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INFORMACJE OGÓLNE 

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

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” (PAN OB) działa na podstawie art. 68 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) 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; ponadto prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji 

nr DOPog-4210-31-8089/05/kl Ministra Środowiska z dnia 3 lutego 2006 r. oraz zgodnie 

z zapisami art. 67 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

DANE ADRESOWE: 

ul. Prawdziwka 2 

02-973 Warszawa   

tel.  22 648 38 56; 22 754 26 10  

e-mail ob.sekr@obpan.pl 

Elektroniczna skrzynka podawcza: /PANOB/domyslna 

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 (PAN OB) jest 

unikalną jednostką skupiającą specjalistów z różnych, często odległych dyscyplin botanicznych. 

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 w miejscach, gdzie uległa ona negatywnym 

zmianom, często o przyczynach antropogenicznych. Prowadzone są również badania dotyczące 

podstaw procesów biologicznych u roślin. Kolekcje tradycyjne (żywych roślin) znajdujące się 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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w Ogrodzie oraz kolekcje kriogeniczne w prowadzonym przez jednostkę banku nasion stanowią 

unikatowe w skali światowej źródło materiałów badawczych i jednocześnie umożliwiają ochronę 

ex situ, co pozwala na 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 tej 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 i Informacji oraz Dział Edukacji m.in. w formie zajęć dydaktycznych, 

cyklicznych wystaw i innych wydarzeń kulturalnych dotyczących tematyki przyrodniczej 

i ogrodniczej. 

UPRAWIANE DYSCYPLINY NAUKOWE: 

• Dziedzina nauk rolniczych 

Dyscyplina naukowa 

− rolnictwo i ogrodnictwo 

• Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

Dyscyplina naukowa 

− nauki biologiczne 

− nauki o Ziemi i środowisku 

UPRAWIANE SPECJALNOŚCI NAUKOWE: 

• botanika konserwatorska; 

•  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; 
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• filogenomika wybranych gatunków roślin uprawnych; 

• gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących i uprawnych 

oraz ich wykorzystanie w nauce i produkcji rolniczej; 

• manipulacje organizmem roślinnym przy wykorzystaniu technik biotechnolo-gicznych; 

• 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      
– prof. dr hab. Arkadiusz Nowak  

Zastępca dyrektora ds. naukowych  

– p.o. prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju    

– dr Paweł Kojs 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych    

– inż. Piotr Zakrzewski  
   
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 hab. Robert Malinowski 

–  mgr inż. Mirosław Markowski 

–  prof. dr hab. Anna Mikuła 
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–  prof. dr hab. Zbigniew Mirek 

–  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  
 
Stan zartrudnienia na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco: 
 
Zatrudnienie średnioroczne  
w przeliczeniu na pełne etaty*: 77,65/11,45  
Liczba ogółem/w tym naukowych. 

 
Zatrudnienie wg stanowisk – w podziale na płeć 
 

     ogółem  
         w     
    osobach 
             

                                                                         pracownicy naukowi       pozostali         
     pracownicy  
 

ogółem profesorowie 
w tym:  

czł. PAN 
profesorowie 

instytutu   
adiunkci asystenci 
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 ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 
kobiety 

ogółem 
 w tym 
kobiety 

82 
 

12 7 2 1 0 0 2 1 7 5 1 0 70 36 

 
Zatrudnienie wg rodzaju działalności  

 

  

WYKAZ PRACOWNIKÓW  
(nie obejmuje osób pracujących na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów stypendialnych) 

Baczewska-Dąbrowska Aneta 

Bederska-Błaszczyk Magdalena 

Bobowska Sylwia 

Czaplicka Iwona 

Czerwińska Aldona 

Dreher Michał 

Fudala Jarosław  

Gaczkowska Olga 

Galej-Ciwiś Katarzyna 

Gasek Anna 

Pakuła Edyta 

Paśnik Małgorzata 

Podlasiak Jolanta 

Podyma Wiesław 

Połeć Agnieszka  

Prykiel Ewa 

Puchalski Jerzy (do 30.06) 

Rakowska-Szlązkiewicz Kamila  

Ranc Hanna 

Rawski Jacek 

 Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12.2021 r. 

 W osobach W etatach 

 I. Ogółem: 

W tym:  

82 77,65 

 A. –  w działalności badawczej 25 23,49 

 1. Profesor  2 2,11 

 2. Profesor instytutu 2 1,50 

 3. Adiunkt 7 6,00 

 4. Asystent 1 1,83 

 5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-technicznych 0 0,79 

 6. Pracownik inż.-techn. w działalności badawczej 13 11,26 

 B. –  pozostali pracownicy 57 54,16 

 7. Pracownik zatrudniony w działalności ogrodniczej 

i popularyzacyjno-edukacyjnej 

22 20,96 

 

 8. Administracja  21 19,35 

 9. Obsługa techniczna i robotnicy 14 13,85 
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Gizińska Aldona 

Górecka Małgorzata 

Gryczka Łukasz (do 30.06) 

Grzyb Małgorzata 

Jabłoński Maciej 

Jankowski Piotr 

Janowska Ewa 

Jura-Morawiec Joanna 

Kalińska Maria 

Kapler Adam (do 31.03) 

Kojs Paweł 

Kosoń Anna 

Kościelak Agnieszka 

Kotowski Marcin  

Krasnodębski Jerzy 

Krzyżewski Antoni 

Kuc Tadeusz 

Lewandowska Aleksandra  

Lewandowska Anna 

Lipińska Martyna  

Łącki Artur  

Marcinkiewicz Jan 

Matynia Damian  

Mikuła Anna 

Milewski Grzegorz  

Miładowski Mariusz (do 30.09) 

Miodek Adam 

Misczyńska Beata 

Molak Barbara 

Monder Marta Joanna (do 30.06) 

Mulier Mateusz  

Nałęcz-Staniszewski Błażej  

Napiórkowska Ewa 

Niedzielski Maciej 

Niemczyk Maciej 

Nowak Arkadiusz 

Rawski Kamil 

Rawski Ryszard 

Rucińska Anna 

Rudnik Agnieszka (do 30.06) 

Rusa Magdalena 

Sadownik Jarosław  

Saporowska Iwona (do 31.10) 

Sierszyński Krystian  

Sobol Robert 

Sołtan Stefan 

Sołtysiak Agnieszka 

Suchodolska Aleksandra  

Szalacha Elżbieta 

Szkopek Krzysztof 

Szlązkiewicz Robert (od 01.10 do 19.11) 

Szymańczyk Małgorzata 

Szymańska Bożena 

Świątkowski Andrzej  

Świerszcz Sebastian (od 01.10.2020 urlop bezpłatny) 

Targońska-Karasek Małgorzata (do 12.05 macierzyński) 

Tomaszewicz Wojciech 

Tomiczak Karolina 

Török Peter (od 01.07) 

Towerska Beata (do 31.01) 

Trząski Leszek  

Urbański Robert  

Wąsik Konrad (do 28.07) 

Witczak Renata 

Wojnicki Michał (od 02.08 do 30.09) 

Woliński Konrad 

Zajkowski Henryk 

Zajkowski Roman 

Zakrzewski Piotr 

Załuski Paweł (od 01.09) 

Zaremba Anna (od 09.09.2020 wychowawczy) 

Znój Anna  
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Zwierzyńska Małgorzata 

Żywek Małgorzata 

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO TECHNICZNE DZIAŁALNOŚCI OGRODU BOTANICZNEGO 
(ZOT) 

PAN OB 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 średniego napięcia 630 kVA 15/04 kV SN/NN, agregat prądotwórczy o mocy 

250 kVA do awaryjnego zasilania głównych budynków, 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 zamknięty i wewnętrznie podzielony ogrodzeniem o długości 2600 

m.b. z 7 bramami wjazdowymi (w 2021 roku zautomatyzowano 3 bramy wjazdowe) oraz 15 

bramami wewnętrznymi (z czego wyremontowano 4). Dodatkowo elementem ogrodzenia 

zewnętrznego jest 8 furtek (wyremontowano 1) oraz 8 furtek wewnętrznych z czego 

wyremontowano 2. Na terenie ogrodu znajduje się 6 utwardzonych powierzchni pełniących 

funkcję parkingów z czego 2, w 2021 roku zostały utwardzone kruszywem mineralnym 

i przystosowane do całorocznego udostępniania. Ogród posiada ok. 30 000 m2 ścieżek i ciągów 

pieszo-jezdnych, z których w roku 2021, 1112 m2 zostało wyremontowanych. Dodatkowo Ogród 

posiada w alejkach 150 lamp (w 2021 wyremontowano 10 lamp), 246 ławek oraz 90 koszy na 

śmieci. 

Budynki znajdujące się na terenie Ogrodu wymagają ciągłych nakładów finansowych. 

W 2021 roku został przeprowadzony remont kapitalny części pomieszczeń w tzw. budynku 

Milewskich oraz elewacji północno-zachodniej. Łączny koszt remontu to 306 000 brutto. Budynek 

„J” został przygotowany do remontu i wykonana została instalacja elektryczna oraz został 

wykonany demontaż instalacji wod-kan. Koszt I etapu remontu to 115 189 zł brutto. Podpisano 

umowę z wykonawcą i rozpoczęto wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu 

i modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków „E” tzw. Wozowni” i „F” tzw. 

Stołówki. Zakończono modernizację szklarni adaptacyjnej i jej wyposażenia (koszt: 2 327 283 zł 

brutto) oraz zaprojektowano i wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW wraz 

z wydzieleniem obwodu elektrycznego (koszt: 306 270 zł brutto). Podpisano umowę leasingową 

i rozpoczęto budowę systemu „wjazd-wyjazd” wraz z automatycznym poborem opłat 

(sumaryczny koszt leasingu 599 925,49 zł brutto w 60 ratach). Trwa kolejny etap montażu 

systemu kontroli dostępu w budynkach Ogrodu – budynek „D” „Dyrekcja” został w pełni 

wyposażony ww. system, a w budynku „L” jedno wejście od strony kotłowni do zamknięcia całego 

systemu. Utrzymanie tych wszystkich obiektów, instalacji oraz urządzeń i ich konserwacja 
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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.  

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. 

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

oczyszczalni ścieków, instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. i ujęć wody głębinowej, wiąże się 

z zatrudnieniem specjalistów mających nadzór nad infrastrukturą 7 dni w tygodniu.  Obecnie 

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

zatrudnienie nowych pracowników technicznych, co wymusza konieczność wprowadzenia zmian 

organizacyjnych w tym zakresie. Zabezpieczenie oraz konserwacje urządzeń niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Ogrodu zmuszeni jesteśmy powierzyć podmiotom zewnętrznym: 

usługi elektryczne Piotr Sierpiński (87 822 zł brutto rocznie); usługi hydrauliczne Serwibud (56 

088 zł brutto rocznie); serwis kotłowni Milatechnik (4895 zł brutto listopad i grudzień).  Z uwagi 

na szeroki zakres prac związanych z utrzymaniem terenu i kolekcji roślin została zakupiona 

w formie leasingu ładowarka wielofunkcyjna Avant 755i wraz z osprzętem (sumaryczny koszt 

leasingu 516 654 456 349 zł brutto w 60 ratach). Ponadto w 2021 roku zakupiono na łączną kwotę 

74 514 zł: glebogryzarkę separacyjną, kultywator husquarna, odkurzacz przemysłaowy, 

przyczepy z oświetleniem w ilości 3 szt., roboty koszące miimo honda hrm 520 w ilości 3 szt., 

kosiarki stihl rm 650V w liczbie 3 szt. 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE 
ŚRODKÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ PAN  

 
 
 
 
 
 

BADANIE RÓŻNORODNOŚCI ROŚLIN NA POZIOMIE MOLEKULARNYM, 
POPULACYJNYM, GATUNKOWYM I FITOCENOTYCZNYM 
Temat  
B1.1 

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

Temat B1.2 Charakterystyka wybranych gatunków roślin użytkowych 
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B1 Temat B1.3 Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz ocena 
ich potencjału użytkowego  

Temat B1.4 Analiza cech morfologicznych i anatomicznych rodziny Rosaceae 

 
 

B2 

BIOLOGIA ROZWOJOWA ROŚLIN NASIENNYCH I ZARODNIKOWYCH 
Temat  
B2.1  

Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 
i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

 
 

B3 

BIOLOGIA I EKOLOGIA ROŚLIN DRZEWIASTYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW ADAPTACYJNYCH ORAZ ANATOMII 
I DENDROCHRONOLOGII 
Temat B3.1 Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 

solnemu 
Temat B3.2 Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich 

przystosowania się do różnych warunków środowiska 
 
 

K 

KOLEKCJE PAN OGRODU BOTANICZNEGO-CZRB 
Temat K1. Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych 

do badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 
Temat K2. Utrzymanie kriogenicznego banku nasion zagrożonych gatunków 

flory Polski 

 

ZADANIE B1 Badanie różnorodności roślin na poziomie molekularnym, 
populacyjnym, gatunkowym i fitocenotycznym 

Temat B.1.1 Opracowanie metodycznych podstaw ochrony ex situ zagrożonych 

i chronionych gatunków flory Polski 

Kierownik:  dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy: dr inż. Anna Rucińska, mgr inż. Elżbieta Szalacha, mgr Anna Znój,   

mgr Maciej Niemczyk 

Prace badawcze mające na celu optymalizację metod dla długoterminowego zachowania 

w warunkach ex situ i in situ różnorodności flory naturalnej Polski od wielu lat są jednym 

z wiodących zadań statutowych realizowanych przez PAN OB. Prace te są oparte na 

charakterystyce struktury genetycznej poszczególnych populacji, weryfikacji ich przynależności 

taksonomicznej, a także skupiają się na pogłębianiu wiedzy dotyczącej biologii poszczególnych 

gatunków roślin. Ich charakter aplikacyjny przekłada się na określanie wytycznych do 

indywidualnych planów ochrony gatunkowej oraz ma na celu optymalizację metod dla 

długoterminowego zachowania ich różnorodności genetycznej. 

Dla podniesienia skuteczności ochrony gatunkowej języczki syberyjskiej Ligularia sibirica 

(L.) Cass. przeprowadzono prace badawcze profilu genetycznej struktury populacji naturalnych 

(in situ) oraz zabezpieczonych kriogenicznie (ex situ).  Gatunek ten został ujęty na listach 

Dyrektywy siedliskowej oraz konwencji berneńskiej, a także czerwonych listach i czerwonych 

księgach w większości krajów Europy, w tym również w Polsce, gdzie występuje łącznie na 

7 stanowiskach. Spośród nich wytypowano 3 grupy populacji: z Pakosławia, z Młynów oraz 

z Zawadówki, kierując się liczebnością populacji. Populacja z Pakosławia liczy ponad tysiąc 
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osobników i stanowi populację o najwyższej liczebności w Polsce. Pozostałe dwie – z Młynów 

i z Zawadówki reprezentowane są przez odpowiednio – kilkaset i kilkadziesiąt okazów. 

W badaniach uwzględniono materiał zebrany na poszczególnych stanowiskach w 2008 r. i 2018 

r. oraz zabezpieczony w banku nasion (po standardowych testach oceny żywotności) w 2011 r. 

(Pakosław, Młyny, Zawadówka) i w 2015 r. (Zawadówka). W sumie badaniom poddano 102 

genotypy reprezentujące 10 populacji (6 populacji in situ i 4 populacje ex situ po 10 i 6 latach 

kriogenicznego przechowywania). Analizę genetycznej struktury populacji przeprowadzono przy 

wykorzystaniu techniki wysokoprzepustowego genotypowania opartej na sekwencjonowaniu 

nowej generacji (NGS) - DArTSeq w laboratorium Diversity Arrays Technology, University of 

Canberra w Australii. Analiza została przeprowadzona zgodnie z metodyką opisaną przez Kiliana 

i wsp. (2012). Wyniki z platformy DArTseq poddano wstępnej analizie z wykorzystaniem 

oprogramowania DArTsoftS (Diversity Arrays Technology Pty Ltd, Canberra, Australia). Do 

dalszego opracowania danych zastosowano przede wszystkim pakiety środowiska R (dartR, 

adegenet, ape, pegas, vegan, plyr, tidyr, ggplot2, directlabels, pca3d, data. table, parallel, stringr, 

SNPRelate, StAMPP), co pozwoliło na wykorzystanie informatywnego potencjału kodominującego 

markerów SNP. Analiza pozwoliła na uzyskanie 50 875 twgo typu markerów. Po selekcji 

uwzględniającej m.in. poziom polimorfizmu oraz reproduktywność otrzymano łącznie 7451 

markerów. Analiza głównych współrzędnych (PCO) wydzieliła na diagramie rozrzutu trzy grupy 

skupień, zgodnie z pochodzeniem poszczególnych genotypów z danych stanowisk naturalnych. 

Grupa genotypów ze stanowiska w Młynach charakteryzowała się najbardziej zwartym 

skupieniem, natomiast najbardziej luźny układ odnotowano w przypadku grupy z Zawadówki. 

Schemat ten został odzwierciedlony wartościami współczynnika zróżnicowania Fst. W przypadku 

populacji z Pakosławia najwyższy poziom odnotowano dla pary populacji ex situ i populacji z 2008 

r. (0.097), a najniższy dla populacji ex situ i z 2018 r. (0.049). Między populacjami ex situ i in situ 

z 2008 r. nie odnotowano różnic, natomiast między populacją ex situ i z 2018 r. różnica 

w strukturze genetycznej była nieznaczna (Fst 0.011). Populacje ex situ z Zawadówki z 2010 r. 

i 2014 r. wykazały zróżnicowanie na poziomie 0.037 i było ono porównywalne do zróżnicowania 

między populacją ex situ z 2010 r. i populacją in situ z 2018 r. (0.042). Najbardziej zróżnicowane 

w tym zestawie populacje pochodziły z kriobanku z 2010 r. i ze stanowiska naturalnego z 2008 r. 

(0.085). Mimo że wartości współczynnika zróżnicowania należy interpretować jako stosunkowo 

niskie, co potwierdza racjonalność wykorzystania techniki kriokonserwacji do 

długoterminowego zabezpieczania różnorodności genetycznej danej populacji, należy zwrócić 

uwagę na konieczność zachowania reprezentatywnego charakteru zbieranego materiału 

roślinnego. Parametry heterozygotyczności poszczególnych populacji również potwierdzają 

powyższe stwierdzenie. Spośród analizowanych populacji najwyższym poziomem heterozy-

gotyczności charakteryzowały się populacje in situ z Pakosławia i Młynów (odpowiednio 0.1067 
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i 0.1077), a najniższym populacje in situ z Zawadówki (2008) oraz ex situ z Pakosławia 

(odpowiednio 0.0659 i 0.0658). Analizując grupy poszczególnych populacji, w każdym przypadku 

odznacza się pewna tendencja – populacje ex situ charakteryzowały się niższymi wartościami 

heterozygotyczności w stosunku do populacji in situ z 2018 r. mimo wyrównanych liczebności 

genotypów poddanych badaniom. Największe różnice odnotowano w przypadku populacji 

z Pakosławia, najmniejsze w przypadku populacji z Młynów.  Przypuszczalnie sytuację tę można 

wiązać ze specyfiką zbioru nasion, gdzie łatwiej zachować charakter reprezentatywny 

pozyskiwanego materiału w przypadku populacji o mniejszych liczebnościach w stosunku do 

populacji kilkutysięcznej. Powyższe wyniki wskazują, że struktura genetyczna populacji 

kriogenicznych po 10-letnim przechowywaniu najpełniej odzwierciedla stan populacji 

naturalnych języczki syberyjskiej o liczebnościach nieprzekraczających kilkuset osobników. Dla 

populacji o większych liczebnościach tego gatunku oraz innych o podobnej do jego biologii 

wskazane jest zabezpieczenie nasion z różnych osobników reprezentujących równomierny układ 

rozkładu w strukturze populacji. 

W ramach projektu „FlorIntegral” (2018-2021) powstał bank DNA. Jego potencjał wiąże się 

przede wszystkim z zapewnieniem możliwości rozpoznania i określenia stanu różnorodności 

genetycznej oraz weryfikacji przynależności taksonomicznej danej populacji/gatunku. Ponadto 

może wzbogacać ogólnodostępne repozytoria sekwencji nukleotydowych. 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. Obecnie zdeponowano materiał 

genetyczny z ponad 4000 okazów reprezentujących gatunki objęte projektem „FlorIntegral” oraz 

z projektu NCN OPUS dotyczącego rozpoznania rzeczywistej różnorodności 

środkowoeuropejskich traworośli. Łącznie w banku DNA zdeponowano materiał genetyczny 210 

taksonów z sekwencjami barcodowymi dla 3-5 regionów. Spośród barkodów rekomendowanych 

przez CBOL największym potencjałem dla naszego repozytorium charakteryzuje się region ITS. 

Natomiast wyniki naszych prac wskazują na obiecujące wykorzystanie do weryfikacji 

taksonomicznej również międzygenowego regionu cpDNA trnL-trnF.  

Grupą roślin poddawaną aktualnie największej presji ze strony człowieka są rośliny towarzyszące 

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

banku nasion archeofitów. Zmierzają one do lepszego poznania ich biologii oraz optymalizacji 

metodyki ich zabezpieczenia w banku nasion.  W roku 2021 kontynuowano badania nad tą grupą 

gatunków. Nasiona Kickxia elatine od momentu rozpoczęcia eksperymentu w roku 2016 

wykazywały wysoką żywotność. Zdolność kiełkowania zaczęła spadać dopiero w roku 2020, gdy 

zanotowano jej spadek do 60% (przy kiełkowaniu na podłożu nasączonym wodą destylowaną). 
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Na podłożu z kwasem giberelinowym (GA3) w dalszym ciągu utrzymywała się na wysokim 

poziomie 91%. Jednak w roku 2021 odnotowano dalszy spadek zdolności kiełkowania do 19%. 

Nawet na podłożu z GA3 wyniósł on zaledwie 37%. Test tetrazolinowy wykonany na 

nieskiełkowanych nasionach wykazał ich zamarcie (brak wybarwionych zarodków). Fakt ten 

sugeruje rozpoczęcie procesu zamierania nasion w banku glebowym. Wyniki wykonane 

w kolejnym roku powinny dać odpowiedź czy trend ten się utrzyma. W roku 2021 nie wykonano 

testu dla Ranunculus arvensis ze względu na niewielką już ilość zakopanych prób tego gatunku.  

Temat B1.2 Charakterystyka wybranych gatunków roślin użytkowych  

Kierownik:                             mgr Maciej Niedzielski 

Wykonawca:                         dr Małgorzata Targońska-Karasek, mgr Konrad Woliński 

W ramach kontynuacji genotypowej charakterystyki zasobów kolekcji żyta zwyczajnego w roku 

2021 w badaniach wykorzystanych zostało 291 form żyta pochodzących z kolekcji PAN OB. Wśród 

form wybranych do badań znalazło się 90 odmian (cultivars), 46 materiałów uprawnych 

(cultivated materials) i 155 from uprawianych lokalnie (landraces). Po izolacji roślinnego DNA 

przeprowadzono analizy z użyciem 22 markerów SSR charakteryzujących się wysokim stopniem 

informatywności.  

Analiza AMOVA trzech grup materiału, wyznaczonych na podstawie statusu ulepszenia 

roślin (improvement status) wykazała, że 92% zmienności wynikało z różnic w obrębie badanych 

grup, podczas gdy jedynie 8% było związane różnicami pomiędzy nimi (P < 0,001) (Rys. 1.). 

Średnia wartość PhiPT (która jest odpowiednikiem FST w szacowaniu zróżnicowania 

genetycznego między populacjami) wyniosła 0,081 i wskazywała na średni stopień 

zróżnicowania genetycznego między badanymi grupami. Średnia wartość dystansu genetycznego 

(GD) wg Nei wynosiła 34,4. 

Analiza głównych współrzędnych (PCoA) również nie wykazała znacznego zróżnicowania 

genetycznego pomiędzy badanymi formami żyta. Większość analizowanych obiektów skupiona 

była na wykresie PCoA w jedną grupę (Rys. 2.). Wyjątek stanowi jedynie sześć obiektów, po dwa 

z każdej grupy, które znajdują się w znacznym oddaleniu od pozostałych na wykresie. 

Przeprowadzone analizy stanowią jedynie część bardziej obszernych badań 

zróżnicowania genetycznego kolekcji żyta pochodzącej z PAN OB, których ostatecznym celem 

będzie wytypowanie kolekcji rdzeniowej żyta. 
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Rys. 1. Zróżnicowanie genetyczne w obrębie i pomiędzy badanymi grupami roślin. 

 

 

Rys. 2. Analiza PCoA 291 form żyta 

 

Optymalizacja warunków długoterminowego przechowywania nasion w bankach nasion 

powoduje konieczność prac nad wyjasnieniem przebiegu procesów starzenia się nasion. Obecny 

stan wiedzy dużą rolę w procesach starzenia się przypisuje procesom utlenienia 

makrocząsteczek, co powoduje utatę ich funkcji biologicznych. Poznanie przebiegu procesów 

starzenia może prowadzić również opracowanie nowych metod oceny żywotności nasion. 

Zróżnicowanie budowy i składu poszczególnych gatunków nasion wymaga niestety przy obecnym 

poziomie wiedzy prowadzenie badań eksperymentalnych w odniesieniu do poszczególnych 

gatunków. Obiektem prowadzonych doświadczeń były nasiona dwóch gatunków fasoli. 

Analizowano zarówno poziom emisji lotnych aldehydów nasion w początkowych 24 h imbibicji, 

jak i elektroprzewodnictwo wodnych wycieków nasion. Oba testy obrazują poziom 

niekorzystnych zmian we frakcji lipidowej nasion, szczególnie błon cytoplazmatycznych. 

