z pozostałymi 

grupami popuacji. Mimo to każda z populacji stanowi odrębny układ genetyczny i każda 

z nich zawiera unikatową strukturę genetyczną, co potwierdza izolację przestrzenną 

populacji na analizowanych stanowiskach. Na szczególną uwagę konserwatorską 

załugują populacje karpackie, w tym również populacja z Doliny Białego Potoku, gdyż 

zawierają w swoim składzie genetycznym elementy charakterystyczne dla wielu 

populacji z zasięgu występowania. Ponadto odnotowano łącznie około 800 SNP 

unikatowych dla poszczególnych populacji, co może  świadczyć o ich charakterze 
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adaptacyjnym. Obecnie prowadzone są analizy statystyczne skupiające się na układzie 

frekwencji loci unikatowych oraz obecnych we wszystkich populacjach.  

W 2019 roku w ramach projektu „FlorIntegral” został założony Bank DNA, którego 

potencjał wyraża się przede wszystkim w zapewnieniu możliwości rozpoznania 

i określenia stanu różnorodności genetycznej oraz weryfikacji przynależności 

taksonomicznej danej populacji/gatunku objętego projektem. Ze względu na fakt, że 

dane gromadzone w repozytoriach sekwencji nukleotydowych nie zawsze dają 

gwarancję wiarygodności, konieczne jest opracowanie standardów wewnętrznych 

danego banku DNA, w tym sekwencji o charakterze barkodowym dla jego obiektów. 

Stąd prowadzenie Banku DNA dla gatunków rodzimej flory staje się standardem we 

wdrażaniu działań z zakresu prawidłowo prowadzonej ochrony ex situ i stwarza 

podstawy oraz zwiększa możliwości dla integrowania działań z zakresu ochrony ex situ 

i in situ. W Banku DNA w warunkach głębokiego mrożenia (-80oC) deponowany jest 

materiał genetyczny w postaci genomowego DNA wyizolowany z liści lub ich 

fragmentów (około 150 mg świeżej tkanki roślinnej) pozyskanych z poszczególnych 

okazów danych populacji podczas monitoringu stanu populacji w stadium kwitnienia 

roślin. Dla następujących gatunków roślin uzyskano materiał roślinny w postaci liści 

z następujących 25 spośród zakładanych 31 gatunków objętych reprezentowanych 

przez 51 spośród zakładanych 71  stanowisk: Adenophora liliifolia, Cochlearia polonica, 

Ostericum palustre, Agrimonia pilosa, Ligularia sibirica, Serratula lycopifolia, Carlina 

onopordifolia, Swertia perennis subsp. Pernnis, Veratrum nigrum, Hypericum elegans, 

Caldesia parnassifolia, Primula vulgaris, Echium russicum, Apium repens, Thesium 

ebracteatum, Allium victorialis, Galium cracoviense, Pinguicula vulgaris ssp. bicolor, Carex 

pediformis, Euphorbia epithymoides, Aconitum firmum ssp. moravicum, Anemone 

sylvestris, Carex praecox, Campanula sibirica, Dianthus gratiaopolitanus. Materiał 

genetyczny uzyskano z 1183 okazów reprezentujących powyższe gatunki. Dla pięciu 

spośród wymienionych gatunków wygenerowano sekwencje dla regionów jądrowego 

(ITS) oraz plastydowego DNA (rbcL, matK, trnH-psbA) jako sekwencji referencyjnych 

gatunkowo dla naszej flory. 

Temat B.1.2  Badania naturalnych stanowisk dzwonecznika wonnego i ocena 

zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ 

Wykonawca:   mgr Adam Kapler  
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Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia Bess. to gatunek o znaczeniu Wspólnotowym, 

krytycznie zagrożony wymarciem w Unii Europejskiej, Szwajcarii i na Białorusi, coraz 

rzadszy w Rosji, na Ukrainie, Chinach i obu Koreach. Szczególnie istotny jest zanik jego 

populacji na obszarach chronionych – w parkach narodowych i rezerwatach. W PAN OB 

- CZRB stworzono w ciągu minionych 10 lat unikatową kolekcję nasion w kriobanku, 

polowe i szklarniowe kolekcje zachowawcze o znanej proweniencji, jak również trwają 

liczne badania podstawowe nad jego biologią i ekologią. Zaowocowały one kilkoma 

udanymi restytucjami (Niedzieliski Las, KPN, Mierzyce) oraz publikacjami naukowymi. 

Wyniki i wnioski z naszych prac pozwoliły skuteczniej chronić m.in. ostatnią populację 

dzwonecznika w Szwajcarii i populacje czeskie.  

Zakres prac wykonanych w 2019 r. w ramach działalności podmiotowej 

obejmował: pozyskanie nasion i danych z Federacji Rosyjskiej, obserwacje gości 

kwiatowych w PAN OB - CZRB, dalszą analizę zdjęć fitosocjologicznych, materiałów 

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

prace nad manuskryptami w ramach rozprawy doktorskiej oraz badań 

międzynarodowego zespołu kierowanego przez dr Miloslava Kitnera z Uniw. Palackyego 

w Czechach (różnorodność genetyczna wg markerów AFLP i cpDNA, modelowanie 

dawnych i przewidywanych zasięgów gatunku w programie MaxEnt).  

Wstępne wyniki z 2019 r. sugerują, że to nie stepy kwietne, reliktowe murawy 

Białych Karpat i świetliste dąbrowy Niżu Europejskiego, lecz reliktowe buczyny 

i sośniny nawapienne Karpat Zachodnich (Słowacja) oraz Południowo-Wschodnich 

(Rumunia, Ukraina) stanowią najstarsze, najbardziej reliktowe, a zarazem 

najstabilniejsze siedliska dzwonecznika wonnego. Zapewne trwają one in situ od 

środkowego plejstocenu, jeżeli nie od paleogenu. Wskazują na to zarówno analizy 

sozoflorystyczne składu gatunkowego ww. zbiorowisk, jak i wyniki analiz 

filogeograficznych i klimatycznych. Reliktowego charakteru obu tych ciepłolubnych 

lasów karpackich dowodzi obecność stenoendemicznych paleoreliktów, zwłaszcza 

Daphne arbuscula Čelak. na Płaskowyżu Murańskim oraz Cyclamen purpurascens subsp. 

immaculatum Halda & Soják w kilku pasmach Słowacji.  

Drugim, potencjalnie ważnym wynikiem jest potwierdzenie odrębności 

genetycznej linii geograficznych z obu refugiów karpackich. 

Przejście z najstarszych ostoi w lasach bukowych i sosnowych do 

wczesnoholoceńskich widnych dąbrów, potem także do innych zbiorowisk z ich 
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dynamicznego kręgu (ciepłych grądów, subborealnych borów mieszanych i ciepłych 

okrajków) silnie wiązało się z presją człowieka, nasilającą się od późnego holocenu. 

Uzyskane wzorce rozmieszczenia geograficznego linii AFLP oraz brak 

obserwowalnej zmienności cpDNA u dzwonecznika wonnego mogą odzwierciedlać 

szybką rekolonizację Europy Zachodniej i Środkowej ze wspólnej puli genetycznej 

w Karpatach.   Ww. rekolonizacja odbywała się zapewne kilkoma niezależnymi szlakami 

z conajmniej dwu osobnych ostoi karpackich (W Karpaty vs SE Karpaty) jednocześnie. 

Później, w innych pasmach górskich (Alpach, czeskich Sudetach) i na nizinach Polski 

powstawały strefy wtórnego kontaktu – analogicznie jak to się odbyło u tojadów 

Aconitum.  

Obserwowane wzorce rozmieszczenia można też objaśnić inaczej, zakładając 

zachowanie mało licznych, lokalnych populacji, które przeżyły w jakiś innych 

kryptorefugiach lub perfugiach, poza zidentyfikowanymi przez nas ostojami, lecz już 

wyginęły, nie zostały odkryte lub nie dysponujemy próbkami ich materiału.  

W 2019 r. rozpoczęto badania flory i szaty roślinnej rezerwatów „Łęgi Oborskie”                      

i „Stawy Raszyńskie”. Potwierdzono obecność gatunków i siedlisk o znaczeniu 

wspólnotowym w Łęgach Oborskich. Wskazano  potrzebę czynnej ochrony sąsiednich 

łąk w postaci użytku ekologicznego lub przekształcenia ich w park kultury i natury. 

W przypadku „Stawów Raszyńskich” odnotowano dominującą rolę co najmniej 10 

groźnych dla rodzimej bioty kenofitów (Elodea canadensis, Impatiens parviflora,   

I. royleyi, Echinocystis lobata, Padus serotina, Quercus rubra, Solidago canadensis,  

S. gigantea). Bardzo pożądane byłoby usuwanie ich w sposób nieszkodzący innym 

rzadkim i ustępującym rodzimym gatunkom. 

Pozyskano nasiona ponad 20 gatunków do Indeksu Seminum (m.in.: Veratrum 

nigrum). W ramach współpracy z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska 

nadzorowano zbiór nasion reliktów, endemitów i gatunków ginacych (m.in.: Aconitum 

lycoctonum, Cortusa matthioli, Lathyrus palustris, Pulsatilla patens, Scheuchzeria 

palustris) ze stanowisk naturalnych do kriobanku. 

Zadanie B.2  Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 

użytkowych 

Kierownik:   mgr inż. Maciej Niedzielski 
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Temat B.2.1  Ocena cech agronomicznych kolekcji form uprawnych żyta zwyczajnego 

(Secale cereale L.) 

Wykonawcy:  dr Wiesław Podyma  

mgr inż. Maciej Niedzielski 

mgr inż. Małgorzata Paśnik 

mgr inż. Konrad Woliński 

Małgorzata Zwierzyńska 

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

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

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

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

żyta, a także dzikie gatunki plemienia Triticeae. 

Wraz z postępującymi zmianami środowiska naturalnego i metod uprawy roślin 

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

istniejącej naturalnej zmienności roślin uprawnych. Widoczne jest to szczególnie 

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

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

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

efektywne zarządzanie nimi zarówno w aspekcie zarówno funkcjonalnym, jak 

i finansowym. Obok konieczności odnawiania (reprodukcji) zgromadzonych kolekcji 

próbek nasion ważnym zadaniem banków nasion jest również ocena przechowywanych 

materiałów pod kątem ich przydatności, jako źródła ważnych cech dla hodowli nowych 

odmian. W tym celu prowadzone są obserwacje polowe wybranych cech 

morfologicznych i fenologicznych roślin oraz ocena laboratoryjna nasion. 

W roku 2019 prowadzone obserwacje dotyczyły grupy odmian żyta form jarych. 

Dotychczas zainteresowanie zasobami zgromadzonymi w banku nasion żyta, ze względu 

na dominujący udział w produkcji rolnej, dotyczyło form ozimych. Można przypuszczać, 

iż zmiany klimatyczne mogą spowodować większe zainteresowanie formami jarymi. Jest 

to powód dla którego ważnym staje się uzupełnienie i aktualizacja danych oceny tych 

form. Materiały do oceny uzyskano z przechowalni długoterminowej KCRZG IHAR. 

Obserwowana grupa form jarych żyta uprawnego była dość zróżnicowana ze względu 

na pochodzenie. Wśród badanych obiektów były zarówno odmiany i materiały 
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hodowlane jak i populacje lokalne. Znalazło to odzwierciedlenie w zróżnicowaniu 

obserwowanych cech użytkowych. Nie obserwowano jednak wyraźnych korelacji 

z typem obiektu lub pochodzeniem.  

Temat B.2.2  Charakterystyka molekularnych, biochemicznych i  fizjologicznych 

uwarunkowań procesów podczas kriokonserwacji pąków historycznych odmian jabłoni  

Wykonawcy:  dr Wiesław Podyma  

mgr inż. Maciej Niedzielski 

mgr inż. Małgorzata Paśnik  

mgr inż. Konrad Woliński 

Małgorzata Zwierzyńska 

Właściwości termiczne opakowań stosowanych do pakowania pąków przed 

zamrażaniem w ciekłym azocie warunkują szybkość zmian temperatury w czasie 

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

poważny wpływ na żywotność komórek i tkanek. 

Powtórzone eksperymenty wykorzystujące próbówki typu „Falcon” w dwóch 

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

w porównaniu z tradycyjnymi kriofiolkami w kilku typach potwierdziły przebieg zmian 

temperatury w czasie zamrażania w LN2 i rozmrażania w łaźni wodnej dla 

poszczególnych typów pojemników. Szybkość zmian temperatury wewnątrz opakowań 

zależna była od pojemności pojemników. Najszybciej rozmarzały pąki w kriofiolkach, 

najdłużej zaś w probówkach typu FALCON o pojemności 50 ml. Zastosowanie 

laminowanych torebek z folii aluminiowej, jako opakowań zbiorczych, pozwoliło 

wyraźnie skrócić czas rozmrażania. Wpływ szybkości rozmrażania fragmentów pędów 

jabłoni determinowany rodzajem opakowania na żywotność materiału nie wykazał 

istotnego zróżnicowania. Badania przewodnictwa wodnych eksudatów fragmentów 

pędów pokazało istotne podwyższenie przewodnictwa w przypadku materiału 

zamrażanego i rozmrażanego w probówkach typu FALCON o pojemności 50 ml. Może to 

wskazywać na powstawanie bardziej wyraźnych uszkodzeń tkanek w przypadku niższej 

szybkości rozmrażania paków jabłoni. Zastosowanie opakowań zbiorczych, takich jak 

torebki z folii laminowanej, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni 

w zbiornikach przechowalniczych kriobanku. 
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W roku 2019 liczba kultywarów jabłoni zgromadzonych w kolekcji kriogenicznej 

wynosiła 320. 

Zadanie B.3  Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 

solnemu 

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

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

środowiska miejskiego, w tym zasolenie gleby i zanieczyszczenie środowiska 

z wykorzystaniem fluorescencji chlorofilu 

Wykonawcy:  dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska 

  mgr Tadeusz Kuc 

Niekorzystne oddziaływanie środowiska miejskiego, zanieczyszczenie powietrza i gleby, 

dotkliwa susza wpływają niekorzystnie na stan zdrowotny drzew. Wieloletnie 

obserwacje stanu zdrowotnego drzew przyulicznych w Warszawie wykazały, że 

niektóre gatunki wykazują mniejszą wrażliwość na niekorzystne warunki miejskie. 

Wyniki badań wskazały, ze takimi gatunkami są między innymi dęby. 

 Badaniami objęto dwa gatunki dębów: Quercus robur L. (gatunek rodzimy) 

i Quercus rubra L. (gatunek obcego pochodzenia), rosnące przy ulicach, w parkach i na 

terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie (kontrola). 

Celem badań była próba wyjaśnienia stosunkowo dużej odporności badanych 

drzew na niekorzystne warunki środowiska miejskiego, jakim jest zasolenie gleby 

i zanieczyszczenie środowiska oraz porównanie przydatności obu gatunków do 

nasadzeń miejskich.  

 W trakcie realizowania zadania określono odpowiedź badanych gatunków na 

zawartość chloru i sodu w liściach, a także wpływ zasolenia na równowagę jonową 

obliczoną na podstawie określenia zawartości pierwiastków biogennych w wartościach 

milirównoważnikowych. W trakcie trwania okresu wegetacji drzewa wytypowane do 

badań były poddane obserwacjom fenologicznym, ocenie stanu zdrowotnego oraz stanu 

fizjologicznego z wykorzystaniem pomiaru fluorescencji chlorofilu a. Przeprowadzono 

następujące pomiary: F0 (fluorescencja początkowa), Fm (fluorescencja maksymalna) – 

świadcząca pośrednio o zawartości chlorofilu w tkance oraz Fv/Fm (maksymalna 
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fotochemiczna wydajność PSII), którego obniżenie wskazuje na działaniu czynnika 

stresowego.  

 Stwierdzono stosunkowo niską wrażliwość na warunki miejskie badanych 

gatunków dębów: Q. rubra i Q. robur, wyrażoną niskim stopniem uszkodzenia liści 

i koron oraz brakiem zjawiska zamierania drzew. Wykazano, że cechą charakterystyczną 

badanych dębów była stosunkowo mała akumulacja chloru w liściach drzew rosnących 

w warunkach zasolenia gleby chlorkiem sodu. Analiza składu chemicznego liści 

wykazała większą zawartość w liściach drzew z Warszawy niż w kontroli pierwiastków 

uznawanych za zanieczyszczenie środowiska: sód, chlor. Nie stwierdzono niedoboru 

składników biogennych w liściach. Nie wykazano istotnych różnic w stanie zdrowotnym, 

fenologii oraz składzie chemicznym liści badanych gatunków dębów  

 Przyczyną zwiększonej odporności dębów na niekorzystne warunki środowiska 

miejskiego, szczególnie zasolenia gleby jest prawdopodobnie blokowanie pobierania 

chloru i w mniejszym stopniu sodu przez drzewa. 

 Ustalono, że analiza chemiczna liści drzew jest pomocna do wyjaśniania różnej 

odporności drzew na niekorzystne warunki środowiska miejskiego. 

Zadanie B.4  Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 

i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

Kierownik:   prof. dr hab. Anna Mikuła 

Temat B.4.1  Wpływ warunków świetlnych kultury i nanocząstek na indukcję i przebieg 

somatycznej embriogenezy u paproci w warunkach kultury płynnej i agarowej 

Wykonawcy:  mgr Małgorzata Grzyb,   

mgr Wojciech Tomaszewicz 

Proces somatycznej embriogenezy (SE) u paproci drzewiastej Cyathea delgadii, 

opisany przez nasz zespół po raz pierwszy w 2015 r., jest dogodnym modelem do 

głębszego poznawania tego zjawiska. Jego indukcja i efektywność są regulowane za 

pomocą fizyko-chemicznych warunków kultury in vitro, w tym stężeniem sacharozy 

oraz zawartością mikro- i makroelementów w pożywce. Drogą różnicowania zarodków 

somatycznych można sterować używając różnego typu eksplantatów. Z wcześniej 

prowadzonych badań wiemy, że istotną rolę w rozwoju paproci pełni również światło. 

Celem badań prowadzonych w 2019 r. było pogłębienie wiedzy w zakresie czynników 
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stymulujących SE u C. delgadii, indukowanej z wykorzystaniem dwóch typów 

eksplantatów (ogonków i międzywęźli), pod wpływem różnych warunków świetlnych 

oraz nanocząstek. 

W badaniach zastosowano 9 różnych kombinacji warunków oświetlenia: 1) 

niebieskie (B, 100%); 2) czerwone (R, 100%); 3) R/B w stosunku 7/3 (100%); 4) lampa 

fluorescencyjna; 5) daleka czerwień (50%) + R/B w stosunku 7/3 (50%); 6) żółte (50%) 

+ R/B w stosunku 7/3 (50%); 7) UV (50%) + R (35) +B (15%); 8) zielone (50%) + R/B 

w stosunku 7/3 (50%); 9) białe LED (100%). Kontrolę stanowiła kultura utrzymywana 

w ciemności. Do zaindukowania SE, kultury utrzymywano w ciemności przez 3 tygodnie. 

Po tym czasie umieszczono je w różnych warunkach świetlnych na 5 tygodni. 

Dla 8 analizowanych kombinacji świetlnych, jak również w przypadku ciemności, 

nie zaobserwowano istotnych zmian w liczbie eksplantatów ogonków liściowych 

formujących sporofity (80-91%). Jedynie dla kombinacji UV (50%) + R (35) +B (15%) 

wykazano obniżenie procentu eksplantatów wytwarzających sporofity do 61%. 

Najwięcej sporofitów na reagujący eksplantat (23,3) uzyskano w kombinacji żółte (50%) 

+ R/B w stosunku 7/3 (50%), a najmniej (6,8) w kombinacji UV (50%) + R (35) +B 

(15%). Długość zastosowanej fali światła nie miała wpływu na zdolność międzywęźli do 

wytwarzania sporofitów. Dla wszystkich kombinacji uzyskano 91-100% reagujących 

eksplantatów. Najwięcej sporofitów na reagujący eksplantat (48,2) uzyskano po 

zastosowaniu lampy fluorescencyjnej, a najmniej (27,5) w ciemności.  

Optymalna długość światła dla rozwoju sporofitów oraz korzeni to kombinacja 

dalekiej czerwieni (FR, 50%) i R/B w stosunku 7/3 (50%) dla obu typów badanych 

eksplantatów. Blaszka liściowa rozwijała się najlepiej w kombinacji R/B w stosunku 7/3 

(100%). Proces gametofitogenezy występował intensywniej na eksplantatach ogonków 

i był stymulowany przez kombinację świetlną R/B w stosunku 7/3 (100%). W ciemności 

natomiast nie dochodziło do powstawania gametofitów. Proliferacja tkanki kalusowej 

zachodziła najczęściej pod wpływem światła czerwonego (R, 100%), oraz UV (50%) + R 

(35) +B (15%). Ostatecznie wykazano, że warunki świetlne kultury wpływają na typ 

morfogenetycznej odpowiedzi eksplantatów. Pomimo, że w znaczący sposób nie 

zmieniają efektywności SE, to są kluczowe dla prawidłowego rozwoju sporofitów.  

Nanocząstki srebra (AgNPs) to struktury powstające w wyniku redukcji jonów 

srebra, charakteryzujące się średnicą od 1 do 100 nm. Mogą mieć one negatywny wpływ 

na rośliny, np. ograniczać ich wzrost i wywoływać spadek liczby kiełkujących nasion. 
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Inne doniesienia literaturowe wykazały natomiast, że obecność nanocząstek w pożywce 

może skutkować zwiększeniem liczby zarodków indukowanych na drodze SE 

pośredniej. Celem naszych badań było określenie wpływu AgNPs na efektywność SE 

bezpośredniej w dwóch typach eksplantatów C. delgadii: ogonków i międzywęźli. 

W doświadczeniach zastosowano nanocząstki srebra o średnicy 20 nm syntetyzowane 

metodą redukcji chemicznej. Analizowano wpływ roztworów o stężeniach 0,1; 0,5; 1; 

2,5; 5 i 10 mg/L. 

Badania wykazały, że roztwory AgNPs w stężeniach 2,5-10 mg/L dodane do 

pożywki, na której przez dwa miesiące utrzymywano eksplantaty międzywęźli, obniżały 

procent reagujących eksplantatów, a stężenie 10 mg/L obniżyło również liczbę 

zarodków przypadającą na reagujący eksplantat. Roztwory nanocząstek w stężeniach 

0,5-10 mg/L dodane do pożywki wpływają negatywnie na efektywność SE 

w eksplantatach ogonków, co zaobserwowano poprzez ponad 5-krotne obniżenie liczby 

zarodków przypadających na reagujący eksplantat w porównaniu z kontrolą. 

Umieszczenie eksplantatów międzywęźli na 30 i 60 minut w kroplach roztworów 

nanocząstek we wszystkich testowanych stężeniach nie wpłynęło na zdolność tych 

eksplantatów do SE. Natomiast w przypadku eksplantatów ogonków, liczba zarodków 

na reagujący eksplantat wzrosła ok. 2,3 razy po traktowaniu roztworem AgNPs 

w stężeniu równym 0,1 mg/L przez 60 min.  

Wykazano, że wpływ zastosowanych roztworów AgNPs na SE u C. delgadii zależy od 

stężenia roztworu i czasu ekspozycji. Pozytywny wpływ na efektywność badanego 

procesu obserwowano po zastosowaniu niskiego stężenia roztworów i w przypadku 

traktowania eksplantatów przez krótszy czas, podczas gdy wpływ na eksplantaty będące 

w kontakcie z AgNPs przez dłuższy okres był negatywny. 

Temat B.4.2 Identyfikacja białek różnicujących mieszańce somatyczne Gentiana 

cruciata (+) G. tibetica i ich gatunki rodzicielskie 

Wykonawca:    dr Karolina Tomiczak 

Charakterystyka uzyskanych wcześniej drogą elektrofuzji protoplastów 

międzygatunkowych mieszańców somatycznych goryczek jest drugim kierunkiem 

badawczym Zespołu Biotechnologii Konserwatorskiej. Chcąc poszerzyć wiedzę 

o funkcjonowaniu nowych kreacji genów u mieszańców G. cruciata (+) G. tibetica, 
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charakteryzujących się przewagą sekwencji jądrowego DNA G. cruciata oraz obecnością 

chloroplastowego DNA pochodzącego od G. tibetica (Tomiczak 2019), w roku 2019 

kontynuowano badania proteomiczne dwóch linii mieszańcowych roślin (F30A4 

i F30A5) oraz ich gatunków rodzicielskich. Otrzymane w wyniku elektroforezy 

dwukierunkowej profile białkowe poddano porównawczej analizie ilościowej 

i jakościowej w programie Image Master 2D Platinum 7.0, a wygenerowane raporty 

wartości natężenia plamek na żelach wyrażone w % volume przeanalizowano 

statystycznie (jednoczynnikowa analiza wariancji, Statistica 6.0.) Na podstawie 

wyników testów statystycznych wytypowano plamki białkowe istotnie różniące 

elektoforegramy badanych roślin. Plamki te wycięto z żelu i poddano identyfikacji 

w Środowiskowym Laboratorium Spektrometrii Mas Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN 

(MS Lab IBB PAN). Po trawieniu białek trypsyną przeprowadzono rozdział mieszaniny 

peptydów w chromatografie cieczowym (LC), a następnie pomiar mas w spektrometrze 

Orbitrap (eksperyment LC-MS-MS/MS). Uzyskane masy peptydów i ich fragmentów 

zostały porównane z bazami danych sekwencji białkowych SwissProt i NCBI przy 

pomocy programu MASCOT (http://www.matrixscience.com/).  

Łącznie na elektoforegramach otrzymanych dla poszczególnych grup roślin 

uzyskano od 370 (G. tibetica) do 408 (mieszaniec F30A4) plamek białkowych. W obrębie 

grup poziom dopasowania plamek był wysoki i wynosił od 98 do 100%. Porównania 

profili przeprowadzone pomiędzy wszystkimi grupami pozwoliły wyodrębnić 442 

dopasowania plamek (match). Spośród tych 442 dopasowań 200 istotnie różnicowało 

profile przynajmniej dwóch grup roślin, przy czym w połowie były to różnice typu 

obecność/brak plamki (jakościowe), a w połowie – różnice w natężeniu plamek 

(ilościowe).  

Do identyfikacji wybrano łącznie 50 plamek: 28 wykazujących zróżnicowanie 

jakościowe oraz 22 wykazujących zróżnicowanie ilościowe. Funkcję biologiczną 

przypisano 45 białkom, 2 białka scharakteryzowano jako należące do superrodziny 

alfa/beta hydrolaz, zaś 3 nie udało się zidentyfikować. Największą grupę wśród 

zidentyfikowanych białek stanowiły białka chloroplastowe (71,1%), podczas gdy białka 

związane z cytozolem i cytoszkieletem stanowiły 17,8%, a białka mitochondrialne 

11,1%. Pod względem funkcjonalnym zidentyfikowane białka były związane najczęściej 

z procesami fotosyntezy (głównie z cyklem Calvina) i fotooddychaniem, szlakiem 

pentozofosforanowym, syntezą i hydrolizą ATP i wytwarzaniem gradientu protonowego, 
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glikolizą, glukoneogenezą, cyklem Krebsa, glikogenogenezą i reakcją na stres (zwłaszcza 

oksydacyjny). Zidentyfikowano również dwa białka chaperonowe (opiekuńcze) oraz 

białka cytoszkieletu. 

Uzyskane wyniki wskazują, że zdecydowana większość różnic jakościowych 

dotyczyła izoform białek pełniących te same funkcje biologiczne, ale różniących się masą 

cząsteczkową lub punktem izoelektrycznym. Profile białkowe mieszańców wykazywały 

wyższe podobieństwo do profili G. cruciata niż G. tibetica, co wyrażało się w wyższej 

liczbie plamek białkowych obecnych w elektroforegramach mieszańców i G. cruciata, 

a nieobecnych w profilach G. tibetica, niż tych obecnych w elektroforegramach 

mieszańców i G. tibetica, a nieobecnych w profilach G. cruciata. Co ciekawe dotyczyło to 

m.in. 2 plamek zidentyfikowanych jako duża podjednostka karboksylazy/oksygenazy 

rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBisCo), która jest kodowana przez genom chloroplastowy. 

W przypadku różnic ilościowych wyższe podobieństwo mieszańców do G. cruciata 

wyrażało się m.in. w zwiększonej u tych roślin w porównaniu z G. tibetica ekspresji 

dehydrogenazy jabłczanowej biorącej udział w cyklu Krebsa czy charakterystycznej dla 

cyklu Calvina fosforybulokinazy. 

Zadanie B.5 Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich 

przystosowania się do różnych warunków środowiska  

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

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

    dr Paweł Kojs 

    dr Adam Miodek 

    dr hab. inż. Marta Monder 

Hipoteza tigmo-osmotyczna należy do kategorii hipotez jakościowych. Jej istotnym 

wkładem w rozumienie mechanizmu przyrostu promieniowego drzew jest wskazanie 

bezpośredniego związku dwóch podstawowych czynników środowiskowych – 

temperatury i dostępności wody – z cyklicznym, plastycznym odkształceniem komórek 

kambium waskularnego w kierunku promieniowym. Mechanizm ten oparty jest na 

pęcznieniu (uwadnianiu) i kurczeniu (odwadnianiu) floemu, co w sezonie wegetacyjnym 

(ulistnione drzewa i krzewy) związane jest głównie z okołodobowym cyklem 

transpiracyjnym (otwieraniem i zamykaniem aparatów szparkowych). W stanie 

bezlistnym proces pęcznienia floemu jest temperaturo-zależny i choć obserwowany jest 
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okołodobowy cykl związany z kurczeniem floemu pod wpływem spadku temperatury 

w nocy, to cykl ten ma niewielką amplitudę i wiąże się z lekką nocną relaksacją 

naprężenia rozciągającego w kierunku promieniowym (generuje długotrwałe 

naprężenie rozciągające w kierunku promieniowym). Celem badań było przetestowanie 

hipotezy przyrostu promieniowego drzew liściastych i sprawdzenie jaki jest związek 

długości włókien oraz średnicy naczyń z nocnym pęcznieniem i dziennym kurczeniem 

floemu. Dzięki opracowanemu modelowi przyrostu promieniowego drzew liściastych 

zaobserwowano kilka ciekawych relacji, które mogą mieć znaczenie w interpretacji 

struktury przyrostów rocznych w badaniach anatomicznych i dendrochronologicznych, 

dotyczących naczyń, włókien i komórek miękiszowych. Potwierdzono przewidywania 

modelu, że przy pogodnym, ciepłym dniu i chłodniejszej pogodnej nocy 

(czerwiec/lipiec) wzrost włókien zachodzi pomiędzy 1-2 godziną w nocy, natomiast 

gwałtowny wzrost naczyń odbywa się pomiędzy 3.30-5.00 godziną rano. Zarówno 

proces wzrostu intruzywnego włókien jak i wzrost członów naczyń wiążą się 

z procesami relaksacji naprężeń w kambium waskularnym, generowanych przez 

pęczniejący floem i dojrzewające drewno (źródło naprężeń ścinających, upłynniających 

pektyny w stycznych blaszkach środkowych, ze względu na ich właściwości 

reologiczne). Układ naprężeń w kambium waskularnym stanowi mozaikę naprężeń 

ściskających, rozciągających i ścinających (o zróżnicowanym nasileniu przestrzenno-

czasowym zależnym od sezonu wegetacyjnego, warunków mikroklimatycznych oraz 

pory dnia), a proces wzrostu intruzywnego jest skutkiem powstawania, w wyniku tych 

naprężeń, przestrzeni pomiędzy ścianami stycznymi komórek wrzecionowatych 

kambium w rzędach promieniowych. Wzrost ten ma znamiona wzrostu „naprawczego”, 

a jego zakres zależy od zakresu mikrouszkodzeń kambium (wielkości mikroprzestrzeni). 

Im dłuższe mikropęknięcia tym w efekcie dłuższe będą włókna, im większe (w kierunku 

obwodowym i osiowym) będzie mikropęknięcie, pomiędzy drewnem a kambium, tym 

większa będzie średnica naczynia (członów naczyń wypełniających powstałe pęknięcie). 

Wielkość owych mikropęknięć (a w konsekwencji długość włókien lub średnica naczyń) 

zależy od okołodobowej amplitudy pęcznienia i kurczenia się floemu oraz gwałtowności 

(szybkości) tego procesu (w konsekwencji udarowości naprężenia rozciągającego 

działającego na kambium waskularne w kierunku promieniowym). Gwałtowność tego 

procesu wiąże się z jednej strony ze stopniem odwodnienia floemu (niska wilgotność 

względna, wysoka temperatura i wiatr w ciągu dnia), a z drugiej z szybkością 
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uwodnienia floemu (dostępnością wody w środowisku w nocy). Duża podaż wody 

i łatwość uwodnienia floemu sprzyjać będzie powstawaniu dużych naprężeń w kierunku 

promieniowym i tym samym dużych listwowych pęknięć (rozklejanie ścian stycznych 

pomiędzy komórkami w sąsiednich rzędach promieniowych) wypełnianych szybko 

rosnącymi członami naczyń. Adaptacyjne znaczenie takiego mechanizmu wydaje się być 

oczywiste (duża podaż wody – duże naczynia) jednak jest on kontrolowany długością 

trwania tego procesu, co ściśle wiąże się z długością dnia i nocy. O średnicy naczynia 

decyduje nie tylko wielkość naprężenia rozciągającego w kierunku promieniowym, ale 

i czas działania tej siły. W normalnym cyklu okołodobowym w czerwcu/lipcu dzień trwa 

ok. 16,5 godziny natomiast noc ok. 7,5 godziny (Mikołów 50°09′49″N, 18°54′14″E). 

Krótka noc oznacza ograniczenie czasu pęcznienia floemu oraz utrzymywania się 

efektywnego naprężenia rozciągającego w kierunku promieniowym. Ponieważ szybkość 

uwodnienia floemu, siła naprężenia rozciągającego, czas działania tej siły i temperatura 

decydują o średnicy wykształconego naczynia, większe naczynia będą powstawały 

wiosną, a największe u gatunków pierścieniowonaczyniowych w okresie bezlistnym 

(przy długotrwałej ekspozycji kambium na naprężenie rozciągające w kierunku 

promieniowym). Przy małej podaży wody w środowisku amplituda odkształcenia 

floemu nie jest na tyle duża, aby powstawały naczynia. W takiej sytuacji relaksacja 

naprężeń wiąże się głównie z powstawaniem pokładów długich włókien (liczne długie 

i wąskie mikropęknięcia). Natomiast, kiedy amplituda jest niewielka z powodu dużej 

wilgotności powietrza (niskiej transpiracji) i dużą podażą wody, wówczas powstają 

liczne małej i średniej wielkości naczynia i znaczna ilość miękiszu osiowego oraz 

niewielka liczba krótkich włókien. Wskazane powyżej cechy drewna pozwalają na lepszą 

interpretację przekrojów poprzecznych i stycznych przez drewno drzew liściastych, 

pozwalającą na precyzyjniejsze odtworzenie mikroklimatu panującego w czasie 

odkładania kolejnych pokładów komórek drewna. Ma to duże znaczenie przy 

rekonstrukcji klimatu w badaniach dendroklimatologicznych.  

 W Laboratorium Anatomii Roślin zajmowano się także analizą struktury drewna 

konaru reliktowego osobnika Pinus sylvestris L. (sosna pospolita). Materiał badawczy 

pochodził z osobnika rosnącego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Osobnik 

ten uległ uszkodzeniu we wrześniu 2018 roku, na skutek przeprowadzanej przez TOPR 

akcji ratunkowej. Spodziewano się, iż ze względu na specyfikę warunków, w jakich 

rośnie reliktowa sosna, drewno jej gałęzi wykazywać będzie wiele interesujących cech. 
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Do badań anatomicznych wykorzystano wywierty pobrane z gałęzi. Z wywiertów 

wykonano długie preparaty poprzeczne, które wybarwiono i obserwowano w technice 

mikroskopii świetlnej oraz preparaty styczne, które obserwowano w technice 

fluorescencji. W obrębie uzyskanych preparatów poprzecznych wydatowano przyrosty 

roczne. Trzy przebadane wywierty zawierały słoje odłożone od 1871, 1881 i 1900 roku, 

aż do 2018 roku. Analiza materiału pozwoliła na stwierdzenie, że drewno gałęzi 

osobnika reliktowego charakteryzuje się: niewielkimi/ekstremalnie wąskimi 

przyrostami rocznymi, nieobecnością wybranych przyrostów rocznych 

w poszczególnych próbkach (tzw. słoje zanikające), występowaniem jasnych pierścieni 

posiadających nietypowo wykształcone drewno późne (drewno późne o relatywnie 

cienkich ścianach komórkowych), występowaniem fluktuacji gęstości drewna. Na 

podstawie analizy preparatów poprzecznych i stycznych stwierdzono, że w obrębie 

drewna konaru występuje lokalna zmiana nachylenia cewek. Odnotowano, że próbki 

zawierają kanały żywiczne – podłużne i poprzeczne. Stwierdzono, że budowa promieni 

osobnika reliktowego jest typowa dla przedstawiciela gatunku P. sylvestris. 

W wybranych przyrostach rocznych zaobserwowano redukcję stopnia zlignifikowania 

ścian komórkowych cewek oraz zaburzenie regularności przebiegu rzędów 

promieniowych komórek. Zaburzenie regularności rzędów komórek powiązano 

z wystąpieniem potężnej erupcji wulkanicznej w 1912 roku. Wywnioskowano, że 

specyficzne cechy drewna analizowanego osobnika P. sylvestris wynikają m.in. 

z trudnych warunków, w których zachodził wzrost badanego drzewa. W przypadku 

rozpatrywanego osobnika czynnikiem silnie ograniczającym wzrost wydaje się być 

zredukowana dostępność wody na stanowisku. Osobnik P. sylvestris, którego fragment 

pędu został poddany analizie, rośnie na stanowisku o ekspozycji południowej, na glebie 

o charakterze rędziny inicjalnej wytworzonej na podłożu węglanowym, zasobnej, ale 

bardzo płytkiej, silnie szkieletowej, łatwo przesychającej z powodu małej pojemności 

wodnej. Dane literaturowe wskazują, iż stres wodny może spowodować: spadek 

aktywności podziałowej komórek kambium waskularnego (co przekłada się na 

tworzenie węższych słojów przyrostu rocznego), zmniejszenie wymiaru promieniowego 

świateł formowanych komórek oraz zmniejszenie grubości tworzonych ścian 

komórkowych w drewnie późnym. Informacje te współgrają z odnotowaną niewielką 

lub znikomą szerokością przyrostów rocznych, wytworzeniem słojów zanikających, jak 

również stosunkowo częstą obecnością jasnych pierścieni. Zaobserwowana w technice 
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fluorescencji, lokalna zmiana nachylenia komórek w kolejnych warstwach drewna 

stanowić może przystosowanie do wzrostu w wietrznych warunkach (na szczycie 

Sokolicy), poprzez mechaniczne wzmocnienie struktury tkanki. 

W roku 2019 rozpoczęto analizę gałęzi osobników Pinus sylvestris (sosna 

pospolita) pochodzących z dwunastu stanowisk zlokalizowanych w północnej 

i środkowej Szwecji. Cel badania stanowiło zweryfikowanie występowania różnic 

w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz strukturze anatomicznej drewna 

pomiędzy osobnikami występującymi na różnych szerokościach geograficznych. Gałęzie 

zostały poddane testowi obciążenia podobnemu do znanego w mechanice przypadku 

belki wspornikowej (warianty testu obejmowały obciążenie działające pionowo oraz 

prostopadle poziomo do gałęzi). Z sześćdziesięciu gałęzi, za pomocą core-microtome, 

przygotowano sześćdziesiąt dwa preparaty poprzeczne. Następnie, otrzymane 

preparaty poddano obserwacji w technice fluorescencji. Wyniki badania mechanicznego 

pozwoliły stwierdzić, że w przypadku większości stanowisk przebieg krzywych siła-

przemieszczenie dla poszczególnych gałęzi, w obrębie poszczególnych stanowisk, 

wykazuje podobny charakter. Oznacza to, że charakteryzują się one podobną 

sztywnością. W większości przypadków analizowane próbki wykazują  podobną 

sztywność w obu kierunkach działania obciążenia – tj. pionowym i poziomym. Ponadto, 

gałęzie pochodzące z poszczególnych stanowisk można podzielić na trzy grupy 

o sztywności maksymalnej na poziomie 1,5-1,6 N/mm, 1,2-1,3 N/mm oraz 1,0 N/mm. 

Analiza anatomiczna przekrojów poprzecznych pozwoliła stwierdzić obecność licznych 

przewodów żywicznych. Zaobserwowano, że gałęzie posiadające podobne średnice 

wykazują różnice w szerokości i liczbie odłożonych przyrostów rocznych (próbki 

o podobnej średnicy charakteryzują się więc zróżnicowanym wiekiem) oraz 

w zawartości i rozmieszczeniu drewna reakcyjnego. Stwierdzono, że w obrębie 

obserwowanych przekrojów poprzecznych gałęzi drewno reakcyjne tworzy różnorodne 

wzory. W części próbek drewno kompresyjne wykazuje tendencję do występowania po 

jednej stronie gałęzi (sytuacja zwykle opisywana w literaturze), w innych tworzy 

bardziej skomplikowane wzory, np. występuje naprzemiennie po przeciwległych 

stronach gałęzi. Po otrzymaniu i uwzględnieniu danych dotyczących charakterystyki 

dwunastu stanowisk (którymi dysponuje Instytut Dendrologii PAN), planowana jest 

kontynuacja badania, mającego na celu sprawdzenie, czy/w jakim stopniu wspomniane 
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cechy anatomiczne i/lub mechaniczne korespondują z rozmieszczeniem geograficznym 

osobników, z których pobrano materiał do badań. 

Kontynuowano także badania zmierzające do lepszego poznania biologii 

jednoliściennych  roślin drzewiastych z rodzaju  Dracaena, zaliczanych do tzw. smoczych 

drzew. Planowana analiza anatomiczna ksylemu D. draco w obrębie szyi korzeniowej nie 

została przeprowadzona. Okazało się, że materiał był bardzo trudny do analizy 

przestrzennej i w związku z tym wymaga większego nakładu pracy, dlatego badania 

zostaną wykonane w późniejszym terminie. Natomiast kontynuowano badania 

dotyczące przystosowań rozet liściowych D. draco do pobierania wody. Z danych 

literaturowych wiadomo, że rozeta liści Dracaena draco jest fitotelmą (ang. phytotelma) 

czyli zbiornikiem, który zatrzymuje wodę w stanie ciekłym w pachwinach liści. Panuje 

także przekonanie, że gładka i pokryta warstwą wosku powierzchnia liści D. draco jest 

raczej hydrofobowa. Dzięki temu woda łatwo spływa z długich blaszek, mierzących 

zwykle ok. 70 cm, do pachwin gdzie jest gromadzona i następnie absorbowana. Na 

podstawie własnych obserwacji morfo-anatomicznych sformułowano hipotezę, iż liście 

w rozecie D. draco mogą absorbować wodę poza obszarem nasady liściowej oraz, że 

wiek liścia ma wpływ na ten proces. W celu sprawdzenia hipotezy przeanalizowano 

właściwości hydrofilowo-hydrofobowe powierzchni liści w rozecie, czyli ich zwilżalność 

wodą (ang. wettability). Zwilżalność określono na podstawie pomiarów kąta zwilżania, 

czyli kąta jaki tworzy styczna do powierzchni kropli wody osadzonej na powierzchni 

liścia. Wykonano także eksperyment z wykorzystaniem fluorochromów, by zbadać co 

dzieję się z wodą aplikowaną na powierzchnię liścia w środkowej części blaszki. Wyniki 

badań wskazały na prawdziwość hipotezy, ustalono bowiem, że: a) powierzchnię liścia 

D. draco cechuje mozaikowaty układ obszarów o właściwościach hydrofilowych 

i hydrofobowych, b) zwilżalność powierzchni liści w rozecie zwiększa się wraz z ich 

wiekiem, c) absorpcja wody jest możliwa wzdłuż całej blaszki liściowej, zarówno po 

stronie adaksjalnej, jak i abaksjalnej, a nie jak wcześniej sądzono tylko u nasady  liścia.  

Inna część badań anatomicznych dotyczyła poznania anatomicznych podstaw 

formowania połączeń pomiędzy komponentami po okulizacji na przykładzie wybranych 

odmian róż historycznych. Badania związane z rozmnażaniem róż historycznych 

przyczyniają się do zachowania ich bioróżnorodności. W bieżącym roku celem było 

poznanie budowy anatomicznej miejsca zrostu komponentów po trzech miesiącach od 

wykonania zabiegu okulizacji. Analizowano szyjki korzeniowe pięciu taksonów 
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podkładek: róży dzikiej (Rosa canina) ‘Inermis’, ‘Laxa’, ‘Pfänders’, ‘Schmid’s Ideal’ oraz 

róży wielokwiatowej (R. multiflora Thunb.), na których znajdowały się zaokulizowane 

pąki boczne dwóch odmian szlachetnych: ‘Duchesse d’Angoulême’ (z pędów 

generatywnych i wegetatywnych) i ‘Mercury 2000’ (z pędów w pełni kwitnienia). 

Wykonano przekroje poprzeczne względem osi szyjki korzeniowej podkładki w miejscu 

cięcia ,,w literę T” i zrastania się obu komponentów. Obserwacje mikroskopowe 

struktury anatomicznej miejsca zrostu odniesiono do przekrojów poprzecznych 

badanych makroskopowo. Wykazano, że w miejscu łączenia komponentów były obecne 

komórki parenchymy i floemu. Na przekrojach poprzecznych często widoczne były 

zgrupowania w postaci komórek o mało wyraźnym kierunku wzrostu, warstwy korka, 

nekrozy oraz puste przestrzenie w rejonie styku komponentów. Obserwowano je przede 

wszystkim po okulizacji ‘Duchesse d’Angoulême’ niezależnie od zastosowanej podkładki. 

Zadanie B.6 Opracowanie metod długotrwałego przechowywania diaspor 

generatywnych roślin użytkowych i gatunków towarzyszących dla potrzeb banku 

nasion 

Kierownik:   dr hab. Maja Boczkowska 

Temat B.6.1  Optymalizacja warunków przygotowania próbek nasion wymierających 

gatunków archeofitów do długoterminowego przechowywania w warunkach 

kriogenicznych 

Wykonawcy:    mgr inż. Maciej Niemczyk 

mgr inż. Maciej Niedzielski 

Grupą roślin poddawaną aktualnie największej presji ze strony człowieka są chwasty 

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

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

lepszego poznania ich biologii oraz optymalizacji metodyki ich zabezpieczenia w banku 

nasion. W roku 2019 kontynuowano badania nad tą grupą gatunków. Wyniki 

doświadczenia z poprzednich lat potwierdziły wyczerpanie się diaspor dwóch gatunków 

w glebie (Scandix pecten-veneris i Agrostemma githago). Świadczy to o tym, że 

najprawdopodobniej nie tworzą one trwałego banku glebowego. Z kolei nasiona Kickxia 

elatine oraz Ranunculus arvensis po okresie trzech lat w glebie w dalszym ciągu 

utrzymują wysoką żywotność na poziomie 95% dla obu gatunków. Wydaje się, że 
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zarówno K. elatine jak i R. arvensis wytwarzają długotrwały bank glebowy co sugerować 

może ich większą (niż jest to w przypadku S. pecten-veneris oraz A. githago) odporność 

na okresowe zmiany charakteru użytkowania gruntów na których występują. Ponadto 

dokonano kontroli zdolności kiełkowania części próbek, które są przechowywane 

w banku kriogenicznym od 20 lat. Dla Gentiana cruciata (3 próbki), Stipa capillata 

i Astragalus penduliflorus zdolności kiełkowania mieściły się w zakresie  95-100% i nie 

odbiegały od początkowej wartości tego wskaźnika. Dla Digitalis grandiflora 

zaobserwowano minimalny spadek zdolności kiełkowania do 85%. Dla Aconitum 

firmum, A. variegatum, Lilium martagon oraz Pedicularis hacquetii konieczne jest 

powtórzenie tego testu. 

 

Zadanie B.7  Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 

użytkowych 

Kierownik:  dr hab. Maja Boczkowska 

Wykonawca:  dr Małgorzata Targońska-Karasek 

W roku 2019 w ramach realizacji tematu kontynuowano tematykę charakterystyki 

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

Charakterystyka obiektów z rodzaju Secale jest kontynuowana przy użyciu markerów 

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

użyciu technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z zastosowaniem 

protokołu DArTseq. Molekularna charakterystyka kolekcji żyta wykazała brak struktury 

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

charakterystyka tych materiałów będzie kontynuowana w kolejnym roku 

sprawozdawczym. 

 

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

ich potencjału użytkowego  

Kierownik:   prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Wykonawcy:    prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

    dr Sebastian Świerszcz 
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W ramach tematu badawczego w roku 2019 zrealizowano trzy ekspedycje badawcze 

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

ziołoroślowych, solniskowych, młakowych, półpustynnych i chazmofitycznych (skały 

i piargi). Łącznie wykonano ponad 1000 zdjęć fitosocjologicznych. Dane dotyczące 

traworośli zostały wykorzystane do opracowania rozdziału w Encyclopedia of the 

World's Biomes wydanej przez Elseviera. Po raz pierwszy zespół złożony z pracowników 

PAN OB – CZRB wraz z botanikami z Niemiec, Kazachstanu i Rosji opracował typologię 

stepów w Centralnej Azji wyróżniając 15 różnych asocjacji i zbiorowisk. Zebrane 

podczas eksploracji w roku 2019 dane zostały wykorzystane do przygotowania 

publikacji pt. Pseudosteppes and related grassland vegetation in the Pamir-Alai and 

western Tian-Shan Mts - the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian 

provinces, znajdującej się obecnie na etapie poprawy po pozytywnych recenzjach 

w czasopiśmie Tuexenia. 

 W trakcie eksploracji terenowej wykonano także zbiór danych do projektu badań 

tzw. ciemnej bioróżnorodności (Dark diversity) prowadzonego przez międzynarodowy 

zespół pod kierunkiem prof. Meelisa Pärtela z Uniwersytetu w Tartu. W roku 2019 

wyznaczono i opracowano pod względem florystycznym i funkcjonalnym pięć 

powierzchni badawczych w długim gradiencie wysokościowym od ok. 500 do ok. 4500 

m n.p.m. Celem projektu jest poznanie czynników, które wpływają na brak obecności 

gatunków w płatach roślinności, m.in. uwarunkowań ich rekrutacji. 

Zgodnie z planem badawczym dokonano podsumowania badań oceniających stan 

cech funkcjonalnych roślin łąk wilgotnych, wrzosowiska i młaki po translokacji 

konserwatorskiej. Ustalono, że cechy związane z adaptacją do środowiska miejskiego 

(typy strategii życiowej, dyspersji nasion, zapylania, fenologii, indeksu miejskiego, 

hemerobii) w niewielkim stopniu reagują na zmiany po pięciu latach od przeniesienia 

płatów roślinności. Najsilniejsze zmiany zaobserwowano dla różnorodności 

funkcjonalnej (FD, ang. functional diversity) cech związanych z dyspersją. Średnie 

wartości FD dla gatunków autochorycznych, anemochorycznych i hemerochorycznych 

spadły, a dla nautochorycznych i zoochorycznych wzrosły. Okres kwitnienia został 

istotnie skrócony i przesunięty na początek roku dla zbiorowisk łąk i wrzosowiska. 