Testowano zarówno nasiona po zbiorze, jak i poddane sztucznemu starzeniu. Doświadczenie jest 

kontynuowane w roku bieżącym. Dotychczas uzyskane wyniki po 15 tygodniach sztucznego 

starzenia nasion o wilgotności ok. 14%(mś), w temperaturze 400C, pokazały wyraźny wzrost 

zarówno emisji lotnych aldehydów, jak i elektroprzewodnictwa wód nastoinowych. Jednocześnie 

spadek zdolności kiełkowania próbek nasion nie był tak wyraźny. Potwierdza to hipotezę 

o znaczącym udziale procesów oksydatywnych w przebiegu starzenia się nasion. Ponieważ 
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zjawisko to obserwowane jest w odniesieniu do bardzo wielu gatunków nasion, pozwoli to na 

opracowanie nowych testów oceny zywotności nasion w czasie przechowywania. 

 

Temat B.1.3. Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz ocena ich 

potencjału użytkowego 

Kierownik:  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Wykonawcy:  dr Sebastian Świerszcz, dr Marcin Kotowski 

W roku 2021 zrealizowano trzy wyprawy badawcze do Tadżykistanu, których głównym celem 

była typifikacja roślinności zarośli ksero- i termofilnych oraz lasów jałowcowych. Wyprawy 

badawcze odbyły się w dniach: 16-31 maja, 4-19 lipca i 3-10 października. W ich trakcie zebrano 

dane fitosocjologiczne w postaci 236 spisów jakościowo-ilościowych ze zbiorowisk zarośli 

kserotermicznych oraz 119 z lasów jałowcowych. Na podstawie danych zebranych z roślinnych 

układów krzewiastych i drzewiastych powstały dwa manuskrypty wysłane do recenzowanych 

czasopism międzynarodowych, a jeden jest w trakcie opracowywania. Pierwszy manuskrypt, pt. 

Phytosociology and ecology of thermophilous open woodlands and scrub vegetation in Tajikistan 

(Middle Asia), dotyczący klasyfikacji syntaksonomicznej termofilnych zbiorowisk zaroślowych 

i krzewiastych, został przesłany do czasopisma „Dendrobiology” (aktualnie w recenzji). W pracy 

zostały opisane 2 zbiorowiska oraz 3 nowe dla nauki zespoły roślinne. Ponadto została 

zaproponowana nowa klasa roślinności Pistacietea khinjuki-verae (prowizorycznie) obejmująca 

luźne gaje pistacjowe występujące w klimacie Irańsko-Turańskim. Drugi manuskrypt, 

pt. Syntaxonomy and ecology of mesophilous scrub vegetation in Tajikistan (Middle Asia), opisujący 

mezofilne zarośla w Tadżykistanie, został przesłany do czasopisma „Folia Geobotanica”. 

W artykule zostało opisanych pięć nowych zespołów roślinnych, dotychczas znanych jako šiblyak. 

Trzeci manuskrypt, który jest w trakcie przygotowania, dotyczy klasyfikacji syntaksonomicznej 

lasków jałowcowych (submisja planowana na pierwszy kwartał roku 2022). Przedstawione 

w tych pracach wyniki badań wypełniają lukę w wiedzy o roślinności krzewiastej Tadżykistanu 

i krajów sąsiednich. W trakcie wypraw zebrano również materiały zielnikowe gatunków z rodzaju 

Stipa do analiz taksonomicznych, a także ok. 120 próbek nasion gatunków endemicznych 

i zagrożonych Tadżykistanu w ramach minigrantu World Wildlife Fund.  

W roku 2021 ukazały się trzy artykuły jako rezultat realizowanego od 2017 roku grantu 

OPUS, dotyczącego rozpoznania rzeczywistej różnorodności środkowo-europejskich traworośli. 

W artykule Looking for hidden enemies of metabarcoding: species composition, habitat and 

management can strongly influence DNA extraction while examining grassland communities, 

opublikowanym w czasopiśmie „Biomolecules”, zostały zidentyfikowane czynniki środowiskowe 

wpływające na jakość DNA wyekstrahowanego z biomasy żywych tkanek roślin z próbek 
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nadziemnych i podziemnych. Drugi artykuł, który ukazał się na łamach czasopisma „Agriculture, 

Ecosystems and Environment”, pt. Is it possible to understand a book missing a quarter of the 

letters? Unveiling the belowground species richness of grasslands, pokazuje, że analiza 

metabarkodów podziemnej części zbiorowisk roślinnych ujawniła do 66% większe bogactwo 

gatunkowe niż w przypadku konwencjonalnych badań części nadziemnej roślinności 

traworoślowej. Zostało również stwierdzone, że różnica między bogactwem gatunkowym części 

podziemnej i nadziemnej maleje wraz ze wzrostem żyzności, a intensywność użytkowania 

istotnie wpływa tylko na część nadziemną roślinności. Trzeci artykuł opublikowany w „Applied 

Soil Ecology”, pt. Fungal root colonization and arbuscular mycorrhizal fungi diversity in soils of 

grasslands with different mowing intensities, przedstawia badania dotyczące wpływu 

intensywności użytkowania i pory roku w trzech typach traworośli na liczbę zarodników, 

bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów mikoryzowych. Uzyskane wyniki sugerują, że 

kolonizacja roślin oraz zróżnicowanie grzybów mikoryzowych w glebach badanych użytków 

zielonych są odporne na zaburzenia koszenia. Jednak większość analizowanych parametrów 

grzybowych była zróżnicowana w zależności od typu użytków zielonych i/lub pory roku. 

Zgodnie z planem dokonano aktualizacji bazy danych cech funkcjonalnych roślin 

Tadżykistanu. Zaktualizowana baza cech wraz z bazą o roślinności jest podstawą analizy 

różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków endemicznych w aktualnie trwających badaniach na terenie krajów Azji Środkowej. 

Celem projektu jest określenie wpływu obecności paleo- i neoendemitów na różnorodność 

funkcjonalną i filogenetyczną w silnie zróżnicowanym pod względem geobotanicznym, 

klimatycznym i środowiskowym światowym hotspocie bioróżnorodności – Góry Centralnej Azji. 

W mijającym roku dokonano analizy zmienności cech funkcjonalnych roślinności 

alpejskiej i czynników środowiskowych ją kształtujących. Najważniejsze czynniki wpływające na 

zmienność funkcjonalną gatunków były związane z architekturą ulistnienia i efektywnością 

fotosytetyczną liści. Wyniki pracy zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Vegetation 

Science (Global functional variation in alpine vegetation). Z kolei w pracy pt. Global patterns and 

drivers of alpine plant species richness, która ukazała się w czasopiśmie „Global Ecology and 

Biogeography”, zostały zaprezentowane wyniki dotyczące wzorców dystrybucji bogactwa 

gatunkowego zbiorowisk roślinnych piętra alpejskiego w kontekście globalnym. Najbardziej 

różnorodne gatunkowo są zbiorowiska położone w okolicach równika i na średnich wysokościach 

geograficznych w Azji. Jednym z najbogatszych rejonów świata są Andy przyrównikowe 

(Kolumbia i Ekwador) i Pamiro-Ałaj w Tadżykistanie. 

W ramach przewidzianego zadania dotyczącego opracowania różnorodności i typologii 

siedlisk młak w całym obszarze Irano-Turańskim zespół we współpracy m.in. z prof. Alirezą 

Naquinezhadem z Uniwersytetu w Babolsar w Iranie dokonał klasyfikacji zbiorowisk młakowych 
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w tym rejonie świata. Na podstawie analizy 1015 zdjęć fitosocjologicznych z Iranu, Tadżykistanu 

i Kirgistanu określono 21 jednostek syntaksonomicznych, w tym 19 zespołów roślinnych. W pracy 

opublikowanej w czasopiśmie „Applied Vegetation Science” pt. Syntaxonomy and biogeography of 

the Irano-Turanian mires and springs została przedstawiona najbardziej wszechstronna i aktualna 

klasyfikacja syntaksonomiczna roślinności młak i siedlisk źródliskowych regionu irańsko-

turyńskiego. 

W trakcie odbytych w 2021 roku wypraw badawczych, oprócz zdjęć fitosocjologicznych 

wykonanych w zaroślach kserotermicznych i laskach jałowcowych (355 zdjęć 

fitosocjologicznych), zebrano dane z muraw alpejskich (185 zdjęć fitosocjologicznych) 

i zbiorowisk ruderalnych (84 zdjęć fitosocjologicznych). Łącznie uzyskano 624 spisów 

jakościowo-ilościowych z powierzchni badawczych z obszaru Tadżykistanu, które zasiliły bazę 

o roślinności Azji Środkowej. Dodatkowo zebrane dane z muraw i zbiorowisk ruderalnych 

posłużą do opisania tych zbiorowisk roślinnych w latach 2022-2023. Ponadto została podjęta 

współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu finansowanego przez 

CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), mająca na celu współpracę z lokalną ludnością 

i utworzenie mikrorezerwatów. Jednym z głównych elementów tej współpracy był również zbiór 

nasion gatunków użytkowych i zagrożonych wyginięciem na terenie Tadżykistanu. W efekcie 

zebrano 124 próby nasion gatunków takich jak: Malus sieversii, Crataegus pontica, Ungernia 

tadschicorum, Pistacia vera, Anemone tscherneevi, które zostały zdeponowane w Banku Nasion 

PAN OB. Ponadto zostało zebranych 385 arkuszy zielnikowych. 

W ramach badań etnobotanicznych przeprowadzonych w regionie Ishkashim, 

przeprowadzono dokumentację roślin współcześnie użytkowanych przez ludność zamieszkującą 

tereny korytarza wachańskiego. Celem tej wyprawy było ponadto nawiązanie współpracy 

naukowej z zespołem badawczym Uniwersytetu Środkowoazjatyckiego w Chorog w ramach 

niniejszych badań. Informacje zgromadzone w regionie Ishkashim na podstawie 

przeprowadzonych 50 wywiadów z przedstawicielami lokalnej ludności oraz zbioru okazów 

zielnikowych pozwoliły na stworzenie wstępnej bazy danych roślin użytkowanych na obszarze 

badań. Wywiady zostały zarejestrowane w formie cyfrowej i obecnie przechowywane są 

w zakładzie Botaniki Konserwatorskiej PAN OB oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Środowiska 

Uniwersytetu Azji Środkowej w Khorog. 

Analiza danych taksonomicznych zebranych w latach poprzedzających pozwoliła na 

stworzenie bazy danych dotyczących krewniaków dziko rosnących roślin użytkowych (CWR) 

występujących na terenie Tadżykistanu. Efektem prac nad bazą było stworzenie manuskryptu pt. 

The primal garden – Tajikistan as a biodiversity hotspot of food crop wild relatives (artykuł 

przesłany do czasopisma „Agronomy for Sustainable Development”), przy współpracy 

z członkiem Grupy Konsultacyjnej Międzynarodowych Ośrodków Badań nad Rolnictwem (GRIN) 



   
 

19 

 
 

oraz Bioversity International, a także naukowcami z Wydziału Nauk o Ziemi i Środowiska 

Uniwersytetu Azji Środkowej w Khorog.  Ponadto w oparciu o zebrane dane fitosocjologiczne oraz 

informacje pochodzące z baz Plants of the future, Useful Temperate Plants oraz KEW Medicinal 

Plant Names Services sporządzono listę roślin o zróżnicowanych właściwościach użytkowych 

należących do flory Tadżykistanu. Wstępne wyniki analiz zostaną zaprezentowane na konferencji 

Asian Grassland Conference, która ma się odbyć w kwietniu 2022 roku. 

Zespół kierowany przez prof. dr. hab. Arkadiusza Nowaka w roku 2021 opublikował 

łącznie 21 publikacji naukowych, w tym 16 artykułów znajdujących się na liście JCR, 1 monografie 

i 3 rozdziały w monografii. 

Temat B1.4 Analiza cech morfologicznych i anatomicznych rodziny Rosaceae 

Kierownik:  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Wykonawca: dr hab. inż. Marta Joanna Monder 

W związku ze zmianami osobowymi w składzie zespołu w 2021 roku realizacja tematu została 

ograniczona. 

ZADANIE B2 Biologia rozwojowa roślin nasiennych i zarodnikowych 

Kierownik: prof. dr hab. Anna Mikuła 

Temat B.2.1 Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 

i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

• Wpływ traktowania roztworami sacharozy na indukcję procesu somatycznej embriogenezy 

u paproci drzewiastej Cyathea delgadii 

Wykonawcy: dr Małgorzata Grzyb, mgr Wojciech Tomaszewicz 

Prowadzone od ponad 10 lat badania nad procesem somatycznej embriogenezy (SE) 

u Monilophyta doprowadziły do uzyskania efektywnej procedury rozmnażania paproci 

drzewiastej Cyathea delgadii oraz opracowania unikatowego modelu do badania plastyczności 

komórek roślinnych. Obecnie zespół dysponuje dwoma systemami otrzymywania somatycznych 

zarodków dla tego gatunku: 1) z pojedynczej komórki indukowany na fragmentach ogonków 

liściowych oraz 2) z wielu komórek ciała rośliny uzyskiwany na międzywęźlach. Wykorzystując 

traktowanie eksplantatów międzywęźli wodnymi roztworami sacharozy, potrafimy sterować 

inicjowaniem zarodków, zastępując drogę wielokomórkową – znacznie efektywniejszą 

jednokomórkową. 
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Badania skupiły się na określeniu wpływu traktowania roztworami sacharozy 

eksplantatów międzywęźli i ogonków liściowych C. delgadii w różnym czasie od ich pobrania 

z rośliny donorowej. Oceniano efektywność powstawania somatycznych zarodków oraz 

odpowiedź komórek eksplantatu na traktowanie poprzez wizualizację ich struktury, poziomu 

stresu oksydacyjnego oraz stopnia zachodzącej plazmolizy.  

W doświadczeniu wstępnym, eksplantaty międzywęźli (1,5 mm długości) traktowano 

wodnymi roztworami sacharozy (0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 M) przez 15, 30, 45 i 60 min po 2 dniach od 

ich wycięcia. Traktowanie polegało na umieszczeniu eksplantatów w kroplach roztworu. 

Efektywność SE określano po 2 miesiącach kultury prowadzonej na pożywce ½ MS z 1% 

sacharozą, w ciemności. Najwyższą efektywność uzyskano przy zastosowaniu 0,4 M sacharozy 

i traktowaniu trwającym 45 min. W kolejnym doświadczeniu traktowano eksplantaty 

międzywęźli i ogonków (2,5 mm długości) z zastosowaniem ustalonego wcześniej stężenia i czasu 

traktowania modyfikując moment traktowania. Przeprowadzono je bezpośrednio po wycięciu 

oraz po 2, 4, 6, 8 i 10 dniach od wycięcia. Najlepszą efektywność na eksplantatach międzywęźli 

uzyskano traktując je 4 dnia po wycięciu. W tych warunkach zareagowało 100% eksplantatów, 

a średnia liczba zarodków przypadających na eksplantat wynosiła 34,3 i była ok. 11 razy wyższa 

niż w przypadku kontroli (nietraktowane eksplantaty). Traktowanie międzywęźli spowodowało 

zmianę drogi różnicowania zarodków somatycznych z wielo- na jednokomórkową. W przypadku 

eksplantatów ogonka traktowanie roztworem 0,4 M sacharozy spowodowało spadek 

efektywności SE niezależnie od momentu traktowania, dlatego nie zostały one poddane dalszej 

analizie. 

W kolejnym doświadczeniu określono poziom stresu oksydacyjnego w eksplantatach 

międzywęźli. W tym celu barwiono je roztworem 50 mM buforu fosforanowego (pH 7,8) z 10 mM 

azydkiem sodu (NaN3) i 0,1% błękitem nitrotertrazolowym (NBT). NBT jest żółtym barwnikiem, 

który przy kontakcie z anionorodnikiem ponadtlenkowym (O2
•−) zostaje zredukowany do 

niebieskiego formazanu. Barwiono eksplantaty nietraktowane roztworem sacharozy 

bezpośrednio po ich wycięciu oraz po 4 dniach od wycięcia, a także eksplantaty traktowane 0,4 M 

sacharozą przez 45 min po 4 dniach na pożywce: bezpośrednio po traktowaniu, 30 i 60 min po 

traktowaniu. Dla każdego wariantu użyto 10 eksplantatów. Największą akumulację barwnika 

zaobserwowano w eksplantatach barwionych bezpośrednio po wycięciu. Barwnik lokalizował się 

przede wszystkim w okolicach miejsc cięcia, co wskazuje na wysoką akumulacje O2•−. 

W eksplantatach nietraktowanych i barwionych po 4 dniach kultury nie obserwowano 

charakterystycznego zabarwienia. Eksplantaty traktowane roztworem sacharozy po 4 dniach od 

wycięcia i barwione bezpośrednio po traktowaniu wykazywały umiarkowaną akumulację O2•−, 

a barwnik lokalizował się w ich środkowej części. W eksplantatach barwionych po 30 i 60 min od 

traktowania akumulacja barwnika była nieznaczna lub nie występowała. Wycięcie eksplantatu 
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i traktowanie roztworem sacharozy stymulują produkcję O2
•−, co może być wskaźnikiem stresu 

oksydacyjnego w komórkach eksplantatu. 

Podjęto również działania w kierunku wizualizacji zachodzenia plazmolizy w komórkach 

eksplantatów międzywęźli poddanych traktowaniu roztworem sacharozy. W tym celu 

eksplantaty barwiono roztworem dioctanu fluoresceiny (FDA) w stężeniu 0,5 mg/ml 

(aceton:woda/1:1) przez 30 - 45 min. FDA jest związkiem niefluorescencyjnym, przenikającym 

przez błony komórkowe. Po wchłonięciu do cytoplazmy, esterazy komórkowe aktywne w żywych 

komórkach rozszczepiają grupy octanowe i uwalniają aktywną fluorescencyjnie fluoresceinę, co 

w konsekwencji powadzi do otrzymania intensywnej fluorescencji zielonej. Analizie poddano 

eksplantaty nietraktowane roztworem sacharozy bezpośrednio po ich wycięciu oraz po 4 dniach 

od wycięcia, a także eksplantaty traktowane 0,4 M sacharozą przez 45 min. Dla każdego wariantu 

użyto 10 eksplantatów. Zadowalające obrazy (wykazujące fluorescencję fluoresceiny 

w cytoplazmie) uzyskano jedynie dla eksplantatów nietraktowanych. Traktowane natomiast 

wykazywały znikomą fluorescencję bądź nie wykazywały jej wcale. Wobec niskiego poziomu 

fluorescencji nie można było wykazać jednoznacznie czy dochodzi do plazmolizy. Możliwe 

również, że traktowanie roztworem sacharozy wpływa na penetrację FDA uniemożliwiając 

wizualizację.  

Uzyskane wyniki wykazały, że przesunięcie momentu traktowania roztworami sacharozy 

stymuluje SE indukowaną na eksplantatach międzywęźli oraz pozwoliły na wstępną wizualizację 

stresu oksydacyjnego w komórkach traktowanych eksplantatów. Badania będą kontynuowane 

z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz konfokalnej.  

• Optymalizacja krioprezerwacji mieszańców somatycznych Gentiana cruciata (+) G. tibetica oraz 

krioprezerwacja zawiesin komórkowych G. capitata i G. decumbens oraz ocena ich stabilności 

genetycznej po mrożeniu za pomocą cytometrii przepływowej 

Wykonawca: dr Karolina Tomiczak 

Rozwój technik krioprezerwacji pozwala na długoterminowe zabezpieczanie tkanek roślinnych, 

w tym materiału charakteryzującego się fizjologicznie niską tolerancją na stres odwodnienia 

i ujemnych temperatur. Dzięki tej strategii możliwe jest wprowadzanie do ciekłego azotu (LN) nie 

tylko struktur przetrwalnikowych (nasiona, zarodniki, pyłek), ale również tkanek roślinnych 

takich jak pąki spoczynkowe czy namnażane wegetatywnie w kulturze in vitro tkanki kalusowe, 

masa proembriogeniczną (PEM) zawiesin komórkowych, zarodki somatyczne lub stożki wzrostu. 

Umożliwia to długoterminową konserwację unikatowego materiału roślinnego uzyskanego 

z wykorzystaniem metod biotechnologicznych.  
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W ubiegłych latach w Zespole Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin opracowano 

wydajną technikę krioprezerwacji metodą kapsułkowania-dehydratacji PEM-u zawiesin 

komórkowych 4 gatunków goryczek (Gentiana cruciata L. G. tibetica King, G. kurroo Royle, G. 

pannonica Scop.), która nie tylko zabezpieczała żywotność tego typu materiału roślinnego 

i pozwalała na szybkie odtworzenie kultur zawiesinowych, ale zachowywała też lub wręcz 

wzmacniała ich potencjał embriogeniczny. W 2020 roku rozpoczęto również badania nad 

krioprezerwacją pąków mieszańców somatycznych G. cruciata (+) G. tibetica za pomocą technik 

kapsułkowania-witryfikacji i kapsułkowania-dehydratacji. Pokazały one, że średnia 

przeżywalność pąków wahała się w zakresie od 40 do ponad 80% i zależała m.in. od ich 

wyjściowej wielkości oraz składu pożywki do prekultury i kultury post-mrożeniowej. Celem prac 

prowadzonych w 2021 r. była optymalizacja procedury krioprezerwacji pąków oraz analiza 

stabilności genetycznej roślin uzyskanych w kulturze postmrożeniowej na poziomie całkowitej 

zawartości jądrowego DNA. Niestety problemy z utrzymaniem odpowiednich warunków 

świetlnych i temperaturowych w głównym pokoju hodowlanym, spowodowane awarią 

klimatyzatora, nie pozwoliły na przeprowadzenie części eksperymentów i na uzyskanie poprawy 

przeżywalności pąków. Dlatego też do doświadczeń nad krioprezerwacją włączono materiał 

roślinny utrzymywany w drugim pokoju hodowlanym, a mianowicie embriogeniczne zawiesiny 

komórkowe pochodzenia liścieniowego kolejnych dwóch gatunków goryczek, tj. występującej 

w Pakistanie i Tybecie G. capitata Buch.-Ham. ex D.Don oraz rosnącej na stepach Mongolii, 

Kazachstanu i Rosji G. decumbens L.f. 

W pierwszej części doświadczeń materiałem były pąki kątowe i wierzchołkowe pobierane 

z mieszańcowych roślin namnażanych przez 4 miesiące na pożywce MS z dodatkiem 0,09 M 

sacharozy oraz 0,55 µM NAA i 2,22 µM BAP (MS0.5NB), a następnie przepasażowanych na 

pożywkę pozbawioną regulatorów wzrostu (MS0). Kultury roślin donorowych prowadzono 

w warunkach fotoperiodu 16 h światło / 8 h ciemność, w temperaturze 21 ± 1°C. Krioprezerwację 

przeprowadzono metodą kapsułkowania-witryfikacji traktując pąki roztworem PVS3 przez 2,5 h, 

3,0 h oraz 3,5 h. Kulturę post-mrożeniową prowadzono na pożywkach MS0 i MS0.5NB 

z dodatkiem 0,09 M sacharozy. Po upływie 4 tygodni oceniano przeżywalność pąków i ich 

zdolność do podjęcia wzrostu. Kontrolę stanowiły pąki poddane kapsułkowaniu i prekulturze 

oraz kapsułkowaniu, prekulturze i witryfikacji bez mrożenia w LN. 

W drugiej części doświadczeń krioprezerwacji metodą kapsułkowania-dehydratacji 

poddano PEM 6-miesięcznych zawiesin komórkowych G. capitata i G. decumbens utrzymywanych 

na płynnej pożywce MS z dodatkiem 0,18 M sacharozy oraz 2,2 µM 2,4-D i 4,6 µM kinetyny 

(MSDK), w ciemności, w temperaturze 24 ± 1°C. Po rozmrożenia kapsułki wykładano na 16 dni na 

zestaloną pożywkę MSDK z dodatkiem 0,18 M sacharozy a następnie przenoszono je do pożywki 

płynnej o tym samym składzie w celu dalszej proliferacji i odtworzenia zawiesiny komórkowej 
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(kultura post-mrożeniowa) albo wykładano na pożywkę MS z dodatkiem 1,4 µM GA3, 4,6 µM 

kinetyny, 0,2 mM siarczanu adeniny (MSGKA) oraz 0,09 M sacharozy w celu indukcji somatycznej 

embriogenezy. W trakcie pierwszych 4 tygodni kultury post-mrożeniowej oceniano przyrost 

świeżej masy PEM-u poprzez cotygodniowy pomiar masy 10 kapsułek. Po upływie 4 tygodni 

kultury na pożywce MSGKA oceniano natomiast potencjał embriogeniczny PEM-u poprzez 

określenie liczby zarodków somatycznych zregenerowanych z pojedynczej kapsułki. Zawiesiny 

komórkowe odtworzone po krioprezerwacji poddano też analizie zawartości DNA w jądrach 

komórkowych za pomocą cytometru przepływowego CyFlow Ploidy Analyser, wykorzystując 

w charakterze standardu wewnętrznego liście kukurydzy Zea mays CE-777 (2C = 5,43 pg DNA). 

We wszystkich doświadczeniach kontrolę stanowiła zawiesina kapsułkowana, ale nie poddana 

krioprezerwacji.  