Ustalono, że czynniki zmian FD są prawdopodobnie związane z mikroklimatem obszaru 

zurbanizowanego i zaprzestaniem wypasu. 
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W ramach badań różnorodności funkcjonalnej roślinności, porównano także 

zmienność w reakcji cech podziemnych i nadziemnych roślin na translokację 

konserwatorską. Przy użyciu takich cech jak LHS dla nadziemnej części roślin 

(specyficzna powierzchnia liścia, masa nasion, wysokość roślin) oraz cech 

wegetatywnych jak gęstość węzłów podziemnych rozłogów, ich głębokość oraz tempo 

wzrostu obliczono zmiany wskaźników FD. Najbardziej wrażliwą na translokację 

w zakresie wybranych cech była łąka wilgotna, najmniej młaka. Na łące zaobserwowano 

wzrost funkcjonalnej równomierności, dywergencji oraz dla cech nadziemnych ogólnego 

bogactwa FD. Dodatkowo badania translokowanych płatów roślinności w Ogrodzie 

Siedliskowym w Radzionkowie pozwoliły na pokazanie niewielkiej ekspansji chwastów 

(roślin ekspansywnych) rodzimego pochodzenia lub archeofitów przy znacznych 

zmianach nieorganicznego azotu w glebie pod wpływem intensywniejszego wymywania 

w płytkiej warstwie relokowanej gleby.  

W zakresie badań ekologicznych i konserwatorskich wykonano szczegółowa 

analizę zależności bogactwa gatunkowego od wielkości badanej powierzchni. Ustalono, 

że w zakresie małych powierzchni badawczych (0.0001 – 100 m2) zależność ta jest 

zgodna z funkcją wykładniczą.  

W zakresie badań taksonomicznych dokonaliśmy rewizji w obrębie rodzaju 

Achnatherum wyodrębniając nowy rodzaj (Neotrinia), do którego włączono Stipa 

splendens (syn. Achnatherum splendens). Rewizje oparto o zestaw cech 

mikromorfologicznych plewek i innych cech kwiatów, głównie ości i ziarniaka. Ponad 

15-letnie badania w rodzaju Stipa zaowocowały podsumowująca rewizją, która została 

opublikowana w Annals of Missouri Botanical Garden. Jest to obejmująca ponad 100 

taksonów ostnic Środkowej Azji syntetyczna praca wykorzystująca zarówno klasyczne 

dane morfologiczne, mikromorfologiczne jak również molekularne w ocenie stopnia 

pokrewieństwa. 

Zespół florystyczno-ekologiczny w roku 2019 prowadził także badania związane 

z przesuwaniem się stref roślinności leśnej w republice Czeskiej oraz chorologią 

wybranych roślin w Europie i Środkowej Azji. Wynikiem tych badań jest kilka prac 

florystycznych ukazujących ważne i nowe dla dużych obszarów fitogeograficznych 

stanowiska roślin, w tym inwazyjnych i endemicznych dla danych obszarów. 

W roku 2019 kontynuowano także izolację i sekwencjonowanie DNA 

pozyskanego z podziemnych części roślin w celu oceny różnicy w bogactwie 
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gatunkowym zbiorowisk trawiastych w południowej Polsce metodą barkodingu wielu 

loci. Dotychczas wyizolowano i zamplifikowano ok. 20% materiału, który będzie 

przekazany do zsekwencjonowania i ostateczniej identyfikacji gatunków. 

W roku 2019 kontynuowano badania nad wpływem półpasożytniczego gatunku 

Rhinanthus minor na ograniczenie rozwoju inwazyjnych gatunków z rodzaju Solidago. Ze 

względu na prawdopodobne uszkodzone nasiona R. minor nie uzyskano siewek 

niezbędnych do rozpoczęcia eksperymentu. W związku z tym, w czerwcu postanowiono 

powtórzyć zbiór nasion tego gatunku oraz ponownie poddać je kiełkowaniu. Następnie 

siewki półpasożyta wraz z siewkami Solidago zostaną przeniesione do komór 

wegetacyjnych z kontrolowanymi warunkami świetlnymi. Jednocześnie, w grudniu 

zostało założone doświadczenie polowe mające na celu zbadać interakcje R. minor 

z inwazyjnymi nawłociami in situ. 

W zakresie prac organizacyjnych Zespół wziął udział w przygotowaniu wizyty 

Prezesa PAN, prof. Duszyńskiego, w Tadżykistanie. Spotkanie Prezesa PAN oraz Prezesa 

Tadżyckiej Akademii Nauk miało miejsce w październiku i zaowocowało podpisaniem 

umowy partnerskiej. Tym samym został przygotowany grunt do zacieśnienia 

współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie realizacji badań biologicznych oraz 

możliwości utworzenia stałej Stacji Pamirskiej PAN.   

Łącznie opublikowano 16 publikacji naukowych, w tym 11 artykułów 

znajdujących się na liście JCR, 2 artykuły z listy MNiSW, 1 monografia i 1 rozdział 

w monografii. 

Zadanie K.1. Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych do 

badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

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

Kolekcji Dendrologicznych) 

dr Artur Zagajewski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Ozdobnych)  

mgr Maciej Niedzielski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych) 

dr inż. Anna Rucińska (kierownik Zespołu Kolekcji Flory 

Polskiej) 
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Stan kolekcji roślinnych PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w 2019 roku 

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym: 

- kolekcja roślin drzewiastych  
- kolekcja roślin wrzosowatych  
- kolekcja liliowców  
- kolekcja pigwowców  
- kolekcja roślin sezonowych  
- kolekcja piwonii krzewiastych i bylinowych  
- kolekcja cebulowych i bulwiastych  
- Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż i Ogród 

Testowy Nowych Odmian Róż część B 2018/2019  
- Ogród Testowy Nowych Odmian Róż część A 2018/2019  
- kolekcja roślin azjatyckich - Reiwa Sakura Garden  
- kolekcja roślin azjatyckich Ogród Chiński (bez piwonii)  
- nasadzenia pozostałe i nowo tworzone  

4328 

2024 
601 
152 
37 
97 
46 
60 

 
1050 

31 
111 
28 
91 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych (razem), w tym: 

- kolekcja roślin ozdobnych;  
- kolekcja roślin klimatu ciepłego 

2 350 

1 300 
1 050 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 

- kolekcja pomologiczna;  
- kolekcja roślin warzywnych; 
- kolekcja roślin zielarskich i przyprawowych  
- roślin polowych i chwastów 
- kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 

1796 

1095 
>200 
>200 

61 
240 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

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

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

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

695* 

305 
 

323 
 

101 
126 

 
245 

RAZEM KOLEKCJE:             9 169 

*bez duplikatów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Kierownik:   dr hab. inż. Marta Joanna Monder 

Wykonawcy:   dr hab. inż. Marta Joanna Monder 

mgr inż. Agnieszka Kościelak,   

mgr inż. Witold Rodkiewicz (od 16.12.2019) 
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mgr Stefan Sołtan,  

Małgorzata Górecka  

Paula Dymecka (03-06.2019), Barbara Molak,  

Ewa Napiórkowska, Robert Sobol, Krzysztof Szkopek, 

Andrzej Świątkowski, Renata Witczak  

mgr. inż. Olga Gaczkowska – ochrona roślin (Dział 

Techniczny) 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych obejmuje: Kolekcję Roślin Drzewiastych, w tym 

Wrzosowatych, Kolekcję Narodową Odmian Uprawnych Róż, Kolekcje: Piwonii, 

Liliowców, Pigwowców, Roślin Sezonowych. Założono od podstaw lub kontynuowano 

realizację: Kolekcji Roślin Azjatyckich (Reiwa Sakura Garden i Ogród Chiński), Ogrodu 

Zmysłów – Sześć Małych Ogrodów (Szumiący Ogród Traw, Śródziemnomorska Kolekcja 

Roślin Aromatycznych, Ogrody Barw: Biały, Złoty i Kolorowy), Ogrodu Wrzosowego, 

rewitalizację Rozarium i Ogrodu Testowego Nowych Odmian Róż. Ponadto na terenie  

Zespołu znajdują się: szkółka polowa i pojemnikowa oraz powierzchnie pod osłonami, 

utrzymywane dla introdukcji nowych i zachowania istniejących taksonów, produkcji 

roślin na kwietniki i rabaty reprezentacyjne w celu założenia kolekcji i dla celów 

badawczych (kilkanaście tysięcy roślin). 

Miniony rok, podobnie jak dwa poprzednie, poświęcono rewitalizacji i zakładaniu 

nowych terenów kolekcji i ogrodów. Część prac wykonywano na podstawie 

opracowanych wcześniej planów, a część stworzono od podstaw. Na całym terenie 

dominowały prace porządkowo-renowacyjne. Wyznaczono egzemplarze martwe, chore 

oraz samosiewy do usunięcia i cenne do przesadzenia. Położono kilka tysięcy metrów 

linii kroplujących na nowych założeniach i modernizując istniejące. Kontynuowano 

zdejmowanie starych wewnętrznych nawierzchni ścieżek, chodników, podkładów, 

i układano nowe. Zlikwidowano trzy zniszczone altany. Zostały wykonane samodzielnie 

projektowane podpory. Poprawiano strukturę i żyzność gleby wysiewając regularnie 

rośliny na nawozy zielone, fitosanitarne i miododajne, wzbogacając żyznym podłożem 

ogrodowym, torfem, obornikiem. Porządkowano tereny zaplecza OB. - kolekcji roślin 

drzewiastych. Poddano całkowitej renowacji i silnemu cięciu formującemu, oraz 

następnie gruntownemu oczyszczeniu z posuszu, samosiewów i chwastów sumarycznie 

kilkaset metrów żywopłotów m.in. cisu, sosny czarnej, świerka kłującego. 
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Najważniejszymi założeniami wykonanymi w stopniu pozwalającym już na ich 

zwiedzanie są: Reiwa Sakura Garden (RSG, ok. 3600 m2), Ogród Testowy (Warsaw Rose 

Trials Garden, ok. 2000 m2), rewitalizowane Rozarium (ok. 3600 m2) i Ogród Zmysłów 

(ok. 2200 m2).W Reiwa Sakura Garden w kwietniu odbyło się uroczyste sadzenie drzew 

wiśni japońskich przez Ambasadora Japonii i Władze PAN, następnie 1 lipca PAN OB. 

zaszczycił swą obecnością Jego Cesarska Wysokość Następca Tronu Książę Akishino 

wraz z małżonką Jej Cesarską Wysokością Księżną Kiko, którzy także posadzili drzewa 

wiśni japońskich oraz 2 września odwiedzili nas członkowie Japan Cherry Blossom 

Association, sadząc kolejne drzewo. Oprócz wiśni rosną tu bambusy pochodzące 

z Japonii pozyskane z Kolekcji Narodowej Bambusów szkółki Hoserów i kilka innych 

gatunków japońskich np. odmiana funkii Siebolda, nosząca imię jednego z pierwszych 

badaczy przyrody tego kraju. 

Ogród Testowy Nowych Odmian Róż (Warsaw Rose Trials Garden), część A i B, 

powstał jako pierwszy ogród testowy nowych odmian róż w Europie Wschodniej, do 

którego hodowcy z całego świata mogą przesyłać nowe odmiany róż, w celu oceny przez 

międzynarodowe jury. 21 września odbyła się pierwsza wewnętrzna ocena 84 odmian, 

a 12 października odwiedziła Ogród Marga Werwer z World Federation of Rose 

Societies (WFRS). Staraniem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż (PSHR) wraz 

z PAN OB. CZRB Ogród Testowy Nowych Odmian Róż został wpisany do oficjalnych 

ogrodów testowych WFRS. Opracowano regulamin Ogrodu Testowego i International 

Rose Competition i pierwsze międzynarodowe oficjalne Warsaw Rose Trials odbędzie 

się 28 sierpnia 2020 roku. Ogród uzyskał patronat honorowy Związku Szkółkarzy 

Polskich, a pieczę z jego ramienia nad WRT sprawować będzie wiceprezes Zarządu dr 

Wiesław Szydło. Większą część rewitalizowanego Rozarium przeznaczono pod ogród 

testowy B. Wykonano tu część zaprojektowanych podpór, placyk z łupka 

szarogłazowego, zakładano trawniki z siatką przeciwko kretom, a róże uzupełniono 

doskonale komponującymi nasadzeniami bylinowymi. Kolekcję Róż odwiedziła w tym 

roku delegacja z Ogrodu Botanicznego w Mińsku (Białoruś), dr Claudine Als (prezydent 

Luksemburskiego Towarzystwa Różanego), Breda Copi (dyrektor na Europę Wschodnią 

WFRS). 

Założenie o charakterze sensorycznym, Ogrodu Zmysłów – Sześć Małych 

Ogrodów odwołuje się do sensoryki (zmysł słuchu, węchu, wzroku, dotyku) 
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i odpowiednie jest zwłaszcza dla osób ze spektrum autyzmu i słabowidzących. 

Zakładano tu trawniki i wykonywano nasadzenia, projektowano i montowano podpory. 

Utrzymywano tereny reprezentacyjne wokół Fangorówki, Alei Marii 

Skłodowskiej-Curie, Gronówka, w kontekście ogrodu historycznego kwietników roślin 

sezonowych wg wzorów Wincentego Bielskiego. Wykonano rabaty wczesnowiosenne 

i letnio-jesienne oraz posadzono rośliny w kilkudziesięciu pojemnikach. Ogółem wiosną 

posadzono ok. 3250 roślin, na lato i jesień ok 14 000, oraz 1500 cebul i bulw. W Kolekcji 

Roślin Drzewiastych oraz Róż wykonywano cięcia odmładzające, prace porządkowe 

i zachowawcze. Usunięto część podkładów kolejowych. Poddano dalszej renowacji dwie 

kwatery kontynuując rewitalizację Ogrodu Wrzosowego. 

Wykonano wstępną inwentaryzację niektórych kolekcji m.in. pigwowce, liliowce, 

część kolekcji roślin drzewiastych, wykonano i wstawiono kilkaset etykiet, zbierano 

nasiona do Index Seminum. Wykonywano niezbędne zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, 

zwalczano chwasty za pomocą herbicydów i agrotechnicznie. Wykonywano niezbędne 

zabiegi ochrony roślin. Prowadzono dokumentację fotograficzną, stały spis prac 

w terenie, przygotowano i uzupełniano bazę danych. 

Organizowano I Sympozjum Różane, spacery tematyczne, warsztaty i prelekcje, 

praktyki dla uczniów i studentów. Odbyły się seminaria, oraz Rosalia, wydarzenie 

dotyczące róż, dla profesjonalistów i miłośników. Współpracowano z wieloma 

jednostkami specjalistycznymi i naukowymi, ogrodami botanicznymi i uczelniami, 

gospodarstwami szkółkarskimi. Kontynuowano prace badawcze i publikacyjne. 

Przygotowano teksty tablic informacyjnych, na FB, do folderu-klucza róż historycznych 

cz. I i II, ścieżki multimedialnej arboretum i róż. 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych  

Kierownik:    dr Artur Zagajewski  

Wykonawcy:   mgr inż. Antoni Krzyżewski 

Anna Lewandowska 

Małgorzata Żywek 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych obejmuje: Kolekcję Roślin Klimatu Ciepłego, zajmuje 

ona powierzchnię  około 2000 metrów kwadratowych oraz Kolekcję bylin, krzewów 

ozdobnych i użytkowych, roślin sezonowych oraz tereny przeznaczone na nowe 

nasadzenia i aranżacje roślinne, ta cześć zajmuje powierzchnię około 40 000 metrów 
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kwadratowych. Dodatkowo na powierzchni około 500 metrów kwadratowych, na 

zapleczu oranżerii w 2019 roku przygotowywano  rozsadę roślin na kwietniki (około 

15 000 roślin).  

W Zespole Kolekcji Roślin Ozdobnych w całym 2019 roku wykonywano 

niezbędne zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycinaniu, odmładzaniu, cięciach 

sanitarnych i korygujących. Wykonywano także regularne zabiegi ochrony roślin 

W miarę potrzeby usuwano chore lub uszkodzone przez wichurę drzewa i krzewy. 

Przesadzano także egzemplarze cenne i wartościowe w inne bardziej reprezentacyjne 

miejsca. Dużą cześć terenu na świeżym powietrzu poddano rewitalizacji, usunięto 

samosiewy i usunięto darń na powierzchni około 6000 metrów kwadratowych w celu 

utworzenia nowych gazonów kwiatowych . Ułożono 1000 metrów linii samo 

kroplujących. Cały czas pracowano nad poprawą estetyki i wizerunku tej części ogrodu. 

Uzupełniono kolekcję piwonii, liliowców, rododendronów, azalii, lilaków , hortensji, 

borówki amerykańskiej, świdośliwy. Posadzono szpaler morwy białej odmiany 

Żółwińska wielkolistna. Przeniesiono i poddano   gruntownemu czyszczeniu kilka rzeźb. 

Wokół  nich zaaranżowano przestrzeń dla rekreacji i wypoczynku. Ustawiono elementy 

małej architektury tworząc miejsca do kontemplacji i podziwiania roślin. 

Uporządkowano cześć poświęconą roślinom klimatu suchego, pustynnego. Idąc 

z duchem czasu oraz kierując się potrzebami zwiedzających stworzono w otoczeniu 

sukulentów nowy wybieg dla kawii domowych oraz nutrii amerykańskich. Odświeżono 

i pomalowano ławki w częściach ekspozycyjnych oranżerii. Wyczyszczono w części 

tropikalnej szklarni zbiornik wodny z żółwiami oraz z rybami. Profesjonalnie 

zakonserwowano oryginalne rzeźby kamienne i drewniane z Indii i Indonezji. Są one 

częścią czasowej wystawy p.t Zielone Królestwo Bogów Orientu ze zbiorów Muzeum 

Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka. 

Ponadto kolejna partia roślin została zinwentaryzowana. W sezonie wysiano  lub 

wysadzono około 15000 roślin tworząc kwitnące łany , kobierce i dywany. Zdobiły one 

teren szeroko rozumianego Ogrodu Bylinowego do późnej jesieni. Posadzono 3000 

roślin cebulowych. Zaprojektowano na dużych powierzchniach trawiastych klomby pod 

nasadzenia sezonowe. Wykonano sześć różnych średnic kręgów( około 3000 metrów). 

Poprawiono strukturę gleby , na kręgach, poprzez dodanie substratu torfowego (10 

metrów sześciennych), wysiew facelii i gorczycy. Wykonano także murki oporowe 

z granitu i piaskowca. Zaplanowano i zaprojektowano rabatę naturalistyczną 
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z miskantami chińskimi, roślinami cebulowymi kłączowymi i bulwiastymi w otoczeniu 

ostrokrawędzistych bloków granitowych i tłucznia granitowego. Częściowej lub pełnej 

rewitalizacji poddano cieki wodne oraz zbiorniki retencyjne na świeżym powietrzu. 

Usunięto nadmiernie rozrastająca się roślinność wodną, wyczyszczono dna zbiorników 

z osadów i części organicznych. Został także uporządkowany teren wokół dawnego 

zbiornika przeciw pożarowego. Usunięto samosiewy, połamane i zaniedbane drzewa 

i krzewy poprawiając estetykę tego miejsca. Wysypano korą nowe rabaty jak również 

zadbano o rzadkie i atrakcyjne z pokroju i wyglądu drzewa , wykonując dla nich 

specjalne misy, w których znalazło się nowe podłoże, nawozy mineralne oraz kora. 

 Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  

Kierownik:    mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:    mgr Anna Zaremba (urlop wychowawczy) 

dr inż. Magda Świąder  

mgr Maria Bugalska  

Ryszard Rawski  

W roku 2019 Kolekcja roślin warzywnych zmieniła lokalizację, na bardziej korzystną. Duże 

pole, w sąsiedztwie rozłożystego dębu i ściany starych świerków przeznaczono na uprawę 

kilku grup uprawnych roślin użytkowych. Znalazły tu swoje miejsce rośliny rolnicze takie jak 

len, proso, sorgo, ale także stare odmiany zbóż, jednoroczne rośliny lecznicze i przyprawowe 

oraz warzywa. Dwie ostatnie grupy roślin użytkowych doczekały się pięknego, 

profesjonalnego projektu, który sukcesywnie ma być realizowany. W 2019 r. udało się 

wykonać pierwsze analizy glebowo-siedliskowe aby ustalić potencjał mikrosiedlisk 

i możliwości utrzymania poszczególnych taksonów. Okazało się, że większy nacisk należy 

położyć na odchwaszczanie lub stosowanie podłoża z włókniny w celu ograniczania wzrostu 

chwastów. Chwasty w 2019 r. były wyzwaniem dla całego zespołu pracującego przy 

roślinach użytkowych, ale to się opłaciło. W obrębie Kolekcji Roślin Warzywnych oprócz 

roślin jednorocznych – 209 taksonów, założono także stałe miejsca pod gatunki wieloletnie. 

Są wśród nich, słonecznik bulwiasty, chrzan, szparag, rabarbar, szczypiorek czosnkowy, 

szczypior, katran, kardy i karczochy. Kolekcja warzyw jednorocznych prezentowała się 

okazale, można było ją podziwiać z wielu miejsc, bo nie była, tak jak w starym miejscu 

przesłonięta drzewami. Znalazła się na otwartej przestrzeni. Uprawiano też w sąsiedztwie 

kilka gatunków jednorocznych roślin ozdobnych, by wprowadzić nowe barwy jak nasturcje, 

czarnuszkę ozdobną, szarłat czy celozję. 
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Kolekcja pomologiczna aktualnie liczy 1095 taksonów, w tym 294 w części ekspozycyjnej 

i 512 w części starych odmian jabłoni. Powierzchnia kolekcji roślin sadowniczych wynosi 25 

450 m², w tym: historyczne odmiany jabłoni – 14 200 m², dzikie gatunki – 6200 m², część 

ekspozycyjna 5 050 m². W 2019 roku przybyły 4 taksony, a ubyło 60. Dosadzono nową 

odmianę jarzębogruszki ‘Tatarka’ oraz aktinidię czarnopylnikową (Actinidia melanandra 

Franch.) Jest to gatunek występujący głównie w Chinach. W Stanach Zjednoczonych jest 

nazywany ‘Red Kiwi’ ze względu na ciemnoczerwone zabarwienie skórki i miąższu. Do 

kolekcji wprowadzono również nową, bardzo plenną, powtarzającą owocowanie i odporną na 

choroby, polską odmianę truskawki ‘Akcent’. Rozmnożono wegetatywnie przez odrosty 

korzeniowe rokitniki odmian ‘Pollmix’ (forma męska), ‘Askola’ (forma żeńska). Przez 

okulizację rozmnożono niektóre odmiany pigw: ‘Akademicka’ i ‘Kansenko’ oraz trzy 

odmiany brzoskwiń: ‘Harbinger’, ‘Harnaś’ i ‘Redhaven’. W kolekcji i w szkółce wykonano 

zabiegi pielęgnacyjne, takie jak cięcie prześwietlające i formujące, nawożenie, podlewanie, 

przywiązywanie pędów do podpór, zabezpieczenie przed mrozem i zającami. Wczesną zimą 

pomalowano pnie wapnem w jabłoniach, gruszach i brzoskwiniach. Bielenie drzew 

owocowych wykonuje się w celu zabezpieczenia pni i kory przed uszkodzeniami, 

wynikającymi z nagłych zmian temperatury w czasie zimy. Poszerzono misy wokół młodych 

drzew i krzewów oraz wyściółkowano je korą. W ramach promocji Kolekcji Historycznych 

Odmian Jabłoni zorganizowano „Dzień Jabłoni”, na którym wygłoszono prezentację, 

oprowadzono po sadzie pomologicznym oraz zaprezentowano owoce 35 odmian. Dodatkowo 

w dniach 19-23 sierpnia 2019 r. odbyły się ekspedycje terenowe, z których przywieziono 

zrazy 56 obiektów do kolekcji odmian jabłoni. Ponadto z ekspedycji przywieziono bardzo 

rzadko spotykaną śliwę Gubeńską, która jest odmianą lokalną okolic Gubina i nawet tam 

ustępującą. Inną bardzo ciekawą odmianą śliwy domowej jest ‘Gelbroter Spilling’, właściwie 

nie notowana obecnie w uprawie i do tej pory nienapotkana na ekspedycjach. Zebrano 

również dwie interesujące i rzadkie odmiany grusz, charakterystyczne dla terenów 

poniemieckich, a rzadkie w skali kraju. Uczestnikami ekspedycji byli: Ryszard Rawski, 

Konrad Woliński i Jerzy Krasnodębski. 

Kolekcja roślin zielarskich i przyprawowych funkcjonowała w starej lokalizacji. W kolekcji 

zobaczymy rośliny lecznicze, przyprawowe i miododajne z wielu rodzin botanicznych. 

Z rodziny: Asteraceae – Astrowate, jeżówka purpurowa (Echinaceae purpurea), jeżówka 

blada (Echinacea pallida),  kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), bylica piołun 

(Artemisia absinthium), oman wielki (Inula helenium). Z rodziny Lamiaceae – Jasnotowate: 

szałwia lekarska (Salvia officinalis), tarczyca bajkalska (Scutelaria baicalensis), macierzanka 
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piaskowa (Thymus serpyllum ), hyzop lekarski (Hyssopus officinalis). Z rodziny Rosaceae – 

Różowate: wiążówka błotna (Filipendula ulmaria). Z rodziny Malvaceae (Ślazowate) –

malwa czarna (Althaea rosea  var. nigra). Z rodziny  Dipsacaceae  (Szczeciowate) szczeć 

wykrawana (Dipsacus laciniatus) i inne. Do roślin miododajnych należą: macierzanki 

(Thymus sp.), farbownik lekarski  (Anchusa officinalis),  amorfa zwyczajna (Amorpha 

fruticosa), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa). Rośliny przyprawowe w naszej 

kolekcji to m.in: bylica estragon (Artemisia dracunculus), bazylia pospolita (Ocimum 

basilicum), cząber ogrodowy (Satureja hortensis), lebiodka pospolita (Origanum vulgare) 

i  inne. Powierzchnia kolekcji  0,1 ha , liczba  roślin taksonów ponad 200, rok założenia  

1979. Z racji rozpoczęcia przygotowań do utworzenia kolekcji w nowej lokalizacji nie 

wprowadzono nowych nasadzeń. Szereg jednorocznych gatunków ziół wysiano wraz 

z obiektami kolekcji warzyw. W sezonie prowadzono wymagane prace agrotechniczne. 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

Kierownik:   dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy:   mgr inż. Jolanta Podlasiak (kurator) 

Anna Gasek 

Hanna Ranc 

Zadaniami Zespołu Kolekcji Flory Polski jest utrzymywanie udokumentowanej kolekcji 

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

zabezpieczania w warunkach ex situ różnorodności rodzimej flory.  