W doświadczeniach poświęconych krioprezerwacji pąków mieszańców somatycznych 

średnia przeżywalność po prekulturze wyniosła 76,7%. Traktowanie roztworem PVS3 przez 2,5 h 

obniżyło przeżywalność pąków o około 5%, zaś wydłużenie czasu traktowania do 3 i 3,5 h – 

o dalsze 7–8%. Jednak po krioprezerwacji zaobserwowano istotny wzrost przeżywalności pąków 

wraz z wydłużaniem czasu traktowania roztworem PVS3 powyżej 3 h: od 45,5% do 57,2%. 

Natomiast zastosowanie w kulturze post-mrożeniowej pożywki MS0.5NB pozwoliło nie tylko 

uzyskać szybszy wzrost i rozwój pąków, ale też podnieść przeżywalność pąków po 

krioprezerwacji. W przeprowadzonych doświadczeniach nie odnotowano jednak poprawy 

przeżywalności pąków w stosunku do doświadczeń z ubiegłego roku. Przyczyną było 

najprawdopodobniej rozhartowanie roślin donorowych w czasie awarii klimatyzatora w pokoju 

hodowlanym, podczas której przez ponad 2 tygodnie temperatura przekraczała 25°C, 

a dodatkowo zaburzony został fotoperiod.  

W doświadczeniach dotyczących krioprezerwacji zawiesin komórkowych u obu gatunków 

goryczek obserwowano około dwukrotnie wolniejszy przyrost świeżej masy PEM-u poddanego 

mrożeniu niż kontrolnego, jednak po przeniesieniu kapsułek na pożywkę płynną dochodziło do 

proliferacji komórek i uwalniania agregatów komórkowych do pożywki, dzięki czemu 

następowało odtwarzanie kultur zawiesinowych. W przypadku obu gatunków po krioprezerwacji 

obserwowano również spadek potencjału embriogenicznego – około 3-krotny u G. capitata i 1,5-

krotny u G. decumbens. Wyniki te są sprzeczne z wynikami uzyskanymi wcześniej dla G. cruciata 

i G. kurroo, jednak wówczas krioprezerwacji poddano zawiesiny co najmniej 2-letnie, ustalone, 

podczas gdy zawiesiny G. capitata i G. decumbens zainicjowano niecałe pół roku wcześniej. 

Ponadto w przypadku G. capitata i G. decumbens na pożywkę regeneracyjną wykładano PEM 

kapsułkowany w alginianie wapnia po 2 tygodniach od kapsułkowania lub rozmrożenia, podczas 

gdy w przypadku G. cruciata i G. kurroo na pożywkę regeneracyjną wykładano PEM po 

6 tygodniach od rozmrożenia. 
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Analizy cytometryczne wykazały, że jądra komórek zawiesiny kontrolnej G. decumbens 

zawierały średnio 3,51 ± 0,04 pg DNA/2C i wartość ta nie zmieniła się istotnie po krioprezerwacji 

(3,53 ± 0,04 pg DNA/2C). Zawartość jądrowego DNA w komórkach zawiesiny kontrolnej G. 

capitata wynosiła średnio 8,29 ± 0,2 pg DNA/2C, zaś po krioprezerwacji była istotnie niższa 

i wynosiła 8,08 ± 0,13 pg DNA/2C. Obniżenie zawartości DNA w jądrach komórek po 

krioprezerwacji może wynikać z ich aneuploidalności, ale też ze zwiększonej zawartości 

metabolitów wtórnych np. związków fenolowych, które mogą być inhibitorami wybarwiania 

i zaniżać pomiar cytometryczny. Określenie przyczyny tych zmian wymaga więc dalszych analiz. 

ZADANIE B3 Biologia i ekologia roślin drzewiastych ze szczególnym 

uwzględnieniem systemów adaptacyjnych oraz anatomii i dendrochronologii 

 

Temat B.3.1 Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 
solnemu 
 
Kierownik:  dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 

Wykonawcy:  dr Aneta Baczewska-Dąbrowska, mgr Tadeusz Kuc 

Środowisko ulega licznym przekształceniom pod presją człowieka. Szczególnie niekorzystne 

warunki dla rozwoju drzew panują na terenie miast. Rozwój przemysłu i transportu kołowego 

generuje większą emisję zanieczyszczeń. Ponadto, w okresie zimowym stosowany jest chlorek 

sodu, który jest toksyczny dla większości roślin oraz przyczynia się do niszczenia struktury gleby. 

Zagęszczona gleba, wzrost spływu powierzchniowego oraz tak zwane „wyspy ciepła” potęgują 

zjawisko suszy w miastach. W takich warunkach przetrwać mogą jedynie odpowiednio 

przystosowane gatunki.  

Robinia akacjowa 'Umbraculifera' to niewielkie kuliste drzewo osiągające do 4 m średnicy, 

zazwyczaj szczepione na pniu. Gatunek ten wydaje się szczególnie cenny do nasadzeń miejskich 

ze względu na niewielkie rozmiary oraz stosunkowo dobrą odporność na warunki miejskie. 

Celem planowanego zadania statutowego była ocena wpływu środowiska miejskiego, 

a w szczególności zasolenia gleby, na wybrane cechy drzew z gatunku Robinia pseudoaccacia 

‘Umbraculifera’. Do badań wytypowano drzewa rosnące w pasie przyulicznym przy ulicy 

Belwederskiej (narażone na stres solny) oraz drzewa rosnące na terenie skweru przy ulicy Jana 

Nowaka Jeziorańskiego (bez narażenia na zasolenie). Grupę kontrolną stanowiły drzewa rosnące 

na terenie parków i ogrodów. 

W trakcie trwania okresu wegetacyjnego drzewa wytypowane do badań były poddane 

ocenie stanu zdrowotnego oraz ocenie stanu fizjologicznego z wykorzystaniem pomiaru 

fluorescencji chlorofilu a. Analiza tego zjawiska jest uznaną metodą pozwalającą szybko 

skontrolować proces fotosyntezy i określić stan zdrowotny oraz wystąpienie zjawisk stresowych 
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w roślinach. Pobrano także próbki liści w celu zbadania ich składu chemicznego. Oznaczono 

w nich zawartość Cl, Na, K, Ca, Mg i P. 

Wizualna ocena stanu zdrowotnego wykazała, że liście drzew w większości przypadków 

nie są silnie uszkodzone. Najwyższym stopniem uszkodzenia blaszki liściowej charakteryzowały 

się drzewa zlokalizowane przy Al. Solidarności. Nie wykazano toksycznej zawartości Cl i Na. 

Odnotowano podwyższoną zawartość Ca i P. Nie odnotowano niedoboru makroelementów (K, Ca, 

Mg i P). Zaobserwowano nadmiar Ca i P w liściach badanych drzew. Na podstawie uzyskanych 

wyników można przypuszczać, że R. pseudoaccacia ‘Umbraculifera’ charakteryzuje się wyższym 

zapotrzebowaniem na Ca i P niż inne gatunki.  

Badania wykazały, że Robinia pseudoaccacia ‘Umbraculifera’ charakteryzuje się małą 

akumulacją Cl i Na oraz niskim stopniem uszkodzenia liści, co czyni ją gatunkiem odpowiednim 

do nasadzeń miejskich. Najniższe stężenie Cl odnotowano u drzew o najmniejszym stopniu 

uszkodzenia blaszki liściowej. Pozwala to stwierdzić, iż istnieje zależność pomiędzy Cl a stanem 

zdrowotnym drzew. 

Wartość parametru Fv/Fm to wskaźnik aktywności fotochemicznej aparatu 

fotosyntezującego, którego obniżenie może wskazywać na działanie czynnika stresowego. 

Maksymalna fotochemiczna wydajność układu PS II (Fv/Fm) w warunkach optymalnych dla 

wzrostu roślin wynosi 0,85 jednostek względnych. Każda zmiana poniżej tej wartości oznacza, że 

roślina została narażona na warunki stresowe. Nie stwierdzono obniżenia wartości tego 

parametru u żadnego z badanych drzew. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że Robinia pseudoaccacia ‘Umbraculifera’ jest 

gatunkiem odpornym na zasolenie. Gorszy stan zdrowotny niektórych badanych drzew może 

wynikać z wpływu innych czynników stresowych, takich jak np. zagęszczenie gleby czy susza. 

Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biologicznie czynnej wokół drzew mogłoby wpłynąć na 

poprawę ich kondycji zdrowotnej. Część zewnętrznej strony chodnika można zastąpić pasem 

zieleni lub zastosować podłoże strukturalne. Badania nad roślinnością drzewiastą powinny być 

prowadzone w sposób długotrwały. Dlatego w kolejnych badaniach planowana jest kontynuacja 

tematu. 

Temat B.3.2 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 Aldona Gizińska   
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W Laboratorium Anatomii Roślin rozpoczęto prace związane z zaplanowanym na dwa lata 

badaniem dotyczącym wpływu obecności naczyń na liczbę podziałów peryklinalnych 

w komórkach kambium waskularnego drzew różniących się typem naczyniowości drewna. 

W badaniu postawiono hipotezę, że uformowanie się członu naczynia w obrębie rzędu 

promieniowego komórek wiąże się ze zmniejszeniem liczby podziałów peryklinalnych 

w komórkach kambium waskularnego (inicjałach lub komórkach macierzystych) tego rzędu. 

Założono, że wzmożone promieniowe naprężenie rozciągające (które zgodnie z założeniami 

hipotezy tigmo-osmotycznej przyrostu promieniowego drzew generowane jest nocą 

w ulistnionych drzewach – na skutek ustania transpiracji i nawodnienia tkanek waskularnych – 

lub za dnia u drzew pierścieniowonaczyniowych przed rozwojem liści – na skutek wzrostu 

temperatury i dostępności wody) wraz  z naprężeniami ścinającymi prowadzi do powstania 

pęknięć i formowania się mikroprzestrzeni pomiędzy ścianami peryklinalnymi komórek 

kambium. Powstanie mikroprzestrzeni dla wzrostu intruzywnego prowadziłoby do lokalnej 

relaksacji naprężeń mechanicznych, co z kolei miałoby wpływ na podziały komórkowe (których 

wzór również uwarunkowany jest rozkładem naprężeń mechanicznych). Założono więc, że 

w miejscu powstania mikroprzestrzeni, która następnie wypełniana jest przez rosnący człon 

naczynia dochodziłoby do tymczasowego zahamowania addytywnych podziałów komórkowych. 

Zgodnie z przyjętym tokiem rozumowania liczba podziałów peryklinalnych w rzędach 

naczyniowych powinna być niższa niż liczba podziałów peryklinalnych w rzędach 

beznaczyniowych. W roku 2021 wykonano przekroje poprzeczne gałęzi gatunków posiadających 

rozpierzchło-naczyniową strukturę drewna – Carpinus betulus L. (grab pospolity) oraz Acer 

pseudoplatanus L. (klon jawor) – z wykorzystaniem WSL core-microtome. Materiał badawczy 

pochodził z osobników rosnących na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Przekroje 

poprzeczne poddano podwójnemu barwieniu safraniną i astra blue, po czym zamknięto 

w euparalu. Analizie poddano drugie, trzecie i czwarte przyrosty roczne gałęzi. Porównano liczbę 

komórek w rzędach naczyniowych i beznaczyniowych, jako że liczba odłożonych komórek 

stanowi zapis liczby podziałów, które zaszły w trakcie sezonu wegetacyjnego. Łącznie dokonano 

pomiaru liczby odłożonych komórek w obrębie 1500 rzędów promieniowych. Stwierdzono, że 

w obrębie każdej z przeanalizowanych gałęzi C. betulus oraz A. pseudoplatanus średnia liczba 

odłożonych komórek była większa w przypadku rzędów beznaczyniowych niż rzędów 

naczyniowych (tabela zamieszczona poniżej). 

  

Nr 
próbki 

Średnia liczba komórek 

Carpinus betulus L. Acer pseudoplatanus L. 
Rzędy 

beznaczyniowe Rzędy naczyniowe Rzędy beznaczyniowe Rzędy naczyniowe 

1 26,23 21,72 13,01 10,41 

2 18,97 14,81 22,49 18,27 
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3 28,89 24,76 18,48 15,45 

4 21,29 17,76 11,68 9,15 

5 25,72 20,09 13,76 10,92 

 

W roku 2022 planowana jest kontynuacja badania, z uwzględnieniem poboru i analizy gałęzi 

gatunków posiadających pierścieniowonaczyniową strukturę drewna oraz poddanie 

otrzymanych wyników analizie statystycznej. 

W 2021 roku kontynuowano także badania zmierzające ku lepszemu poznaniu biologii 

endemicznych gatunków drzewiastych jednoliściennych z rodzaju Dracaena (D. draco, D. 

tamaranae, D. cinnabari) zwanych potocznie smoczymi drzewami. Nacinanie ich pni to główny 

sposób pozyskiwania czerwonej żywicy (tzw. smoczej krwi), która jest cenionym, w fitoterapii 

i przemyśle kosmetycznym, surowcem naturalnym. Literatura na temat podstaw reakcji tych 

roślin drzewiastych na zranienie jest jednak bardzo ograniczona. Badania prowadzono 

dwutorowo. W pierwszej kolejności celem badań było rozpoznanie sposobów izolowania 

uszkodzonych tkanek i zabliźniania rany po zranieniu głębokim pnia (tj. obejmującym pierwotne 

i wtórne tkanki przewodzące). Na podstawie analiz morfo-anatomicznych zranień stwierdzono, 

że a) żywica pojawia się głównie w obrębie wtórnych wiązek przewodzących, b) na brzegu rany, 

gdzie zostało przecięte kambium anomalne, powstający wałeczek kalusowy stopniowo rozrasta 

się i częściowo pokrywa uszkodzone miejsce, natomiast c) obszar rany obejmujący centralną 

część pnia, w której znajdują się tkanki pierwotne, zabliźnia się poprzez rozwój tkanki przyrannej 

i korkowacenie zewnętrznych warstw komórek. W drugiej kolejności uwaga została 

skoncentrowana na zranieniach pni wynikających z naturalnych procesów rozwojowych 

związanych z odcinaniem liści. Celem badań była analiza retrospektywna rozwoju liści i tkanki 

okrywającej pień w kontekście wydzielania żywicy. W oparciu o testy NADI (α-naftol i N,N-

dimetylo-p-fenylenodiamina) oraz analizy wielkopowierzchniowych przekrojów podłużnych 

ustalono, że a) żywica jest markerem anatomicznym, którego obecność poprzedza rozwój strefy 

predestynowanej do odcinania liści oraz że b) po zrzuceniu liści, blizny liściowe zawierające 

żywicę całkowicie pokrywają pień.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że wydzielanie „smoczej krwi” jest nie tylko reakcją 

obronną na nacięcie tkanek, ale jest nieodłącznie związane z normalnym rozwojem liści i tkanki 

okrywającej pień. Występowanie żywicy na całej powierzchni pnia oznacza bowiem obecność 

dodatkowej wizualnej, chemicznej i fizycznej bariery, która wydaje się kluczowym 

przystosowaniem tych roślin do ochrony zasobów wodnych gromadzonych w pniu. Badania będą 

kontynuowane. 
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ZADANIE K1 Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych do 

badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

Kierownicy zespołów: mgr inż. Agnieszka Kościelak (Zespół Kolekcji Dendrologicznych) 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz (Zespół Kolekcji Roślin 

Ozdobnych) 

mgr inż. Konrad Woliński (Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych) 

dr inż. Anna Rucińska (Zespół Kolekcji Flory Polskiej) 

Stan kolekcji roślinnych  

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym:  4430 
 

• Kolekcja roślin drzewiastych – Arboretum (Magnoliowate, 
Wrzosowate, Iglaste)  

                  
2625 

• Kolekcja liliowców  152 

• Kolekcja pigwowców 37 

• Kolekcja roślin sezonowych  30 

• Kolekcja piwonii krzewiastych i bylinowych  92 

• Kolekcja cebulowych i bulwiastych 67 

• Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż  1050 

• Kolekcja roślin azjatyckich – Reiwa Sakura Garden  126 
• Kolekcja roślin azjatyckich – Ogród Chiński (bez piwonii) 32 

• Kolekcja roślin środkowoazjatyckich  79 

• Nasadzenia pozostałe i nowo tworzone  140 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych (razem), w tym: 2215 

• kolekcja roślin ozdobnych (w trakcie inwentaryzacji) <1 300 

• kolekcja roślin klimatu ciepłego 915 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 1960 

• kolekcja pomologiczna 1124 

• kolekcja roślin warzywnych 
• kolekcja roślin zielarskich i przyprawowych  

>200 
>300 

• roślin polowych i chwastów 61 

• kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 275 

Zespół Kolekcji Flory Polski 752 

• 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 
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• gatunki roślin o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce 
• gatunki podlegające ochronie prawnej 

245 
 

182 
RAZEM KOLEKCJE: 9 357 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Kierownik:   mgr inż. Agnieszka Kościelak  

Wykonawcy:   mgr inż. Agnieszka Kościelak (kurator Arboretum) 

mgr inż. Antoni Krzyżewski 

dr hab. Marta Joanna Monder (do 30.06) – kurator Narodowej 

Kolekcji Odmian Uprawnych Róż 

mgr Stefan Sołtan – kurator Kolekcji Roślin Azjatyckich 

inż. Konrad Wąsik (do 28.07) – kurator Kolekcji Roślin 

 Wrzosowatych 

Małgorzata Górecka – kurator Ogrodów Sensorycznych 

Jarosław Fudala, Artur Łącki, Barbara Molak,  

                             Robert Sobol, Krzysztof Szkopek, Andrzej Świątkowski,   

                                                          Renata Witczak  

mgr inż. Olga Gaczkowska – ochrona roślin (Dział Techniczny) 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych sprawował opiekę merytoryczną i techniczną nad kolekcjami 

umiejscowionymi na powierzchni 15 ha: Kolekcją Roślin Drzewiastych – Arboretum (w tym 

Wrzosowatych, Magnoliowatych, Iglastych), Narodową Kolekcją Odmian Uprawnych Róż, 

Kolekcją piwonii, liliowców, pigwowców oraz Kolekcją Roślin Azjatyckich (Reiva Sakura Garden, 

Ogród Chiński, Kolekcją roślin środkowoazjatyckich) i Ogrodami Zmysłów (Ogrody Sensoryczne). 

W poszczególnych kolekcjach wykonywano przez cały sezon standardowe prace ogrodnicze od 

cięć pielęgnacyjnych (odmładzających, sanitarnych i korekcyjnych) poprzez nawożenie, 

odchwaszczanie (w tym opryski herbicydem), ściółkowanie, podlewanie, opryski chemiczne 

środkami ochrony roślin (wg zaleceń mgr inż. Olgi Gaczkowskiej) aż przedzimowe prace, takie jak 

kopczykowanie i okrywanie agrowłókniną. Obszerną powierzchnię trawników w kolekcjach (2,4 

ha) kosili pracownicy Działu Technicznego i Zespołu Kolekcji Dendrologicznych. 

W Arboretum zebrano blisko 2600 taksonów, w tym wiele endemitów i reliktów uznanych 

przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za zagrożonych wymarciem na stanowiskach 

naturalnych.  

• Kolekcja iglaków 

W Kolekcji iglaków posadzono dodatkowo w tym roku 21 gatunków i odmian jodel, świerków, 

sosen i cyprysików ze szkółki introdukcyjnej. Wśród nich: świerk Koyamy (Picea koyamae 
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Shiras.), jodła trojańska (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani) i jodła hiszpańska (Abies 

pinsapo Boiss) to endemity oraz unikatowy świerk Meyera (Picea meyeri Rehd. & E. H. Wilson) 

i świerk himalajski [Picea smithiana (wall.) Boiss.]. 

• Kolekcja Roślin Wrzosowatych 

W Kolekcji poza podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi wykonano podkrzesania gałęzi sosen 

czarnych rosnących w szpalerze w głównej kolekcji różaneczników zimozielonych. 

Przeprowadzono weryfikację taksonomiczną dla wybranych odmian Rhododendron. Uzupełniono 

dokumentację fotograficzną gatunków i odmian z Ericaceae.  

• Ogrody Zmysłów (Ogrody Sensoryczne) 

Na terenie Ogrodów Zmysłów (Szumiący Ogród Traw, Śródziemnomorska Kolekcja Roślin 

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

szereg prac rozpoczętych w poprzednim sezonie. Założono trawnik na Działce Wrzosowatej. Do 

Ogrodów Zmysłów z Kolekcji liliowców przesadzono 27 odmian liliowców oraz posadzono 45 

nowych taksonów bylin (w tym i rośliny cebulowe). Kompozycje z roślin wieloletnich 

uzupełniono roślinami jednorocznymi rozmnożonymi z wysiewu wprost do gruntu lub 

przygotowując wcześniej rozsadę w szklarni (25 taksonów). Rozpoczęto także inwentaryzację 

roślin. Przygotowano projekt i kosztorys podestów wypoczynkowych w Ogrodach Barw 

i Śródziemnomorskiej Kolekcji Roślin Aromatycznych. 

• Kolekcja Roślin Azjatyckich 

W Ogrodzie Chińskim zmieniono otoczenie chińskiej altany, rośliny zostały przesadzone 

w miejsca bardziej oddalone od budowli, a na ich miejscu założono nowy trawnik. Przez dość 

wilgotne i upalne lato, mimo zabiegów pielęgnacyjnych, w nowy trawnik wdał się grzyb, który był 

następnie zwalczany fungicydem. Wiosną zostało wysadzonych 11 odmian astrów chińskich 

(Callistephus chinensis) z wcześniej przygotowanej w szklarni rozsady. Posadzono lukrecję 

chińską, rutewkę Delavay’a i inkawillę Delavay'a. Na niezagospodarowanej części terenu została 

wysiana facelia błękitna w celu utrzymania urodzajności gleby. Na zimę część z facelią została 

przeorana. Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu z pagodą chińską pod 

Ogród Chiński wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Opracowano dwa warianty koncepcji w tym 

jedną z przeniesieniem altany chińskiej. Wykonano inwentaryzację drzewostanu i naniesiono na 

plan sytuacyjny w programie AutoCad.  

W Reiwa Sakura Garden przesadzono niektóre rośliny z rabat, tak by tworzyły bardziej 

zwarte grupy i by zrobić miejsce na nowe nasadzenia: 1 odmianę tawułki japońskiej, 1 odmianę 

kalimerisa Kitamury, kirengeszomę dłoniastą, różowca białego, 2 gatunki i 3 odmiany zawilców 

japońskich, 3 odmiany bylinowych chryzantem i 1 odmianę kocimiętki rozłożystej. Z wcześniej 
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przygotowanej w szklarni rozsady wysadzono złocienia wieńcowego. W maju trawnik został 

zasilony wiosennym nawozem do trawników. Koszenie, za pomocą kosiarki samojezdnej, odbyło 

się w sumie 4 razy – 3 razy wiosną i raz późną jesienią. Od maja do października na powierzchni 

trawnika działał robot koszący. Jakość pracy robota nie była zadowalająca – niekoszone brzegi 

trawnika, wyjeżdżone koleiny i niepożądane przerwy w pracy spowodowane różnymi czynnikami 

sprawiły ubytki w walorze estetycznym oraz wpłynęły pozytywnie na rozwój chwastów 

np. koniczyny. W następnym sezonie zostaną zainstalowane dwa roboty, przez co nakład pracy na 

jednostkę zostanie zmniejszony i prawdopodobnie poprawi to jakość koszenia. W drugiej połowie 

lata przeprowadzono cięcie korekcyjne na terenie Reiwa Sakura Garden, w ciągu sezonu 

prowadzono też cięcia sanitarne, rany zabezpieczane były środkiem Funaben. Na niektórych 

okazach wiśni, mimo zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, zostały zaobserwowane objawy 

chorobowe – zamieranie pędów i gumoza. Na terenie kolekcji odbyły się dwa uroczyste sadzenia 

drzew wiśniowych. Pierwsze – wiśnia jedońska – zostało posadzone 29 czerwca przez prof. 

Puchalskiego. Drugie – wiśnia piłkowana odmiany ‘Amanogawa’ – zostało posadzone 1 lipca przez 

Ambasadora Japonii.  

W Kolekcji Roślin Środkowoazjatyckich podjęto próbę introdukcji żmijowca czerwonego. 

W związku z wystawą Ogród Świateł wszystkie rośliny z kolekcji musiały zostać przesadzone. 

Przy wykopywaniu roślin cebulowych okazało się, że niektóre z nich zgniły, prawdopodobnie na 

skutek obfitych opadów w lecie. Taksony zostały zweryfikowane pod względem naturalnego 

występowania i pochodzenia oraz rozmieszczone w różnych kolekcjach. Jesienią posadzono 

1 odmianę krwawnika pospolitego, 1 odmianę śmiałka darniowego, 2 gatunki i 4 odmiany 

kocimiętki, 1 odmianę czyśćca wełnistego, 1 odmianę przetacznika kłosowego i 1 odmianę szałwii 

omszonej. Dodatkiem do kolekcji była rabata tulipanów złożona z 33 odmian. W kwietniu został 

wykonany oprysk na szarą pleśń. Po przekwitnięciu tulipany były ogławiane. W lipcu, po 

zakończeniu wegetacji, tulipany zostały wykopane i przekazane ZKRO.  

• Aleja Marii Skłodowskiej-Curie 

Rabatę w alei obsadzono roślinami wieloletnimi i sezonowymi (70 m2), m.in. odmianami bratka 

ogrodowego (Viola ×wittrockiana Gams), niecierpka nowogwinejskiego (Impatiens hawkeri 

W.Bull) i begonii stale kwitnącej (Begonia x semperflorens). Posadzono również wieloletnie 

rośliny cieniolubne: hortensję ogrodową [Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.], podrzeń 

żebrowiec [Blechnum spicant (L.) Sm.], języcznik zwyczajny ‘Cristata’ (Phyllitis scolopendrium 

‘Cristata’) i odmiany funki (Hosta sp.) 