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

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

siedliskowym uprawianych roślin. Obejmuje ona gatunki naturalnie występujące 

w Polsce oraz antropofity zadomowione we florze Polski. W 2019 roku w kolekcji 

utrzymywano 695 gatunków roślin. 

Istotnym kryterium określania składu gatunkowego Kolekcji jest status zagrożenia 

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

są przede wszystkim gatunki o zagrożonych pulach genowych i świadczących 

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

238 gatunków roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Gatunków 

podlegających całkowitej ochronie prawnej jest 114. Podstawą do określenia statusu 

zagrożenia danego gatunku są regionalne i krajowe czerwone listy, czerwone księgi 
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publikowane od 1992 roku oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

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

października 2014 r., pozycja 1409.  

W 2019 roku do Kolekcji Flory Polski wprowadzono 39 nowych gatunków, w tym 

13 zagrożonych na stanowiskach naturalnych. Niesprzyjające warunki pogodowe, 

kradzieże oraz inne zdarzenia spowodowały uszczuplenie kolekcji o 16 gatunków. 

Prace ogrodnicze w kolekcji prowadzone były od stycznia do grudnia 

i obejmowały:  

 kontynuację cięcia zdrowotnego pasa kosodrzewiny w Kolekcji roślin górskich;  

 cięcia sanitarne pojedynczych, wiekowych dębów przez firmę zewnętrzną,  

 wycinki suchych egzemplarzy sosny limby z „lasku limbowego”.  

 wycinkę podrostu z pasa kosodrzewiny (malin, jeżyn, bzów, jarzębin, dławiszy, 

cisów i pokrzyw); 

 zabiegi pielęgnacyjne - odchwaszczanie, podlewanie, koszenie powierzchni 

trawiastych, grabienie liści, wycinanie suchych części roślin; 

 przygotowanie podłoża do pikowania i przesadzania roślin; 

 sadzenie materiału roślinnego na teren ekspozycji i zaplecza. Na rabatę 

dydaktyczną wysadzono 34 gatunki w liczbie 1249 sztuk, do źródliska 

5 gatunków w liczbie 127 sztuk, w Kolekcji roślin górskich 42 gatunki w liczbie 

750 sztuk na teren zaplecza 10 gatunków w liczbie 101 sztuk; 

 wapnowanie powierzchni obejmującej rabatę słoneczną i organiczne 

nawożenie krokusów, szachownicy i wybranych gatunków bylin; 

 przygotowanie terenu pod nowe stanowiska dla języczki, wawrzynków, 

naparstnicy, dziewięćsiłów i gatunków karkonoskich; 

 przeniesienie wrzosowiska i nasadzenia młodych roślin wrzosów, mącznicy 

i goździków; 

 jesienny wysiew nasion 113 prób introdukcyjnych reprezentujących 92 

gatunki. Nasiona pozyskano z Index Seminum oraz ze zbiorów własnych 

przeprowadzonych na terenie Kolekcji i Ogrodu;  

 zbioru nasion na potrzeby Index Seminum - zebrano nasiona 195 gatunków, na 

potrzeby kolekcji 42 gatunki roślin; 

Inne prace: 
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 obserwacja kwitnienia roślin - odnotowano terminy kwitnienia dla 326 

gatunków, z czego 7 gatunków powtórzyło kwitnienie w ciągu roku;  

 weryfikacja i określenie przynależności gatunkowej 11 taksonów, otrzymanych 

z innych ogrodów botanicznych lub spontanicznie pojawiających się po raz 

pierwszy w PAN OB – CZRB w Powsinie; 

 prowadzenie zajęć terenowych w Kolekcji Flory Polski dla studentów 

dziennych i zaocznych Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW; 

 sprowadzenie nasion wytypowanych gatunków z list Index Seminum – nasiona 

zamówiono z 22 placówek; 

 przygotowanie do wydruku etykiet dla nowych gatunków; 

 przygotowanie opisów roślin dla 22 gatunków oraz wybór zdjęć do wydruku 

kolorowych etykiet; 

 inwentaryzacja i przejęcie na stan Kolekcji zbiorów bibliotecznych; 

 prowadzenie dokumentacji fotograficznej i uzupełnianie bazy danych w tym 

również danymi spoza bieżącego roku sprawozdawczego. 

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

Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   mgr inż. Maciej Niemczyk  

Polska, ratyfikując Konwencję o Różnorodności Biologicznej (CBD) w 1996 roku, 

przyjęła na siebie wdrażanie postanowień tego dokumentu, będącego jednym 

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

wywodzących. Konwencja o Różnorodności Biologicznej, poprzez zapisy Globalnej 

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

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

gatunków roślin zagrożonych w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem ich 

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

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

i Chronionych Flory Polski, którego zadaniem jest zbiór i długoterminowe 

przechowywanie plazmy zarodkowej (germplasm), materiału genetycznego, tworzącego 

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

i jeden z największych kriogenicznych banków nasion w Europie. Dla zabezpieczenia 
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materiału genetycznego danej populacji ze stanowisk naturalnych zbierane są nasiona 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, po czym trwale zabezpieczane 

w parach ciekłego azotu. Tak zabezpieczony materiał posiada charakter wyjściowy 

w programach restytucji danego gatunku na stanowiska naturalne. 

W roku 2019 kontynuowano realizację projektu finansowanego z funduszy Unii 

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

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

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

realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situ 

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

komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej 

ochronie przyrody wzbogacone o wiedzę uzyskaną w drodze dotychczasowych badań 

nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków 

o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. W roku 2019 wykonano, rozpoczęto lub 

kontynuowano testy kiełkowania oraz testy tolerancji na temperatury kriogeniczne dla 

49 próbek nasion pozyskanych ze stanowisk naturalnych.  Bank nasion wzbogacono 

o 20 próbek takich gatunków jak: Serratula lycopifolia, Cochlearia polonica, Adenophora 

liliifolia, Saxifraga hirculus, Ligularia sibirica, Campanula sibirica, Carlina onopordifolia, 

Agrimonia pilosa i Ostericum palustre.   

Prowadzona jest również ekspozycyjna uprawa  żywych okazów najrzadszych 

gatunków rodzimej flory w szklarni ekspozycyjnej, która służy głównie popularyzacji 

wiedzy przyrodniczej dotyczącej naszej rodzimej flory. Jest ona również miejscem 

realizacji zajęć uczelnianych i szkolnych. Podobnie jak bank nasion cieszy się dużym 

zainteresowaniem uczniów i studentów 

INDEX SEMINUM 2018/2019 
 

Osoba odpowiedzialna:  dr inż. Magdalena Świąder 

Informacje na temat zredagowania i umieszczenia na stronie internetowej Indeksu 

Seminum 2018/2019 znalazły się w ubiegłorocznym sprawozdaniu. Indeks zawierał 459 

taksonów zebranych nasion w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i 27 taksonów 

ziarniaków Secale z Banku Nasion, czyli łącznie 506 taksonów. W zamieszczonym na 

stronie internetowej Indeks Seminum 2017/2018 odpowiedziało 22 ogrodów. Wysłano 

łącznie 275 próbek nasion. Ogród otrzymał w minionym roku 65 indeksów 
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elektronicznych i 8 papierowych, czyli łącznie 73, z kraju i zagranicy. Z indeksów 

elektronicznych otrzymaliśmy do tej pory 507 próbek nasion, Do tej pory nie 

otrzymaliśmy zamówionych próbek z 6 ogrodów. 

Na początku listopada 2019 roku przygotowano nowy Indeks Seminum na sezon 

wymiany nasion z innymi ogrodami botanicznymi 2019/2020 r. Zawiera on 333 

taksonów, w tym  27 próbek Secale, 298 próbek zebranych w ogrodzie i 8 taksonów 

zebranych poza Ogrodem, na stanowiskach naturalnych. 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 2019 r. 

zarejestrowano ponad 1150 próbek. 

PROJEKTY BADAWCZE I KONSERWATORSKIE 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

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

u różnowiekowych populacji roślin na przykładzie endemicznego gatunku flory 

polskiej Cochlearia polonica w aspekcie poznania biologii gatunków zagrożonych” 

Numer:   2017/01/X/NZ8/01737 

Kierownik i wykonawca: dr inż. Anna Rucińska 

Okres realizacji:   01.03.2018 –01. 03.2019 

Budżet projektu:  48 950 PLN  

Celem przedsięwzięcia jest poznanie i scharakteryzowanie tendencji zmian w profilu 

genetycznym populacji na skutek efektu założyciela, jako szczególnego przypadku 

efektu wąskiego gardła, na przykładzie różnowiekowych populacji endemicznego, 

wymierającego gatunku flory Polski – warzuchy polskiej. 

 

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

genów odpowiedzialnych za system alkilorezorcynoli w rodzaju Secale” 

Numer:    2015/17/N/NZ9/01155 

Kierownik i wykonawca: dr Małgorzata Targońska-Karasek 

Okres realizacji:   13.04.2016 – 12.04.2020 

Budżet projektu:  149 700 PLN 
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Celem projektu jest izolacja i charakterystyka żytniego ortologa genu kodującego enzym 

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

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

i sorgo. Proponowane badania zakładają: wyizolowanie i zsekwencjonowanie genu 

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

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

w których stwierdzono występowanie AR, a następnie skorelowanie otrzymanych 

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

potwierdzające funkcje genu przy wykorzystaniu drożdżowego modelu ekspresji. 

Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie podłoża biosyntezy AR w rodzinie 

Poaceae. 

 

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

międzykomórkowej w indukcji somatycznej embriogenezy i formowaniu zarodka 

somatycznego w oparciu o modelowy system Cyathea delgadii Sternb.” 

Numer:     2017/27/N/NZ3/00434 

Kierownik projektu:  mgr Małgorzata Grzyb 

Opiekun naukowy  prof. dr hab. Anna Mikuła 

Wykonawcy:    mgr Małgorzata Grzyb 

dr Justyna Wróbel-Marek (WBiOŚ Uniwersytet Śląski 

w Katowicach) 

Okres realizacji:   05.10.2018 – 04.10.2020 

Budżet projektu:  140 000 PLN 

Celem projektu jest określenie czy różnicowanie się komórek w procesie somatycznej 

embriogenezy (SE) jest związane ze zmianami w komunikacji międzykomórkowej 

(symplastowej i apoplastowej). W 2019 roku w ramach projektu przeanalizowano 

zmiany w przepływie niskocząsteczkowych fluorochromów transportu symplastowego 

w czasie 14 dni indukcji SE. Przeprowadzono również wstępne doświadczenia 

z wykorzystaniem przeciwciał reagujących ze składnikami ściany komórkowej, które 

będą prowadzone dalej w 2020 roku. 
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4. NCN OPUS 13 (projekt badawczy) „Jaka jest prawdziwa różnorodność 

środkowoeuropejskich traworośli? – analiza podziemnych elementów zbiorowisk 

roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci” 

Numer:    2017/25/B/NZ8/00572 

Kierownik:   dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. PAN 

Wykonawcy:    dr inż. Anna Rucińska  

dr inż. Marcin Olszak     

    dr hab. Maja Boczkowska 

    mgr Iwona Dembicz 

Okres realizacji:   2018 – 2020 

Budżet projektu:  1 059 507 PLN  

W roku 2019 roku kontynuowano prace nad opracowaniem wzorcowej puli sekwencji 

barkodowych DNA obejmującej  wszystkie gatunki roślin występujące w poszczególnych 

zbiorowiskach. Pula ta określana jest jako biblioteka referencyjna barcodów DNA 

i stanowi podstawę do określenia przynależności taksonomicznej sekwencji DNA 

uzyskanych w wyniku analiz metabarkodingu z zastosowaniem sekwencjonowania 

wysokoprzepustowego NGS. Materiał stanowiło 184 gatunki roślin, z czego 118 

pochodziło z plotów doświadczalnych objętych projektem i stwierdzono ich obecność w 

czasie wykonywania spisów florystycznych na wszystkich  stanowiskach: Nowa Wies 

Królewska (Calthion palustris; łąka wilgotna, Opole-Bolko (Arrheneatherion elatioris, 

łąka świeża) i Górażdze (Mesobromion, murawa kserotermiczna) oraz 66 dodatkowych 

gatunków, występujących w ekosystemach łąkowych w Polsce.  

Kolejnym etapem było zakończenie weryfikacji  i wytypowanie diagnostycznych 

regionów barkodowych dla każdego ze 184 gatunków, na które składała się baza 

referencyjna. Do ich wstępnego wytypowania posłużono się ogólnodostępnymi bazami 

danych NCBI i CBOL (Coordinators NCBI, 2017; CBOL, 2009). Istotną kwestią było 

zachowanie uniwersalnego dla roślin naczyniowych charakteru sekwencji starterów  do 

amplifikacji wybranych regionów DNA, aby zapewnić możliwość zdiagnozowania 

gatunków obecnych zwłaszcza w części podziemnej fitocenoz, a których nie odnotowano 

w czasie prowadzenia badań ekologiczno-środowiskowych. Łącznie wytypowano 15 

regionów DNA (14 chloroplastowych i jeden jądrowy). Przetestowano 45 par starterów  

na 33 losowo wybranych, reprezentacyjnych gatunkach referencyjnych 

i optymalizowano skład i warunki reakcji PCR celem ich ujednolicenia dla wszystkich 
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gatunków, co było czynnikiem determinującym uzyskanie rzetelnego profilu 

sekwencyjnego w późniejszej analizie metabarkodingu (NGS). 

Podstawowym kryterium oceny starterów była efektywność amplifikacji pojedynczego 

fragmentu u jak największej liczbie gatunków oraz docelowa długość amplikonu. Ze 

względu na limit długości odczytu reakcji sekwencyjnej przy analizie metabarkodingu 

(Illumina MiSeq) ograniczony do 300 – 400 pz konieczne było odrzucenie najczęściej 

wykorzystywanych starterów dla regionu ITS i matK, których sekwencje oscylują 

w granicach od 750 do 1100 pz. Najwięcej par starterów przetestowano dla regionu 

genomowego tj. niekodującej domeny ITS (ang. Internal Transcribed Spacer) 

występującej w obrębie genów rybosomalnego DNA (rDNA) i chloroplastowego regionu 

matK kodującego enzym maturazę K. Sekwencje regionów ITS, matK i trnH-psbA 

uważane są za najbardziej informatywne pod kątem weryfikacji przynależności 

taksonomicznej, dlatego też duży nacisk położono na wytypowanie uniwersalnych 

starterów komplementarnych do tych regionów.W przypadku dwóch regionów: trnK 

i atpF, nie udało się uzyskać amplikonów. 15 par starterów amplifikowało fragmenty 

niespecyficzne i z tego względu zostały odrzucone z dalszej analizy. Kolejne 14 par nie 

wykazywało uniwersalności w stosunku do analizowanych gatunków, przez co nie 

zostały zakwalifikowane do dalszych badań. Spośród pozostałej grupy 13 par starterów 

wytypowano  6 par starterów amplifikujących regiony genomu chloroplastowego 

i jądrowego tj: ITS,  matK, rbcL,  trnH-psbA, trnLF i psbI-psbK. Dla tych regionów 

amplifikowano produkty o długości od 300 do 900 par zasad. Poszczególne regiony 

charakteryzowały się różną rozdzielczością. Uzyskane odczyty zweryfikowano poprzez 

ich porównanie z bazą danych sekwencyjnych NCBI. Prawidłowo zweryfikowane 

sekwencje posłużyły do stworzenia referencyjnej bazy barkodów in silico stanowiącej 

klucz do interpretacji wyników uzyskanych w kolejnym etapie projektu – tj. 

metabarcodingu wielu loci w oparciu o sekwencjonowanie NGS. Tym samym dla  

każdego z 184 gatunków roślin wytypowano po 6 regionów barkodowych, co pozwoliło 

na skonstruowanie biblioteki diagnostycznych sekwencji barkodowych dla zbiorowisk 

traworoślowych Europy Centralnej.  

II. Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Tworzenie 

naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 

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

kraju” 

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

i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów 

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

spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. 

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

 

1.2.1)  Zadanie  „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta”  

Umowa nr: 61/PW 1.2 – PAN OB-CZRB POWSIN/KCRZG/2019 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy: mgr Maciej Niedzielski; dr Wiesław Podyma; mgr 

Małgorzata Paśnik; mgr Konrad Woliński; Małgorzata 

Zwierzyńska 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 20.11.2019 

Budżet projektu:   kwota planowana: 36 000,00 PLN 

kwota wykonana: 35 230,14 PLN 

 Celem pracy jest: 

 gromadzenie wartościowych obiektów kolekcyjnych,  

 charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów,  

 opracowanie oraz wprowadzanie danych paszportowych i waloryzacyjnych do 

systemu informatycznego EGISET. 

W roku 2019 materiałem badawczym były populacje nasion żyta ozimego, 66 obiektów, 

materiałów przesłanych z przechowalni długoterminowej KCRZG.  

Oceniane i rozmnażane populacje zostały wysiane na poletkach doświadczalnych, 

w sezonie wegetacyjnym wykonane były obserwacje wybranych cech morfologicznych 

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

zadanego poziomu i zamknięciu w jednostkowych opakowaniach hermetycznych, 

w przypadku odpowiedniej ilości nasion, przekazane były do przechowalni 

długoterminowej. 
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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/1.3/2019 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr Maciej Niedzielski 

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

Woliński; Ryszard Rawski 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.11.2019 

Budżet projektu:   kwota planowana: 66 440,00 PLN 

kwota wykonana: 65 616,74 PLN 

Ochrona zasobów genowych historycznych odmian jabłoni w PAN Ogrodzie 

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

zajmuje 4 kwatery o łącznej powierzchni 1,42 ha oraz liczy 513 obiektów zazwyczaj 

w dwóch egzemplarzach. Ze względu na coraz większą liczbę obiektów zgromadzonych 

w kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB zaszła potrzeba zastosowania podkładek 

karłowych M9, by móc zagęścić nasadzenia i skuteczniej weryfikować odmiany 

(wcześniejszy okres wchodzenia drzew w owocowanie). Konsekwencją tej decyzji było 

postawienie specjalnego, profesjonalnego rusztowania do mocowania roślin przy 

podporach oraz systemu nawadniania kropelkowego. Obiekty z jednej z najstarszych 

i największych kwater już zostały przeniesione na nowe podkładki i nowy teren (ten 

z podporami betonowymi). W roku obecnym drzewa  z najstarszej kwatery drzewa są 

stopniowo usuwane, a teren będzie przygotowywany pod nasadzenie nowych obiektów. 

Z tej przyczyny część obiektów obecnie powtarza się w kolekcji stałej.  

Oprócz licznej kolekcji stałej PAN Ogród Botaniczny – CZRB posiada kolekcję 

roboczą składającą się z dwóch szkółek o łącznej liczbie obiektów 550. Obiekty 
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przywiezione z wypraw oraz egzemplarze potrzebne do uzupełnienia ubytków 

w kolekcji stałej rozmnaża się głównie na podkładkach M9 i M26. Nowe odmiany 

pozyskiwane są w drodze wyjazdów terenowych, od hobbystów oraz z innych jednostek 

badawczych.  

Obserwacje i weryfikacje odmian prowadzi się zarówno w kolekcji stałej, jak 

i kolekcji roboczej. Opisy odmian tworzone są na podstawie 24 cech owoców 

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

owocującej odmiany posiadają dokumentację fotograficzną. Rok 2019 nie był 

sprzyjający przy weryfikacji i oznaczaniu odmian ze względu na bardzo słabe 

owocowanie, które było spowodowane, min. długotrwałą suszą. 

W celu popularyzacji historycznych odmian jabłoni zorganizowano w PAN 

Ogrodzie Botanicznym – CZRB „Dzień Jabłoni” podczas którego wygłoszono prezentację, 

przeprowadzono krótkie szkolenie na temat rozmnażania roślin sadowniczych oraz 

zaprezentowano owoce różnych odmian jabłoni wraz z możliwością konsumpcji. 

W roku sprawozdawczym odbyła się jedna wyprawa terenowa. Tak jak 

w ubiegłym roku ekspedycja odbyła się do miejscowości Skwierzyn w województwie 

lubuskim oraz w okolice Łęknicy znajdującej się również w tym samym województwie, 

ale położonej około 100 km na południe od tej miejscowości. W wyniku inwentaryzacji, 

pomimo dość słabego owocowania, udało się rozpoznać kilka odmian, a m.in., ‘Boiken’, 

‘Papierówka’, ‘Rapa Zielona’, ‘ Bursztówka Cebulkowa’, ‘Kronselska’ i ‘Grafsztynek 

Prawdziwy’. W czasie eksploracji terenu Parku udało się zebrać 23 nowe odmiany 

jabłoni. W roku 2019 oprócz obiektów zebranych podczas ekspedycji, pozyskano 

również 26 odmian od hobbystów. Łącznie pozyskano w roku sprawozdawczym 76 

nowych odmian. 

W roku 2019 prowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne i prace 

pielęgnacyjne na poszczególnych kwaterach kolekcji. Na początku listopada dosadzono 

12 nowych odmian do najmłodszej kwatery oraz uzupełniono brakujące drzewa 

w pozostałych kwaterach (8 odmian). W roku sprawozdawczym ze względu na niezbyt 

obfite owocowanie nie było możliwe zweryfikowanie i oznaczanie odmian zarówno 

w kolekcji stałej, jak i kolekcji roboczej. W wyniku obserwacji oznaczono 40 odmian 

z których wiele okazało się duplikatami oraz zweryfikowano 1 odmianę . Tożsamość 

potwierdzono u 4 odmian, a 3 są wątpliwe do dalszej weryfikacji. W deskryptorze UPOV 

według wybranych 24 cech owoców opisano 21 odmian. Baza danych kolekcji 
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historycznych odmian jabłoni prowadzona jest w programie Excel pakietu Microsoft 

Office. Obecnie kolekcja liczy 513 obiektów w kolekcji stałej oraz 550 obiekty w kolekcji 

roboczej. Dane do centralnej bazy EGISET przekazano wiosną 2019 roku. 

 

Kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 

W 2019 roku podjęto włączenie do kolekcji kriogenicznej historycznych odmian 

jabłoni 15 nowych obiektów z kolekcji pomologicznej w PAN Ogrodzie Botanicznym-

CZRB w Powsinie. Ze względu na bardzo niski wskaźnik regeneracji materiału 

pobranego w roku 2017 powtórzono zbiór grupy tych samych odmian jabłoni z kolekcji 

pomologicznej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach  

Zasoby kolekcji kriogenicznej historycznych odmian jabłoni można przeglądać na 

stronie pod adresem (https://www.ogrod-powsin.pl/pliki/files/bank-

nasion/odmiany%20krio%202018.pdf). Z pośród odmian zamrożonych 

i zaokulizowanych po rozmrożeniu w roku 2018 uzyskano regenerację w przypadku 

45% materiału. Jest to wydaje się skutkiem nietypowych przebiegów pogody. Braku 

odpowiednio niskich temperatur w okresie indukowania spoczynku pąków. W roku 

sprawozdawczym na prośbę osób prywatnych i hobbystów udostępniono 71 odmian 

historycznych jabłoni w postaci zrazów (tab.6). Udostępniono także 18 starych odmian 

jabłoni z kolekcji doświadczalnej obiektów regenerowanych po zamrożeniu w ciekłym 

azocie. 

1.3.2)  Zadanie „Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”  

Umowa:   NR 3 PW IHAR-OI/1.3/2019 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:  mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:  dr hab. inż. Marta Joanna Monder,  

Małgorzata Górecka; Krzysztof Szkopek  

Okres realizacji:         01.01.2019 – 30.11.2019 

Budżet projektu:  kwota planowana: 13 770,00 PLN 

kwota wykonana: 8 983,22 PLN  

https://www.ogrod-powsin.pl/pliki/files/bank-nasion/odmiany%20krio%202018.pdf
https://www.ogrod-powsin.pl/pliki/files/bank-nasion/odmiany%20krio%202018.pdf
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Róże historyczne w PAN OB CZRB rosną w kilku miejscach na terenie jednostki. 

W ramach programu wieloletniego kilka taksonów przeniesiono na nowe miejsce 

(przeokulizowano). Stan liczbowy kolekcji nie uległ zmianom. W okresie 

sprawozdawczym przeprowadzano stałe standardowe zabiegi pielęgnacyjne w kolekcji 

historycznych odmian róż oraz w szkółce. Przewieziono odmiany niezimujące w gruncie 

na okres zimowy do szklarni. Prowadzono II rok szkółki oraz założono szkółkę polową 

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

uzupełniania ubytków. W kolekcji aktualnie rosną łącznie 206 odmiany róż 

historycznych. Kontynuowano sprawdzenie tożsamości odmian, charakterystykę i ocenę 

zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikację botaniczną. Wstępne 

wytypowanie potencjalnych duplikatów do weryfikacji pod kątem ich usunięcia 

z kolekcji. Opisano wg schematu pozostałe z listy taksonów znajdujących się w kolekcji - 

29 pozycji, na podstawie dostępnej literatury. Prowadzono obserwacje krzewów 

i występowania objawów chorób. Wykonano obserwacje dotyczące podatności róż 

historycznych na porażenie przez najczęściej spotykane choroby i szkodniki. Oceniono 

27 taksonów. Uzyskane wyniki pochodzą z jednego roku obserwacji i 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 odmian naturalnej 

tolerancji na patogeny róż historycznych. Przygotowane dane paszportowe 

i waloryzacyjne mogą zostać przekazane do centralnej bazy danych EGISET. 

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

i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski.   