Wykonano przegląd stanu zdrowotnego starodrzewia na wybranym obszarze Skarpy 

Warszawskiej. Certyfikowani Inspektorzy Drzew wykonali arborystyczny przegląd korony drzew, 

badanie stabilności drzewa w gruncie oraz elastyczności pnia metodą tensometryczną za pomocą 
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zestawu Dyna Tim. Zbadano również stan wnętrza pnia przy wykorzystaniu tomografu 

sonicznego Arbosonic 3D. Wycięto topolę osikę (Populus tremula L.) z powodu zachwiania statyki 

drzewa na skutek uszkodzenia systemu korzeniowego (jedno z drzew ze ścieżki edukacyjnej 

,,Polskie gatunki drzew i krzewów”). 

Przeprowadzono strzyżenie żywopłotów z roślin iglastych i liściastych (buka) na terenie 

Arboretum, Ogrodów Zmysłów i Rosarium (łącznie 643 m.b.). Na terenie zaplecza zaczęto 

porządkowanie obszaru o powierzchni blisko 1 ha, w tym teren pod nową inwestycję. Dzięki 

dużemu nakładowi pracy wycięto wraz ze zrębkowaniem zbędne samosiewki drzew i krzewów. 

Na potrzeby Index Seminum zebrano nasiona 22 gatunków roślin Wykonano etykiety 

ekspozycyjne dla 920 taksonów. Sporządzono analizę i ocenę potencjalnych terenów pod budowę 

funfgarium. 

Pod koniec 2020 roku została nawiązana dwuletnia współpraca z Botanic Gardens 

Conservation International, której celem jest monitorowanie występowania szkodliwego gatunku 

chrząszcza opiętka jesionowego (Agrilus planipennis Fairmaire,1888) na terenie Europy. 

Uczestnikami projektu są państwa Europy Wschodniej ze względu na fakt rozprzestrzeniania się 

szkodnika z terenów Rosji. Objawy żerowania opiętka jesionowego zaobserwowano już na 

Ukrainie – w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju. Szkodnik ten wyrządził ogromne szkody 

na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych doprowadzając do utraty blisko 100 mln drzew 

z rodzaju Fraxinus. Głównym celem projektu jest monitorowanie jesionów należących do kolekcji 

ogrodów botanicznych w Polsce, które opiera się na dokładnym oglądzie każdego drzewa pod 

kątem niepokojących objawów osłabienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

charakterystyczne objawy występowania opiętka. W tym celu zostały opracowane broszury 

i plakaty informacyjne oraz ankiety pozwalające na dokładne oszacowanie stanu zdrowotności 

jesionów. Opiętek jesionowy jest gatunkiem wpisanym do listy owadów kwarantannowych na 

terenie Polski. 

Członkami projektu jest 11 ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce, a głównym 

krajowym przedstawicielem jest PAN OB.   

Wolontariusze z Discovery TVN sfinansowali zakup 17 szt. domków dla owadów, które 

zainstalowano w Ogrodach Zmysłów i w Arboretum. 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych  

 
Kierownik:     mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz  

Wykonawcy: Małgorzata Żywek 

                          Krystian Sierszyński  

                          Mateusz Mulier  

                          Błażej Nałęcz-Staniszewski  
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                          Grzegorz Milewski 

            mgr inż. Robert Szlązkiewicz  (od 01.04 do 19.11 jako samodzielny pracownik) 

                          Michał Wojnicki (od 02.08 do 30.09) 

                          mgr Michał Krawiec (od 01.04) 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych obejmuje: Kolekcję roślin klimatu ciepłego, która zajmuje 

powierzchnię około 2000 m2, oraz kolekcję bylin, krzewów ozdobnych oraz roślin użytkowych 

i sezonowych. Kolekcja zewnętrzna wraz z terenami trawiastymi i rekreacyjnymi zajmuje 

powierzchnię około 40 000 m2. 

• Prace remontowe-budowlane 

W okresie zimowym wykonano prace naprawcze na terenie obiektów szklarniowych. Widoczną 

część betonowych fundamentów umyto i usunięto pozostałości starej farby, następnie 

uzupełniono ubytki, a całość zagruntowano i pomalowano nadając wnętrzu nowe, estetyczniejsze 

oblicze. Oczyszczono i pomalowano również rury grzewcze. W najstarszej części szklarni 

uzupełniono ubytki szkła i wstawiono szyby w ścianie działowej, podnosząc tym samym izolację 

obiektu. Zakupiono 3 dodatkowe nagrzewnice elektryczne o mocy 9kW w celu zapewnienia 

dodatkowej ochrony kolekcji kamelii japońskich i roślin cytrusowych. Na potrzeby nowych 

dmuchaw zmodernizowano w obiekcie instalację elektryczną. Szyby w większości obiektu zostały 

umyte do wysokości około 2 m. W części wejściowej szklarni (VENLO) usunięto wolierę, 

a zamieszkujące ją ptaki przekazano w ręce profesjonalnego hodowcy. Następnie zamontowano 

ciąg koszów gabionowych będących jednocześnie murkiem oporowym rabaty i ławkami dla 

odwiedzających. W części klimatu tropikalnego oraz suchego przygotowano nowe ścieżki dla 

odwiedzających, pozwalające wejść głębiej w kolekcję i poznanie roślin z bliska. Szczególnie 

docenili to najmłodsi odwiedzający. W części szklarni z kolekcją roślin cytrusowych 

zamontowano ciąg wysokich koszów gabionowych wypełnionych łupkiem szarogłazowym. Kosze 

stanowią przede wszystkim ochronę przed upadkiem do niżej położonej kolekcji drzew 

cytrusowych, ale jednocześnie nadały wnętrzu atrakcyjniejszy i estetyczniejszy wygląd 

nawiązujący do klimatu śródziemnomorskiego We wszystkich częściach szklarni VENLO 

zamontowano nowy system nagłaśniający. 

Przed szklarnią usunięto starą rabatę, odsłonięto fundament szklarni, następnie osuszono 

go, zagruntowano i zabezpieczono folią kubełkową. Zbudowano murek oporowy z bloczków 

betonowych i kostki piaskowca w górnej cześć rabaty, a w dolnej zamontowano długi kosz 

gabionowy wypełniony również kostką z ławkami dla odwiedzających. Kosz stanowi dolne 

oparcie dla rabaty i zapobiega rozmywaniu ziemi na chodnik z podwyższonej rabaty.  Nowe ławki 

były intensywnie wykorzystywane przez odwiedzających w okresie letnim, kiedy kolejka do 
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zwiedzenia oranżerii sięgała często alei głównej. Nowe miejsca siedzące nieco ułatwiły czas 

oczekiwania na wejście.  

W pobliżu szklarni oczyszczono i otwarto ponownie dla odwiedzających starą, klinkierową 

konstrukcję. Usunięto nieatrakcyjny szpaler róż rdzawych (Rosa rubiginosa), odsłaniając tym 

samym miejsce dawnego cieku wodnego. Miejsce zostało oczyszczone, a strumień został 

zmodernizowany i odbudowany. Wkopano zbrojony pojemnik na wodę typu „Mauser” 

o pojemności 1000 l. W strumieniu wykonano 2 stopnie wodne i zamontowano dwa obiegi wody, 

wykorzystując dawną klinkierową konstrukcję z misami przelewowymi. Naprawiono skrzynkę 

elektryczną i wyposażono ją w sterownik, dzięki któremu strumień jest sterowany automatycznie. 

Wykonano również system automatycznie uzupełniający wodę w stworzonym obiegu 

zamkniętym. Strumień został wyłożony łupkiem szarogłazowym, a nad nim wykonano mostek na 

stalowej konstrukcji z deski kompozytowej. Brzegi strumienia obsadzono roślinami w stylu 

śródziemnomorskim z zamiarem dalszej przebudowy tego terenu, na którym obecnie znajduje się 

stara kolekcja róż wymagająca odnowienia. Odnowiono 10 ławek, wymieniając deski lub 

odrestaurowując stare, pomalowano żeliwne konstrukcje i wymieniono śruby.  

Na polu testowym róż A wykonano dalszą część ogrodzenia, montując 33 panele. 

W ostatniej części tego terenu ukończono system doprowadzania wody poprzez wkopanie 

betonowego kręgu i zamontowanie dwóch zaworów.  

W kolekcji roślin bylinowych usunięto ze ścieżek stare podkłady kolejowe, które z uwagi na 

swój stan stanowiły zagrożenie dla odwiedzających. Ścieżki następnie zostały wyremontowane 

i wyłożone postarzaną kostką betonową, z zachowaniem istniejącego układu ciągów 

komunikacyjnych. Łącznie naprawiono 307 m.b. ścieżek o szerokości 1,2 m i 236 m.b. o szerokości 

2,2 m. W strefie wejściowej uzupełniono ubytki w kostce brukowej oraz przygotowano nowe 

powierzchnie związane z uruchomieniem Ogrodu Świateł. Przed budynkiem „L" poszerzono 

również drogę dojazdową.  

W części zaplecza technicznego Ogrodu złożono tunel foliowy, który znacząco ułatwi 

zimowanie i przechowanie roślin, a także stwarza możliwości produkcyjne.  

 

• Prace w kolekcjach roślin 

A) KOLEKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH (TZW. OGRÓD BYLINOWY I CZĘŚĆ REPREZENTACYJNA 

OGRODU) 

Kolekcja róż została odmłodzona poprzez bardzo niskie cięcie, które było niezbędne z uwagi na 

uszkodzenia mrozowe. Przycięto wszystkie róże wielkokwiatowe, rabatowe, miniaturowe 

i okrywowe. Róże pnące ograniczono i prześwietlono, wrażliwsze na mróz odmiany ścięto nad 

jednym z trzech oczek z uwagi na przemarznięcie. Róże historyczne w zdecydowanej większości 

przetrwały okres zimowy bez większych uszkodzeń, zastosowano w tej grupie jedynie cięcie 
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sanitarne i prześwietlające. Kolekcja róż pomarszczonych (Rosa rugosa) została w większości 

przycięta o połowę w celu odmłodzenia krzewów i zmniejszenia ich rozmiarów. W trakcie sezonu 

wegetacyjnego wykonywano wszystkie niezbędne prace, jak usuwanie odrostów podkładek, 

przekwitłych kwiatów, podwiązywanie pędów do podpór oraz przygotowanie krzewów do zimy 

poprzez zabezpieczenie roślin kopczykami z kory i osłonięcie odmian pnących agrowłókniną.  

W kolekcji roślin bylinowych ograniczono się głównie do prac pielęgnacyjnych z uwagi na 

planowaną pod koniec roku naprawę ciągów komunikacyjnych. Rabaty obsadzono roślinami 

jednorocznymi i dwuletnimi z własnej rozsady: Cosmos bipinnatus (w odmianach), Tropaeolum 

majus (w odmianach), Ratibida columnifera, Portulaca grandiflora, Cleome spinosa, Limonium 

sinuatum, Matthiola incana, Celosia sp., Mimulus sp., Zinnia sp., Tagetes sp., Dianthus sp. 

Przygotowano nowe nasadzenia roślin cebulowych wprowadzając następujące gatunki 

i odmiany: 

Gatunek Odmiana Liczba [szt] 

Gladiolus sp.  

‘Nairoby Ruffle' 60 
‘Oscar' 60 

‘Priscilla' 60 
‘Solist' 60 

‘Night Mare' 60 
‘Green Star' 60 
‘Blue Tropic' 60 
‘Dynamite' 60 

‘Dandy' 60 
‘Black Star' 60 

‘Princess Margarett Rose' 60 
‘Cheops' 60 
‘Passos' 60 

‘Olympic Flame' 60 
‘Mighty Joe Frizzle' 60 

‘Zita' 60 
‘Frizzle Butterfly' 60 

Tulipa sp.  

‘Flamenco’ 120 
‘Fringed Black’ 120 

‘Brisbane’ 120 
‘Crystal Star’ 150 

‘Garden Flevor’ 120 
‘Novi Sun’ 150 
‘Gavota’ 150 

’Blushing Lady’ 150 
‘Pink Pride’ 150 

‘Burgundy Lace’ 150 
‘Carrousel’ 150 

‘Golden Apeldorn’ 150 

‘Red Pride’ 150 

‘Boston’  150 

‘Makarska’ 150 
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‘Cranberry Thistle’ 130 

Crocus sp.  

‘Remembrance’ 150 

‘’Firefly’ 100 

‘Jeanne D’Arc’ 100 

‘Grand Maitre’ 150 

‘King of the Striped’ 150 

‘Cream Beauty’ 150 

‘Orange Monarch’ 100 

ŁĄCZNIE                                                          3780 
 

W strefie wejściowej posadzono drzewa, krzewy i byliny (Acer pseudooplatanus 'Leopoldii' i ‘Esk 

Sunset’; Carpinus betulus 'Fastigiata', Syringa meyerii ‘Pallibin’, Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’, 

Salvia nemorosa ‘Deep Blue Field’). Przycięto dolne konary istniejącego szpaleru surmii (Catalpa 

bignonioides). Posadzono 1000 sztuk begoni (Begonia semperflorens) i 400 sztuk bratków (Viola 

×wittrockiana), którymi obsadzono donice na placu przy bramie wejściowej. Na nowo 

obsadzonych rabatach zamontowano system nawadniający.  

Zmieniono nasadzenia przed budynkiem „D”, przenosząc trzmielinę Fortune’a (Euonymus 

fortunei) w inne miejsca Ogrodu, a rabaty obsadzono bardziej różnorodną roślinnością. 

Zlikwidowano starą rabatę z różami, które w wyniku braku regularnego cięcia stały się 

nieatrakcyjne i osiągnęły zbyt duże rozmiary.  

Nową, piętrową rabatę przed szklarnią obsadzono kocimiętką (Nepeta fasseni 'Walker’'s 

Low’), odmianami jeżówki (Echinacea sp.), rudbekii (Rudbeckia sp.), drakwią (Scabiosa maritima 

'Mariposa Blue)', zatrwianem (Limonium sinnuatum) oraz na okres letnio-jesienny cytrusami 

i figowcami.  

Wysiano 93 próby introdukcyjne z indeksów, uzyskując 47 nowe gatunki do wprowadzenia do 

kolekcji bylinowej i 18 gatunków do kolekcji roślin klimatu ciepłego.   

Na całym terenie przez cały rok prowadzono regularne prace ogrodnicze i niezbędne 

zabiegi pielęgnacyjne – koszenie, nawożenie i nawadnianie trawników, pielęgnacja roślin – 

nawadnianie i nawożenie, przycinanie, przesadzanie, ściółkowanie. 

B) KOLEKCJA ROŚLIN KLIMATU CIEPŁEGO (OBIEKTY SZKLARNIOWE) 

Do zbioru roślin klimatu ciepłego wprowadzono 359 gatunków i odmian pozyskanych z zakupu, 

wysiewu nasion, od prywatnych kolekcjonerów lub z wymiany między ogrodami botanicznymi. 

Wymiana roślin miała miejsce podczas delegacji Zespołu Kolekcji Roślin Ozdobnych do Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie 24 sierpnia oraz do Ogrodu Uniwersytetu 

Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 9 września.  

Kolekcję ketmii chińskich (Hibiscus rosa-sinensis) przeniesiono na nowe miejsce, 

zapewniające więcej miejsca do wzrostu. Na ich miejscu przygotowano nową scieżkę z trejażem 
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dla odwiedzających. Wzdłuż ścieżki podniesiono rabaty piaskowcem i przygotowano na nich 

nasadzenia gatunków, które osiągają mniejsze rozmiary, dzięki czemu są lepiej widoczne. 

Z najstarszej części szklarni przeniesiono rośliny na nowe kwatery, przygotowując miejsce na 

nową kolekcję tematyczną – Rajski Ogród. W szklarni klimatu śródziemnomorskiego posadzono 

w gabionach kolekcję ziół, a wycieczkom umożliwiono zejście do niższej części szklarni, do 

kolekcji cytrusów. W przyszłości planowane jest otwarcie kolekcji na stałe z chwilą 

przygotowania bezpiecznej ścieżki pomiędzy drzewami.  

Stworzono nowe miejsce dla kolekcji roślin z rodziny Orchidaceae, przygotowując możliwie 

najkorzystniejsze warunki dla epifitów. Rośliny cytrusowe zgromadzono w jednej szklarni, 

a część z nich posadzono do donic eksponowanych na zewnątrz w okresie letnio-jesiennym.  

W całym obiekcie prowadzono regularne prace i zabiegi ogrodnicze związane z opieką nad 

roślinami i zmianami ekspozycji.  

C) POLE TESTOWE RÓŻ – THE WARSAW ROSE TRIALS  

Kontynuowano prace związane z polem testowym róż. Jest ono podzielone na dwie części na 

terenie Ogrodu – pole testowe A, gdzie trafiają róże niewprowadzone na rynek w chwili ich 

zgłoszenia na konkurs oraz pole testowe B, gdzie sadzone są odmiany będące w obrocie 

handlowym, ale nie dłużej niż 5 lat. Róże w obu częściach poddawane były regularnym zabiegom 

pielęgnacyjnym z wyłączeniem ochrony chemicznej roślin, która wpłynęłaby na poprawną ocenę 

zdrowotności nowych odmian. Pole testowe A zostało powiększone i ogrodzone. W nowej części 

założono trawnik i przygotowano kolejne kwatery testowe.  

W sezonie wiosennym i jesiennym przyjęto łącznie 65 odmian róż w łącznej liczbie 687 

sztuk. Róże zostały zgłoszone do konkursu przez hodowców niemieckich (KOrdes Rosen i Tantau 

Rosen), belgijskich (Viva Roses, Lens Roses) oraz francuskich (Meilland, NIRP, Orard). Róże 

oceniane są trzykrotnie – dwie pierwsze oceny są ocenami wewnętrznymi stałej grupy sędziów 

związanych ze szkółkarstwem, zielenią miejską, mediami, stowarzyszeniami branżowymi oraz 

uczelniami. Trzecia ocena ma charakter oficjalny i odbyła się 18 września w gronie 

międzynarodowym. Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Hodowców 

Róż, partnerem – Związek Szkółkarzy Polskich oraz Zarząd Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy. 

Patronem konkursu jest Światowa Federacja Towarzystw Różanych (World Federation of Rose 

Soscieties). Z trzech ocen wylicza się średnią i na tej podstawie przyznaje nagrody. W 2. 

Międzynarodowym Konkursie Róż przyznano: nagrodę główną ‘Amber Rose’ dla róży 'Feurio' 

KORaplicam ze szkółki Kordes Rosen, 2 nagrody publiczności, 2 nagrody fotografów, 2 specjalne 

nagrody 'Cristal Rose' od Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż, oraz: 8 złotych medali, 10 

srebrnych, 9 brązowych i 6 certyfikatów. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu została 

niemiecka szkółka Kordes Rosen, której róże zdobyły 16 nagród i certyfikatów. Na drugim miejscu 
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znaleźli się: belgijski hodowca Martin Vissers i niemiecka szkółka Rosen Tantau, którym 

przyznano 7 nagród i certyfikatów. W gronie laureatów znaleźli się również: Meilland (Francja) 

i Weeks (USA) – 2 nagrody, Harkness (Wielka Brytania), Lens Roses (Belgia), Andrea Braun 

(Niemcy), Raphael Roses (Nowa Zelandia) – 1 nagroda. Do zadań osoby odpowiedzialnej za 

organizację konkursu należą oprócz pracy w terenie: kontaktowanie się ze szkółkami 

i hodowcami, przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych, regularne prowadzenie strony 

internetowej i fan page’a na Facebooku konkursu oraz kontakt z przedstawicielami World 

Federation of Rose Societies, aby konkurs był przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Federacji, 

która monitoruje pola testowe i sposób ekspozycji oraz oceny róż. Konkurs organizowany w PAN 

OB jest wymieniony na stronie Federacji oraz w wydawanym przez WFRS periodyku. Na 

tegorocznym konkursie obecni byli: hrabina Henrianne de Briey – prezydent World Federation of 

Rose Societies, Marga Verwer odpowiedzialna za międzynarodowe konkursy różane z ramienia 

Federacji, przedstawiciele belgijskiego konkursu w Le Roleux oraz czeskiego w Hradec Kralove, 

hodowcy z Niemiec, Belgii, Holandii i Polski, osoby związane z krajowymi towarzystwami 

i społecznościami różanymi, przedstawiciele Związku Szkółkarzy Polskich, liczne grono Zarządu 

Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż. 

Obecne były również osoby związane z wydawnictwami branżowymi zarówno specjalistycznymi, 

jak i amatorskimi oraz środowisko naukowe oraz studenci. 

Tegoroczny konkurs spotkał się z dużym uznaniem środowiska różanego, recenzje pojawiły 

się w biuletynie WFRS oraz w periodykach Towarzystw Różanych. Organizatorzy otrzymali 

gratulacje i podziękowania od zarządu Federacji za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia. 

D) WYJAZDY I DELEGACJE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU KOLEKCJI ROŚLIN OZDOBNYCH 

• 24.08 – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie; 

• 03.09 – Międzynarodowa wystawa ogrodnicza „Zieleń to Życie”; 

• 09.09 – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  

Kierownik:                 mgr inż. Konrad Woliński  

Wykonawcy:                  mgr inż. Maciej Niedzielski 

mgr inż. Małgorzata Paśnik  

                                                          mgr inż. Anna Zaremba (urlop wychowawczy) 

                                                          Aldona Czerwińska 

Ewa Napiórkowska (od 01.02) 

                                                          Ryszard Rawski  
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• Kolekcja roślin warzywnych 

W kolekcji roślin warzywnych znajduje się 240 taksonów warzyw oraz 30 taksonów kwiatów 

jadalnych i ozdobnych, m.in. Tagates – aksamitka, Centaurea cyanus – chaber bławatek, 

Tropaeolum – nasturcja, Begonia ×semperflorens – begonia stale kwitnąca, Calandula officinalis, 

lekarski nagietek, Borago officinalis – ogórecznik itp.) 

Produkcja rozsady rozpoczęła się w połowie marca poprzez wysiew pierwszych nasion 

w szklarni: okra, karczochy, rośliny kapustne (kapusty białe, włoskie, jarmuż, kalafiory, brokuły, 

selery oraz pory). W kwietniu trwał wysiew pozostałych nasion na rozsadę: dynie olbrzymie, 

piżmowe, bezłuskowe, makaronowe, arbuzy, dynie ozdobne, tykwy, pomidory, bakłażany, ogórki, 

papryki i in. Prace w kolekcji rozpoczęły się w kwietniu od wyznaczenia rabat zgodnych 

z projektem. Na przełomie kwietnia i maja miały miejsce pierwsze wysiewy do gruntu: marchew, 

burak, rzodkiewki, groch oraz wysadzanie rozsady kapust, porów, selerów, jarmużu i in. Po 

ostatnich przymrozkach (po 15 maja) odbyły się statnie wysiewy nasion do gruntu: fasoli tycznej, 

karłowe, szparagowe, bobu, soi oraz ciecierzycy. W tym samym okresie rozpoczęto wysadzanie 

rozsady wrażliwej na niskie temperatury (roślin dyń, pomidorów, papryk itp.). Po posadzeniu 

i wysianiu nasion wykonywano prace pielęgnacyjne (odchwaszczanie, podlewanie, ochrona 

roślin) oraz zebrano nasiona do wysiewu w następnym sezonie. 

Ciekawe warzywa w kolekcji:  

• Abelmoschus esculentus ‘Burgundy’ – piżmian jadalny (okra) o owocach czerwonych;  

• Beta vulgaris:  

o ‘Śnieżna Kula’  

o ‘Czerwona Kula 2’ 

o ‘Tonda di Chioggia’ 

o ‘Burpees Golden’ 

• Brassica juncea var. Integrifolia Musztardowiec: 

o ‘Red Frills’ 

o ‘Green Fire’ 

• Cucumis melo, Queen Anne's Pocket Melon’; 

• Daucus carota: ‘Purple Haze’ 

• Glycine max ‘Black Jet’ 

• Melothria scabra 

• Raphanus sativum 

Zainteresowaniem cieszyły się fasole tyczne ze względu na barwę kwiatów, kształt i barwę 

strąków i barwę nasion. Ciekawostką dla zwiedzających i mediów okazał się ryż, który w Ogrodzie 

był uprawiany po raz pierwszy. Nasiona wysiane zostały w szklarni po skiełkowaniu, natomiast 
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rozsada została posadzona ok. 20 maja do przygotowanych na polu palet wyłożonych folią, 20-cm 

warstwie ziemi i zalana wodą. Udało się uzyskać kwitnący ryż i niewielką ilość nasion do wysiewu 

w przyszłym roku. Prace w kolekcji warzyw zakończyły się w listopadzie. 

• Kolekcja pomologiczna  

Kolekcja pomologiczna liczyła 1063 taksonów, w tym 293 w części ekspozycyjnej i 535 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 5050 m². 

W 2021 roku przybyło 7, a ubyło 26 taksonów. W kolekcji ekspozycyjnej dosadzono bardzo 

ciekawą odmianę morwy białej (Morus alba L.) ‘Eldorado’, która wydaje bardzo duże owoce 

koloru białego. W kolekcji i w szkółce wykonano zabiegi pielęgnacyjne, takie jak cięcie 

prześwietlające i formujące, nawożenie, odchwaszczanie, podlewanie, przywiązywanie pędów do 

podpór, zabezpieczenie przed mrozem i zającami. Wczesną zimą pomalowano pnie wapnem 

w jabłoniach. 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.  

• Kolekcja roślin leczniczych i przyprawowych  

W 2021 roku wprowadzono do kolekcji nowe gatunki – obecnie w spisie znajduje się 325 

taksonów. Więcej uwagi poświęcono roślinom leczniczym medycyny azjatyckiej, które odgrywają 

znaczącą rolę w fitoterapii. Odwiedzający przede wszystkim podziwiali okazałe Ricinus communis 

L. ‘Carmencita Bright Red ‘, Ricinus communis L.’ New Zealand purple’ oraz popularne w medycynie 

bliskowschodniej owoce Trichosanthes kirylovii. 

Pod koniec marca w szklarni wysiano nowe gatunki, które w połowie maja wysadzono 

w przygotowane miejsce w kolekcji. Większość nasion sprowadzono przez Index Seminum, 

pozostałe pozyskano z roślin rosnących w kolekcji. Najbardziej interesujące to Cnicus benedictus, 

Silybum marianum L. Gaerth., Calendula arvensis L, Perilla frutescens L. Achillea collina (Becker ex 

Rchb.f.) Heimerl, Zea mays L. Strawberii Corn, Amaranthus caudatus fo viridis „Grunschwanz’’, 

Amaranthus tricolor L. 

Prace na terenie kolekcji rozpoczęto w kwietniu. Zdjęto osłony zabezpieczające rośliny 

przed mrozami. Na początku maja rozpoczęto wysiewy nasion bezpośrednio do gruntu. W ciągu 

całego sezonu wykonywano takie prace jak: nawożenie, pielenie, ochrona roślin przed chorobami 

i szkodnikami. W październiku rozpoczęto wykopywanie i przenoszenie roślin na nowe miejsce.  

Zespół Kolekcji Flory Polski 

Kierownik:            dr inż. Anna Rucińska 
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Wykonawcy:            mgr inż. Jolanta Podlasiak (kurator) 

mgr inż. Maciej Niemczyk (opiekun merytoryczny ekspozycji chwastów 

polnych) 

                                        dr Magdalena Bederska-Błaszczyk 

                                         tech. ogrodnik Anna Gasek 

                                         Hanna Ranc 

            Michał Dreher 

Do zadań Zespołu Kolekcji Flory Polski należy utrzymywanie udokumentowanej kolekcji żywych 

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

w warunkach ex situ różnorodności rodzimej flory.  

Kolekcja flory Polski zajmuje powierzchnię około 25 000 m2 i podzielona jest na części 

odpowiadające wymaganiom siedliskowym eksponowanych gatunków. Obejmuje ona te 

naturalnie występujące w Polsce oraz antropofity zadomowione we florze Polski. W 2021 roku 

w kolekcji utrzymywano 752 gatunki roślin. 

Istotnym kryterium określania składu gatunkowego Kolekcji jest status zagrożenia 

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

przede wszystkim gatunki o zagrożonych pulach genowych i świadczących o unikatowym 

charakterze danej flory na tle innych. Obecnie w kolekcji zabezpiecza się 242 gatunków roślin 

o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Gatunków podlegających ochronie prawnej jest 

182. Podstawą do określenia statusu zagrożenia danego gatunku są regionalne i krajowe 

czerwone listy, czerwone księgi publikowane od 1992 roku oraz Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz. U. z dnia 16 

października 2014 r., pozycja 1409.  

W 2021 roku do Kolekcji flory Polski wprowadzono 82 nowe gatunki roślin, w tym 30 

zagrożonych na stanowiskach naturalnych oraz 16 gatunków objętych całkowitą ochroną prawną. 

Materiał roślinny pochodził z różnych źródeł. Większość gatunków pochodziła z nasion 

zebranych na stanowiskach naturalnych przez Zespół KFP, jako efekt ekspedycji terenowych, lub 

został przekazany przez pracowników banku nasion jako efekt oceny żywotności nasion. W ten 

sposób wprowadzono 24 gatunki z podjętych 31 prób introdukcyjnych podkiełkowanych nasion. 

Niesprzyjające warunki pogodowe, kradzieże oraz inne zdarzenia spowodowały uszczuplenie 

kolekcji o 33 gatunki. 

Od stycznia do grudnia prowadzono w Kolekcji prace ogrodnicze i pielęgnacyjne. 

W obrębie pasa kosodrzewiny, sprowadzonej do Ogrodu w 1974 r. z TPN, prowadzono 

kontynuację cięcia zdrowotnego oraz wycinkę podrostu (malin, jeżyn, bzów, jarzębin, dławiszy, 

cisów i pokrzyw). W obrębie drzewostanu przeprowadzono cięcia sanitarne pojedynczych, 
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wiekowych dębów oraz wycinkę uschniętych egzemplarzy sosny limby z „lasku limbowego”. Dla 

zachowania obiegu materii organicznej w poszczególnych partiach Kolekcji i na zapleczu 

technicznym postawiono nowe kompostowniki i wykorzystano biomasę kompostową z ubiegłych 

do wzbogacenia podłoża. Ponadto nawożono organicznie populację krokusów, szachownicy 

i wybranych gatunków bylin oraz wapnowano powierzchnię reprezentującą kolekcje roślinności 

związanej z murawami kserotermicznymi. Przygotowano teren pod nowe stanowiska obuwika 

pospolitego, dzwonecznika wonnego, śnieżycy wiosennej, pajęcznicy liliowatej, ostnicy Jana oraz 

ostnicy włosowatej. Dla nowo wprowadzonych gatunków optymalizowano warunki kiełkowania 

nasion i uprawy roślin. Tym samym przygotowywano odpowiednie podłoża do pikowania 

i przesadzania roślin, pikowano materiał roślinny, w tym również rozmnożony metodą in vitro 

zanokcicy ciemnej i zanokcicy klinowatej, które otrzymano z Zespołu Biotechnologii 

Konserwatorskiej. Prowadzono także jesienne wysiewy nasion 218 gatunków, które pozyskano 

w ramach Index Seminum oraz ze zbiorów własnych. Również na potrzeby Index Seminum oraz 

potrzeby własne Kolekcji dokonano zbioru nasion z 120 gatunków, w tym 73 na terenie Kolekcji.  

W Kolekcji roślin górskich posadzono okazy 49 gatunków roślin, łącznie reprezentowane 

przez 1584 różne genotypy, w tym m. in. Blechnum spicant (L.) Roth 

Bupleurum falcatum L., Campanula barbata L., Campanula glomerata L., Campanula rapunculoides 

L., Melandrium rubrum (Weigel) Garcke, Minuartia kitaibelii (Nyman) Pawł., Myosotis alpestris F. 

W. Schmidt, Onopordum acanthium L. Na terenach eksponujących gatunki otwartych 

i nasłonecznionych przestrzeni posadzono około 2200 okazów 88 gatunków. W okolicy źródliska 

wprowadzono około 150 roślin 13 nowych gatunków. W inspektach utrzymuje się obecnie 27 

nowych gatunków. Ponadto w stawach umieszczono takie gatunki, jak Nymphoides peltata (S. G. 

Gmel.) Kuntze, Salvinia natans (L.) All., Stratiotes aloides L., Wolfia arrhiza (L.) Horkelex Wimm. 

Przeprowadzono coroczne obserwacje terminów kwitnienia dla ponad 350 gatunków roślin, 

z czego 6 gatunków powtórzyło kwitnienie w ciągu roku. 

Inne prace: 

•  weryfikacja i określenie przynależności gatunkowej 15 taksonów otrzymanych z innych 

ogrodów botanicznych lub spontanicznie pojawiających się po raz pierwszy w PAN OB; 

• wytypowanie i pomoc przy zbiorze materiału roślinnego do barcodingu DNA gatunków 

roślin z Kolekcji flory Polski; 

• organizowanie pracy i sprawowanie opieki nad uczniami z Technikum Architektury 

Krajobrazu z Piaseczna oraz stażystką wydziału Biologii i Rolnictwa SGGW w Warszawie; 

• zapoznanie i wybór nasion określonych gatunków z list Index Seminum – nasiona 

zamówiono z 26 placówek; 

• przygotowanie do wydruku etykiet informacyjno-ostrzegawczych; 

• prowadzenie dokumentacji fotograficznej i uzupełnianie bazy danych. 
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Prowadzono również prace związane z pielęgnacją fragmentu Kolekcji flory Polski prezentującą 

wymierające i rzadkie gatunki chwastów polnych. Prace te polegały głównie na okresowym 

pieleniu tej ekspozycji mającym na celu odsłonięcie gleby i przerzedzenie łanu, co jest niezwykle 

istotne dla mało konkurencyjnych gatunków wymierających chwastów. Usuwane były dość 

ekspansywne gatunki, takie jak Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, 

Solidago sp., Taraxacum sp. oraz mchy. W roku 2021 ekspozycja prezentowała 31 gatunków. 

Dosadzono m.in. takie gatunki, jak Caucalis platycarpos, Conringia orientalis, Aphanes arvensis 

i Vaccaria hispanica. Poza tym prezentowane były gatunki obecne w ekspozycji w poprzednich 

latach, takie jak m.in. Scandix pecten-veneris, Ajuga chamaepitys czy Kickxia spuria. Warto również 

zwrócić uwagę na spontaniczne pojawienie się w ekspozycji Chaenorhinum minus.  

ZADANIE K2 Utrzymanie kriogenicznego banku nasion  

Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   mgr inż. Maciej Niemczyk  

mgr Adam Kapler (do 31.03) 

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 funkcjonuje Bank Nasion Gatunków Rzadkich i Chronionych 

Flory Polski, którego zadaniem jest zbiór i długoterminowe przechowywanie plazmy zarodkowej 

(germplasm), materiału genetycznego, tworzącego fizyczną podstawę dziedziczenia 

w następujących po sobie pokoleniach. Jest to pierwszy i jeden z największych kriogenicznych 

banków nasion w Europie. Dla zabezpieczenia materiału genetycznego danej populacji ze 

stanowisk naturalnych zbierane są nasiona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin 

naczyniowych, po czym trwale zabezpieczane w parach ciekłego azotu. Tak zabezpieczony 

materiał posiada charakter wyjściowy w programach restytucji danego gatunku na stanowiska 

naturalne. 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. Bellidiastrum michelii) ze stanowisk 

naturalnych do kriobanku. Zespół realizował projekt POiIŚ2-14-2020 pn. „FlorIntegral 
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zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na 

terenie Polski”, dzięki czemu wzbogacono zasoby banku nasion o gatunki ujęte w projekcie. 

W roku 2021 zabezpieczono w banku nasion łącznie 50 próbek nasion, 28 gatunków 

pozyskanych ze stanowisk naturalnych. 24 próbki zabezpieczono w ramach projektu 

„FlorIntegral zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski”. Wśród nich były nasiona tak cennych gatunków, jak: Tozzia 

carpatica (kategoria NT), Linaria odora (EN) i Aconitum firmum subsp. moravicum (VU). Kolejne 

26 próbek zabezpieczono w ramach działalności statutowej banku. Były wśród nich gatunki 

o nieco mniejszym znaczeniu konserwatorskim, ale niezwykle ważne z punktu widzenia 

regionalnego, takie jak np. Centaurium erythraea, Bromus secalinus i Cortusa matthioli (NT). 

Aktualnie zasoby banku nasion wynoszą 844 próbki 252 gatunków.     

Rozpoczęto również prace nad utworzeniem w PAN OB banku nasion flory Azji Środkowej. 

Pozyskanych zostało ponad 120 próbek nasion ok. 90 gatunków ze stanowisk naturalnych. 

Zostały one oczyszczone, wysuszone i aktualnie trwa ocena ich żywotności połączona 

z optymalizacją metody kiełkowania każdego gatunku. Rozpoczęto również ocenę tolerancji 

próbek nasion na mrożenie w ciekłym azocie. Wśród testowanych gatunków są m.in. Stipa 

margelanica, Scutellaria iskanderi, Fraxinus raibocarpa, Fritillaria eduardii i Dictamnus 

angustifolius. 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.  

INDEX SEMINUM 
 
Osoba odpowiedzialna:  mgr inż. Konrad Woliński 

W sezonie 2020/21 Index Seminum PAN OB oferował nasiona 368 taksonów roślin. 268 pozycji 

z tej sumy pochodziło z kolekcji ogrodowych, zaś 73 zebranych było poza nimi. Bank nasion 

wytypował 27 genotypów z rodzaju Secale, które oferowano na tych samych warunkach, co 

w przypadku gatunków dzikich. Zbiorem nasion dla tej edycji IS zajmowali się: Aldona 

Czerwińska, Michał Dreher, Anna Gasek, Małgorzata Górecka, Adam Kapler, Agnieszka Kościelak, 

Marta Monder, Maciej Niemczyk, Jolanta Podlasiak, Magdalena Świąder, Konrad Woliński 

i Małgorzata Zwierzyńska. 

Do 9 listopada, ostatniego dnia przed ogłoszeniem nowej edycji IS, wysłano 533 próbki 

w ramach 54 przesyłek formatu listowego. Największą grupę destynacji stanowiła spośród nich 

Europa (41 przesyłek). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty krajowe (8). Pojedyncze 

wysyłki odnotowano także dla Azji (Korea Płd., Rosja – Władywostok, Azerbejdżan). 
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Przygotowano także dwie przesyłki do Ameryki Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone). 

Z podsumowywanej edycji Index Seminum skorzystały dwie osoby prywatne z Polski i Słowacji. 

W opisywanym okresie Ogród otrzymał 89 ofert wymiany nasion od innych instytucji. W 73 

przypadkach były to zestawienia europejskie, w 9 – polskie, 5 pochodziło z Azji (Tajwan, Korea 

Płd., Japonia, azjatycka część Rosji – Władywostok, Irkuck) oraz 2 zestawienia z Ameryki 

Północnej (Kanada, USA). Z tej puli dokonano 83 zamówień na łączną sumę 1361 próbek. 6 

indeksów nie spotkało się z zainteresowaniem kuratorów. Do dnia przygotowania sprawozdania 

Ogród otrzymał 1186 próbek.  

PROJEKTY BADAWCZE I KONSERWATORSKIE 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

1. 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:  dr Małgorzata Grzyb 

Opiekun naukowy  prof. dr hab. Anna Mikuła 

Wykonawcy:    dr Małgorzata Grzyb 

dr Justyna Wróbel-Marek (IBBiOŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

Okres realizacji:   05.10.2018 – 04.06.2021 

Budżet projektu: 140 000 (kwota wykorzystana: 139 712,64) 

Celem projektu było określenie, czy różnicowanie komórek w procesie somatycznej 

embriogenezy (SE) jest związane ze zmianami w komunikacji międzykomórkowej (symplastowej 

i apoplastowej). Badania prowadzono w oparciu o paproć drzewiastą Cyathea delgadii, jedną 

z niewielu roślin, dla których SE może być indukowana bez egzogennie podawanych regulatorów 

wzrostu, wprost z komórek eksplantatów inicjalnych.  

W 2021 roku przeanalizowano zmiany jakościowe składników budujących ściany 

komórkowe eksplantatów międzywęzłowych, na których powstają zarodki wielokomórkowego 

pochodzenia.  Próbki wyizolowane z donorowej rośliny (eksplantaty inicjalne), a także pobierane 

co dwa dni kultury indukującej SE utrwalono w 4% paraformaldehydzie, odwodniono w szeregu 

alkoholowym i zatopiono w żywicy BMM. Przekroje o grubości 2 μm inkubowano 

z przeciwciałami monoklonalnymi reagującymi ze składnikami ściany komórkowej, takimi jak 

białka arabinogalaktanowe (JIM8, JIM13 i LM2), pektyny (JIM5, JIM7), ekstensyny (JIM11, JIM12) 

i kaloza (przeciwciało reagujące z 1→3-β-glukanem). Wizualizację przeprowadzono z użyciem 

mikroskopii fluorescencyjnej. Wykazano, że embriogeniczna tranzycja u C. delgadii jest 

poprzedzona przebudową ścian komórkowych eksplantatów inicjalnych. Największe różnice 
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w rozmieszczeniu badanych epitopów zaobserwowano pomiędzy ścianami komórkowymi 

epidermy a tymi zlokalizowanymi w pozostałych warstwach eksplantatu. Ponadto, silniejszą 

fluorescencję badanych przeciwciał, głównie reagujących z białkami arabinogalaktanowymi 

i kalozą, obserwowano w obrębie zarodków somatycznych niż w innych częściach eksplantatu. 

Nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy SE wielokomórkowego pochodzenia a tą 

indukowaną z pojedynczych komórek (analizowano w 2020 roku).  

Postawiony w projekcie cel został zrealizowany. Wykazano bowiem, że różnicowanie 

komórek w procesie somatycznej embriogenezy jest związane zarówno ze zmianami 

w transporcie symplastowym jak i modyfikacją składu ściany komórkowej. Potwierdzono tym 

samym, że komunikacja międzykomórkowa jest kluczowa zarówno w inicjowaniu podziałów 

embriogenicznych, jak i we wczesnym rozwoju somatycznego zarodka. Grant został zrealizowany 

zgodnie z założeniami. Uzyskano interesujące dla środowiska naukowego wyniki, które zostały 

opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: „Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture” (IF2019 - 2,196) oraz „Plant and Cell Physiology” (IF2020 – 4,062). Kolejna praca, która 

zostanie wysłana do redakcji renomowanych czasopismach z dziedziny „plant science” (tj. Planta, 

Frontiers in Plant Science, Plant Science) jest w przygotowaniu. 

 

2. 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:   prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Wykonawcy:    dr inż. Anna Rucińska  

dr inż. Marcin Olszak     

    dr Iwona Dembicz 

Okres realizacji:   2018 – 2021 (przedłużony do: styczeń 2022_) 

Budżet projektu:  1 059 507 PLN  

Głównym osiągnięciem projektu jest stwierdzenie różnicy w liczbie roślin naczyniowych 

tworzących bogatogatunkowe traworośla widocznych nad ziemią a wszystkich rosnących 

w standardowym płacie roślinności. Różnica ta to ok. 25% w zależności od typu łąki. Taki 

wynik pokazuje jaki jest błąd wszystkich opisów klasyfikacyjnych, ekologicznych 

i agronomicznych traworośli strefy umiarkowanej.  

Ważnym osiągnięciem jest również pokazanie, na ile ważne w badaniach porównawczych 

bogactwa gatunkowego jest utrzymanie spójności metodycznej. Badania przy 

zastosowaniu po raz pierwszy na świecie tej samy metody metabarkodingu do oceny 
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składu gatunkowego tych samych powierzchni nad i pod powierzchnią ziemi pokazało 

różnicę ok. 25% gdy tymczasem te same płaty porównywane metodą standardową nad 

powierzchnią ziemi wykazały znacznie większą różnicę, do 66%. Tym samym 

zweryfikowano istotnie dotychczasowe doniesienia w temacie różnic bogactwa 

gatunkowego nad- i pod ziemią i pokazano, że nie różnica nie wynosi 100-400%.  

Dodatkowo wykazaliśmy, że wzrost żyzności siedliska wpływa negatywnie na różnicę 

pomiędzy nadziemną i podziemną częścią zbiorowisk roślinnych środkowoeuropejskich 

traworośli.  

Ciekawym odkryciem jest także pokazanie, że zwiększenie intensywności użytkowania 

łąk jest istotne jedynie dla części nadziemnej zbiorowiska. Pod ziemią kompozycja 

traworośli pozostaje taka sama bez względu na intensywność użytkowania (koszenie, 

zrywanie, deptanie).  

Z metodycznego punktu widzenia istotne było także ustalenie, jakie czynniki 

środowiskowe (EC, T, wilgotność gleby, pH) i jakie gatunki, powodują niską efektywność 

ekstrakcji eDNA z prób środowiskowych. Bardzo ważna okazała się również 

optymalizacja metody izolacji wysokocząsteczkowego całkowitego DNA ze stosunkowo 

dużej masy wysuszonej próby środowiskowej, zarówno z podziemnej (glebowej), jak 

i nadziemnej części zbiorowisk, co gwarantuje reprezentatywność takich prób i daje 

możliwość rzetelnego zestawienia rzeczywistego składu gatunkowego tej samej 

analizowanej powierzchni. 

Ważnym osiągnięciem było uzyskanie danych dotyczących liczby jednostek 

taksonomicznych wchodzących w skład poszczególnych typów traworośli, pochodzących 

aż z pięciu regionów genomowych – czterech chloroplastowych i jednego jądrowego. Ze 

względu na różną długość amplikonów (od 150 pz do około 700 pz) konieczne było 

zastosowanie dwutorowej analizy bioinformatycznej. Jedna z nich bazuje na 

sprawdzonych dla metabarkodingu tokach analitycznych, opartych na algorytmach 

zawartych w QIMME2 i ASV, lecz ograniczonych do zastosowania dla amplikonów 

o długości do 500 pz i możliwej do zastosowania dla regionów ITS, trnL-trnF oraz trnH-

psbA. Druga, oparta na algorytmach KRAKEN pozwala na rozszerzenie zakresu badanych 

fragmentów do około 800 pz, zatem umożliwiła uzyskanie wyników ze wszystkich 

analizowanych regionów (w tym również dla rbcL i psbI-psbK). Takie zestawienie 

pozwoliło na określenie przydatności poszczególnych regionów barkodowych dla oceny 

składu gatunkowego badanych prób. Z danych tych wynika, że najbardziej informatywne 
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pod tym względem są regiony ITS oraz trnL-trnF.  

W trakcie badań sprawdziliśmy także wpływ intensywności użytkowania i pory roku 

w trzech typach traworośli na liczbę zarodników, bogactwo oraz skład gatunkowy 

grzybów mikoryzowych. Uzyskane wyniki sugerują, że kolonizacja roślin oraz 

zróżnicowanie grzybów mikoryzowych w glebach badanych użytków zielonych są 

odporne na intensywność koszenia. Jednak większość analizowanych parametrów 

grzybowych była zróżnicowana w zależności od typu użytków zielonych i/lub pory roku.  

Obecnie (rok 2022) przygotowywana jest publikacja dotycząca analizy kilku regionów 

DNA (trnL-trnF, trnH-psbA-, ITS) w kontekście spójności klasyfikacji typów roślinności 

na podstawie danych uzyskanych metodami standardowymi (obserwacja oczna) i za 

pomocą metabarcoding. Ustalono, że wszystkie regiony dobrze klasyfikują roślinność na 

podstawowym poziomie trzech głównych typów, jednak w podziale szczegółowym 

najlepsze wyniki daje region ITS. Ponadto opracowywane są manuskrypty dotyczące 

efektywności zastosowanej metodyki dla oceny kompozycji bogatych gatunkowo 

zbiorowisk roślinnych.  

Najważniejsze prace:  

− Looking for Hidden Enemies of Metabarcoding: Species Composition, Habitat and 

Management Can Strongly Influence DNA Extraction while Examining Grassland 

Communities w Biomolecules;  

− Is it possible to understand a book missing a quarter of the letters? Unveiling the 

belowground species richness of grasslands. w Agriculture, Ecosystems and 

Environment.  

− Fungal root colonization and arbuscular mycorrhizal fungi diversity in soils of 

grasslands with different mowing intensities w Applied Soil Ecology.  

II. Zadania realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin 
ogrodniczych. Zadanie 1.2 „Zachowanie ex situ zasobów genowych ogrodniczych 
roślin użytkowych”   

„Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta”  

Umowa nr: 6/DC 1.2 – PAN OB-CZRB/KCRZG/2021 

Podwykonawca: PAN OB 

Koordynator:    mgr inż. Maciej Niedzielski 
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Wykonawcy: mgr inż. Maciej Niedzielski; dr Wiesław Podyma;  

mgr Małgorzata Paśnik; mgr inż. Konrad Woliński; Małgorzata 

Zwierzyńska 

Okres realizacji: 01.01 – 20.11 

Budżet projektu:   kwota planowana: 83 400,00 zł 

kwota wykonana: 82 602,68 zł 

Cel pracy: 

Opisywana usługa badawcza realizowana była w ramach usługi badawczo-doświadczalnej 

realizowanej z Obszaru 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin rolniczych, dotacji 

celowej MRiRW w 2021 roku jako kontynuacja Programu Wieloletniego MRiRW. Celem było 

prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta (Secale ssp.) poprzez: 

-   gromadzenie wartościowych obiektów kolekcyjnych,  

- charakterystykę i ocenę zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikacja 

botaniczna, charakterystyka morfologiczna, ocena cech użytkowych, tj. rolniczych 

i technologicznych, wstępne wytypowanie potencjalnych duplikatów do weryfikacji pod kątem 

ich usunięcia z kolekcji. 

- opracowanie oraz wprowadzanie danych paszportowych i waloryzacyjnych oraz dokumentacji 

fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych dotyczących obiektów z kolekcji roślinnych 

zasobów genowych bezpośrednio do centralnej bazy danych EGISET, tj. 

• wprowadzanie danych paszportowych obiektów, które nie zostały dotychczas 

wprowadzone; 

• dokonanie weryfikacji istniejących danych paszportowych, a w szczególności: 

− identyfikacji botanicznej (dla obiektów określonych jedynie nazwą 

rodzajową), 

− określenia praw osób trzecich,  

− podania statusu biologicznego (np. odmiana hodowlana, linia hodowlana), 

- regeneracja i rozmnażanie nasion obiektów kolekcyjnych, 

- przekazanie nasion obiektów pozyskanych, rozmnażanych i regenerowanych do 

długoterminowej przechowalni nasion do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, 

IHAR-PIB, 

- udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi 

umowami, standardami i obowiązującymi procedurami w ramach obszaru (zgodnie 

z zapotrzebowaniem odbiorców), 

-   przygotowanie podsumowania stanu liczbowego dla każdej z kolekcji, 

-  materiał. 