Numer:      POIS.02.04.00-00-0006/17 

Kierownik projektu:   dr Leszek Trząski 

Ekspert merytoryczny projektu:  prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

Wykonawcy merytoryczni (PAN OB-CZRB):  

 dr inż. Anna Rucińska, mgr inż. Maciej Niemczyk, mgr 

Adam Kapler, mgr Elżbieta Szalacha, mgr inż. Konrad 

Walerowski, Jerzy Krasnodębski  , Zakład Biologii 

Konserwatorskiej Roślin, Bank Nasion i Laboratorium 

Kriokonserwacji 
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Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020 

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

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

Unia Europejska Fundusz Spójności) 

Jest to kolejny projekt konserwatorski finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" poświęcony ochronie 

różnorodności flory rodzimej Polski. Stanowi on naturalną kontynuację poprzednich 

projektów: ENSCONET,  FLORNATUR OB i FLORNATUR ROBiA , zrealizowanych 

w  latach 2004-2015, jako wkład w osiągnięcie celu nr 8 "Globalnej Strategii Ochrony 

Świata Roślin 2011-2020". Projekt obejmuje 3-letni okres realizacji (1.01.2018 - 

31.12.2020) i jego głównym celem jest objęcie działaniami konserwatorskimi 

wybranych 31 gatunków flory Polski występujących na 71 stanowiskach naturalnych 

w 13 województwach. Spośród nich 28 gatunków zaliczanych jest do gatunków 

o wysokim stopniu zagrożenia, 29 jest prawnie chronionych w Polsce, a 16 gatunków 

jest chronionych w UE Dyrektywą Siedliskową. Dwa pierwsze zadania projektu 

obejmują kompleksową ochronę ex situ wymienionych 31 gatunków przez 

długoterminowe zabezpieczenie ich różnorodności gatunkowej i genetycznej  w banku 

nasion i w banku DNA. Działania te obejmują także pełną charakterystykę botaniczną 

i ekologiczną wszystkich 71 populacji i stanowisk zbioru nasion i materiału 

genetycznego, tj. liści z populacji roślin jako źródła genomowego DNA. Trzecie zadanie 

tego projektu jest nowością w działaniach konserwatorskich nad ochroną różnorodności 

flory, gdyż poświecone jest zintegrowaniu metod ochrony w warunkach sztucznych ex 

situ z warunkami naturalnymi in situ przez restytucję 8 wybranych gatunków 

o wysokim statusie konserwatorskim na 14 stanowiskach w Polsce, w tym w 2 parkach 

narodowych i na 7 obszarach Natura 2000,  wraz z poprawą stanu tych siedlisk, 

z wykorzystaniem materiałów pochodzących ze zbiorów dla banku nasion flory polskiej. 

Koordynatorem projektu i jego głównym wykonawcą (tzw. beneficjentem 

wiodącym) jest PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, a partnerem - współwykonawcą (tzw. podmiotem 

zakwalifikowanym do ponoszenia kosztów) jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. 

Ponadto część zadań projektu wykonują Ogrody Botaniczne Uniwersytetu 

A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie na 
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podstawie zawartych umów jako zleceniobiorcy wybrani na podstawie postępowań 

przetargowych. 

Po dwóch latach realizacji projektu wykonano w dużym stopniu zaawansowania 

działania mające na celu utworzenia banku nasion dla gatunków roślin objętych 

projektem. Do banku nasion PAN OB CZRB przekazano łącznie 84 próbki nasion zebrane 

na 61 stanowiskach naturalnych i reprezentujące 26 gatunków roślin wraz 

z dokumentacją stanowisk zbioru. Obecnie zebrane próbki nasion są poddawane testom 

żywotności oraz tolerancji na zamrażanie w warunkach kriogenicznych ciekłego azotu. 

Spośród nich 20 zostało umieszczone w banku nasion do długotrwałego 

przechowywania w ciekłym azocie. Również w przypadku zadania 2, dotyczącego 

utworzenia banku DNA dla gatunków i stanowisk objętych projektem, w wysokim 

procencie wykonano zbiór materiału genetycznego w postaci liści z pojedynczych roślin 

populacji łącznie dla 25 gatunków roślin występujących na 51 stanowiskach 

naturalnych. Wraz z próbkami liści dostarczona została dokumentacja zbioru wraz 

z opisem stanowisk i populacji. Obecnie próbki te służą do izolacji genomowego DNA 

w połączeniu z oceną ilościową DNA w nano-spektrofotometrze. Część próbek DNA 

została już umieszczona w kriogenicznym banku DNA w temperaturze ok. 800C. 

Wykonano także większość prac związanych z realizacją zadania 3 projektu -restytucji 8 

gatunków na pierwotne stanowiska naturalne. W Kampinoskim Parku Narodowym 

zakończono pierwszy etap restytucji dzwonecznika wonnego -rośliny krytycznie 

zagrożonej. Na 5 stanowiskach założono 40 poletek restytucyjnych tego gatunku przez 

wsiedlenie ok. 1100 roślin. Na bieżąco wykonywany jest monitoring tych stanowisk 

restytucji oraz niezbędne prace pielęgnacyjne na siedliskach w celu utrzymania cech 

zbiorowiska ciepłolubnej dąbrowy (O.  Quercetalia pubescenti-petraeae). W Ojcowskim 

Parku Narodowym wykonano wsiedlanie w celu restytucji 3 gatunków: dzwonka 

syberyjskiego, zawilca wielkokwiatowego i turzycy wczesnej, a na terenie Rezerwatu 

Przyrody "Góra Zborów"- goździka sinego. Na terenie Lubelszczyzny wykonano 

pierwszy etap prac nad restytucją ciemiężycy czarnej na dwóch stanowiskach: 

w Uroczysku Lasów Strzeleckich i w Rezerwacie Przyrody "Łabunie", ale warunki 

pogodowe znacznie utrudniły te działania. Bardzo intensywne prace nad restytucją 

gatunku selery błotne wykonano na terenie Wielkopolski. Na 11 stanowiskach tego 

gatunku przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne siedlisk przez ich wykoszenie 

i usuniecie biomasy oraz wykonano dokumentację fitosocjologiczną. Na 7 spośród tych 
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stanowisk udało się wsiedlić ok. 5900 ramet tych roślin. Podjęto także prace mające na 

celu odtworzenie dwóch stanowisk ostnicy Jana: na stanowisku Folusz i stanowisku 

Skarpy Kierzkowskie.  

W roku sprawozdawczym aktywnie popularyzowano i promowano również 

efekty projektu poprzez prezentacje referatowe na 3 konferencjach zagranicznych 

i 5 krajowych, wykłady i postery, regularne wpisy na stronie internetowej projektu 

www.florintegral.pl i na profilu instagram.com/florintegral przedstawiające opisy 

i bieżące informacje o jego realizacji. Wydrukowano także pierwszą ulotkę 

informacyjnej w formie leaflet o założeniach i celach projektu. 

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

Numer:    G72-19 

Kierownik i wykonawca: dr hab. Maja Boczkowska 

Okres realizacji:   2018-2019 

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

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

Uniwersytet Warszawski.) 

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie stało się podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym w badaniach materiałów zgromadzonych w banku genów. 

Jednoczesne sekwencjonowanie milionów fragmentów kwasów nukleinowych generuje 

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

oprogramowanie i komputery o wysokiej mocy obliczeniowej. W ramach niniejszego 

projektu planuje się wykonanie analiz struktury populacji metodą grupowania opartą na 

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

aspekt badawczy będzie dotyczył różnicowej analizy genomu i transkryptomu gatunków 

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

analizy pozwolą na poprawę efektywności ochrony in situ i ex situ. 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH (zestawienie) 

Tytuł Kierownik Okres 
realizacji 

Przyznane Instytucja 

projektu projektu (rok) od-do środki finansująca 
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1.NCN Miniatura 
(pojedyncze działanie 
naukowe) „Genotypowanie 
DArTseq u różnowiekowych 
populacji roślin na 
przykładzie endemicznego 
gatunku flory polskiej 
Cochlearia polonica w 
aspekcie poznania biologii 
gatunków zagrożonych” 

dr inż. Anna 
Rucińska 

01.03.2018 –
01. 03.2019 

48 950 PLN 
(4 300 zł koszty 
pośrednie) 

Narodowe 
Centrum Nauki 

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

dr 
Małgorzata 
Targońska-
Karasek 
 

13.04.2016 – 
12.04.2020 

149 700 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

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

mgr 
Małgorzata 
Grzyb 

05.10.2018 – 
04.10.2020 

140 000 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

4.NCN OPUS 13 (projekt 
badawczy) „Jaka jest 
prawdziwa różnorodność 
środkowoeuropejskich 
traworośli? – analiza 
podziemnych elementów 
zbiorowisk roślinnych 
metodą metabarkodingu 
wielu loci” 

Prof. dr hab. 
Arkadiusz 
Nowak 

2018 – 2020 1 059 507 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

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

mgr Maciej 
Niedzielski 
(koordyna-
tor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2019 – 
20.11.2019 
 
 
 
 
01.01.2019 – 
30.11.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet:  
kwota planowana: 
36 000,00 PLN 
kwota wykonana: 
35 230,14 PLN 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
66 440,00 PLN 
kwota wykonana: 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
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- „Prowadzenie kolekcji 
historycznych odmian róż” 
 

 
 
01.01.2019 – 
30.11.2019 

65 616,74 PLN 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
13 770,00 PLN 
kwota wykonana: 
8 983,22 PLN 

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

dr Leszek 
Trząski 
 

01.01.2018 – 
31.12.2020 

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

Unia Europejska 
Fundusz 
Spójności 
 

7. Grant obliczeniowy ICM 
UW „Analiza statystyczna i 
bioinformatyczna danych z 
wysokoprzepustowego 
sekwencjonowania 
uprawnych i dzikorosnących 
gatunków roślin  

dr hab. Maja 
Boczkowska 
 

2018 - 2019 (~560 
procesorów, 
20x128 GB, 1TB 
HD)  
 
 
 

Interdyscyplinar
ne Centrum 
Modelowania 
Matematycznego 
i 
Komputerowego 
Uniwersytet 
Warszawski. 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-
EKOLOGICZNEJ 

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marta Piesio 

Wykonawcy:    Monika Firek 

Adam Kapler 

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

funkcjonowania Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Celem działalności jest 

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

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

przyrodniczej.  

W dniach od 9 stycznia do 20 grudnia 2019 odbyło się 280 warsztatów 

przyrodniczych, w których wzięło udział 8959 uczniów oraz 947 opiekunów – łącznie 

9906 osób. Uczestnicy to uczniowie szkół podstawowych i średnich, dzieci w wieku 

przedszkolnym, dorośli z niepełnosprawnością intelektualną oraz emeryci. 

Zrealizowano 212 warsztatów dla szkół podstawowych, 27 warsztatów dla liceum, 37 

warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 3 warsztaty dla osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną i 1 warsztaty dla seniorów.  
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Podczas warsztatów przyrodniczych w CEPE w 2019 roku zrealizowano 

następujące tematy:  

Tematy zajęć 
Liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów  

Różnorodność świata roślin 81 

Drzewa naszych lasów/Drzewa w naszym otoczeniu 55 

Co kryje się w kropli wody 38  

Kwiaty i ich zapylacze 30  

Przebudzenie wiosenne / Barwy jesieni – kolorowy 
świat roślin 

17 

Banki genów  12  

Świąteczna florystyka czyli układamy rośliny w 
stroikach 

12 

Grzyby  7  

Ekologiczne dekorowanie pisanek 5 

Mszaki i paprotniki   4 

Cztery pory roku dla najmłodszych  4 

Niezwykły świat roślin owadożernych  3 

Warzywa na start 3 

Biosfera, biocenoza, biom – roślinne strefy ziemi  3 

Zboża – czego jeszcze o nich nie wiesz? 2 

Świąteczna botanika – od goździka do piernika 2 

Warsztaty z sadzenia roślin doniczkowych 1  

Organy roślinne i ich funkcje – korzeń, łodyga, liść 1  

Łącznie: 280 

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

zajęć mikroskopowych uczestnicy biorą udział w przygotowywaniu różnego rodzaju 

preparatów, opisywaniu ich i szkicowaniu, w trakcie pracy w grupach 

w pomieszczeniach. Druga część zajęć odbywa się na terenie ogrodu i oranżerii, gdzie 

uczestnicy mogą skonfrontować uzyskane wcześniej wiadomości z rzeczywistym 

wyglądem roślin oraz wysłuchać informacji na temat nowo poznanych gatunków. W celu 

pogłębienia wiedzy uczestników i efektywnego wykorzystania zajęć poruszane 

zagadnienia są uzgadniane wcześniej z nauczycielami przedmiotów związanych 

z biologią, botaniką, ekologią i ochroną środowiska. 

1. Różnorodność w świecie roślin:  

https://www.ogrod-powsin.pl/edukacja/warsztaty-edukacyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy/grzyby
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Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. roślin z różnych stref klimatycznych. 

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

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

warunkach środowiska. W części praktycznej zajęć uczniowie wykonują preparaty 

mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywane są rośliny 

o zróżnicowanym pochodzeniu i budowie morfologicznej. W trzeciej części zajęć 

uczniowie są oprowadzani po ogrodzie i oranżerii. 

2. Drzewa w naszym otoczeniu: 

Zajęcia rozpoczynają się spacerem wśród roślin drzewiastych na terenie arboretum. 

Prowadzący opowiada nie tylko o gatunkach często występujących w parkach i zieleni 

miejskiej, ale także o rzadko spotykanych egzemplarzach pochodzących z różnych stron 

świata. Podczas spaceru uczestnicy, w zależności od wieku, zapoznają się m.in. 

z morfologią roślin zdrewniałych, różnicami w pokroju oraz nazwami gatunkowymi 

polskich roślin drzewiastych. W następnej części zajęć uczestnicy są oprowadzani po 

pozostałych kolekcjach ogrodu i oranżerii. Dobór roślin zależy od pory roku, pogody 

i wieku uczestników. W części stacjonarnej zajęć uczestnicy są dzieleni na grupy – 

wspólnie wykonują projekt na temat jednego wybranego drzewa bazując na 

informacjach, które uzyskali na zajęciach. 

3. Co się kryje w kropli wody: 

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

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

wykonują preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywana jest 

woda z różnych zbiorników w ogrodzie botanicznym. W wykonanych preparatach 

można zaobserwować organizmy wodne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

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

4. Kwiaty i ich zapylacze: 



62 

 

 

Warsztaty skierowane do młodszych dzieci. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się jak 

zbudowany jest kwiat, jak dochodzi do zapylenia i powstania owocu. Żeby zrozumieć ten 

proces, dzieci samodzielnie wykonają model pszczoły i kwiatu, który próbują „zapylić” 

za pomocą owada. Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, jaką rolę pełnią owady 

w  życiu człowieka oraz dlaczego tak ważne jest, aby o nie dbać. Druga część to 

zwiedzanie ogrodu botanicznego i oranżerii z przewodnikiem. W trakcie wycieczki 

przewodnicy opowiadają dzieciom o najciekawszych gatunkach roślin, zwłaszcza 

kwitnących; opiszą poszczególne elementy budowy kwiatów i wytłumaczą jaką pełnią 

rolę w procesie zapylenia. 

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

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

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

demonstruje dzieciom jak wykonać preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot 

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

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

i oranżerii. 

6. Banki genów: 

Zajęcia rozpoczynają się prezentacją nt. rzadkich gatunków roślin, przeciwdziałania 

wymieraniu i ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków. Uczniowie wykonują 

preparaty mikroskopowe samodzielnie. Dobór materiałów do wykonania preparatów 

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

oprowadza uczniów po oranżerii i ogrodzie. Możliwe jest także zwiedzenie banku genów 

oraz poznanie najważniejszych metod stosowanych w jego obsłudze. 

 

7. Świąteczna florystyka czyli układamy rośliny w stroikach:  
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Zajęcia polegają na tworzeniu ozdób świątecznych przy wykorzystaniu wyłącznie 

naturalnych materiałów roślinnych. Uczestnicy dowiedzą się, skąd dana roślina 

pochodzi, jak się nazywa, w jaki sposób jest przetwarzana na materiały wykorzystywane 

w dekorowaniu stroików. Prowadzący zwracają szczególną uwagę na aspekt plastyczny 

wykonywanych dekoracji. Druga część to zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i oranżerii 

z   przewodnikiem. Podczas oprowadzania edukator pokazuje rośliny, które są 

wykorzystywane przy wykonywaniu ozdób. 

8. Grzyby: 

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

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

prezentuje również różne gatunki grzybów podczas zajęć. W części praktycznej 

uczniowie wykonują preparaty mikroskopowe. W trzeciej części zajęć uczestnicy są 

oprowadzani po ogrodzie i oranżerii. 

9. Ekologiczne dekorowanie pisanek:  

Zajęcia rozpoczynają się spacerem po ogrodzie i oranżerii. Przewodnik zwraca 

szczególną uwagę na rośliny, których nasiona będą używane do dekoracji pisanek. 

Następnie w sali edukacyjnej dzieci oklejają nasionkami roślin ozdobnych i  użytkowych 

oraz ich pochodnymi ugotowane na twardo jajka, tak, aby stworzyć rozmaite wzory 

oraz wariacje kolorystyczne. Własnoręcznie wykonane pisanki dzieci zabierają ze sobą 

do domu na pamiątkę. 

10. Mszaki i paprotniki: 

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

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

rozwojowy. W części praktycznej uczniowie mają możliwość wykonania preparatu 

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

spacer edukacyjny z przewodnikiem – uczestnicy zwiedzają oranżerię i teren ogrodu 

botanicznego. 

11. Cztery pory roku dla najmłodszych: 
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Warsztaty (przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 

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

przyrodniczych, pogodowych, terminów kwitnienia, rozpoczęcia i zakończenia 

wegetacji. W części praktycznej zajęć prowadzący demonstruje dzieciom jak wykonać 

preparaty mikroskopowe. Jako przedmiot obserwacji wykorzystywane są rośliny, 

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

przewodnik oprowadza uczestników po oranżerii i ogrodzie. 

12. Niezwykły świat roślin owadożernych: 

Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy dowiadują się wielu ciekawych 

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

wykonywanie preparatów mikroskopowych pod nadzorem prowadzącego. Dobór 

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

uczestnicy są oprowadzani przez przewodnika po terenie ogrodu i oranżerii.  

13. Warzywa na start: 

 Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się o smakowych, odżywczych i zdrowotnych 

korzyściach, jakie płyną ze spożywania warzyw przez człowieka. Warsztaty łączą 

w sobie elementy botaniki, ekologii i dietetyki, zaś zdobyte informacje pomogą 

uczestnikom zmienić sposób postrzegania świata roślin, nie tylko jadalnych. Podczas 

zajęć uczniowie dowiedzą się nie tylko które gatunki warzyw są wartościowe, ale także 

jak i dlaczego należy przygotować je w taki sposób, aby zachowały jak najwięcej witamin 

i soli mineralnych. Podczas warsztatów jest również przewidziany spacer edukacyjny 

po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem. 

14. Biosfera, biocenoza, biom: 

Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. ekosystemu. Uczniowie z pomocą 

prowadzącego wykonują preparaty mikroskopowe. Dobór materiałów do preparatów 

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

oprowadza uczestników po oranżerii i ogrodzie. 

15. Świąteczna botanika – od goździka do piernika: 
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Warsztaty rozpoczynają się prezentacją nt. roślin przyprawowych. Dzieci dowiadują się 

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

zajmują się dekorowaniem pierniczków. Prowadząca demonstruje jak nakładać lukier, 

jakie można tworzyć zdobienia. Dzieci mają do dyspozycji 5 ciasteczek, różnych 

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

przewodnika po ogrodzie i oranżerii.  

16. Zboża – czego jeszcze o nich nie wiesz? 

Warsztaty obejmują część teoretyczną, czyli wycieczkę z przewodnikiem po ogrodzie 

botanicznym oraz praktyczną, podczas której uczestnicy dowiadują się, jak wyglądają 

zboża oraz które produkty codziennie przez nas spożywane powstają z określonych 

gatunków zbóż. Zajęcia łączą w sobie elementy botaniki, ekologii i dietetyki, a zdobyte 

informacje pomogą uczestnikom zmienić sposób postrzegania świata roślin. 

17. Organy roślinne i ich funkcje – korzeń, łodyga, liść: 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z budową i sposobem funkcjonowania 

podstawowych organów roślinnych. Podczas warsztatów uczniowie nauczą się także 

obsługi mikroskopu oraz wykonywania preparatów mikroskopowych. W drugiej części 

zajęć uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić ogród oraz zobaczyć w praktyce jak różne 

mogą być przystosowania poszczególnych organów roślinnych w zależności od strefy 

klimatycznej, w której naturalnie występują. 

18. Wpływ roślin występujących w otoczeniu  na stan zdrowia:   

Zajęcia rozpoczynają się wykładem -10-15 minut na temat: korzystnego wpływu roślin 

na stan zdrowia i psychiki ludzkiej, doboru odpowiednich roślin doniczkowych 

w pomieszczeniach oraz ich rozmieszczenia w mieszkaniu. Podczas warsztatów zostają 

szczegółowo omówione zasady sadzenia i przesadzania roślin. Po skończonych zajęciach 

uczestnicy zabierają do domu własnoręcznie posadzoną roślinę. Następnie cała grupa 

wyrusza na zwiedzanie ogrodu botanicznego i oranżerii z przewodnikiem. 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ  

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 



66 

 

 

W 2019 roku pracownicy PAN OB-CZRB wzięli udział w następujących wydarzeniach 

promujących naukę poza Ogrodem: 

 27. Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to życie” w Warszawie (7-8 września); 

 Udział prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego w konkursie „Warszawa w kwiatach 

i zieleni 2019” w Komisji Prezydenta Miasta Warszawa (jury); 

 Festiwal Nauki (21-22 września) wykład o roślinach tropikalnych Pałacu 

w Jabłonnie oraz stoisko promocyjne – dr Artur Zagajewski i Antoni Krzyżewski.   

Na terenie Ogrodu odbyły się poniższe wydarzenia promujące naukę:  

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

 Wydarzenie „Jesienne kwiaty” promujące m.in. Narodową Kolekcję Odmian 

Uprawnych Róż (14-15 września) – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe, 

kiermasz roślin i produktów pochodzenia roślinnego, spacery po kolekcji róż 

z kurator dr hab. inż. Martą J. Monder; 

 Dzień Jabłoni – promocja Zachowawczej Kolekcji Starych Odmian Jabłoni oraz 

kolekcji kriogenicznej (28 września) – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe 

przygotowane przez Macieja Niedzielskiego, Konrada Wolińskiego i Ryszarda 

Rawskiego; 

W 2019 roku w Ogrodzie miały miejsce liczne wydarzenia mające na celu popularyzację 

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

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

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

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

 20 stycznia – Koncert Noworoczny pedagogów Autorskiej Szkoły Muzycznej 

Unisono  

 3 lutego – spacer przyrodniczy z kuratorem mgr inż. Agnieszką Kościelak po 

kolekcji roślin iglastych 

 23-24 lutego I Turniej Debat Ekologicznych w Ogrodzie Botanicznym 

 10 marca – edycja wiosenna Botanicznej Piątki – bieg i nordic walking po 

Ogrodzie na dystansie 5 km; 

 15 marca – finisaż wystawy fotograficznej „Świat przyrody malowany 

elektronami” i towarzyszące sympozjum „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej” zorganizowane wespół z dr Jagną Karcz 

z Uniwersytetu Śląskiego; 



67 

 

 

 17 marca – koncert w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Muzycznej Unisono; 

 23 marca – warsztat cięcia krzewów kwitnących latem – prowadzenie dr hab. inż. 

Marta J. Monder 

 23 marca – warsztat cięcia róż parkowych – prowadzenie dr hab. inż. Marta J. 

Monder 

 23 marca – 5 maja „Miesiąc Japoński”. W ramach tego wydarzenia odbyło się 

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

pochodzących z Japonii lub cenionych w Kraju Kwitnącej Wiśni; organizację 

wystaw fotograficznych i malarskich; organizację konkursów fotograficznego 

i plastycznego, spotkań i rozmów z naukowcami, podróżnikami, dziennikarzami 

o Japonii, wykłady, warsztaty kokedamy, kaligrafii i origami, Festiwal Kuchni 

Japońskiej, kiermasz rękodzieła; pokaz kimon i ozdób. Wydarzenie zostało objęte 

honorowym patronatem przez Prezesa PAN oraz Ambasadę Japonii w Polsce. 

 24 marca – wernisaż plenerowej wystawy fotograficznej „Japonia oczami 

Polaków”; 

 24 marca – „Rozmowy o Japonii” naukowców PAN, tj. dr hab. Edyta Skrzypek, 

prof. dr hab. inż. Mariusz Piskuła, prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, dr hab. inż. 

Radosław Kowalski; prof. dr hab. Romuald Zabielski 

 24 marca – koncert wiosenny pedagogów Autorskiej Szkoły Muzycznej Unisono 

Zofii Zwolińskiej, w którym wystąpili: Julia Lewiuk – śpiew, Joanna Okoń – 

skrzypce, Krzysztof Komarnicki – gitara; Romuald Matecki – akompaniament.  

 25 marca – odsłonięcie tablic instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych 

i Rolniczych PAN: tablicy prezentującej Instytut Fizjologii Roślin PAN z Krakowa 

oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna; 

 6 kwietnia – koncert uczniów Szkoły Muzycznej Unisono; 

 7 kwietnia – wernisaż wystawy ilustracji i rzeźby „Józef Wilkoń w Japonii”; 

 14 kwietnia – spacer przyrodniczy wśród wcześnie kwitnących magnolii 

z kurator mgr inż. Agnieszką Kościelak 

 14 kwietnia – spacer przyrodniczy wśród wcześnie kwitnących azalii 

i różaneczników z kurator mgr inż. Agnieszką Kościelak 

 14 kwietnia – warsztaty cięcia róż wielokwiatowych – prowadzenie dr hab. inż. 