W roku bieżącym materiał badawczy stanowiły populacje nasion żyta: 
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• ozimego, 40 obiektów przesłanych z przechowalni długoterminowej KCRZG 

w celu reprodukcji i waloryzacji zgodnie z przyjętym standardowym zestawem 

cech morfologicznych i fenologicznych. W tym w sezonie 2020/21 dodatkowo 4 

obiekty reprodukowane w wysiano powtórnie, nie uzyskano odpowiedniej, tj. 

4000 szt., minimalnej liczby nasion;  

• jarego, 25 obiektów przysłane w 2021.  

Kolejna grupa próbek materiałów ozimych z przechowalni długoterminowej IHAR, obiektów, 

została wysiana do reprodukcji i oceny w sezonie 2021/22 

Metody: 

Na poletkach o powierzchni 1,5 m2 wysiewano ręcznie po co najmniej 350 nasion w rozstawie 2,5 

x 15 cm. Próbki nasion form ozimych wysiano jesienią 2020 roku, natomiast formy jare wiosną 

2021. W odniesieniu do form ozimych i jarych reprodukowanych i/lub rozmnażanych w sezonie 

wegetacyjnym 2020/21 wykonane zostały obserwacje i pomiary następujących cech 

morfologicznych i użytkowych: wschody roślin (skala 9-punktowa); przezimowanie roślin (skala 

9-punktowa). Data kwitnienia, data dojrzałości woskowej. Na podstawie tych dat wyznaczono 

długość faz fenologicznych, długość okresu nalewania ziarniaków i długość okresu wegetacji. 

Średnia wysokość roślin (dla 20 roślin na poletku), długość kłosa (dla 15 kłosów na poletku), 

średnią liczbę ziaren w kłosie oraz MTZ. Po zbiorze i wstępnym oczyszczeniu oznaczono zdolność 

kiełkowania obiektów. Do czasu wysyłki do przechowalni IHAR próbki przechowywano 

w komorze w temperaturze 18oC i wilgotności względnej 25%. 

Wyniki: 

Spośród 69 reprodukowanych populacji żyta zarówno ozimych, jak i jarych dla 44 uzyskano 

próbki o wielkości uzgodnionej z osobą odpowiedzialną za przechowalnie długoterminową 

KCRZG IHAR. Nasiona te zostaną przekazane do przechowalni po końcowym dosuszeniu 

i oczyszczeniu. Żywotność (zdolność kiełkowania) zreprodukowanych próbek jest wysoka i nie 

niższa niż 97%. 

„Prowadzenie kolekcji jabłoni i utrzymanie w kriobanku gatunków roślin sadowniczych”  

Umowa nr:                                6/1.2/2021 zadanie celowe MRiRW zad. 1.2 

Podwykonawca:                      PAN OB 

Koordynator:    mgr inż. Maciej Niedzielski 

Wykonawcy: mgr inż. Maciej Niedzielski; 

mgr inż. Konrad Woliński; Ryszard Rawski 

Okres realizacji: 01.01 – 31.10 

Budżet projektu:   kwota planowana: 135 122,00 zł  
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kwota wykonana: 133 441,27 zł  

KOLEKCJA HISTORYCZNYCH ODMIAN JABŁONI: 

Ochrona zasobów genowych historycznych odmian jabłoni w PAN OB jest prowadzona od 1987 

roku. W chwili obecnej kolekcja stała zajmuje 4 kwatery o łącznej powierzchni 1,42 ha oraz liczy 

535 obiektów zazwyczaj w dwóch egzemplarzach. Ze względu na coraz większą liczbę obiektów 

zgromadzonych w kolekcji PAN OB 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. 

Jedna z najstarszych kwater jest prowadzona w formie dawnego sadu przydomowego, czyli 

drzewa rosną na silnie rosnących podkładkach i posadzone są w dużych rozstawach. Obiekty 

z drugiej najstarszej kwatery już zostały przeniesione na nowe podkładki i nowy teren 

(z podporami betonowymi).   

Oprócz licznej kolekcji stałej PAN OB posiada kolekcję roboczą składającą się z dwóch 

szkółek o łącznej liczbie obiektów 552. Obiekty 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 2021 był sprzyjający pod względem weryfikacji i oznaczania 

odmian. Większość odmian kwitła i owocowała zadawalająco, co umożliwiło wykonanie dość 

obszernej dokumentacji fotograficznej zarówno kwiatów jak i owoców. 

W celu popularyzacji historycznych odmian jabłoni zorganizowano Dzień Jabłoni, podczas 

którego wygłoszono 3 prezentacje, zorganizowano wycieczkę do kolekcji ekspozycyjnej oraz 

zaprezentowano owoce około 70 odmian jabłoni wraz z możliwością konsumpcji.  

W roku sprawozdawczym odbyły się dwie wyprawy terenowe. Tak jak w ubiegłym roku 

jedna, w dniach 16-20 sierpnia, ekspedycja odbyła się do miejscowości Skwierzyna 

w województwie lubuskim, skąd, po eksploracji kilku pobliskich miejscowości, udano się na 

południe, w kierunku Gór Izerskich. W wyniku wyprawy udało się zinwentaryzować i rozpoznać 

wiele ciekawych odmian, m.in. ’Kalwila Letnia Fraas’a’, ‘Reneta Szara Jesienna’, ‘Pepina Linneusza’, 

‘Jonathan’, ‘Oliwka Żółta’, ‘Minister von Hammerstein, ‘Kalwila Adersleberska’ i ‘Cesarz Wilhelm’. 

W czasie tej ekspedycji pozyskano 23 nowe odmiany. Druga ekspedycja, w dniach 6-10 września, 

odbyła się na terenie Gór Stołowych, w czasie której pozyskano 20 nowych odmian. Bardzo 



   
 

52 

 
 

bogatym w stare drzewa owocowe były okolice Parku Krajobrazowego Gór Stołowych, gdzie 

udało się zidentyfikować oraz pozyskać dużo ciekawych odmian. Łącznie pozyskano w roku 

sprawozdawczym 43 nowe odmiany.  

Prowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne i prace pielęgnacyjne na poszczególnych 

kwaterach kolekcji. W drugiej połowie listopada dosadzono 6 nowych odmian jabłoni do 

najmłodszej kwatery oraz uzupełniono brakujące drzewa w pozostałych kwaterach (3 odmiany). 

W wyniku obserwacji oznaczono 15 odmian, z których wiele okazało się duplikatami, oraz 

zweryfikowano 3 odmiany. Tożsamość potwierdzono u 23 odmian, a 3 są wątpliwe (do dalszej 

weryfikacji). W deskryptorze UPOV według wybranych 24 cech owoców opisano 35 odmian. 

Obecnie kolekcja liczy 535 obiektów w kolekcji stałej oraz 552 obiekty w kolekcji roboczej. 

KOLEKCJA KRIOGENICZNA HISTORYCZNYCH ODMIAN JABŁONI 

Kriogeniczna kolekcja jabłoni odmian historycznych osiągnęła w 2021 roku 275 

kultywarów. W tym sezonie dodano do niej 15 odmian pobranych w kolekcji PAN OB. Zbioru 

dokonano 25 stycznia, w okresie najkorzystniejszym dla zachowania tkanek w stanie uśpienia.  

 

lp. nazwa odmiany 

1 Smurivka 

2 Spasówka 

3 Szandor Car 

4 Tulskie 

5 Złotka Kwidzyńska 

6 Reneta Harberta 

7 Reneta Poznańska 

8 Schöner von Wiltshire 

9 Śmietankowe 

10 Rosenstreifling 

11 Rubin 

12 Napoleon 

13 Wanadka 

14 Ingrid Marie 

15 Steinpeping 

Lista odmian pobranych i zamrożonych w 2021 roku 

  

Pomimo zadowalających warunków termicznych poprzedzających moment zbioru 

zdecydowano się wzorem lat poprzednich na przeprowadzenie indukcji tolerancji na zamrażanie, 
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hartując pąki przez okres trzech tygodni w -4oC. Kolejny etap – suszenie, dla najszybciej tracących 

wilgoć odmian zakończono 15 lutego. Cały proces odwadniania trwał do 28 lutego.  

Ocena żywotności rozpoczęła się 26 lipca rozmrażaniem pąków. W tydzień później 

przystąpiono do okulizacji, którą przeprowadzono tą samą metodą, co w latach ubiegłych 

(oklizacja na przystawkę podkładek wegetatywnych M26). Do końca sezonu wegetacyjnego nie 

zaobserwowano regeneracji pąków na podkładkach. Jest ona spodziewana wiosną 2022 roku. 

Przez cały tegoroczny okres wegetacyjny obserwowano regenerację pąków 20 odmian 

pozyskanych z kolekcji PAN OB w 2020 roku. Wykazała ona jedną z niższych wartość dla całego 

okresu prowadzenia zadania, objawiając się regeneracją 1/3 ocenianych odmian. Ponieważ 

wyniki te nie pokrywają się z oceną wizualną przekrojów podłużnych pąków prowadzoną w roku 

zbioru, zespół planuje powtórzenie okulizacji i ewentualne powtórzenie zbioru 2020 roku w 

latach następnych. W czasie Dnia Jabłoni nieodpłatnie przekazano 25 jednorocznych, 

doniczkowanych drzewek jabłoni pochodzących.   

„Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”  

Umowa nr:    5/1.2/2021 zadanie celowe MRiRW – zad. 1.2  

Podwykonawca: PAN OB 

Koordynator:   mgr inż. Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:  dr hab. inż. Marta Joanna Monder (do 30.06) 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz 

Małgorzata Górecka; Krzysztof Szkopek  

Okres realizacji:             01.01.2021 – 31.10.2021 

Budżet projektu:            kwota planowana: 28 049,00  

kwota wykonana: 27 517,26  

Wykonane prace: 

Prace agrotechniczne – w okresie sprawozdawczym przeprowadzano stałe standardowe zabiegi 

pielęgnacyjne w kolekcji historycznych odmian róż i w szkółce pojemnikowej i gruntowej.  

Wykonane najważniejsze prace: ręczne usuwanie chwastów; usuwanie podkładek u krzewów; 

podwiązywanie pędów róż pnących; podpieranie krzewów parkowych i rabatowych; cięcie 

zgodnie z przynależnością do grupy oraz cięcie sanitarne martwych i chorych pędów; okrywanie 

krzewów kopczykami z ziemi i kory; osłanianie geowłókniną; prace sezonowe w szkółce polowej 

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

opieka nad okulantami. Przewieziono odmiany niezimujące w gruncie na okres zimowy do 

szklarni. Prowadzono szkółkę polową i pojemnikową, służącą utrzymaniu taksonów w kolekcji. 

• Róże historyczne w PAN OB rosną w kilku miejscach. Stan liczbowy kolekcji nie zmienił 

się. Łącznie zgromadzono 208 taksonów. Sprawdzenie tożsamości odmian, 
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charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikacja 

botaniczna, przeprowadzane są w sposób ciągły. 

• Wykonano obserwacje dotyczące podatności róż historycznych na porażenie przez 

najczęściej spotykane choroby i szkodniki (oceniono 42 taksony). Uzyskane wyniki 

obserwacji wymagają weryfikacji w kolejnych latach. Liczne róże historyczne znano 

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

niską skutecznością. Po analizie wykonanych obserwacji 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. Projekt w ramach programu 
Unii Europejskiej „Environment and Infrastructure” 

 

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 Anna Znój, mgr inż. 

Konrad Woliński, Jerzy Krasnodębski,  

Zakład Biologii Konserwatorskiej Roślin, Bank Nasion 

i Laboratorium Kriokonserwacji. 

Współpraca:     mgr Anna Kębłowska (Kampinoski Park Narodowy) 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2021  

Budżet projektu:   całkowita wartość projektu 7 554 959,43 zł 

kwota dotacji: 6 421 715,49 zł                

Instytucja finansująca:  Unia Europejska – Fundusz Spójności, koordynator 

krajowy: Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych) 

Celem projektu było 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 obejmowały kompleksową ochronę ex situ wymienionych 31 gatunków przez 
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długoterminowe zabezpieczenie ich różnorodności gatunkowej i genetycznej w banku nasion 

i w banku DNA. Działania te obejmowały 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 było nowością w działaniach 

konserwatorskich nad ochroną różnorodności flory, gdyż poświęcone było 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) był 

PAN OB, a partnerem – współwykonawcą (tzw. podmiotem zakwalifikowanym do ponoszenia 

kosztów) był Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Ponadto część zadań projektu wykonywały 

Ogrody Botaniczne Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu M. Curie-

Skłodowskiej w Lublinie na podstawie zawartych umów, jako zleceniobiorcy wybrani na 

podstawie postępowań przetargowych.  

W ostatnim – czwartym roku realizacji projektu, tj. do końca grudnia 2021, zakończono 

wszystkie planowane działania w zakresie ochrony in situ i ex situ gatunków i ich siedlisk.  

Wszystkie zebrane w poprzednich trzech latach próbki nasion, spełniające wymogi jakościowe, 

zostały zdeponowane w krigenicznym banku nasion, przy czym w pierwszych miesiącach roku 

finalizowano przygotowanie (suszenie w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności, 

określanie żywotności testem kiełkowania i tetrazoliowym, ustalane komputerowo warunków 

bezpiecznego zamrażania do temperatur kriogenicznych par ciekłego azotu, wprowadzanie do 

ewidencji) materiału zebranego jesienią 2020 roku.    

Cały zebrany w trzech poprzednich latach materiał genetyczny (zbiór liści) został 

zdeponowany w banku DNA (ponad 3500 próbek). Izolację DNA zakończono w roku poprzednim, 

natomiast w pierwszych miesiącach roku 2021 finalizowano przetworzenie zapisów w bazie 

danych do nowego formatu obowiązującego w PAN. Dokumenacja obejmuje paszporty stanowisk 

i populacji zbioru oraz zdjęcia roślin i ich populacji. Próbki wyizolowanego genomowego DNA są 

przechowywane w ultrazamrażarkach w temp. ok. - 80ºC.  

W  2021 roku sfinalizowano kluczowe inwestycje w zakresie trzeciego zadania projektu, 

obejmujące modernizację szklarni adaptacyjnej w drodze przebudowy oraz wyposażenie tej 

szklarni w instalację fotowoltaiczną.  Szklarnia została wykorzystana do namnażania materiału 

roślinnego do uprawy ex situ kilku gatunków objętych projektem FlorIntegral, w tym 

dzwonecznika wonnego. Znaczenie szklarni adaptacyjnej jest kluczowe w perspektywie 

podtrzymywania efektu ekologicznego osiągniętego w projekcie.    
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W ramach tego samego zadania w2021 roku kontynuowane było monitorowanie 

stanowisk i populacji poddanych restytucji w poprzednich latach.  Ponadto w 4 ogrodach 

botanicznych (PAN OB, Śląskim OB w Radzionkowie, OB UAM w Poznaniu i OB UMCS w Lublinie) 

kontynuowana była uprawa ex situ (rozsadniki) roślin przeznaczonych do ewentualnego 

uzupełniania założonych stanowisk restytucji. 

W ramach czwartego zadania – tj. promocji projektu, zrealizowano wszystkie prace 

obejmujące m.in. wydanie broszury opisującej efekty projektu oraz ekspozycję dorobku projektu 

(40 przenośnych tablic) w PAN OB oraz w ogrodach botanicznych w Mikołowie, Radzionkowie 

i w OB UAM w Poznaniu.  

W skali całego projektu zrealizowano cały zakładany zakres prac; zakładane efekty 

ekologiczne i rzeczowe osiągnięto w 100%.    

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH (zestawienie) 

Tytuł Kierownik Okres 
realizacji 

Przyznane Instytucja 

projektu projektu (rok) od-do środki finansująca 
1.NCN Preludium 14 
(projekt badawczy) „Rola 
komunikacji 
międzykomórkowej w 
indukcji somatycznej 
embriogenezy i formowaniu 
zarodka somatycznego w 
oparciu o modelowy system 
Cyathea delgadii Sternb.” 

dr 
Małgorzata 
Grzyb 

05.10.2018 – 
04.06.2021 

Kwota planowana: 
140 000  
 
Kwota 
wykorzystana: 
139 712,64 

Narodowe 
Centrum Nauki 

2.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 – 2021 

(przedłużony 

do: stycznia 

2022) 

1 059 507  Narodowe 

Centrum Nauki 

3. ZADANIA REALIZOWANE 
W RAMACH DOTACJI 
CELOWEJ MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI. Obszar 1. Ochrona 
roślinnych zasobów 
genowych roślin 
ogrodniczych. Zadanie 1.2 
“Zachowanie ex situ 
zasobów genowych 
ogrodniczych roślin 
użytkowych”   

 
- „Prowadzenie kolekcji 
zasobów genowych żyta” 

mgr inż. 
Maciej 
Niedzielski 
(koordyna-
tor)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
01.01.2021 – 

20.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet:  

Ministerstwo 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
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- „Prowadzenie kolekcji 
jabłoni i utrzymanie 
w kriobanku gatunków 
roślin sadowniczych” 
 
 
 
 
 
 
- „Prowadzenie kolekcji 
historycznych odmian róż” 
 

 
 
 
 

 
 
01.01.2021 – 
31.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2021 – 
31.10.2021  

kwota planowana: 

67 805,00 

kwota wykonana: 

67 156,65 

  

  

Budżet: 

kwota planowana: 

135 122,00 

kwota wykonana: 

133 441,27 

  

  

Budżet: 

kwota planowana: 

28 049,00  

kwota wykonana: 

27 517,26 

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

dr Leszek 
Trząski 
 

01.01.2018 – 
31.12.2021  

całkowita wartość 
projektu 7 554 
959,43  
całkowita kwota 
dotacji: 6 421 
715,49  

Unia Europejska 
Fundusz 
Spójności  

 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-
EKOLOGICZNEJ 

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 

Wykonawcy:    koordynator mgr inż. Aleksandra Lewandowska 

prowadzący: mgr Anna Pińkowska, mgr Dorota Górowska, mgr 

Adam Kapler, mgr inż. Katarzyna Misiak (od 01.10) 

PAN OB realizuje edukację w ramach Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Celem 

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

W Centrum organizowane są warsztaty, wykłady oraz wystawy o tematyce przyrodniczej.  

Od 29 marca do 22 listopada odbyło się 113 edukacyjnych spacerów przyrodniczych dla 

3025 uczestników. Spacery odbywały się z podziałem wg następujących kryteriów: 3-6 lat, 9-12 

lat, 13-15 lat, 16-18 lat, studenci, dorośli, osoby niepełnosprawne, seniorzy 

W okresie od 2 marca do 10 grudnia zostało przeprowadzonych 87 warsztatów, w których 

wzięło udział 2665 osób w następujących grupach wiekowych: 3-6 lat, 7-12 lat, 13-15 lat, 16-18 

lat, studenci. Tematyka warsztatów:  

Indywidualny temat – „Zabawa ’Zaczarowany las’” 

Indywidualny temat – „Transpiracja i fotosynteza roślin” 

Indywidualny temat – „Woda – źródło życia” 



   
 

58 

 
 

Różnorodność świata roślin  

Mszaki i paprotniki      

Drzewa w naszym otoczeniu   

Co się kryje w kropli wody  

Barwy jesieni – kolorowy świat roślin 

Cztery pory roku dla najmłodszych 

Mądrzy ludzie żyją w brudzie? – czystość przyrody  

Łowcy roślin 

Właściwości egzotycznych liści 

Zima w ciepłych krajach 

Akademia zmysłów 

Ponadto w weekendy organizowane były edukacyjne spacery przyrodnicze i warsztaty terenowe 

dla wszystkich chętnych, którymi zazwyczaj były całe rodziny. Uczestnicy wzięli udział 

w następujących spotkaniach o charakterze edukacyjnym przygotowanych przez mgr. Adama 

Kaplera:  

Ogród przyjazny zapylaczom 

Mniej znane dary lata 

Mniej znane dary jesieni 

Komunikacja w świecie roślin 

Trucizna na parapecie i w ogrodzie 

Superboża naszych przodków 

Ze względu na pandemię liczba uczestników ograniczona była do 20. 

Edukacja prowadzona była także za pomocą mediów społecznościowych, gdzie codziennie 

ukazywały się posty oraz wideo o roślinach i kolekcjach roślin. W sumie na Facebooku 

opublikowanych zostało ok. 400 postów o charakterze edukacyjnym, których autorami byli 

pracownicy Ogrodu, oraz ok. 40 filmów z udziałem ekspertów (głównie pań Kamili Rakowskiej-

Szlązkiewicz i Olgi Gaczkowskiej oraz p. Stefana Sołtana). Na blogu „Florofil” ukazało się 45 

wpisów zawierających treści edukacyjne.  

Ponadto w 2021 roku wprowadzono nową aktywność dla samodzielnie zwiedzających 

Ogród w postaci gier terenowych, które polegały na odnajdywaniu zagadek przyrodniczych 

umieszczonych w różnych częściach Ogrodu. Każdy uczestnik za poprawne rozwiązanie 

otrzymywał gadżet z logo PAN OB. Zorganizowano następujące gry: 

4-17 stycznia – Zimowa gra terenowa – liczba uczestników 212 

20 marca – 5 kwietnia Wiosenna gra terenowa – liczba uczestników 197 
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9 kwietnia – 4 maja gra “Szlakiem japońskich roślin” – liczba uczestników 450 

5 lipca – 31 sierpnia – gra różana “Podążając za zapachem” - liczba uczestników 208 

W Centrum Edukacji zostały zorganizowane 4 wystawy o charakterze edukacyjnym 

i przyrodniczym. Od 10 marca prezentowana była wystawa uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 

im. prof. B. Molskiego. W dniach 3-30 lipca pokazywana była wystawa Beaty Drach, artyty- grafika, 

biologa pt. „Uwolnić wyobraźnię”, a w dniach 1-31 sierpnia druga wystawa tej samej artystki pt. 

„Po...Między”. Od 8 września odwiedzający, którymi byli głównie uczniowie, mogli zwiedzać 

wystawę Marii Gołębiewskiej-Czarneckiej „Jesienne kompozycje”, przedstawiającą prace 

wykonane z różnych części roślin.  

Kontynuowano rozpoczętą dwa lata temu akcję edukacyjną związaną z zimowym dokarmianiem 

ptaków skierowaną do dzieci i młodzieży. W ramach akcji zostały opublikowane posty w mediach 

społecznościowych oraz na blogu. W Arboretum oraz w sadzie zostały zawieszone karmniki, 

w których regularnie jest uzupełniana karma.  

Na przestrzeni roku prowadzone były komercyjne przyrodnicze warsztaty fotograficzne 

oraz florystyczne.  

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ  

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 

W okresie sprawozdawczym odbyły się poniższe wydarzenia promujące naukę:  

• 6 marca – warsztaty szczepienia i okulizacji jabłoni zorgaznizowane przez Ryszarda 

Rawskiego i Konrada Wolińskiego; 

• 27 marca – 3 maja Miesiąc Japoński (W ramach wydarzenia zostały zorganizowane trzy 

wystawy: fotografii „4 pory roku” Toshie Kuwahary, ilustracji do książki „Dzieci 

z Hamamatsu” autorstwa Ka Mochi – powtórzona z poprzedniego roku, ponieważ ze 

względu na zamknięcie Ogrodu z powodu pandemii, nie była długo eksponowana. I trzecia 

wystawa – malarstwa Leszka Jampolskiego pt. „Jampolski 55”. Wystawa ta była ukłonem 

artysty w kierunku kultury Dalekiego Wschodu, w kierunku tamtejszej sztuki, kanonu 

piękna, poszanowania tradycji, określonych zasad. W ramach Miesiąca Japońskiego 

w Ogrodzie gościł nowy ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio, któremu 

towarzyszyła I sekretarz Michiko Makino, a po ogrodzie oprowadzali ich dyrektorzy prof. 

Arkadiusz Nowak i dr Paweł Kojs, przewodniczący Rady Naukowej prof. Jerzy Puchalski 

oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Romuald Zabielski. Ambasador zwiedził 

założoną w 2019 kolekcję roślin azjatyckich Reiwa Sakura Teien. Jak co roku, tak i w 2021, 

został przeprowadzony konkurs na fotografię najpiękniejszej sakury. 6 czerwca odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz książki, gadżety, 
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pamiątki z logo PAN i OB PAN oraz karnety całoroczne do Ogrodu. Przez cały Miesiąc 

Japoński w internecie prowadzona była strona Sakura Report, gdzie na bieżąco ukazywały 

się powiadomienia o stanie kwitnienia wiśni w Japonii i w naszym Ogrodzie. Jak co roku, 

rośliny pochodzące z Japonii lub szczególnie cenione w tym kraju zostały oznaczone 

specjalnymi etykietami. Na temat Miesiąca Japońskiego przygotowana została tematyczna 

ulotka z mapką Ogrodu, która bezpłatnie była dodawana do biletów wstępu. 

• 27 marca – warsztaty cięcia róż prowadzone przez kierownik Zespołu Kolekcji Ozdobnych 

p. Kamilę Rakowską-Szlązkiewicz; 

• 27 i 28 marca, 10 kwietnia – warsztaty rozmnażania roślin doniczkowych; 

• 17 i 18 kwietnia – warsztaty rozmnażania kaktusów w oranżerii prowadzone przez p. 

Mateusza Muliera 

• 6 maja – warsztaty „Jak wykorzystać kwitnący trawnik” prowadzone przez panie Jolantę 

Podlasiak i dr Magdaleną Bederską-Błaszczyk; 

• 8 maja i 19 czerwca – spotkanie zorganizowane we współpracy z Fundacją Kochasz-

Dopilnuj dot. profilaktyki raka piersi i prostaty; 

• 9 maja – spacer przyrodniczy „Ptasim szlakiem” prowadzony przez p. Mateusza Muliera 

• 12 maja – wernisaż wystawy fotograficznej podsumowującej projekt “FlorIntegral” 

• 15 maja – nocne warsztaty w oranżerii „Noc w buszu” zorganizowane przez pracowników 

Zespołu Kolekcji Ozdobnych; 

• 15, 22, 23 i 29 maja – spacery GGatunki i odmiany azalii i różaneczników” prowadzony 

przez p. Agnieszkę Kościelak i p. Konrada Wąsika;  

• 15 maja – otwarcie wystawy malarstwa Barbary Dobrowolskiej „Piękno Natury”;  

• 17 maja – warsztaty „Symetria i asymetria kwiatów” prowadzone przez p. Annę Gasek; 

• 20 maja – spotkanie z ambasadorem Japonii Akio Miyajimą i członkami Salonu Przyjaciół 

Japonii z dyrekcją PAN Ogrodu Botanicznego oraz wiceprezesem PAN prof. Romualdem 

Zabielskim. Gośćmi specjalnymi byli malarz Leszek Jampolski i dziennikarz Jacek Wan; 

• 5 czerwca – wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Shummer-Fangor w willi Janówek; 

• 6, 13, 20, 27 czerwca – koncerty w ramach festiwalu „Floralia Muzyczne – Muzyka 

w Kwiatach” organizowane we współpracy z Towarzystwem im. F. Chopina; 

• 12 czerwca – koncert uczniów Szkoły Muzycznej Unisono; 

• 13 czerwca – rodzinne warsztaty z wydawnictwem Tatarak „Bardzo głodna gąsienica”; 

• 19 czerwca – otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej „W sieci” zorganizowanej we 

współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym i Uniwersytetem Śląskim; 

• 20 czerwca – wernisaż plenerowej wystawy fotografii Jacka Poremby zorganizowanej we 

współpracy z ATM Grupa pt. „A Ty, co robisz, żeby ratować naszą planetę?”; 
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• 20 czerwca – spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż;  

• 21 czerwca – 12 września – zorganizowanie terenowej gry przyrodniczej w ramach XI 

edycji międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy – warszawiakiem jesteś Ty!”; 

• 26 i 27 czerwca – spacer „Ptasim szlakiem” przeprowadzony przez p. M. Muliera; 

• 26 czerwca – warsztaty z krzyżowania róż przeprowadzone przez przedstawiciela 

Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż; 

• 29 czerwca – uroczystość zasadzenia przez prof. Jerzego Puchalskiego pamiątkowego 

drzewa wiśni jedoeńskiej ‘Somei-Yoshino’ – Prunus ×yedoensis ‘Somei-Yoshino’ na terenie 

Reiwa Sakura Garden. Zasadzenie drzewa było niespodzianką przygotowaną przez 

obecnych dyrektorów Ogrodu dla odchodzącego na emeryturę prof. dra hab. Jerzego 

Puchalskiego – dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego w latach 1989-2017.  

• 1 lipca – uroczystość zasadzenia wiśni piłkowanej Prunus serrulata ‘Amanogawa’ przez na 

terenie Reiwa Sakura Garden przez ambasadora Japonii Akio Miyajimy.  

• 3-4 lipca – festiwal róż „Rosalia”. W ramach zadania ze względu na pandemię dominowały 

wydarzenia plenerowe – spacery wśród róż narodowej kolekcji oraz po Ogrodzie 

Testowym Nowych Odmian Róż. Na stoiskach z różami udzielane były porady nt. 

pielęgnacji i uprawy różnych odmian róż, dla młodszych przygotowano grę terenową 

z rozpoznawania odmian róż, w których do wygrania były m.in. gadżety – breloczki, 

magnesy, notesy, długopisy, ołówki i in. oraz publikacje o różach. Dla najmłodszych 

odbywały się warsztaty manualne oraz plastyczne z wykorzystaniem naturalnych 

materiałów pozyskanych z Ogrodu. Za wykonane prace dzieci otrzymywały gadżety z logo 

PAN i PAN OB. Odbył się kiermasz róż i produktów pochodzenia roślinnego; 

• 7 lipca – warsztaty „Chcesz mieć liście – zrób sobie zielnik” prowadzone przez panie Annę 

Gasek i dr Magdalenę Bederską-Błaszczyk; 

• 10 lipca – spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż; 

• 11 lipca – spacer przyrodniczy „Mrozoodporne bambusy uprawiane w Ogrodzie” 

prowadzone przez p. Stefana Sołtana; 

• 17 lipca – wernisaż wystawy rzeźby i rysunki prof. Janusza Pastwy w willi Janówek i w jej 

otoczeniu; 

• 17 i 24 lipca – spacer po Ogrodzie Testowym Nowych Odmian Róż prowadzony przez p. 

Kamilę Rakowską-Szlązkiewicz; 

• 18 lipca – the Warsaw Rose Trials – ocena wewnętrzna róż; 

• 1 sierpnia – spacer wśród róż prowadzony przez p. Adama Kaplera; 

• 1 sierpnia – spacer wśród gatunków sosen i świerków uprawianych w Arboretum 

prowadzony przez p. Krzysztofa Szkopka; 

• 14 sierpnia – spacer wśród róż prowadzony przez p. Kamilę Rakowską-Szlązkiewicz; 
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• 15 sierpnia – spacer „Trawy ozdobne – gatunki i odmiany polecane do uprawy 

w ogrodach” prowadzony przez p. Stefana Sołtana; 

• 21 sierpnia – warsztaty oraz spacer pt. „Zioła i chwasty z zielonej apteki” prowadzone 

przez p. Aldonę Czerwińską; 

• 5 września – spacer wśród hortensji prowadzony przez p. Krzysztofa Szkopka; 

• 8-11 września – międzynarodowy kongres „Eko-komunikologia a kryzys widzenia świata. 

Badania nad przeżywanymi doświadczeniami wielotekstowych narracji i wielogłosowych 

sądów w erze globalizacji”. Konferencja ze względu na pandemię odbyła się w formie 

hybrydowej, a jej organizatorami poza PAN OB byli: Federacja Naukowa WSB – DSW w 

Gdańsku, Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod 

auspicjami Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie, D.C., USA; 

• 9-12 września – festiwal „Jesienne Kwiaty”. W ramach festiwalu odbywały się terenowe 

wykłady i spacery wśród ciekawych jesienią roślin. Podobnie jak podczas festiwalu 

„Rosalia” udzielane były porady nt. pielęgnacji i uprawy różnych roślin ozdobnych, dla 

młodszych przygotowano grę terenową, w której do wygrania były gadżety – breloczki, 

magnesy, notesy, długopisy, ołówki i in. oraz publikacje o różach. W plenerze odbywały 

się warsztaty manualne oraz plastyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

pozyskanych z ogrodu. Dzieci za wykonane prace otrzymywały gadżety z logo PAN i PAN 

OB. Podczas wydarzenia miał miejsce kiermasz roślin i produktów pochodzenia 

roślinnego. 

• 11 września – wykłady i spacer po banku nasion w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

pt. „Smaki dziedzictwa. Od 40 lat wiemy, jak je zachować” prowadzony przez panów 

Konrada Wolińskiego i Macieja Niedzielskiego; 

• 11 września – spacer tematyczny i warsztat „Chcesz mieć liście? To zrób sobie zielnik” – 

prowadzone przez panie Annę Gasek i dr Magdalenę Bederską-Błaszczyk 

• 12 września – spacer przyrodniczy „Wrzosy pączkowe i inne wrzosowate” prowadzony 

przez p. Krzysztofa Szkopka; 

• 12 września – wernisaż plenerowej wystawy fotograficznej „Pomacaj Się” zorganizowanej 

we współpracy z Fundacją Kochasz – Dopilnuj; 

• 18 września – ocena róż – the Warsaw Rose Trials; 

• 25 września – Dzień Jabłoni (W ramach wydarzenia odbyły się wykłady i warsztaty na 

terenie Kolekcji zachowawczych odmian jabłoni. Uczestnicy mieli możliwość 

spróbowania owoców przeszło 70 starych odmian. Eksperci z Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych – Konrad Woliński i Ryszard Rawski – dali wykłady dotyczące ochrony 

starych odmian jabłoni w ramach kolekcji Ogrodu, oraz zabrali uczestników na spacer po 

sadzie kolekcyjnym. Z gościnnym wykładem zaprezentował się p. Piotr Szymczak, 
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prowadzący gospodarstwo szkółkarskie i sadownicze, z tematem dotyczącym zakładania 

sadów ze starych odmian. Jak co roku, uczestnicy otrzymali drzewka starych odmian (25 

szt.). Ponadto odbyły się warsztaty i zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Uczestnikom 

konkursów i zabaw edukacyjnych wręczane były gadżety z motywem jabłka, jak breloczki 

i magnesy). 

• 2 października – spacer przyrodniczy pt. „Chryzantema – symbol słońca i cesarza” 

poprowadzony przez p. Stefana Sołtana; 

• 28 października – wykład „Historia użytkowania grzybów – narzędzie zysku i zbrodni” 

dany przez dra Marcina Kotowskiego; 

• 18 listopada – otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej „Tadżykistan – kraj 

endemitów roślinnych” przygotowanej przez prof. Arkadiusza Nowaka i zespół badaczy; 

• 27 listopada – spotkanie promujące album „Jabłoń w Ogrodzie”. W książce zostało 

zebranych 11 esejów 12 autorów, doskonale się uzupełniających i pokazujących, jak 

bardzo w kulturze europejskiej i w naszym kraju jabłko jest ważnym i rozpoznawalnym 

symbolem. Tematyka książki z jednej strony jednorodna, z drugiej – różnorodnie 

traktująca jabłonie i jabłka: jest o owocach na drzewie, talerzu i w szklaneczce, o jabłku 

w kulturze, o jabłoniach rosnących w raju i  w naszym Ogrodzie. Książka została wydana 

na kredowym papierze, a tekst jest w języku polskim i angielskim. Składa się z 272 stron 

i posiada twardą oprawę. Spis treści: Pokusa – zamiast wstępu – Paweł Kojs i Romuald 

Zabielski; Szlak jabłoniowy: z Raju pod Warszawę – Arkadiusz Nowak i Marcin Kotowski; 

Stare odmiany jabłoni zgromadzone w PAN Ogrodzie Botanicznych – CZRB w Powsinie – 

Adam Kapler i Ryszard Rawski; Bank historycznych odmian jabłoni, czyli kolekcja jabłoni 

w zamrażarce – Konrad Woliński; Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek – życie 

wielkiego uczonego w świecie jabłoni – Jerzy Puchalski; Jabłka na języku – Małgorzata 

Szymańczyk; Jabłko i jabłoń piórem i pędzlem, subiektywnie – Ludmiła Kot; Jabłka moja 

miłość – Katarzyna Bosacka; Kilka słów o cydrze i jabolu – Romuald Zabielski; Jabłko 

w kuchni – Wojciech Modest Amaro; Hanami po polsku – Ludmiła Kot. 

• 27-28 listopada i 19 grudnia – Turniej Debat Ekologiczno-Klimatycznych. 27 listopada 

odbył się turniej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W zmaganiach udział wzięło 9 

szkół z całej Polski (Krakowa, Olsztyna, Gdańska, Konina), a zgłosiło się 21. Uczniowie 

debatowali na tematy społeczne, związane z ekologią i klimatem i wykazali się dużym 

zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną. Zwyciężyło II LO z Konina, które w finale 

pokonało I LO z Krakowa. 28 listopada z kolei miał miejsce Turniej na szczeblu 

akademickim, w którym udział wzięli reprezentanci kilkunastu uczelni wyższych, 

zarówno polskich, jak i zagranicznych. 7 drużyn debatowało pod okiem ekspertów 

z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i ekspertów merytorycznych. Zwyciężyła 
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drużyna Tektonika (studenci z Krakowa i Oxfordu), która pokonała drużynę Fundacji 

Edukacyjnej G5.  19 grudnia odbyła się pokazowa debata finałowa, w której zwyciężyła 

drużyna studentów. Współorganizatorem Turnieju obok naszego Ogrodu było 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Turniej został objęty patronatem honorowym 

przez prezesów Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów 

w Polsce. 

Wydarzenia były promowane na stronie internetowej Ogrodu www.ogrod-powsin.pl Instagramie 

oraz profilu na Facebooku. W 2021 roku odnotowano 158 tys. wizyt na stronie internetowej 

www.ogrod-powsin.pl. Odsłon strony było 37 896, najwięcej w okresie maj-czerwiec. Natomiast 

na portalu Facebook odnotowano dalszy wzrost – rok 2021 rozpoczął się 34 781 polubieniami 

strony, a na koniec roku było ich 39 922. Obserwujących profil jest 45 742 – to po tym względem 

pierwsze miejsce wśród ogrodów botanicznych Polski. Na drugiej pozycji jest ogród botaniczny 

Uniwersytetu Warszawskiego z liczbą 28 500 polubień. Zasięg strony to 1 806 285, co oznacza 

liczbę osób, które widziały treści ze strony lub o naszej stronie, łącznie z postami, relacjami, 

reklamami, informacjami społecznościowymi od osób wchodzących w interakcję ze stroną. Stronę 

Ogrodu lubi 83% kobiet i 17% mężczyzn, najwięcej w przedziale wiekowym 35-44 lata i te dane 

nie zmieniły się od zeszłego roku. Za granicę docieramy zasięgiem do Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

USA, Belgii, Holandii i na Ukrainę. W 2021 roku na stronie facebookowej Ogrodu pojawiło się 

ponad 500 postów. Trzy najbardziej popularne to: wideo – p. Stefan Sołtan „Perowskia” (53,1 tys. 

odbiorców), p. Jarosław Deluga „Soplówka jeżowata” (47 tys. odbiorców), p. Olga Gaczkowska 

wideo „Oleandry i ich choroby” 35 300). 

Profil na Instagramie obserwuje 4003 internautów. Na 31 grudnia było 856 wpisów. 

Średnie zaangażowanie obserwujących (polubienia, komentarze, wejście na profil) to +43,4%. 

Na blogu Ogrodu „Florofil” www.ogrod-powsin.pl/blog 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 wydarzeniach mających 

miejsce w Ogrodzie lub z nim związanych. W sumie w 2021 r. opublikowanych zostało 49 

artykułów opatrzonych fotografiami. Autorami wpisów byli: p. Adam Kapler, p. Anna Gasek, dr 

Marcin Kotowski, p. S. Sołtan, p. J. Deluga, dr P. Kojs.  

Posty na Facebooku, Instagramie i blogu opatrzone były niemal w stu procentach fotografiami 

wykonanymi w naszym Ogrodzie przez panów Jarosława Delugę, Krystiana Sierszyńskiego, 

Konrada Wolińskiego i innych pracowników.  

W 2021 r. zostało nakręconych 56 filmów o tematyce edukacyjnej i popularyzatorskiej.  

Były to filmy pokazujące ogród o różnych porach roku (p. J. Deluga) oraz filmy dotyczące kolekcji, 

roślin i porad ogrodniczych (p. K. Rakowska-Szlązkiewicz, p. O. Gaczkowska, p. S. Sołtan). 
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W 2021 roku opracowano i uruchomiono stronę internetową w wersji angielskiej.  

W czerwcu uruchomiona została funkcja newslettera, który jest regularnie rozsyłany na 

zgłoszone w systemie adresy. 

Aktywność wydawnicza jednostki 
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Otwarcie Ogrodu 

Ogród był otwarty przez cały rok z wyłączeniem 1 listopada, 24 grudnia i 31 grudnia.  

Odwiedzanie było odpłatne, a ceny biletów były regulowane Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

Ogród odwiedziło 134 tys. 299 osób na podstawie jednorazowych biletów wstępu (w tym 

dzieci do lat 5 (4796 osób) i seniorzy powyżej 75 roku życia (1219 osób), którzy wstęp do ogrodu 

mają bezpłatny). 

Sprzedano 1248 karnetów w tym: rocznych normalnych 283, rocznych ulgowych 142, 

rocznych rodzinnych 169, rocznych dla pracowników PAN 3 oraz sezonowych normalnych 401, 

sezonowych ulgowych 107, sezonowych rodzinnych 61 i 82 karnety seniora – bezterminowe, dla 

osób, które ukończyły 75 rok życia. 3025 osób zwiedziło ogród z przewodnikiem w 113 grupach. 

2665 osób uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w 87 grupach. Nie są ewidencjonowane 

osoby, które odwiedzają ogród na zaproszenie, np. na koncert czy wernisaż. 

W 2021 roku dla odwiedzających została zorganizowana akcja „Środa dla Seniora”. 

W ramach projektu w każdą pierwszą środę miesiąca bezpłatny wstęp do Ogrodu mieli emeryci 

i renciści po okazaniu dokumentów uprawniających do skorzystania z oferty. W roku 2021 

w ramach akcji ogród odwiedziło 376 osób.  

8 maja i 19 czerwca w Ogrodzie odbyły się dwa spotkanie zorganizowane wespół 

z Fundacją Kochasz – Dopilnuj mające na celu profilaktykę raka piersi i prostaty. Podsumowaniem 

tych spotkań była wielkoformatowa wystawa fotograficzna otwarta we wrześniu i dostępna do 

wiosny 2022 r. 

W weekendy w okresie od lipca do września w plenerze odbywały się kreatywne 

warsztaty plastyczne i zabawy ruchowe dla dzieci. W specjalnie zaaranżowanej strefie “Kolorowy 
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Ogród” dzieci pod okiem pracowników DPiI mogły wyszywać, szyć zapachowe woreczki 

i wypełniać je płatkami róż i lawendy, rysować na dużym formacie, wyklejać, wykonywać wianki 

i bukiety, ucząc się przy tym rozpoznawania gatunków ozdobnych i leczniczych. W warsztatach 

udział wzięło 69 dzieci. 

W czerwcu został uruchomiony punkt z pamiątkami, w którym można zakupić 

wydawnictwa Ogrodu oraz książeczki i kolorowanki dla dzieci o tematyce przyrodniczej, 

magnesy, breloczki, pocztówki, kubki, bidony, materiały piśmiennicze oraz wyposażenie służące 

wypoczynkowi w Ogrodzie, jak koce, parasole, pelerynki i in. 

W 2021 r. została rozbudowana oferta komercyjna dla firm i osób prywatnych chcących 

wynająć teren Ogrodu do własnych celów marketingowych, organizacji prywatnego spotkania, 

pikniku, ceremonii ślubnej. Wykonano 639 indywidualnych oraz 59 komercyjnych sesji 

zdjęciowych i nagrań wideo. Odbyły się 2 ceremonie ślubne. 

We współpracy z firmą Marcin Stachowiak ad+ zorganizowane zostały trzy wydarzenia 

o charakterze sportowym pod nazwą „Botaniczna Piątka”. Łącznie we wszystkich spotkaniach 

udział wzięło 829 osób.  

We współpracy z firmą Wonderful Lighting Sp. z o.o. 5 listopada została otwarta wystawa 

multimedialna Ogród Świateł zatytułowana „Piotruś Pan”, która była czynna od 16 do 21 

codziennie poza 24 i 31 grudnia. W tym okresie wystawę zwiedziło 107 tys. 845 osób.   

Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom  

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla prof. Arkadiusza Nowaka za opracowanie wspólnie 

z dr. hab. Marcinem Nobisem monografii „Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas”, która 

jest wynikiem badań botanicznych prowadzonych od 15 lat w Azji Środkowej. 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki (współpraca z mediami) 

Organizowane w Ogrodzie wydarzenia zarówno promujące naukę i edukację, jak i o charakterze 

kulturalnym, jak koncerty i wystawy, promowane były w takich mediach, jak: Facebook Urzędu 

Dzielnicy Ursynów, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, portal Mój Wilanów, 

magazyn Passa, Przegląd Piaseczyński, portal Halo Ursynów, TVP1 Wiadomości, Informator 

Konstanciński, program TVP1 „Rok w Ogrodzie”, TVP „Agrobiznes”, serwis Polska mówi, Onet.pl, 

Kurier Warszawski, programy TVP2 „Pytanie na Śniadanie” i „Panorama”, program „Dzień dobry 

TVN”, Polsat News, Radio dla Ciebie, Polskie Radio 1, Polskie Radio 2, Radio RMF, ZET. Bardzo 

często na żywo z Ogrodu była nadawana prognoza pogody przez TVP2, TVN, Polsat, Kurier 

Warszawski z udziałem eksperta. 

Pracownicy redagowali artykuły prasowe, uczestniczyli w programach telewizyjnych oraz 

udzielali wywiadów dla prasy, radia, telewizji i serwisów internetowych. Podjęto współpracę 
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z magazynem Wysokie Obcasy, w którym w cyklu „Instytut Dobrego Życia” od kwietnia ukazywały 

się 2-3 razy w miesiącu artykuły autorstwa p. Adama Kaplera oraz 1 autorstwa p. Kamili 

Rakowskiej-Szlązkiewicz. W sumie ukazało się 18 artykułów: “Sweet Blondie” (K. Szlązkiewicz), 

“500 lat temu warte więcej niż złoto. Jak uprawiać tulipany”, “Nie wszystkie pyłki uczulają. 

Alergicy powinni bać się dębu, a nie dmuchawców”, “Chińska ćma atakuje bukszpany”, “Jak 

ujarzmić łąki kwietne”, “Ludzie nie byliby sobą, gdyby nie obracali na własną korzyść nawet 

inwazji mszyc”, “Z uprawą lilii jest jak z prowadzeniem samochodu – prawo jazdy nie wystarczy, 

potrzebna jest praktyka i talent”, “Biblijne zioło zakazane prawem w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Starzec jakubek to zabójczo niebezpieczny sobowtór dziurawca”, “Wiciokrzew pomorski: 

legendarna roślina z grobu Tristana i Izoldy”, “Lilie, monstera, aloes – te i wiele innych roślin są 

dla kotów trujące”, “Nie przeżyją bez grzybów, rosną dzięki mrówkom. Patrząc na wrzosy, łatwiej 

zrozumieć świat roślin”, “Czy wrzos wyrośnie pod świerkiem. Jeśli nie, to gdzie najlepiej je sadzić”, 

“Chryzantema - symbol Japonii, cnót niewieścich i Wszystkich Świętych”, “Agrest, rokitnik, pigwa. 

Co jeszcze można sadzić w ogrodzie w listopadzie”, “Jak spożytkować liście orzecha włoskiego 

i dębu? Co dalej z liśćmi drzew owocowych”, “Czy wszędzie na Boże Narodzenie ubierają choinkę 

– historia zimowego drzewka”, “Sztuczna czy prawdziwa – jak wybrać choinkę na święta”, 

“Pasożyt, który daje moc. Jak jemioła trafiła z drzew do świątecznych domów”. 

TVP2 „Pytanie na Śniadanie” – 48 (nagranie raz w tygodniu), emisja w sobotę, oglądalność 800 

tys. widzów; 

TVP2 „Lajk” program kulturalny – 10 nagrań o wystawach fotograficznych i malarstwa, o willi 

Janówek, o Ogrodzie Świateł – w formie zapowiedzi/zaproszeń do Ogrodu; 

TVP1 „Rok w Ogrodzie” – 9 nagrań z p. K. Szlązkiewicz, z p. S. Sołtanem, z p. K. Wąsikiem, z p. M. 

Mulierem, z p. E. Napiórkowską; 

TVP1 „Wiadomości” – 1 p. dyr. A. Nowak; 

TVP1 „Agrobiznes” – nagranie z p. R. Rawskim;  

TVP Info “Wstaje dzień” - nagranie z p. E. Napiórkowską; 

TVP3 – 5 nagrań – p. S. Sołtan, p. M. Mulier, p. dyr. Nowak; 

Telewizja Republika – 2 nagrania z p. dr. A. Rucińską o projekcie FlorIntegral oraz 

wykorzystaniu dziko rosnących gatunków roślin; 

Polskie Radio 1, 2 – nagranie w oranżerii z p. K. Szlązkiewicz i o drzewkach świątecznych z p. A. 

Kościelak; 

TVP1 „Teleexpress” – nagranie w oranżerii 2 – p. M. Mulier; 

TVP Kultura – nagrania dźwięków natury; 

TVP Info – 7 nagrań – p. K. Szlązkiewicz, p. S. Sołtan, p. dyr. A. Nowak, p. dyr. P. Kojs; 

Gazeta Wyborcza – wywiad z p. K. Szlązkiewicz; 
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Polsat News – 6 nagrań z p. K. Szkązkiewicz, z p. Olgą Gaczkowską, p. dyr. A. Nowakiem; 

Polsat „Czysta Polska” – p. K. Szlązkiewicz, p. S. Sołtan, p. M. Mullier, p. dyr. A. Nowak; 

Kurier Warszawski – 2 nagrania z p. M. Szymańczyk, z p. K. Szlązkiewicz, z dyr. A. Nowakiem, 

z dyr. P. Kojsem, z p. Mirą Walczykowską – kurtor wystaw;  

Radio dla Ciebie – 2 nagrania z p. M. Szymańczyk i p. Leszkiem Jampolskim – malarzem;  

GłosNews – nagranie o jesieni w Warszawie (bez udziału ekspertów z Ogrodu). 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

Współpraca bezpośrednia 

Australia 

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

będących przedmiotem prac badawczych.  

Osob współpracując: Anna Rucińska 

Belgia 

Sandrine Godefroid, Meise Botanic Garden; współpraca na potrzeby projektu BIODIVERSA 

w zakresie opsiu struktury genetycznej populacji in situ i ex situ.  