Marta J. Monder; 
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 15 kwietnia – wizyta dyplomatów japońskich; 

 27-28 kwietnia – Festiwal Kuchni Japońskiej i kiermasz produktów japońskich 

oraz wykłady o kuchni japońskiej naukowców z Wydziału Orientalistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego; 

 28 kwietnia – spacer przyrodniczy wśród później kwitnących magnolii 

z kuratorem mgr inż. Agnieszką Kościelak; 

 28 kwietnia – wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Wachlarze Japońskie” 

przez wiceprezesów PAN prof. prof. Romualda Zabielskiego i Pawła Rowińskiego, 

dyrektora Ogrodu Botanicznego dra Pawła Kojsa oraz radnych Dzielnicy 

Ursynów Sylwią Krajewską i Krystianem Malesą; 

 28 kwietnia – uroczystość sadzenia wiśni japońskich z udziałem ambasadora 

Japonii Tsukasy Kawady i jego małżonki oraz wielu zaproszonych gości na 

terenie nowo założonej kolekcji; 

 28 kwietnia – promocja publikacji wydanej przez Ogród pt. „Sakura w Ogrodzie” 

i spotkanie z jej autorami, w tym z Japonką Toshie Kuwahara; 

 28 kwietnia – spacer przyrodniczy wśród później kwitnących azalii 

i różaneczników z kuratorem mgr inż. Agnieszką Kościelak; 

 1 maja – spotkanie autorskie z dziennikarką Agnieszką Cegielską i promocja 

książki „Naturalnie”; 

 1-3 maja – wiosenny kiermasz roślin i produktów pochodzenia roślinnego; 

 5 maja – rozstrzygniecie konkursu fotograficznego i wręczenie nagród laureatom; 

 5 maja – zakończenie Miesiąca Japońskiego, spotkanie z dr. hab. Marcinem 

Taciakiem; 

 7 maja – piknik edukacyjny połączony z pracami ogrodniczymi dla pracowników 

Novartis Poland Sp. z o.o.; 

 11-12 maja – wystawa „Najpiękniejsze kury świata 2019” zorganizowana wraz ze 

Stowarzyszeniem Polskich Hodowców Drobiu Czubatka Polska; 

 12 maja – inauguracja XXIV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego 

„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; koncert dyrektor artystycznej 

festiwalu prof. Anny Marii Stańczyk; 

 12 maja – spacer przyrodniczy wśród azalii i różaneczników z kuratorem mgr 

inż. Agnieszką Kościelak; 

 17 maja – edycja nocna Botanicznej Piątki – bieg i nordic walking po Ogrodzie;  
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 18 maja – wernisaż wystawy malarskiej Andrzeja Świdy pt. „Piękno przyrody 

Mazur i Bieszczad”; 

 19 maja – koncert Justyny Żołnacz, Józefa Domżała oraz Pawła Wojciechowskiego 

w ramach festiwalu „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

 26 maja – koncert Zuzanny Moskwik i Julii Łozowskiej w ramach festiwalu 

„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

 1 czerwca – prezentacja drugiej części plenerowej wystawy fotograficznej „Ptaki 

– władcy przestworzy”; 

 2 czerwca – koncert Julii Tołwińskiej i Adama Zakrzewskiego w ramach festiwalu 

„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

 8 czerwca – koncert uczniów Szkoły Muzycznej Unisono; 

 9 czerwca – koncert Marcina Koziaka w ramach festiwalu „Floralia Muzyczne – 

Muzyka w Kwiatach”;   

 14-16 czerwca – Festiwal Róż „Rosalia”; 

 14 czerwca – konferencja naukowa „Róże – kierunki badań w Polsce”; 

 15 czerwca – konferencja dla profesjonalistów „Róże w produkcji 

i zastosowaniu”; 

 16 czerwca – konferencja dla miłośników róż „Róże w parkach i ogrodach”; 

 16 czerwca – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Dobrowolskiej „Królowa 

kwiatów”; 

 16 czerwca – koncert Aleksandra Andriejewa z Rosji w ramach festiwalu „Floralia 

Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

 22 czerwca – wystawa malarska Anny Buczkowskiej „Kwitnące Ogrody”; 

 23 czerwca – koncert Hitomi Nishio z Japonii i Agaty Kuczyńskiej w ramach 

festiwalu „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

 25 czerwca – wizyta przedstawicieli wietnamskiego Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu zorganizowana przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

 30 czerwca – zakończenie festiwalu „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”; 

koncert Louisa Alvanisa z Wielkiej Brytanii; 

 1 lipca – wizyta Jego Cesarskiej Wysokości Następcy Tronu Księcia Akishino wraz 

z małżonką Księżną Kiko; 
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 28 lipca – letni plener malarski z Aleksandrą Mysiorską; 

 28 lipca – edycja letnia Botanicznej Piątki; 

 3 sierpnia – wystawa „Graficznie i zjawiskowo” monotypie i kolaże Zdzisława 

Kędzierskiego; 

 4 sierpnia – wernisaż wystawy malarstwa Jana Seweryna Sokołowskiego; 

 lipiec-sierpień – we wszystkie wakacyjne soboty odbywały się „Wakacje z dr. 

Zagajewskim” w formie spacerów  

 18 sierpnia – letni plener malarski z Aleksandrą Mysiorską; 

 24-25 sierpnia – wystawa rasowych świnek morskich zorganizowana wespół 

z Polskim Klubem Rasowych Świnek Morskich – Cavies Club of Poland;  

 25 sierpnia – gra miejska na terenie Ogrodu współorganizowana przez Park 

Kultury w Powsinie; 

 2 września – wizyta członków Japan Cherry Blossom Association i The Public 

Interest Incorporated Foundation for International Peace; 

 4 września – wernisaż wystawy malarstwa Pawła Górskiego „W poszukiwaniu 

natury”; 

 14-15 września „Jesienne kwiaty” 

 28 września – Dzień Jabłoni – promocja kolekcji kriogenicznej – zwiedzanie 

Banku Genów z przewodnikiem mgr. Konradem Wolińskim; 

 28 września – spacer edukacyjny po Kolekcji Zachowawczych Odmian Jabłoni 

z przewodnikiem Ryszardem Rawskim; 

 28-29 września – wystawa florystyczna absolwentów Szkoły Marioli 

Miklaszewskiej; 

 27 października – edycja jesienna Botanicznej Piątki; 

 8 grudnia – kiermasz świąteczny połączony z warsztatami, konkursami 

i spacerami po oranżerii i arboretum; 

 27 grudnia – edycja świąteczna Botanicznej Piątki. 

 

Na przełomie całego roku odbywały się przyrodnicze warsztaty i spacery fotograficzne 

dla dorosłych i dla dzieci „Powsin PhotoWalk” prowadzone przez fotografa przyrody 

Jarosława Delugę-Górę oraz warsztaty ogrodnicze: „Mikroświat zamknięty w szkle”, 
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„Storczykowa kokedama”, „Storczyki w szklanych naczyniach”, „Obrazy z mchu”,  „Las 

w szkle” prowadzone przez absolwentkę SGGW mgr inż. Magdalenę Zawadkę. 

W 2019 roku odnotowano 798 805 wizyt na stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl 

oraz 18 mln 215 tys. 200 wywołań strony, tj. wczytanie dowolnego pliku ze strony 

www.ogrod-powsin.pl. 

Na portalu społecznościowym Facebook rok 2019 rozpoczynaliśmy 9403 polubieniami 

strony. Na dzień 31 grudnia było ich 17 279. Stronę Ogrodu lubi 80% kobiet i 20% 

mężczyzn (najwięcej w przedziale wiekowym 25-33 lata), w tym 16 251 z Polski i 813 

z zagranicy. Docieramy zasięgiem do USA, Unii Europejskiej oraz kilku egzotycznych 

krajów, jak np. Peru, Irak, Tajwan, Tajlandia, Argentyna czy Chiny.  Mamy 18 643 

obserwujących profil.  

W 2019 roku na stronie facebookowej Ogrodu pojawiło się 679 postów (stan na 

15 grudnia). Najwięcej było ich w maju (79), najmniej w styczniu (47). Na chwilę obecną 

posty oglądane są każdego dnia około 20 tys. razy. Na przełomie całego roku zostało 

utworzonych 135 wydarzeń, które dotarły do 1,6 mln odbiorców.  

Na osi ogrodowego fan page’a znajduje się 7904 zdjęć oraz 86 filmików, które 

były wyświetlane przez 67,4 tys. minut (1123 godziny) w ciągu jednego miesiąca. 

Tematyka filmów: 

Filmy wideo na naszej stronie: 

Jarosław Deluga – 29  (obrazujące przyrodę oraz wydarzenia w Ogrodzie) 

Artur Zagajewski – 28 (filmy o tematyce przyrodniczej – oranżeria i rabaty)  

Stefan Sołtan– 13 (filmy o tematyce przyrodniczej oraz porady ogrodnicze) 

Olga Gaczkowska – 7 (filmy o tematyce przyrodniczej: rośliny, owady) oraz porady 

(opryski, ochrona drzew) 

Marta Monder – 4 (tematyka związana z kolekcją róż) 

Małgorzata Paśnik– 2 (sezonowa tematyka – rośliny uprawne i zboża) 

Magdalena Świąder – 2 (tematyka związana z kolekcją roślin warzywnych i uprawami) 

Paweł Kojs – 1 (zaproszenie do Ogrodu) 

 

Na blogu Ogrodu „Florofil”, który funkcjonuje od 20 lutego 2019 roku raz w tygodniu na 

przestrzeni całego roku ukazywały się wpisy o ciekawostkach roślinnych, naukowych 

i edukacyjnych związanych z ogrodnictwem i botaniką oraz informacje o ważnych 
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wydarzeniach mających miejsce w Ogrodzie lub z nim związanych. W sumie do 15 

grudnia opublikowanych zostało 45 artykułów opatrzonych fotografiami. 

Otwarcie Ogrodu: 

Ogród był otwarty przez cały rok z wyłączeniem 1 stycznia, 1 listopada i 25 grudnia. 

Odwiedzanie było odpłatne, a ceny biletów były regulowane zarządzeniem dyrektora nr 

2/2019. W 2019 roku zostały wprowadzone karnety sezonowe: wiosenny i wakacyjny. 

Liczby: 

120 tys. 444 osoby, w tym: 

114 406 – wejścia wg biletów 

6038 –258 grup z przewodnikiem  

Sprzedano 420 karnetów normalnych i ulgowych, w tym 29 sztuk karnetów 

sezonowych. 

Wzrost odwiedzających w stosunku do roku 2018 to 27%. 

Nie ewidencjonuje się seniorów powyżej 75 roku życia oraz dzieci dla lat 5, którzy 

również stanowią konkretną liczbę odwiedzających. Nie są również ewidencjonowane 

osoby, które odwiedzają Ogród na zaproszenie, np. na koncert czy wernisaż – kilkaset 

osób. 

Współpraca: 

W 2019 roku podjęto współpracę z firmą Topex posiadającą markę Verto. Dzięki tej 

współpracy zostało opracowanych 50 tabliczek A4 opisujących taksony wskazane przez 

kuratorów kolekcji. Firma współfinansowała organizację Międzynarodowego Festiwalu 

Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”. Firma Topex nakręciła film 

promujący Ogród Botaniczny, który można obejrzeć na stronie Ogrodu. W zamian 

pracownicy Ogrodu przetestowali narzędzia ogrodnicze marki Verto do przeznaczenia 

nieprofesjonalnego oraz wzięli udział w filmikach, w których dzielili się wiedzą ogrodniczą.  

Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom Ogrodu: 

 

 Medal im. Wiktora Godlewskiego dla Ogrodu za zasługi na rzecz ochrony 

przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej – za działalność na rzecz 

zachowania bioróżnorodności oraz badania i edukację przyrodniczą. 
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 Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 21.11.2019 r. dla 

Zespołu Naukowego z PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie prof. dr hab. 

Anna Mikuła, mgr Małgorzata Grzyb, dr Lucyna Domżalska, prof. dr hab. Jan 

Rybczyński za cykl prac pt. „Odkrycie i rozwinięcie systemu modelowego 

somatycznej embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta w warunkach in vitro”; 

 Medal im. Profesora Władysława Szafera przyznany przez Polskie Towarzystwo 

Botaniczne prof. dr hab. Annie Mikule za odkrycie procesu somatycznej 

embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta na przykładzie paproci drzewiastej 

Cyathea delgadii Sternb. Kraków, 2 lipca 2019 r. 

 Nagroda Polskiego Towarzystwa Botanicznego dla młodych pracowników nauki 

przyznana mgr Małgorzacie Grzyb za serię opublikowanych w latach 2017-

2019 artykułów naukowych opisujących wczesne etapy indukcji somatycznej 

embriogenezy u paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb. na poziomie 

cytomorfologicznych i fizjologicznych zmian zachodzących w eksplantatach 

inicjalnych; 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 2 lipca 2019 

r. 

 Nagroda Naukowa Dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie dla 

dr hab. inż. Marty Joanny Monder; 

 Nadanie Członkostwa Honorowego Panu prof. dr hab. Jerzemu Puchalskiemu 

w Polskim Towarzystwie Botanicznym przyznane na wniosek Zarządu Głównego 

przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 58. Zjeździe PTB w Krakowie (2019). 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki:   

W każdym roku sprawozdawczym pracownicy PAN OB-CZRB redagują artykuły 

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

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

Tematyka tych wystąpień jest różnorodna. 

W 2019 roku następujący pracownicy Ogrodu popularyzowali działalność 

Ogrodu Botanicznego: 

Anna Gasek 

1. Udział w nagraniu do audycji Program I. Lato z Radiem. O pracach ogrodniczych. 

11.07. Maciej Oswald 
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mgr Adam Kapler 

1. Konsultacje mailowe dla p. Marcina Kozłowskiego z „Przekroju” (biologia, ekologia 

i etnobotanika figowca groniastego, podobieństwa i różnice między figowcem 

groniastym a figą karyjską) 

2. Konsultacje telefoniczne i mailowe dla p. Agnieszki Berlińskiej z „Newsweeka” (fakty 

i mity o roślinach oczyszczających powietrze z listy NASA, koncepcja florafilii jako 

atawizmu ewolucyjnego, trujące i alergizujące rośliny doniczkowe). 

dr hab. inż. Marta Joanna Monder 

1. Radio Program II. Róża różą jest. Kwadrans bez muzyki. (Rosalia 14-16 czerwca – 

relacja). Emisja 17.06. godz. 15.00. 

2. Agencja PAP. Fiołki kwitną w grudniu wskutek anomalii klimatu. 20.12., Karolina 

Duszczyk. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C560708%2Cfiolki-kwitna-w-

grudniu-wskutek-anomalii-klimatu.html 

/http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25532120,fiolki-kwitna-w-grudniu-

wskutek-anomalii-klimatu.html 

/http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80024%2Cfiolki-kwitna-w-

grudniu-wskutek-anomalii-

klimatu.html?fbclid=IwAR2bMSRvOyJ1RdfgZw5EYURBrS9f2KRXFT3qgHDyidW7eA

19jRCs3JApgaM 

3. Gazeta Wyborcza. Przed Ministerstwem Finansów zakwitły wiśnie. To zły znak. 

(rozmowa). Artykuł 28.12., Mateusz Kowalik. 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25550214,w-warszawie-kwitna-

fiolki-wisnie-i-forsycje-klimat-splatal.html?disableRedirects=true 

4. Radio Kolor. "Zakwitły krokusy, narcyzy, fiołki". Rośliny w stolicy poczuły wiosnę! 

O kwitnieniu w grudniu - rozmowa. 17.15.; 30.12.; 

https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/5410/zakwitly-krokusy-narcyzy-fiolki-rosliny-

w-stolicy-poczuly-wiosne  

5. Wywiad dla serwisu MNiSW Nauka w Polsce o roślinach kwitnących zimą. 

6. Materiały promocyjne w postaci kilkuminutowych filmów na ogrodowym FB. 

7. Organizowano również  na terenie Ogrodu spacery z przewodnikiem oraz warsztaty. 

Ewa Napiórkowska 

1. Radio Program I. Lato z Radiem. O pracach ogrodniczych. 11.07. Maciej Oswald 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C560708%2Cfiolki-kwitna-w-grudniu-wskutek-anomalii-klimatu.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C560708%2Cfiolki-kwitna-w-grudniu-wskutek-anomalii-klimatu.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25532120,fiolki-kwitna-w-grudniu-wskutek-anomalii-klimatu.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25532120,fiolki-kwitna-w-grudniu-wskutek-anomalii-klimatu.html
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prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

1. Wywiad dla czasopisma “Weranda” o banku nasion 

dr Anna Rucińska 

I. Wywiad dla serwisu MNiSW Nauka w Polsce 

mgr Stefan Sołtan 

1. Polsat News. Jemioła. Emisja 26.12. godz. 18.50.  

2. Radio Program I. Lato z Radiem. O pracach ogrodniczych. 11.07. Maciej Oswald. 

3. Materiały promocyjne i porady ogrodnicze w postaci kilkuminutowych filmów na 

ogrodowym FB 

dr Artur Zagajewski 

1. Udział w serii programów telewizyjnych – ok. 10 programów edukacyjnych w TVP1 

program „Rok w Ogrodzie”; 

2. Występ w cotygodniowym programie TVP2 „Pytanie na Śniadanie”. Przez cały rok 

w każdy czwartek dr Artur Zagajewski brał udział w nagraniach emitowanych 

w piątki. 

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

TVN), 

4. Udział w cyklu audycji radiowych.  

5. Udział w filmach o charakterze ogrodniczym nagranych przez Grupę Topex 

posiadającą markę Verto – producenta narzędzi ogrodniczych, z którą Ogród 

współpracował w 2019 roku.  

6. Materiały promocyjne w postaci kilkuminutowych filmów na ogrodowym FB. 

7. Organizowano również  na terenie Ogrodu spacery z przewodnikiem, wykłady 

i prelekcje. Łączna liczba takich spotkań to 30.   

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

Współpraca bezpośrednia 

 
Tadżdżykistan 

W dniach 18-22 września delegacja Polskiej Akademii Nauk przebywała 

w Duszanbe na zaproszenie prof. Farhoda Rahimi – prezydenta Tadżyckiej Akademii 

Nauk. Delegacji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii 
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Nauk, a uczestniczyli w niej także dr Paweł Kojs – dyrektor Ogrodu Botanicznego 

w Powsinie oraz jego zastępca ds. naukowych prof. dr hab. Arkadiusz Nowak. 

W spotkaniu wzięli udział także zastępcy prezydenta TAN, prof. Hikmat Muminov oraz 

Abdusattor Saidov, a także akademik Hikmat H. Hisorev, były dyrektor Instytutu 

Botaniki TAS. Podczas krótkiego pobytu podpisano pierwsze porozumienie pomiędzy 

Polską i Tadżycką Akademią Nauk, dzięki czemu już w przyszłym roku uruchomiona 

zostanie wymiana naukowców i wzmocnione zostaną realizowane przez PAN Ogród 

Botaniczny – CZRB w Powsinie projekty w Środkowej Azji dotyczące typologii 

roślinności, endemizmu, „ciemnej” i „ukrytej” bioróżnorodności oraz funkcjonalnej 

ekologii. Spotkanie zaowocowało również nowymi propozycjami badań w zakresie 

zmian klimatycznych i adaptacji. Spotkanie przebiegło we wspaniałej atmosferze 

wzajemnego zrozumienia i życzliwości. 

 

Australia 

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

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

wykorzystano do scharakteryzowania struktury populacji Valeriana officinalis. Osoby 

współpracujące: Maja Boczkowska. 

Diversity Arrays Technology Pty Ltd, Australia. Współpraca w zakresie 

genotypowania obiektów będących przedmiotem prac badawczych  Osoby 

współpracujące: Anna Rucińska. 

 

Estonia 

Meelis Pärtel, Carlos P. Carmona, Martin Zobel, Mari Moora, Kersti Riibak, Riin Tamme 

(komitet wykonawczy), Uniwersytet w Tartu. Współpraca w ramach globalnego 

projektu DarkDivNet w zakresie określenia obserwowanej i ciemnej różnorodności, puli 

gatunków i kompletności zbiorowisk oraz powiązanie ich z gradientami geograficznymi 

i środowiskowymi, zaburzeniami antropogenicznymi i interakcjami z symbiotyczną 

fauną i florą glebową (pomocą eDNA). Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, 

Sebastian Świerszcz. 

 

Australia 
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Miriam Muñoz-Rojas,  Angela Moles, University of New South Wales, Sydney. 

Współpraca w ramach dodatkowych badań, stanowiącegych element projektu 

DarkDivNet mających na celu wyjaśnienie wpływu utraty różnorodności biologicznej na 

procesy biogeochemiczne gleby. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Sebastian 

Świerszcz. 

 
Federacja Rosyjska  

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

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

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

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

ginących. Najważniejsze efekty – w 2019 r. uzyskano kolejne próbki nasion oraz liści  

A. liliifolia do dalszych analiz epigenetycznych i genetycznych, zaplanowano dalszą 

współpracę (zbiór próbek liści i nasion ze stanowisk naturalnych i kolekcji OB 

w Federacji Rosyjskiej). Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Anna Rucińska, Adam 

Kapler. 

 
Hiszpania 

Aguedo Marrero, Pedro Monroy, Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo", Gran Canaria. 

Współpraca w zakresie badań morfo-anatomicznych Dracaena sp. W 2019 roku efektem 

współpracy jest publikacja: Jura-Morawiec J., Monroy P., Marrero A., Tulik M. Aerial root 

structure and its significance for function in Dracaena draco. J Plant Growth Regul 

(w recenzji). Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec. 

 
Holandia 

Monder M.J. 2019. Sędzia w konkursie międzynarodowym: The Golden Rose of The 

Hague. International Jury. July 13th 2019. Haga. 

 
Kazachstan  

Margarita Iszmuratowa, Uniwersytet w Karagandzie; Współpraca w zakresie 

pozyskiwania prób. Najważniejsze efekty – zaplanowano dalszą współpracę (zbiór 

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

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

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

genotypowania populacji języczki syberyjskiej. Osoby współpracujące: Anna Rucińska. 

 

Niemcy 

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

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

doświadczeń w zakresie uprawy zachowawczej i restytucji dzwonecznika wonnego 

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

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

współpracujące: Maciej Niemczyk, Adam Kapler. 

 
Republika Czeska 

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

Uniwersytet im. Palackyego w Ołomuńcu. Współpraca w zakresie badań 

fitosocjologicznych, ekologicznych i genetycznych nad wybranymi gatunkami roślin 

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

uzyskiwaniem i rozliczaniem zezwoleń na transfer materiału między państwami. 

Najważniejsze efekty - w przygotowaniu kolejne wspólne publikacje:  

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

M. 2020. Warning bells for Adenophora liliifolia (Campanulaceae), the endangered plant 

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

Botanical Journal of the Linnean Society 

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

2020. Genetic variability and condition of Liparis loeselii populations in Central Europe. 

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

Kapler 

Petr Maděra, Roman Gebauer, Mendel University w Brnie. Współpraca w zakresie badań 

Dracaena sp. Najważniejsze efekty: w przygotowaniu wspólna publikacja przeglądowa 

Maděra et al.  What do we know and what we don´t know about dragon trees? Osoba 

współpracująca: Joanna Jura-Morawiec. 

Słowacja 

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

Narodowego Niżnych Tatr. Współpraca w zakresie zbioru próbek, uzyskiwania 
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i rozliczania zezwoleń na zbiór, poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami i transfer 

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

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

Rucińska, Adam Kapler. 

Ukraina  

Dmytro Iakushenko, Uniwersytet Zielonogórski/Kijowski; Elena Kuczmenko, 

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

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

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

Rucińska, Adam Kapler, Iwona Dembicz. 

Kontakty zagraniczne placówki w 2019 roku: 

  

Czechy udział w konferencji naukowej "Dragon Trees – tertiary 

relicts in current reality" na zaproszenie Mendel University 

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

Gruzja                  - udział w 1st International Scientific Conference „Advances 

and Perspectives of Biodiversity Research and Conservation 

in Georgia”, organizowanej przez Narodowy Ogród 

Botaniczny Gruzji w Tibilisi pod patronatem Botanic 

Gardens Conservation International. Konferencja odbyła się 

w dniach 20-22 maja 2019 r. (prof. dr hab. Jerzy Puchalski)) 

Holandia                  - udział w The Golden Rose of The Hague (dr hab. inż, Marta 

Joanna Monder) 

Rosja    - udział w konferencji naukowej "Plant Anatomy: traditions 

    and perspectives" (dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN) 

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

dr Sebastian Świerszcz, mgr Iwona Dembicz) 

do zachodniego Tadżykistanu, którego głównym celem były 

badania zbiorowisk pastwiskowych, łąkowych oraz 

chazmofitycznych. Zespół badawczy składał się 

z naukowców reprezentujących trzy instytucje naukowe: 

PAN OB – CZRB w Powsinie (dr hab. Arkadiusz Nowak, mgr 
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Iwona Dembicz, mgr Sebastian Świerszcz), Uniwersytet 

Opolski (mgr Krystyna Waindzoch) oraz Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Zygmunt Kącki, mgr 

Grzegorz Swacha). Zebrane w terenie dane w postaci zdjęć 

fitosocjologicznych posłużyły do analizy syntaksonomicznej 

oraz badań związków między różnorodnością i składem 

gatunkowym zbiorowisk, a warunkami siedliskowymi. Część 

danych zebrano za pomocą metody zagnieżdżonych 

powierzchni (ang. nested-plot), które posłużyły 

do porównania różnorodności beta badanych zbiorowisk 

poprzez modelowanie zależności między powierzchnią, 

a liczbą gatunków (ang. species-area relatioships, SARs). 

Dane zebrane w trakcie ekspedycji zostały włączone do bazy 

danych „GrassPlot – Database of multi-scale plant diversity 

in Palaearctic grasslands (EU-00-003)”, dzięki czemu będą 

mogły być wykorzystywane w przyszłości m.in. 

w globalnych badaniach makroekologicznych. 

Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę 

z partnerem zagranicznym:  

 
Kraj Partner Nazwa dokumentu Okres 

obowiązywania 
Zakres współpracy 

Tadżdżykistan Akademia Nauk 
Republiki 
Tadżykistanu  

Protokół o 
współpracy 

17.09.2019-
17.09.2021 z 
możliwością 
przedłużenia 

wymiana osobowa 
uczonych 
zaangażowanych w 
realizację wspólnych 
przedsięwzięć, wymiana 
informacji, publikacji 
i wyników badań, 
promocja 

Iran Uniwersytetem 
Mazandaran 
w Babolsar 
 

Porozumienie 
o współpracy 
(Memorandum of 
Understanding) 

bezterminowo wymiana osobowa 
uczonych 
zaangażowanych w 
realizację wspólnych 
przedsięwzięć, wymiana 
informacji, projekty 
naukowe i publikowanie 
wyników badań, 
promocja 

Białoruś Międzynarodowy 
Państwowy Instytut 
Ekologii im. A.D. 

Porozumienie 
o współpracy 

01.03.2016 – 
01.03.2021 

wymiana personelu 
naukowego i 
akademickiego, 
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Saharowa 
Białoruskiego 
Uniwersytetu 
Państwowego 
w Mińsku 

przyłączanie się do 
projektów naukowych, 
publikacje i konsultacje, 
wymiana badań 
metodycznych, 
współorganizowanie 
seminariów i konferencji 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  
 
W 2019 roku PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie współpracował z licznymi: 

ogrodami botanicznymi, arboretami i ogrodami dendrologicznymi w kraju,  wyższymi 

uczelniami, Instytutem Badawczym Leśnictwa IBL, Instytutem Katedrą 

Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instytucja współpracuje 

także z gminą Ursynów, udostępniając Ogród lokalnej społeczności w celach 

rekreacyjnych oraz prowadząc działalność edukacyjną. Ponadto PAN OB-CZRB ściśle 

współpracuje ze stowarzyszeniem Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, 

która jest najstarszą i jedyną organizacją koordynującą całokształt działalności polskich 

ogrodów botanicznych w skali ogólnopolskiej, upoważnioną do reprezentowania 

polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności 

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

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

CZRB należy także do sieci ogrodów botanicznych regionu morza bałtyckiego. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

 

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

prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym: 

 PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie; 

 Wydział Rolnictwa i Biologii SGWW w Warszawie; 

 Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Warszawski; 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku, DK Łomianki. 

Prowadzenie prac doktorskich i magisterskich: 

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak jako promotor pracy doktorskiej: 

dr inż. Anna Rucińska jako kopromotor pracy doktorskiej: 
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 mgr Adam Kapler, Ekologia, biologia konserwatorska i zmienność populacyjna 

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

warunkach środowiska na północno-zachodnich krańcach zasięgu”. 

 

prof. dr hab. Anna Mikuła jako promotor pracy doktorskiej: 

 mgr Małgorzata Grzyb, Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące 

u podstaw embriogenicznej kompetencji eksplantatów paproci drzewiastej Cyathea 

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

i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

dr  Małgorzata Targońska-Karasek jako promotor pomocniczy  przewodu doktorskiego: 

 mgr Joanny Dziurdziak pt. „Charakterystyka zmienności genetycznej wybranych 

obiektów Hordeum vulgare L.” realizowanego w IHAR-PIB w Radzikowie, 

wszczętego 10 kwietnia 2019 roku.       

 

Zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria) 

 
mgr Adam Kapler 

4 kwietnia 2019 - wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów Biologii i Rolnictwa SGGW 

miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe i szklarnie b) tematami były: zasady 

funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków 

roślin; spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski jako problem przy ocenie 

żywotności i bankowaniu ich nasion; skaryfikacja, stratyfikacja i hormonizacja GA3 jako 

imitacje naturalnych procesów transportu diaspor i przełamywania spoczynku; gatunki 

chronione i ginące, eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze 

szczególnym uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB. (Schoenus ferrugineus, 

Eleocharis carniolica, Carex secalina); gatunki chronione Konwencją Waszyngtońską, 

eksponowane w Oranżerii (Nepenthes spp., Sarracenia purpurea, Stangeria eriopus), 

logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków w Polsce c) 3h 

(1 grupa, 4 osoby);  

 

5 czerwca 2019 - wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów WB UW „Botanika 

konserwatorska” z Warszawy miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe 
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i szklarnie b) tematami były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku Nasion, 

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

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

skaryfikacja, stratyfikacja i hormonizacja GA3 jako imitacje naturalnych procesów 

transportu diaspor i przełamywania spoczynku; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym 

uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB. (Erysimum pieninicum, Centaurea 

triumfetti ssp. pieninica, Centaurea kotschyana, Pinguicula vulgaris ssp. bicolor); 

logistyczne i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków w Polsce c) 3h 

(1 grupa, 4 osoby). 

 

3 października 2019. godz. 9.45-12.00 - wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów 

zootechniki (dziennych) SGGW miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe 

i szklarnie b) tematami były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku Genów (kolekcje 

żyta, roślin rzadkich i historycznych odmian jabłoni), mechanizmy zaniku stanowisk 

i gatunków roślin; spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski jako problem 

przy ocenie żywotności i bankowaniu ich nasion; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym 

uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB. (Carex secalina, Eleocharis 

carniolica, Ostericum palustre, Schoenoplectus mucronatus); logistyczne i prawne 

problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków w Polsce, c) 2h 15 min (1 grupa, 

około 60 osób) 

 

18 października 2019 - godz. 10.45-13.00 a) wykład i ćwiczenia terenowe dla studentów 

zootechniki (zaocznych) SGGW miejsce: Pracownia Banku Nasion, kolekcje polowe 

i szklarnie b) tematami były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku Genów (kolekcje 

żyta, roślin rzadkich i historycznych odmian jabłoni), mechanizmy zaniku stanowisk 

i gatunków roślin; spoczynek nasion rzadkich i ginących gatunków Polski jako problem 

przy ocenie żywotności i bankowaniu ich nasion; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym 

uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB. (Schoenus ferrugineus, Eleocharis 

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

gatunków w Polsce, c) 2h 15 min (1 grupa, około 60 osób) 



84 

 

 

 

mgr inż. Maciej Niemczyk 

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

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

obowiązującymi, a także przybliżenie zagadnień związanych z ochroną zagrożonych 

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

 

3 października 2019 – wykład dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, 

tematyka zajęć: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Banku Nasion oraz 

procedurami w nim obowiązującymi, a także przybliżenie zagadnień związanych 

z ochroną zagrożonych i wymierających gatunków polskiej flory, liczba godzin: 1 h, 

liczba uczestników: 15 osób; 

 

Prof. dr hab. Anna Mikuła 

3 października – wykład dla studentów zootechniki (dziennych) SGGW, miejsce: 

Laboratorium Zastosowań Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin, tematyka zajęć: 

zapoznanie studentów z funkcjonowaniem laboratorium kultur tkankowych roślin oraz 

badaniami prowadzonymi przez Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie  

somatycznej embriogenezy i krioprezerwacji roślin, czas: 30 min, liczba uczestników: 

około 30 osób; 

 

18 października – wykład dla studentów zootechniki (zaocznych) SGGW, miejsce: 

Laboratorium Zastosowań Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin, tematyka zajęć: 

zapoznanie studentów z funkcjonowaniem laboratorium kultur tkankowych roślin oraz 

badaniami prowadzonymi przez Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie 

somatycznej embriogenezy i krioprezerwacji roślin, czas: 30 min, liczba uczestników: 

około 30 osób. 

 

Dr Karolina Tomiczak 

3 października – wykład dla studentów zootechniki (dziennych) SGGW, miejsce: 

Laboratorium Zastosowań Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin, tematyka zajęć: 

zapoznanie studentów z funkcjonowaniem laboratorium kultur tkankowych roślin oraz 
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badaniami prowadzonymi przez Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie 

modyfikacji genetycznych roślin, czas: 30 min, liczba uczestników: około 30 osób; 

 

18 października – wykład dla studentów zootechniki (zaocznych) SGGW, miejsce: 

Laboratorium Zastosowań Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin, tematyka zajęć: 

zapoznanie studentów z funkcjonowaniem laboratorium kultur tkankowych roślin oraz 

badaniami prowadzonymi przez Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie 

modyfikacji genetycznych roślin, czas: 30 min, liczba uczestników: około 30 osób. 

Wykłady inne, poza zajęciami ze studentami  

 

mgr Adam Kapler 

8 grudnia - warsztaty i spacer „Tajemnice zamorskich korzeni. Co wiemy o przyprawach 

500 lat po podróży Magellana dookoła świata? Kiedy zabraknie miodu na pierniki?” 

Kiermasz Świąteczny PAN OB. CZRB, czas: 5h, liczba uczestników: 10 osób. 

 

mgr. inż. Agnieszka Kościelak 

14 kwietnia - ,,Spacer po wcześnie kwitnących magnoliach’’ A.Kościelak, wykład 

terenowy w PAN Ogród Botaniczny CZRB. 

14 kwietnia - ,,Spacer po wcześnie kwitnących azaliach i różanecznikach’’ A.Kościelak, 

wykład terenowy w PAN Ogród Botaniczny CZRB. 

28 kwietnia - ,,Spacer po później kwitnących magnoliach’’ A.Kościelak, wykład terenowy 

w PAN Ogród Botaniczny CZRB. 

28 kwietnia - ,,Spacer po później kwitnących azaliach i różanecznikach’’ wykład 

terenowy w PAN Ogród Botaniczny CZRB. 

12 maja - ,,Spacer po azaliach i różanecznikach’’. A. Kościelak wykład terenowy w PAN 

Ogród Botaniczny CZRB. 

14 września - ,,Chińskie unikaty” na ,,Jesienne kwiaty”,  miejsce: PAN Ogród Botaniczny 

CZRB. 

14-15 września: Monder MJ. Kościelak A. Napiórkowska E., gra terenowa ,,Poznajemy 

rośliny jednoroczne” w PAN Ogród Botaniczny CZRB. 

 

dr hab. inż. Marta Joanna Monder 
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1 marca - Monder M.J., Hajdrowski B. ,,Gatunki róż i róże okrywowe dla terenów 

zurbanizowanych”. Kraków, wykład na zamówienie Związku Szkółkarzy Polskich. 

18 kwietnia - Monder M.J. ,,Wczesnowiosenne prace w ogrodzie”. Wykład na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku, DK Łomianki. temat: róże, czas 3 h, liczba uczestników 

ok. 30 osób. 

1 czerwca - Monder M.J. ,,O historii uprawy róż”. Wykład w Łazienkach Królewskich 

Pałac na Wyspie, XXXIX Wystawa Róż, Warszawa, temat: historia botaniki, czas 1 h, 

liczba uczestników: ok. 30 osób. 

6 lipca - Monder M.J. ,,Ogrody testowe i konkursy nowych odmian róż”. Wykład w Łask, 

konferencja w ramach 7 Festiwalu Róż Warszawa, temat róże, czas: 0,5 h, liczba 

uczestników ok. 150 osób. 

24 marca - ,,Cięcie róż parkowych”, warsztaty terenowe, wykład w Ogrodzie 

Botanicznym CZRB PAN; czas: h, liczba uczestników: 20 osób (w ramach zadania nr 1.3 

PW IHAR-IO). 

24 marca - ,,Cięcie krzewów kwitnących latem”, warsztaty terenowe, wykład w Ogrodzie 

Botanicznym CZRB PAN; czas: h, liczba uczestników: 20 osób. 

14 kwietnia - ,,Cięcie róż parkowych”, warsztaty terenowe, wykład w Ogrodzie 

Botanicznym CZRB PAN; czas: h, liczba uczestników: 20 osób.  

25 kwietnia - Oprowadzanie po PAN OB wycieczki Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

11 maja - Oprowadzanie po PAN OB wycieczki Polskiego Towarzystwa Leśnego 

z Poznania. 

14 lipca - ,,Rosalia”, wykład terenowy PAN OB CZRB; ok. 30 osób, 1,5 h. 

15 lipca - ,,Rosalia”, wykład terenowy PAN OB CZRB; ok. 30 osób, 2 h. 

16 lipca - ,,Rosalia”, wykład terenowy PAN OB CZRB; ok. 20 osób, 1,5 h. 

14 września - Monder M.J. ,,O różach - kulinarnie”. Wykład w PAN OB CZRB Jesienne 

kwiaty, czas 0,5 h, liczba uczestników ok. 15 osób. 

14 września - Monder M.J. ,,O różach użytkowych”. Wykład terenowy w PAN OB CZRB 

Jesienne kwiaty, temat: róże, czas 1,5 h, ok. 15 osób. 

15 września - Monder M.J. ,,O różach - kulinarnie”. Wykład w PAN OB CZRB Jesienne 

kwiaty, temat róże, czas 0,5 h, ok. 40 osób. 

15 września - Monder M.J. ,,O różach użytkowych”. Wykład terenowy w PAN OB CZRB 

Jesienne kwiaty, temat róże, czas 0,5 h, ok. 40 osób. 
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15-16 września - Monder M.J., Kościelak A., Napiórkowska E. Poznajemy rośliny 

jednoroczne – gra terenowa w PAN OB CZRB Jesienne kwiaty, temat rośliny sezonowe, 

czas około 14h liczba uczestników: 50 osób. 

 

techn. ogr. Ewa Napiórkowska 

15-16 września - Monder M.J., Kościelak A., Napiórkowska E. Poznajemy rośliny 

jednoroczne – gra terenowa w PAN OB CZRB Jesienne kwiaty, temat rośliny sezonowe, 

czas około 14h, liczba uczestników 50 osób. 

 

techn. ogr. Krzysztof Szkopek 

26 maja - ,,Spacer po azaliach i różanecznikach’’. K. Szkopek wykład terenowy w PAN 

Ogród Botaniczny CZRB. 

Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

 

1. Zespół Botaniki Konserwatorskiej  

 Praktyki studenckie dla studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 

(kierunek Biologia) 

Studenci: Marta Galas, Krzysztof Zakrzewski 

Czas trwania praktyk: 160 godz.  

Zakres tematyczny: 

 wykorzystanie metod molekularnych do oceny różnorodności zbiorowisk łąkowych 

 weryfikacja taksonomiczna wybranych gatunków zbiorowisk łąkowych przy 

wykorzystaniu sekwencji regionów barkodowych 

 optymalizacja izolacji genomowego DNA z gleby oraz liści na potrzeby analiz 

metabarkodingu wielu loci  

 optymalizacja warunków reakcji PCR dla wybranych regionów jądrowego 

i chloroplastowego genomu roślin naczyniowych zbiorowisk łąkowych 

 prowadzenie rozdziału elektroforetycznego produktów PCR oraz interpretacja 

elektroforogramów 

 ocena spektrofotometryczna i elektroforetyczna jakości i ilości genomowego DNA 

roślin 

 Praktyki studenckie dla studentów Wydziału Biologii SGGW (kierunek Biologia) 
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Studenci: Karolina Czerniakowska, Krzysztof Klawiter 

Czas trwania praktyk: 160 godz.  

Zakres tematyczny: 

 optymalizacja warunków reakcji PCR dla wybranych regionów jądrowego 

i chloroplastowego genomu roślin naczyniowych zbiorowisk łąkowych 

 prowadzenie rozdziału elektroforetycznego produktów PCR oraz interpretacja 

elektroforogramów 

 ocena spektrofotometryczna i elektroforetyczna jakości i ilości genomowego DNA 

roślin 

 techniki oceny żywotności nasion i przygotowania nasion do długoterminowego 

zabezpieczania w ultraniskich temperaturach 

 

2. Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej i Laboratorium Zastosowań 

Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

Praktyki studenckie dla studentów SGGW Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii 

i Architektury Krajobrazu (Weronika Bolek i Bartosz Kubiak).  

Czas trwania praktyk: 4 tygodnie (lipiec/sierpień 2019).  

Zakres praktyk:  

1. Podstawy pracy w laboratorium biotechnologicznym;  

2. Inicjacja i prowadzenie sterylnych kultur na pożywkach stałych i płynnych; 

3. Poznanie i wykorzystanie różnych metod oceny mikroskopowej i opisu materiału 

roślinnego pochodzącego z kultur in vitro;  

4. Poznanie różnych technik krioprezerwacji materiału roślinnego oraz metod 

oceny jego przeżywalności po rozmrożeniu z ciekłego azotu. 

 

3. Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Praktyki dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych:  

 studenci SGGW, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu wg 

programu autorskiego, 320 rbh (IV-V), T: Ogrodnictwo, 2 osoby  

 studenci SGGW, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu wg 

programu autorskiego, 320h (IV-VI), T: Architektura Krajobrazu, 2 osoby  

 studenci SGGW, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu wg 

programu autorskiego, 100h (IV), T: Architektura Krajobrazu, 1 osoba 
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 Zespół Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu wg 

umowy, czas: 560h, liczba uczestników: 9 osób 

 Staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej 

Podlaskiej ze środków UE, wg umowy, czas 1050h (VII), 7 osób 

 2-31.07.2018. praktyka zawodowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wg 

umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, 480 h (VII), liczba 16 osób i 5 trenerów pracy. 

 studentka SGGW, Wydziału Rolnictwa i Biologii wg programu autorskiego, czas 80 

rbh (VII), 1 osoba 

 student SGGW, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu wg 

programu autorskiego, czas 160h (VII-VIII), 1 osoba 

 Zespół Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu 

(opiekun) wg umowy, czas 80h  liczba: 2 osoby 

 Zespół Szkół nr 3, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu (opiekun) 

b) wg umowy, czas 960h liczba: 24 osoby 

 4-28.11.2019. praktyka zawodowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wg 

umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, czas 285 h, liczba 5 osób i 2 trenerów pracy. 

Liczba osób odbywających praktyki w jednostce PAN (ogółem): 76 

SEMINARIA I SZKOLENIA  

Seminaria naukowe i sprawozdawcze 

 15 stycznia 2019, godz. 11.00 dr Sebastian Świerszcz (PAN OB-CZRB): "Inwazje 

gatunków z rodzaju Solidago spp. oraz sposoby ich ograniczania w ekosystemach 

półnaturalnych" 

 8 marca 2019, godz. 11.00 prof. Alireza Naqinezhadi: "Endemism and its elevational 

patterns in Iran" 

 13 marca 2019, godz. 11.00 dr Karolina Skorupińska-Tudek: "Przyroda i krajobrazy 

wybranych Parków Narodowych Ameryki Północnej" 

 15 marca 2019, godz. 10.00 "Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu 

materii biologicznej" (panel) 
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 20 marca 2019 - seminarium sprawozdawcze z działalności badawczej 

i popularyzacyjnej PAN Ogród  Botaniczny – CZRB w Powsinie,  

 7 kwietnia 2019, godz. 12.00 dr Nigel Taylor: "Ogrody Botaniczne Singapuru" 

 16 kwietnia 2019, godz. 11.00 dr hab. Monika Szczecińska: "Wykorzystanie technik 

biologii molekularnej w aktywnej ochronie gatunkowej roślin na przykładzie sasanki 

otwartej (Pulsatilla patens L.(Mill))" 

 15 maja 2019, godz. 11.00 dr Urlich Lüttge: "Clusia - a woody neotropical genus of 

remarkable plasticity and diversity" 

 14 czerwca 2019, konferencja naukowa "Róże - kierunki badań w Polsce" 

zorganizowana w ramach I Sympozjum Różanego 

 28 października 2019, godz. 12.00, dr Ewelina Klichowska, Temat: Taksonomia 

integratywna w badaniach zróżnicowania środkowoeuropejskich ostnic (Stipa L.) 

 25 listopada 2019, godz. 11.00, dr Grzegorz Swacha, Uniwersytet Wrocławski, 

Temat: Rola baz danych w badaniach ekologicznych w Europie. 

 18 grudnia 2019, godz. 11.00, dr Alan Crivellaro, Cambridge University, Temat: The 

beauty of wood anatomy (A discourse on gorgeous colourful photographs of the 

minute structure of plants magnified through a microscope. This talk is a lush 

journey into the extraordinary micro-anatomy of vascular plants from all over the 

world). 

Organizacja kursów, szkoleń krajowych i międzynarodowych 

 

1. 8-11 kwietnia prof. dr hab. Anna Mikuła oraz dr Karolina Tomiczak zaplanowały 

i współprowadziły szkolenie z zakresu krioprezerwacji roślin pt. „Techniki 

krioprezerwacji materiału roślinnego - przygotowanie stożków wzrostu lnu do 

zabezpieczania w ciekłym azocie”. Udział w szkoleniu wzięła Pani Karolina Malek, 

studentka 3-go roku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem 

szkolenia było teoretyczne i praktyczne przedstawienie technik krioprezerwacji oraz 

danie podstaw do wprowadzania pąków wierzchołkowych i kątowych lnu do 

ciekłego azotu. Czas trwania: 4 dni. 

2. Rucińska A., Niemczyk M., Woliński K., Niedzielski M. “Practical activities on ex situ 

plant biodiversity conservation” from July 22nd to July 30th 2019 - practical activity 

on ex situ plant biodiversity conservation at Polish Academy of Sciences Botanical 
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Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Powsin for three students 

from University of Molise (Italy).   

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

 

1. Sołtan S. Warsztaty Vectorworks Landmark  (poziom podstawowy). GARDENIA - 

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. 22 lutego. 

2. Kapler A. Szkolenie z logiki projektów LIFE, organizowane przez NFOŚiGW, 

10.05.2019, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ul. Konstruktorska 3a, 

Warszawa. 

3. Hodowla komórkowa – kurs praktyczny. Szkolenie organizowane przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 14-17.05.19, uczestnik: Wojciech 

Tomaszewicz 

4. Charakterystyka białek: elektroforeza SDS PAGE i western blotting. Szkolenie 

organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 

06-08.03.19, uczestnik: Wojciech Tomaszewicz 

5. Podstawy cytometrii przepływowej. Szkolenie organizowane przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 07-10.05.19, uczestnik: Wojciech 

Tomaszewicz 

6. PCR klasyczny i real-time, Warszawa, 21-22.10.19, uczestnik: Wojciech Tomaszewicz 

7. Podstawy techniki immunoenzymatycznej ELISA. Szkolenie organizowane przez 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 23.01.2019, uczestnik: 

Małgorzata Grzyb 

8. szkolenia okresowe BHP dla pracowników PAN OB-CZRB w dniach 28-29.05.2019 r. 

oraz 1.07.2019 r. 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  
 
a) Tytuł naukowy profesora 

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych 

i przyrodniczych; 

b) Stopień doktora habilitowanego 

dr hab. inż. Marta Joanna Monder uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo. Tytuł rozprawy habilitacyjnej 
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„Wpływ fazy fenologicznej na ukorzenianie sadzonek pędowych róż historycznych 

niepowtarzających kwitnienia” 

PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB–CZRB W KOMITETACH NAUKOWYCH 
I ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH  
 

 dr Aneta Baczewska-Dąbrowska  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB  – członek  

 dr Aldona Gizińska 

- pozostałe 

1. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 1 (Trees) 

 mgr Małgorzata Grzyb 

- pozostałe 

1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, zastępca 

Skarbnika Głównego (od lipca 2019 r.) 

 dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie – sekretarz 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – członek 

-   pozostałe 

1. Botanical Journal of the Linnean Society (Oxford University Press) - Guest Associate 

Editor. 

2. Członek Komitetu Naukowego i key-note speaker Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej "1st World Conference Focused On Dragon Trees. Dragon Trees – tertiary 

relicts in current reality", 5-8.09 2019, Brno, Czech Republic.  

3. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 2 (Microscopy Research and 

Technique, Trees). 

 mgr Adam Kapler  

- organizacje krajowe 

1.  Komisja Rewizyjna, Skrutacyjna CMOK – członek (ponownie od 24.04.2018); 
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2.  Oddział Warszawski PTB – skarbnik (do 17.10.2019); 

3.  Oddział Warszawski PTD – członek; 

4.  Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Ekologicznego – członek (od 

19.10.2019). 

 dr Paweł Kojs 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (2019-2022) 

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 (2016-2021) 

5. Rada Społeczno-Naukowa przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej 

w Jankowicach, Nadleśnictwo Kobiór – członek (2013-2018) 

6. Rada Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach (Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity) – 

członek (2015-2021) 

7. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach – członek (2016-2020) 

- organizacje krajowe 

1. Instytut Komunikologii w Waszyngtonie – członek zwyczajny (od 2018) 

2. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – prezes Zarządu (2011-2019) 

3. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – I wiceprezes Zarządu (2020-

2024) 

4. Społeczna Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – 

członek (2016-2021) 

5. Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011) 

6. Rada Konsultacyjna ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa 

Śląskiego – członek (od 2015) 

7. 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 (PTD) – członek  
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2. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – członek Komisji Rewizyjnej (od 19.09.2014 

r.) 

 mgr Damian Matynia 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – sekretarz (od 2016) 

- organizacje krajowe 

1. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – kierownik biura 

2. Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka – członek komitetu założycielskiego. 

- pozostałe 

1. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród 

Botaniczny w Mikołowie 

 prof. dr hab. Anna Mikuła  

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB –  członek (2019-2022)  

- organizacje krajowe 

2. Polskie Towarzystwo Botaniczne –  prezes (kadencja 2019-2022) 

- pozostałe 

1. członek komitetu organizacyjnego 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

pt. „Botanika bez granic” w Krakowie, 1-7 lipca 2019 

2. Recenzje: 

w postępowaniach profesorskich – 2 

w przewodach habilitacyjnych: – 1 

rozpraw doktorskich – 3 

grzecznościowe dla czasopism naukowych: 6 (Acta Physiologiae Plantarum, Acta 

Societatis Botanicorum Poloniae, BMC Genetics, Plant Cell Tissue and Organ Culture 

In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, Polish Journal of Agronomy). 

 dr Adam Miodek 

- pozostałe 

1. Członek IAWA (International Association of Wood Anatomists) 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 2 (Trees) 

 dr inż. Marta Joanna Monder 
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- organizacje zagraniczne 

1. International Society for Horticultural Science (ISHS) – członek od 2013 r. 

2. Historic Roses Group Royal Horticulture Society (HRG-RHS) – członek 

- organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek zarządu, przewodnicząca 

Sekcji Róż (od 23 września 2016) 

2. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych – członek 

3. Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – członek 

4. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż – wiceprezes (od 27.05.2018). 

5. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 12 (1 Plant Biotechnology 

Journal IF 6.840, 1 IEEE Access IF 4.098, 1 Scientia Horticulturae IF 1.961, 2 Journal of 

Food Biochemistry IF 1.358, 2 The Journal of Horticultural Science & Biotechnology IF 

1.044, 1 Ciência Rural IF 0.525, 1 Open Life Sciences IF 0.504, 1 Acta Agrobotanica, 

1 Annales Horticulturae, 1 Journal of Horticultural Research). 

6. Członek komitetu organizacyjnego i naukowego I Sympozjum Różanego konferencji 

naukowej pt. „Róże – kierunki badań w Polsce”, PAN OB. CZRB w Powsinie, 

Warszawa, w dniu 14 czerwca. 

7. Członek komitetu organizacyjnego I Sympozjum Różanego konferencji dla 

profesjonalistów pt. „Róże w produkcji i zastosowaniu”, PAN OB. CZRB w Powsinie, 

Warszawa, w dniu 15 czerwca. 

8. Członek komitetu organizacyjnego I Sympozjum Różanego konferencji dla 

miłośników róż pt. „Róże w parkach i ogrodach”, PAN OB. CZRB w Powsinie, 

Warszawa, w dniu 16 czerwca. 

 prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

- rady naukowe 

1. Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB (od 2017-nadal) 

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) 
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6. Koordynator inwentaryzacji zbiorów przyrodniczych Muzeum Śląska Opolskiego 

(2004 – nadal) 

- organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Botaniczne –  Członek Prezydium odpowiedzialny za kontakty 

zagraniczne (kadencja 2019-2022) 

- wydawnictwa 

1. Członek Rady Redakcyjnej Monografiae Botanicae PTB (2016 – nadal) 

2. Członek Rady Redakcyjnej Palaearctic Grasslands (2018 – nadal). 

3. Członek Editorial Board of Phytocoenologia  

4. Członek IAVS - Vegetation classification and Survey 

 dr inż. Marcin Olszak 

- pozostałe 

1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Redaktor witryny 

internetowej PTB i Newslettera PTB (od lipca 2019 r.) 

 prof. dr hab. Jerzy Puchalski  

- organizacje międzynarodowe 

1. European Botanic Gardens Consortium of EU – członek i reprezentant Polski  

    (2003-2019)  

2. ENSCONET Consortium (Konsorcjum Europejskiej Sieci Banków Nasion Flory  

    Naturalnej) – członek (2009-2019) 

-  rady naukowe i inne organizacje krajowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie – członek (od 1975); przewodniczący (2019-2022) 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – przewodniczący (od 2006 r.) 

3. Rada Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – członek przez 

5 kadencji (1994-2020) 

4. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach – wiceprzewodniczący (od 2016 r. )  

5. Rada Naukowa Leśnego Banku Genów w Kostrzycy – członek ( 2007-2019) 

6. Rada Naukowa Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – członek (2009-

2020)  

7. Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – 

wiceprzewodniczący (2010-2011), wiceprezes Zarządu (2011-2019) 
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8. Rada ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi  przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – członek (1996-2019) 

9. Zespół Doradczy ds. Stacji Naukowej w Mikołajkach powołany przez Dyrektora 

Instytutu    Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (od 2017)  

10. Komisja ds. Oceny Działalności PAN Muzeum Ziemi powołana przez Prezesa Polskiej 

Akademii Nauk (2019)  

11. Komisja Prezydenta m. st. Warszawy do oceny wyników konkursów "Warszawa 

w Kwiatach i Zieleni" (2018 i 2019) 

12.  Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach pt. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research”( od 2002). 

13.  Członek Editorial Committee „Folia Oecologica”, Slovak Academy of Sciences(od 

2003). 

- wyróżnienia: 

Honorowe członkostwo w Polskim Towarzystwie Botanicznym przyznane 

na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 58. Zjeździe 

PTB w Krakowie (2019). 

 dr inż. Anna Rucińska 

- rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek. 

 dr Karolina Tomiczak 

- rady naukowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (2019-2022) 

- pozostałe 

1. Sekretarz Zarządu Sekcji Kultur Tkankowych Roślin Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego (2019-2022) 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW NA ZLECNIE PAN 
I INNYCH INSTYTUCJI  
- udział w pracach komisji ds. oceny działalności pomocniczej jednostki naukowej, 

działającej pod nazwą: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi (dr Paweł Kojs, prof. dr 

hab. Jerzy Puchalski) 
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6. Grzyb M., Mikuła A. 2019. Explant type and stress treatment determine the uni- 

and multicellular origin of somatic embryos in the tree fern Cyathea delgadii 

Sternb. Plant Cell Tiss Org Cult 136:221–230 doi: 10.1007/s11240-018-1507-5 

(IF= 2,200; MNiSW=100 pkt.) 
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wood parenchyma cells live in the stem of a Scots pine (Pinus sylvestris L.)? 

Studies on cell nuclei status along the radial and longitudinal stem axes. Forests 

10: 977 (IF= 2,116; MNiSW=100 pkt.) 
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Naukowa. ,,Botanika bez granic” 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 

Kraków, 1-7 lipca.2019. Materiały Konf.: 211. Poster. 

31. Nowak A., Nowak S., Nobis A., Klichowska E., Wróbel A., Świerszcz S., Nobis M. 

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Czerwona Lista Roślin 

Naczyniowych Tadżykistanu”. Kraków, 1-7 lipca. 

32. Szymura M., Szymura, T.H., Rajsz A., Świerszcz S. 58. Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Czy większa plastyczność fenotypowa jest 

wyjaśnieniem wysokiej inwazyjności obcych nawłoci w Polsce?”. Kraków, 1-7 

lipca. 

33. Klichowska E., Nobis A., Nowak A., Nobis M. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, Poster: „Pierwsze podejście do odtworzenia filogenezy 

środkowoazjatyckich  przedstawicieli rodzaju Asyneuma (Campanulaceae)”. 

Kraków, 1-7 lipca. 

34. Nobis M., Nowak A., Nobis A., Sawicki J., Gudkova P.D. Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Taksonomia i fitogeografia rodzaju Stipa 

(Poaceae) w Środkowej Azji”. Kraków, 1-7 lipca. 

35. Vintsek L., Klichowska E., Wróbel A., Nobis A., Nowak A., Nobis M. Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Morfologia, rozmieszczenie i preferencje 

siedliskowe Campanula eugeniae (Campanulaceae) w górach Środkowej Azji”. 

Kraków, 1-7 lipca. 

36. Śliż M., Klichowska E., Nowak A., Nobis M. Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, Poster: „Znaczenie mikromorfologii plewek dolnych w taksonomii 
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środkowoazjatyckich traw z rodzaju Achnatherum Beauv. (Poaceae)”. Kraków, 1-

7 lipca. 

37. Rakosy D., Nowak A., Stefan V., Świerszcz S., Motivans E., Feldmann R., Knight T. 

49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and 

Switzerland. Wystąpienie: „The influence of management practices on plant-

pollinator interactions in Central Europe - a case study”. Muenster, Niemcy, 9-13 

września. 

38. Olszak M. Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej”. Wykład: „Zastosowanie techniki LCM 

(Laser Capture Microdissection) w badaniach biologicznych”. PAN Ogród 

Botaniczny – CZRB w Powsinie, 15 marca. 

39. Olszak M., Boczkowka M., Rucińska A., Kamiński J., Jurczewski K., Nowak A. 58. 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Tworzenie biblioteki 

sekwencji referencyjnych dla oceny bogactwa gatunkowego podziemnych 

elementów środkowoeuropejskich traworośli metodą metabarcodingu wielu 

loci”. Kraków, 1-7 lipca. 

40. Olszak M. Seminarium naukowe Oddziału Warszawskie Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, wykład: "Tolipotencja komórek roślinnych - czym jest i jak się 

wyraża?". SGGW w Warszawie, 17 października. 

41. Olszak M. Seminarium naukowe Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego z cyklu „Botaniczne czwartki”, wykład: "Roślinne komórki 

macierzyste - definicje, właściwości i biotechnologiczne wykorzystanie". Instytut 

Botaniki im. W. Szafera, Kraków, 5 grudnia. 

42. Puchalski J., Trząski L., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A., Woliński K., 

Kębłowska A. 2019. Projekt Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura 

i Środowisko” nr POIS.02.04.00-00-006/17 „FlorIntegral - zintegrowana ochrona 

in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 

Polski”. 13 listopada, Białowieża, 48. Seminarium Geobotaniczne. 

43. Puchalski J., Kojs P., Matynia D., 2019. referat plenarny pt. “The network of 

Polish botanical gardens for seed banking of rare and threatened native plants” 

1st International Scientific Conference „Advances and Perspectives of 

Biodiversity Research and Conservation in Georgia”, National Botanical Garden of 

Georgia, Tbilisi, Georgia. May 20-22, 2019. 
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44. Puchalski J., Kojs P., Matynia D., 1st Semi-annual Meeting of the European 

Botanic Gardens Consortium, June 7-9,2019, Poznań/Gułtowy, Poland. (Jerzy 

Puchalski przedstawił raport z działalności polskich ogrodów botanicznych 

w okresie XI 2018 – V 2019). 

45. Puchalski J., Kojs P., 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt. 

”Botanika bez Granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków. Jerzy Puchalski przedstawił na 

sesji Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów wprowadzający wykład na 

zaproszenie organizatorów pt. „Banki nasion – nowoczesna metoda ochrony ex 

situ różnorodności zagrożonych gatunków roślin”. Organizatorzy: Oddział 

Krakowski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytut Botaniki im. 

W. Szafera PAN i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

46. Świerszcz S., Szymura M., Szymura T.H, Wolski K. 58. Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Poster: „Źródło nasion ma większy wpływ niż 

metoda przygotowania gleby w trakcie odtwarzania łąki na obszarze 

zdominowanym przez inwazyjne gatunki Solidago”. Kraków, 1-7 lipca. 

47. Szymura M., Świerszcz S., Szymura T.H., Jarczak D. 15th International Conference 

on Ecology and Management of Alien Plant invasions. Wystąpienie: „How to 

establish grassland on sites invaded by Solidago: results of a five‐year 

Experiment”. Praga, Czechy, 9-13 września. 

48. Tomaszewicz W., Dziurka M., Grzyb M., Mikuła A. Drogi różnicowania 

somatycznych zarodków paproci drzewiastej Cyathea delgadii: strukturalno-

fizjologiczne podstawy. (wykład) XI Konferencja „Kultury in vitro w biotechnologii 

i fizjologii roślin” Kraków 4-6 grudnia 2019. 

49. Tomaszewicz W., Grzyb M., Dziurka M., Biesaga-Kościelniak J., Rybczyński J.J., 

Mikuła A. Uwarunkowania leżące u podstaw odmiennych dróg różnicowania 

somatycznych zarodków Cyathea delgadii (poster). Botanika bez granic – 58. Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1–7 lipca 2019. 

50. Tomiczak K., Tomaszewicz W., Rybczyński J.J. „Zróżnicowanie proteomiczne 

mieszańców somatycznych goryczek i ich gatunków rodzicielskich”. 58 Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika Bez Granic”. Streszczenia 

Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB, p. 72 (wykład). Kraków, 1-7 lipca. 

51. Tomiczak K. “Mieszańce somatyczne goryczek w świetle badań 

cytogenetycznych, molekularnych i proteomicznych (Gentian somatic hybrids in 
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the light of cytogenetic, molecular and proteomic studies)”. XI Konferencja 

"Kultury in vitro w biotechnologii i fizjologii roślin ". Acta Biol. Crac. Ser. Bot. vol. 

61 suppl. 1, p. 34 (wykład). Kraków, 4-6 grudnia. 

b) udział bierny 

1. Galej K. Konferencja naukowa „Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja-

Fundamenty-Wyzwania” 18-19 września 2019 r w Arboretum Wirty przy 

Nadleśnictwie Kaliska; 

2. Gizińska A., Kojs P., Jura-Morawiec J., Kojs P. Konferencja organizowana przez 

PAN OB-CZRB pt. „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii 

biologicznej”. Warszawa, 15 marca; 

3. Górecka M. „Szkółkarstwo bylin ogrodowych − szanse i wyzwania”, Katedra 

Roślin Ozdobnych, Warszawa, 6 czerwca 2019; 

4. Grzyb M., Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej”. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, 

15 marca; 

5. Kapler A. IV Forum Edukacji Dorosłych EPALE, Hotel InterContinental, ul. Emilii 

Plater 49, Warszawa, 20 listopada, Warszawa; 

6. Kojs P., Puchalski J., Matynia D. XLIX Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów 

w Polsce połączony z  konferencją „Ogród Botaniczny: Zielony świat dla każdego”. 

Mosina/Poznań, 12 czerwca 2019. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu i Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 

7. Puchalski J., Kojs P., Matynia D., International Conference on Accessibility in 

the framework of the EU Erasmus Plus Project “Come In”- „Botanical garden: A 

green world for everyone ! Educational activities for visitors with special needs in 

green spaces”, June 9-11, 2019, Poznań, Botanical Garden of Adam Mickiewicz 

University in Poznań; 

8. Puchalski J., Kojs P., Matynia D., 11th International Meeting and Conference of 

Botanic Gardens network from the Baltic Sea Region, June 12, 2019, Mosina, 

Poland. Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań;  

9. Mikuła A., Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej”. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, 

15 marca; 
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10. Monder M.J. „Szkółkarstwo bylin ogrodowych − szanse i wyzwania”, Katedra 

Roślin Ozdobnych, Warszawa, 6 czerwca 2019;; 

11. Napiórkowska E. „Szkółkarstwo bylin ogrodowych − szanse i wyzwania”, 

Katedra Roślin Ozdobnych, Warszawa, 6 czerwca 2019; 

12. Olszak M. „Nowoczesne metody fenotypowania roślin” organizowane przez 

SGGW i Instytut Genetyki Roślin PAN. 15 listopada, Warszawa, SGGW; 

13. Sołtan S. „Nowoczesne metody fenotypowania roślin” organizowane przez SGGW 

i Instytut Genetyki Roślin PAN. 15 listopada, Warszawa, SGGW; 

14. Tomaszewicz W., Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej”. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, 

15 marca; 

15. Tomiczak K., Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe 

w obrazowaniu materii biologicznej”. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, 

15 marca. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 
 

W dniach 14-16 czerwca zorganizowano I Sympozjum Różane, które było częścią 

szerszego wydarzenia odnoszącego się do Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż, 

Rosalia 2019. Odbyły się trzy konferencjse ogólnopolskie: 

- 14 czerwca konferencja naukowa ,,Róże kierunki badań w Polsce” 

- 15 czerwca konferencja dla profesjonalistów ,,Róże w produkcji i zastosowaniu” 

- 16 czerwca konferencja dla miłośników róż ,,Róże w parkach i ogrodach”. 

Na konferencję zgłoszono 21 referatów i 10 posterów, przy czym wydano zeszyt 

streszczeń w języku polskim i angielskim (54 s.). Mimo ograniczenia do wąskiej 

specjalizacji rodzaju Rosa przedstawiono szeroki zakres tematyczny obejmujący 

botanikę, farmację, kosmetykę, dietetykę, szkółkarstwo, ochronę roślin, a także sztukę, 

aspekty prawne i historyczne. Komitet naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. 

Jerzy Hetman (UP Lublin), prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Janusz Łuszczyński 

(Geopark i UJK w Kielcach), dr hab. Bożenia Matysiak (IO Skierniewice), dr hab. Renata 

Nowak (UM w Lublinie), dr hab. Andrzej Pacholczak (SGGW), dr hab. Ewa Skutnik 

(SGGW), dr Paweł Kojs, dr inż. Marta Monder. Konferencje współorganizowano wraz 

z firmą RosaPlant i Polskim Stowarzyszeniem Hodowców Róż, a partnerami było Polskie 

Towarzystwo Dendrologiczne i Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. 



117 

 

 

W dniu 21 września zorganizowano pierwszą ocenę wewnętrzną 84 odmian róż 

posadzonych w Ogrodzie Testowym Nowych Odmian Róż. Spotkanie zorganizowane 

zostało przez PAN OB. CZRB (Marta Monder, Stefan Sołtan) i PSHR (Polskie 

Stowarzyszenie Hodowców Róż). Ocena ta jest częścią składową oceny końcowej 

nowości na Warsaw Rose Trials, zaplanowanego na 28 sierpnia 2020 roku. 

ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 
2019 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Punktacja 

dorobku  

I. Publikacje, w tym:  37  

a) W czasopismach naukowych  z tzw. listy 

filadelfijskiej 

24    IF=61,093 

MNiSW=2290 

b) W recenzowanych czasopismach 

zagranicznych i polskich 

9 MNiSW=163,94 

c) Monografie, rozdziały w monografiach / 

książce w jęz. angielskim i innym 

2 MNiSW=160 

d) Książki popularnonaukowe 2  

II. Artykuły popularnonaukowe i materiały 

popularyzacyjne 

94  

III. Komunikaty naukowe 51  

I-II Razem  182 IF=61,093 

MNiSW=2 613,94 

 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH: 

Wybrane ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/prac badawczych: 

Do jednych z ważniejszych wyników działalności naukowej w roku 2019 zaliczyć 

należy ustalenie poziomów reakcji wybranych cech funkcjonalnych fitocenoz na 

translokacje konserwatorską. W badaniach różnorodności funkcjonalnej młak, łąk 

wilgotnych i wrzosowisk, porównano także zmienność w reakcji cech podziemnych 

i nadziemnych roślin. Przy użyciu takich cech jak LHS dla nadziemnej części roślin 

(specyficzna powierzchnia liścia, masa nasion, wysokość roślin) oraz cech 



118 

 

 

wegetatywnych takich jak gęstość węzłów podziemnych rozłogów, ich głębokość oraz 

tempo wzrostu obliczono zmiany wskaźników funkcjonalnej różnorodności (FD). 

Najbardziej wrażliwą na translokację w zakresie wybranych cech była łąka wilgotna, 

najmniej młaka. Na łące zaobserwowano wzrost funkcjonalnej równomierności, 

dywergencji oraz dla cech nadziemnych ogólnego bogactwa FD. Dodatkowo badania 

translokowanych płatów roślinności w Ogrodzie Siedliskowym w Radzionkowie 

pozwoliły na pokazanie niewielkiej ekspansji chwastów (roślin ekspansywnych) 

rodzimego pochodzenia lub archeofitów przy dość znacznych zmianach nieorganicznego 

azotu w glebie pod wpływem intensywniejszego wymywania w płytkiej warstwie 

relokowanej gleby. Wyniki prac nad zmianami funkcjonalnej różnorodności roślinności 

opublikowano w dwóch artykułach w czasopiśmie Land Degradation and Development.  

Drugim najważniejszym osiągnięciem była praca pt. “Somatic embryogenesis in 

the family Gentianaceae and its biotechnological application” opublikowana przez 

Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej na łamach czasopisma Frontiers in Plant 

Science w 2019 r. Jest to artykuł przeglądowy, podsumowujący udział rodziny 

Gentianaceae w pogłębianiu wiedzy na temat procesu somatycznej embriogenezy. Praca 

ukazała się w zeszycie specjalnym, wydanym z okazji 60-lecia odkrycia tego zjawiska. 

W tym numerze opublikowano w sumie 27 artykułów napisanych przez 159 

naukowców z różnych stron świata. Mimo, że badania nad somatyczną embriogenezą są 

prowadzone już ponad pół wieku, to w rodzinie Gentianaceae po raz pierwszy proces  

ten został opisany dopiero 1984 r., a 10 lat później nasz Zespół zaindukował i opisał go 

u wybranych gatunków z rodzaju Gentiana. Od tego czasu intensywne badania 

z udziałem tej grupy roślin pogłębiły wiedzę w zakresie indukowania i wieloletniego 

utrzymywania embriogenicznego potencjału, jak również jego wykorzystania 

i modyfikowania z wykorzystaniem różnych narzędzi biotechnologicznych.  

Tomiczak K, Mikuła A, Niedziela A, Wójcik-Lewandowska A, Domżalska L, Rybczyński JJ 

2019 Frontiers in Plant Science-Plant Development and EvoDevo doi: 

10.3389/fpls.2019.00762 
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Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcie działalności naukowej 

jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym: 

Badanie wpływu promieniowania słonecznego (temperatury) na dynamikę wzrostu drzew 

z gatunku R. pseudoacacia L. w warunkach naturalnych – we wczesnych i późnych fazach 

sezonu wzrostowego.  

Wykorzystując technikę mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo-fazowej zbadano 

efekty nierównomiernego ogrzewania pnia w kontekście przebiegu procesu 

ksylogenezy. Opisano skutki jednostronnej ekspozycji pni drzew strefy brzegowej 

drzewostanu na promieniowanie słoneczne, ze szczególnym uwzględnieniem 

wczesnych faz sezonu wzrostowego. Uzyskane wyniki wskazują, iż jednostronna 

ekspozycja pni drzew strefy brzegowej na promieniowanie słoneczne może powodować 

ich nierównomierny wzrost promieniowy i ekscentryczność wytwarzanych przyrostów 

rocznych drewna, poprzez wpływ temperatury na naprężenia mechaniczne w pniach. 

Z uwagi na fakt, że R. pseudoacacia stanowi gatunek zyskujący coraz większe znaczenie 

gospodarcze, możliwe jest praktyczne wykorzystanie wiedzy płynącej z uzyskanych 

wyników w celu polepszenia jakości otrzymywanego surowca drzewnego. Zwiększenie 

efektywności produkcji surowca drzewnego w aspekcie jakościowym 

(zminimalizowanie ekscentryczności wytwarzanego drewna) można osiągnąć na 

przykład poprzez sadzenie młodszych osobników gatunku ocieniającego nieco starsze 

pnie drzew z gatunku R. pseudoacacia.  

Miodek A., Gizińska A., Klisz M., Wojda T., Ukalski K., Kojs P. 2019. Direct exposure to 

solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season 

in Robinia pseudoacacia. IAWA Journal, w druku. DOI: 10.1163/22941932-00002106. 

Wybrane ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych o znaczeniu społecznym i gospodarczym: 

Róża jest najważniejszą gospodarczo rośliną ozdobną na świecie, także 

o istotnym znaczeniu dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. 

Przy Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż założono Ogród Testowy Nowych 

Odmian Róż (Warsaw Rose Trials Garden), który uzyskał akceptację World Federation 

of Rose Societies oraz patronat honorowy Związku Szkółkarzy Polskich. Ogród ten jest 

pierwszym takim założeniem w Polsce i w Europie Wschodniej i dołącza do istniejących 
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dotychczas 29 na świecie. W takich ogrodach hodowcy z całego świata prezentują 

najnowsze odmiany i najlepsze osiągnięcia własnej hodowli do oceny ich wartości przez 

niezależne międzynarodowe jury i wybrane grupy społeczne, wg obowiązujących 

standardów i regulaminu. WFRS wyznaczyła pierwszy międzynarodowy konkurs 

nowych odmian róż, Warsaw Rose Trials, na 28.08.2020. 

Róże okrywowe stanowią najważniejszą i najchętniej sadzoną grupę róż 

w założeniach zieleni miejskiej i osiedlowej na terenach zurbanizowanych. W Kolekcji 

Narodowej Odmian Uprawnych Róż w latach 1998-2019 zgromadzono ponad 170 

taksonów tej grupy róż. Krzewy podlegają wieloletniej ocenie wzrostu i kwitnienia, 

w tym odnotowuje się m.in. wybrane fazy fenologiczne, uszkodzenia spowodowane 

przez mróz, konieczność cięcia, wysokość krzewów, pokrycie powierzchni terenu, 

obecność chorób grzybowych. Dane interpretowane są w odniesieniu do danych 

pogodowych uzyskanych w stacji meteorologicznej w PAN OB. CZRB. Otrzymane wyniki 

są istotne dla doboru odmian, zwłaszcza do uprawy ekstensywnej przy postępujących 

zmianach klimatycznych, i przedstawiane sukcesywnie na konferencjach 

i w publikacjach naukowych, specjalistycznych i popularnonaukowych, a także w czasie 

wykładów terenowych odbywających się w jednostce. 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Działalność gastronomiczna 

Rok 2019 był trzecim rokiem funkcjonowania w ramach ogrodu botanicznego 

kawiarni Cafe Ogród. Miejsce to stało się istotnym elementem wspomagającym ofertę 

Ogrodu dla naszych gości. Kawiarnia oferuje kawy, ciasta, lody oraz napoje w tym 

własne lemoniady. Podstawą oferty są produkty przygotowywane na miejscu, sezonowo 

zmieniane i przygotowywane z wysokiej jakości produktów, które cieszą się dużym 

powodzeniem wśród zwiedzających podczas odwiedzin w Ogrodzie jak i w opcji 

zamówień zewnętrznych, głównie w okresie świątecznym. Ponadto kawiarnia świadczy 

usługi wewnętrzne, obsługując poczęstunki i bufet podczas seminariów, posiedzeń Rady 

naukowej, konferencji czy organizowanych w Ogrodzie spotkań. Liczba transakcji 

w roku 2019 wyniosła 24 580, a przychody utrzymują progres rok do roku. Kawiarenka 

ze względu na niewielką powierzchnię ma spore ograniczenia dotyczące liczby osób, 

które może obsłużyć w określonym czasie. Jest to szczególnie widoczne w okresach 
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najwyższej odwiedzalności ogrodu wiosną i jesienią co ogranicza możliwości 

zwiększania obrotów. W szczycie sezonu osiąga maksymalne wartości sprzedaży, 

limitowane pojemnością i warunkami lokalu, który zajmuje. Problem ten powinien 

zostać rozwiązany w kolejnych latach poprzez rozwinięcie dodatkowego, zewnętrznego 

punktu sprzedaży. W bieżącym roku zaadaptowano dodatkową przestrzeń na 

pomieszczenie produkcyjne oraz magazynowe dzięki czemu poszerzono asortyment 

oraz zapewniono pełne zaopatrzenie nawet przy najwyższym natężeniu sprzedaży. 

Dalszy rozwój i wzrost przychodów wymaga inwestycji w powiększenie powierzchni 

sprzedażowej oraz w wyposażenie podnoszące jakość obsługi i oferty.  

  