Osoba współpracująca: Anna Rucińska. 

Hiszpania 

Aguedo Marrero, Juli Caujape-Castells, Rafael Almeida-Pérez, Jardín Botánico Canario "Viera 

y Clavijo", Gran Canaria. Współpraca w zakresie badań morfo-anatomicznych Dracaena spp. 

W 2021 r. odbył się wyjazd badawczy do JBC, w trakcie którego pozyskano materiał do dalszych 

badań smoczych drzew.  

Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec 

Iran 

Abolfazl Sharifian, Hossein Barani – Department of Rangeland and Watershed Management, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan. Kooperacja naukowa przy pracach 

nad manuskryptami “Changing view of forage and fodder plants: Central and Eastern European 

indicator sets used in the last 3 centuries” i “Universal principles in traditional knowledge: a global 

review of forage plant-livestock-herder interactions.  

Osoba współpracująca: Marcin Kotowski 

Kenia 
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Hussein T. Wario – Center for Research and Development in Drylands. Kooperacja naukowa przy 

pracach nad manuskryptem “Universal principles in traditional knowledge: a global review of forage 

plant-livestock-herder interactions”.  

Osoba współpracująca: Marcin Kotowski 

Łotwa 

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

populacji języczki syberyjskiej.  

Osoba współpracująca: Anna Rucińska 

Mongolia  

Gantuya Batdelger – Botanical Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Science, 

Ulaanbaatar. Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptem “Universal principles in 

traditional knowledge: a global review of forage plant-livestock-herder interactions”.  

Osoba współpracująca: Marcin Kotowski 

Nowa Zelandia 

Philip Simpson, Uruwenua Botanicals. Współpraca w zakresie badań anatomii kambium 

jednoliściennych. Efektem współpracy jest wspólna publikacja Jura-Morawiec J., Oskolski A., 

Simpson P.   Revisiting the anatomy of the monocot cambium, a novel meristem. Planta (IF=4,116).  

Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec 

Rosja 

Dmitry Sokoloff, Moscow State University. Współpraca nad artykułem wprowadzającym do 

numeru specjalnego Botanical Journal of the Linnean Society. Sokoloff D., Jura-Morawiec J., Zoric 

L., Fay M. 2021. Plant anatomy at the heart of the modern botany. Bot J Linn Soc. (IF=2,911).  

Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec 

RPA 

Alexei Oskolski, University of Johannesburg. Współpraca w zakresie badań anatomii kambium 

jednoliściennych. Efektem współpracy jest wspólna publikacja Jura-Morawiec J., Oskolski A., 

Simpson P.  Revisiting the anatomy of the monocot cambium, a novel meristem. Planta (IF= 4,116).  

Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec 

Stany Zjednoczone 

Colin Khoury – International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Cali, Colombia; San Diego 

Botanic Garden, Encinitas, California. Konsultacja merytoryczna oraz kooperacja naukowa przy 
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tworzeniu manuskryptu „The primal garden – Tajikistan as a biodiversity hotspot of food crop 

wild relatives” 

Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Marcin Kotowski, Sebastian Świerszcz 

Tadżykistan 

Barfiya Palavonshanbeeva, Murodbek Laldjebaev, Alidovar Sodatsairov - Department of Earth and 

Environmental Sciences, University of Central Asia, 155 Qimatsho Imatsho Street, Khorog. 

Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptami “The primal garden – Tajikistan as 

a biodiversity hotspot of food crop wild relatives” oraz przy prowadzeniu badań 

etnobotanicznych w regionie Ishkashim w Tadżykistanie.  

Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Marcin Kotowski, Sebastian Świerszcz 

Węgry: 

Marianna Biró, Dániel Babai, Szilárd Szentes, Zsolt Molnár, - Institute of Ecology and Botany, 

Centre for Ecological Research, Vácrátót; Research Centre for the Humanities, Institute of 

Ethnology, Budapest, Hungary. Kooperacja naukowa przy pracach nad publikacją “Fungal 

ethnoecology: observed habitat preferences and the perception of changes in fungal abundance 

by mushroom collectors in Poland” oraz manuskryptów “Changing view of forage and fodder 

plants: Central and Eastern European indicator sets used in the last 3 centuries” i “Universal 

principles in traditional knowledge: a global review of forage plant-livestock-herder interactions”.  

Osoba współpracująca: Marcin Kotowski 

Kontakty zagraniczne placówki  

Hiszpania 

Wyjazd badawczy do Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” (dr hab. Joanna Jura-Morawiec, 

prof. PAN)  

 

Tadżykistan 

Podjęta współpraca z tadżyckimi organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu 

finansowanego przez CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), mająca na celu współpracę 

z lokalną ludnością i utworzenie mikrorezerwatów. Nawiązanie współpracy naukowej 

z zespołem badawczym Uniwersytetu Azji Środkowej w Chorog w ramach badań 

etnobotanicznych na terenie regionu Ishkashim oraz podpisanie memorandum pomiędzy PAN OB 

a Uniwersytetem Azji Środkowej. 
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Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę 

z partnerem zagranicznym 

Kraj Partner Nazwa 
dokumentu 

Okres 
obowiązywania 

Zakres współpracy 

Tadżykistan 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. Saharowa 
Białoruskiego 
Uniwersytetu 
Państwowego 
w Mińsku 

Porozumienie 
o współpracy 

01.03.2016 – 
01.03.2021 

wymiana personelu 
naukowego i 
akademickiego, 
przyłączanie się do 
projektów naukowych, 
publikacje i konsultacje, 
wymiana badań 
metodycznych, 
współorganizowanie 
seminariów 
i konferencji 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  

W 2021 roku PAN OB współpracował z licznymi: ogrodami botanicznymi, arboretami i ogrodami 

dendrologicznymi w kraju, wyższymi uczelniami, Instytutem Dendrologii PAN, Instytutem 

Badawczym Leśnictwa IBL, Katedrą Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Katedrą Farmakognozji – Materiał 

roślinny do badań dla doktoranta. (pędy iglaków), Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN – Materiał 

roślinny do badań (liście Rosa chinensis), SGGW Wydział Leśny – Udostępnienie materiału 

roślinnego do badań z entomologii. Instytucja współpracuje także z gminą Ursynów, 

udostępniając Ogród lokalnej społeczności w celach rekreacyjnych oraz prowadząc działalność 

edukacyjną. Ponadto pracownicy PAN OB koordynują monitoring opiętka jesionowego w Polsce 

w ramach międzynarodowej współpracy z BGCI oraz 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 
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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 Botanic Gardens Conservation International (BGCI) oraz do sieci ogrodów botanicznych 

regionu morza bałtyckiego. W 2021 roku kontynuowano także współpracę z Polskim 

Stowarzyszeniem Hodowców Róż. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

Działalność dydaktyczna pracowników jednostki 

 Liczba osób prowadzących, ogółem: 
wyszczególnienie zajęcia ze studentami (wykłady, 

ćwiczenia seminaria, itp.) 
wykłady (inne, poza zajęciami ze 

studentami) 
1. w kraju    
a) w uczelniach  1 1 
b) w innych instytucjach 0 1 
2. za granicą - - 

Wykaz krajowych i/lub zagranicznych ośrodków naukowych, w których pracownicy jednostki 

prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym: 

− PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie; 

− SGWW w Warszawie; 

− Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Prowadzenie prac doktorskich i magisterskich 

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak jako promotor pracy doktorskiej: 

dr inż. Anna Rucińska jako kopromotor pracy doktorskiej: 

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

wonnego Adenophora liliifolia (L.) Bess. w suboptymalnych warunkach środowiska na 

północno-zachodnich krańcach zasięgu”. 

dr Karolina Tomiczak jako promotor pomocniczy pracy doktorskiej 

− mgr farm. Sebastian Gadowski „Chemometryczna analiza chromatogramów roślin z rodzaju 

Gentiana (Gentianaceae) otrzymanych techniką in vitro w kontekście poszukiwania nowych 

substancji aktywnych biologicznie", wykonywanej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. n. farm. Łukasza Komsty. 

Zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria) 

mgr inż. Maciej Niemczyk 

25 listopada – Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW – przedstawienie studentom problematyki 

ochrony zagrożonych gatunków roślin ex situ, zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania banku 

nasion, 0,5 h, 30 osób; 
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26 listopada – Wydział Leśny SGGW – przedstawienie studentom problematyki ochrony 

zagrożonych gatunków roślin ex situ, zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania banku nasion, 

prezentacja szklarenki dla gatunków zagrożonych, 1,5 h, 10 osób. 

 dr Anna Rucińska 

− 26 maja – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Wykład dotyczący wdrażania ochrony in situ i ex situ zasobów przyrodniczych w Polsce; 

1,5 h, 50 osób. 

Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

1. Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

Praktyki dla studentów kierunku biologia Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie. 

Czas trwania i uczestnicy: 2 uczestników w terminie 14.07-10.08 – jeden uczestnik; 29.07-06.08 

– drugi uczestnik. 

Przygotowanie i przeprowadzenie praktyk: prof. dr hab. Anna Mikuła, mgr Wojciech 

Tomaszewicz, dr Małgorzata Grzyb. 

Zakres tematyczny praktyk: 

- obsługa sprzętów obecnych w laboratorium biotechnologicznym (autoklaw, destylarka, 

pehametr, mikroskop świetlny itp.), 

- przygotowywanie roztworów macierzystych i pożywek, 

- sterylna praca z różnorodnym materiałem roślinnym w komorze z laminarnym 

przepływem powietrza,  

- podstawowe pasaże materiału roślinnego (na pożywki agarowe i do płynnych),  

- krioprezerwacja gametofitów, merystemoidów i zawiesin komórkowych paproci 

drzewiastych z użyciem metody kapsułkowania/dehydratacji oraz kapsułkowania 

/witryfikacji, 

- prowadzenie obserwacji zakładanych hodowli i gromadzenie dokumentacji fotograficznej 

z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych firmy Olympus, 

- obsługa oprogramowania komputerowego do obróbki i cyfrowego zapisu obrazów 

(cellSens Standard). 

2. Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Staż uczniowski: 

• Staż uczniowski dla ucznia/stażysty z Technikum Leśnego w Białowieży wg programu 

autorskiego, w ramach projektu „Z nauką w las – II edycja”. Projekt dofinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 
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Czas trwania stażu: 5.07 – 6.08 (200 h) 

Przeprowadzenie stażu: mgr inż. Agnieszka Kościelak 

• Staż uczniowski dla 2 uczniów/stażystów z Zespołu Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze 

w Warszawie wg programu autorskiego, w ramach projektu RPO WM „Rozwiń swoje 

kompetencje”. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. 

Czas trwania stażu: 19.07 – 12.08 (300 h) 

Przeprowadzenie stażu: mgr inż. Agnieszka Kościelak, mgr Stefan Sołtan, Małgorzata 

Górecka 

Praktyki dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

• Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu, 

wg umowy, czas: 840 h (V-VI, X), liczba uczestników: 23 osób; 

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 675 h (VII), 

liczba 13 osób i 4 trenerów pracy; 

• Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Technikum Ogrodnicze, technik ogrodnik wg umowy, 

czas 624 h (V-VI) liczba uczestników: 13 osób; 

• Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu 

wg umowy, czas 136 h (V-VI), liczba uczestników: 4 osoby. 

3. Kolekcja Flory Polski 

Staż dla studentów w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 pt. „Sukces z natury – 

kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości 

nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Projekt współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III – Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

Czas trwania i uczestnicy: 1 uczestnik od 02.08 – 30.09 

Opiekun stażu: dr Magdalena Bederska-Błaszczyk 

4. Bank nasion 

Staż dla studentów kierunku biologia Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie. 

Czas trwania i uczestnicy: 09.08 – 08.10 , 2 uczestników 

Przygotowanie i przeprowadzenie stażu: mgr inż. Maciej Niemczyk 

Zakres tematyczny stażu: 

- oczyszczania materiału nasiennego, 

- suszenie oraz oceny wilgotności materiału nasiennego, 
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- ocena jakości materiału nasiennego (testy kiełkowania i żywotności), 

- ocena tolerancji nasion na temperatury kriogeniczne, 

- zabezpieczanie materiału nasiennego w banku nasion, 

- zbiór nasion w terenie. 

Staż dla studenta Uniwersytetu Azji Środkowej w Chorog w Tadżykistanie 

Czas trwania i uczestnik – 12.10 – 10.12, 1 uczestnik 

Przygotowanie i przeprowadzenie stażu: mgr inż. Maciej Niemczyk 

Zakres tematyczny stażu: 

- oczyszczania materiału nasiennego, 

- suszenie oraz oceny wilgotności materiału nasiennego, 

- ocena jakości materiału nasiennego (testy kiełkowania i żywotności), 

- ocena tolerancji nasion na temperatury kriogeniczne, 

- zabezpieczanie materiału nasiennego w banku nasion. 

Liczba osób odbywających praktyki i staże w jednostce PAN (ogółem): 62 

 
Liczba studentów odbywających 

praktyki w jednostce PAN 
Liczba prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem  

pracowników naukowych jednostki PAN  
ogółem ogółem w uczelniach 

macierzystych 
w jednostkach PAN 

62 - - - 

SEMINARIA I SZKOLENIA  

Seminaria naukowe i sprawozdawcze 

• 28 kwietnia (posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

spotkanie online otwarte), wykład proszony nt. „Somatyczna embriogeneza Cyathea delgadii 

jako model w badaniach plastyczności komórek roślinnych i alternatywna metoda 

pozyskiwania paproci” (dr Małgorzata Grzyb). 

Organizacja kursów, szkoleń krajowych i międzynarodowych  

• Szkolenie „Krioprezerwacja materiału roślinnego – zabezpieczanie w ciekłym azocie zawiesin 

komórkowych metodą kapsułkowania-dehydratacji” dla studentów III roku kierunku 

Farmacja Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Czas trwania i uczestnicy: 8/15/22/29.03.2021 (łącznie 24 h szkolenia) – Michał Markowski, 

Zuzanna Czarnomska. 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: dr Karolina Tomiczak. 
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Zakres tematyczny szkolenia: Kapsułkowanie materiału roślinnego (8 h), dehydratacja 

osmotyczna (6 h), desykacja powietrzna i mrożenie w ciekłym azocie (6 h), rozmrażanie 

i ocena przeżywalności materiału roślinnego (4 h). 

• Szkolenie „Izolacja, kultura i fuzja protoplastów” dla studenta III roku kierunku Farmacja 

Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Czas trwania i uczestnicy: 6/14/19/27.04.2021 (łącznie 30 h szkolenia) – Michał Markowski. 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: dr Karolina Tomiczak. 

Zakres tematyczny szkolenia: izolacja protoplastów mezofilu liści (12 h), izolacja 

protoplastów zawiesiny komórkowej (8 h), elektrofuzja protoplastów z wykorzystaniem 

generatora pulsów BTX ECM 2001 (6 h), zakładanie i prowadzenie kultur kropli agarozowych 

(4 h). 

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

1. „Przepływ informacji genetycznej od genu do białka”, kurs organizowany przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 07.12. Uczestnik: Wojciech 

Tomaszewicz 

2. „Plant Translocation – Theory and Techniques” – szkolenie organizowane przez Ogród 

Botaniczny w Rzymie, dzięki platformie Stowarzyszenia COST, 24-26 marca. Uczestnik: Anna 

Znój 

3. Adaptation of the existing “risk analysis” process to apply to fungi. The “risk analysis” is a desk 

review of the target species carried out at the certification application stage to determine 

whether the species is at low, medium or high risk of overharvesting". Warsztaty i panel 

dyskusyjny organizowane przez FairWild Foundation. Uczestnik: Marcin Kotowski 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  
 
w roku 2021 brak nowo uzyskanych tytułów i stopni naukowych 

PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB W KOMITETACH NAUKOWYCH, 
ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH  
 
• dr Aneta Baczewska-Dąbrowska  

rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek  

• dr Aldona Gizińska 

pozostałe 
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Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 1 (Trees) 

• dr Małgorzata Grzyb 

pozostałe 

1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, zastępca Skarbnika 

Głównego (od lipca 2019 r.) 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: Botanical Journal of the Linnean 

Society (1) 

• 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 

wydawnictwa 

1. Associate Editor – Botanical Journal of the Linnean Society (od 2020) 

pozostałe 

2. Członek Dragon Tree Consortium  

3. Recenzje: 

rozpraw doktorskich – 1 

grzecznościowe dla czasopism naukowych – 3 (Plants - 2, Botanical Journal of the 

Linnean Society – 1). 

• mgr Adam Kapler  

organizacje krajowe 

1. Komisja Rewizyjna, Skrutacyjna CMOK – członek; 

2.  Oddział Warszawski PTB – członek; 

3.  Oddział Warszawski PTD – członek; 

4. Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Ekologicznego – członek (od 19.10.2019) 

5.  Oddział Warszawski OTOP – członek. 

• dr Paweł Kojs 

rady naukowe 

1. Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – członek (2016 – 2024); 

2. Rada Naukowa Leśnego Banku Nasion Kostrzyca – członek (2020 – 2023); 

3. Rada Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach (Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity) – 

członek (2015 – 2021); 
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4. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – członek (od 2006); 

organizacje krajowe 

1. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – I wiceprezes Zarządu (2020 – 

2024); 

2. Społeczna Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – 

członek (2016 – 2021); 

3. Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011); 

organizacje międzynarodowe 

1. Instytut Komunikologii w Waszyngtonie – członek zwyczajny (od 2018); 

2. EBGC – przedstawiciel ROBiA w Polsce w EBGC; 

pozostałe 

1. Communicating editor – TSAF (Trees). 

• dr Marcin Kotowski 

pozostałe 

1. The International Society of Ethnobiology (ISE) – członek 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – 2 (Acta Botanica Hungarica) 

• mgr inż. Agnieszka Kościelak 

organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek  

2. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – członek Komisji Rewizyjnej (od 19.09.2014)  

• mgr Damian Matynia 

rady naukowe 

Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – sekretarz (od 2016); 

organizacje krajowe 

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – sekretarz Zarządu (2020-2024); 

pozostałe 

Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – sekretarz Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

• 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); 

3. Komitet Biologii Organizmalnej – członek (kadencja 2020 – 2024); 
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wydawnictwa 

1. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wiadomości Botaniczne (od 2020); 

pozostałe 

1. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 6 (Biotechnology Reports, Flora, 

Plants, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant). 

• dr Adam Miodek 

pozostałe 

Członek IAWA (International Association of Wood Anatomists).  

• dr inż. Marta Joanna Monder 

organizacje zagraniczne 

1. International Society for Horticultural Science (ISHS) – członek od 2013; 

2. Historic Roses Group Royal Horticulture Society (HRG-RHS) – członek; 

organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek zarządu, przewodnicząca Sekcji 

Róż (od 23.09.2016); 

2. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych – członek; 

3. Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – członek; 

4. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż – wiceprezes (od 27.05.2018). 

• prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

rady naukowe 

1. Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego (od 2017); 

2. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego (od 2008); 

3. Członek Rady Programowej kwartalnika Przyroda Górnego Śląska (od 2002); 

4. Członek Prezydium sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB (od 2016); 

organizacje krajowe 

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. Editor in Chief – Vegetation classification and Survey.  

• prof. dr hab. Jerzy Puchalski  



   
 

80 

 
 

rady naukowe i inne organizacje krajowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – członek (od 1975 przez wszystkie 

kadencje); przewodniczący w kadencji 2019 – 2022; 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – przewodniczący (od 2006); 

3. Rada Naukowa Leśnego Banku Nasion Kostrzyca – członek (2007 – 2019), honorowy 

członek (od 2020); 

4. Rada Naukowa Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – członek (2009 – 

2023);  

5. Zespół Doradczy ds. Stacji Naukowej w Mikołajkach powołany przez Dyrektora 

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (od 2017); 

6. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach pt. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” (od 2002); 

7.  Członek Editorial Committee „Folia Oecologica”, Slovak Academy of Sciences (od 2003); 

wyróżnienia: 

1. Honorowe członkostwo w Polskim Towarzystwie Botanicznym przyznane na wniosek 

Zarządu Głównego przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 58. Zjeździe PTB 

w Krakowie (2019); 

2. Honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów 

w Polsce” (2018). 

• dr inż. Anna Rucińska 

rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – członek. 

pozostałe 

European Native Seed Conseraion Network – członek 

• dr Karolina Tomiczak 

pozostałe 

1. Sekretarz Zarządu Sekcji Kultur Tkankowych Roślin Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego (od 2019); 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 5 – Horticulturae [1], IJEB [1], 

Plants (2), PCTOC (1).   

•         mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz 

organizacje krajowe 

Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż – członek; 

 organizacje międzynarodowe 
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1. American Rose Society – członek; 

2. Nederlandse Rozenvereniging – członek; 

3. Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde – członek; 

  pozostałe 

1. Internationale Rozenconcours Westbroekpark, Den Haag, Holandia – sędzia 

międzynarodowy; 

2. Royal International Trial for new roses of the City of Le Roeulx, Belgia – sędzia 

międzynarodowy. 

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH DRUKIEM 

a) publikacje w czasopismach z listy MNiSW 
 

1. Dmuchowski P., Dmuchowski W., Baczewska-Dąbrowska A.H., Gworek B. 2021. Green 

economy–growth and maintenance of the conditions of green growth at the level of polish 

local authorities. Journal of Cleaner Production, 301, 126975. 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126975 (MNiSW=140 pkt, IF=9.297) 

2. Dąbrowski P., Baczewska-Dąbrowska A.H., Bussotti F., Pollastrini M., Piekut K., Kowalik 

W., Wróbel J., Kalaji H.M. 2021. Photosynthetic efficiency of Microcystis ssp. under salt 

stress. Environmental and Experimental Botany, 186, 104459. 

doi.org/10.1016/j.envexpbot.2021.104459 (MNiSW=100 pkt, IF= 5.54) 

3. Baczewska-Dąbrowska A.H., Dmuchowski W., Gozdowski D., Gworek B., Jozwiak A., 

Swiezewska E., Dąbrowski P., Suwara I. 2021. The importance of prenol lipids in mitigating 

salt stress in the leaves of Tilia× euchlora trees. Trees, 1-12. doi.org/10.1007/s00468-021-

02214-8 (MNiSW=100 pkt, IF=2.529) 

4. Dmuchowski W., Baczewska-Dąbrowska A.H., Gozdowski D., Brągoszewska P., Gworek 

B., Suwara I., Chojnacki T., Jóźwiak A., Swiezewska E. 2021. Effect of salt stress in urban 

conditions on two Acer species with different sensitivity. PeerJ, 9, e10577. DOI 

10.7717/peerj.1057 (MNiSW=100 pkt, IF=2.984) 

5. Niedziela A., Domzalska L., Dynkowska W.M., Pernisová M., Rybka K. 2021. Aluminum 

Stress Induces Irreversible Proteomic Changes in the Roots of the Sensitive but Not the 

Tolerant Genotype of Triticale Seedlings. Plants 11, 165. 

doi.org/10.3390/plants11020165 (MEiN=100 pkt, IF=3.935)  
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6. Jura-Morawiec J., Oskolski A., Simpson P. 2021. Revisiting the anatomy of the monocot 

cambium, a novel meristem. Planta, 254: 6. DOI: 10.1007/s00425-021-03654-9 

(MEiN=100 pkt, IF=4.116)  

7. Sokoloff D., Jura-Morawiec J., Zoric L., Fay M. 2021. Plant anatomy: at the heart of modern 

botany. Botanical Journal of the Linnean Society 195: 249-253 DOI: 

10.1093/botlinnean/boaa110 (MEiN=100 pkt, IF=2.911)  

8. Vaculná L.,Majeský Ľ., Ali T., Seregin A.P., Prausová R., Kapler A., Iakushenko D., Thines 

M., Kitner M 2021. Genetic structure of endangered species Adenophora liliifolia and 

footprints of postglacial recolonisation in Central Europe. Conservation Genetics 22(6): 

1069 – 1084. (MEiN=70 pkt, IF=2.538) 

9. Żabicka J., Żabicki P., Słomka A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Nowak T., Śliwinska E., Kapler 

A., Migdałek G, Kuta E. 2021. Genotype-dependent mass somatic embryogenesis: a chance 

to recover extinct populations of Pulsatilla vulgaris Mill. Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture 146(2): 345 – 355. (MEiN=100 pkt, IF=2.711) 

10. Dostatny, D.F., Żurek, G., Kapler, A., Podyma, W. 2021. The ex-situ conservation and 

potential usage of crop wild relatives in poland on the example of grasses. Agronomy 

11(1), 94 (MEiN=100 pkt, IF=3.417) 

11. Kotowski, M. A., Molnár, Z., & Łuczaj, Ł. 2021. Fungal ethnoecology: observed habitat 

preferences and the perception of changes in fungal abundance by mushroom collectors 

in Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 17(1), 1-23. 

https://doi.org/10.1186/s13002-021-00456-x (MNiSW=100 pkt, IF=2.7) 

12. Mikuła A., Tomaszewicz W., Dziurka M., Kaźmierczak A., Grzyb M., Sobczak M., 

Zdańkowski P., Rybczyński J. 2021. The Origin of the Cyathea delgadii Sternb. Somatic 

Embryos Is Determined by the Developmental State of Donor Tissue and Mutual Balance 

of Selected Metabolites, Cells, 10, 1388. https://doi.org/10.3390/cells10061388 

(MNiSW=140 pkt, IF=6.6)  

13. Żabicki P., Mikuła A., Sliwinska E., Migdałek G., Nobis A., Żabicka J., Kuta E. 2021. 

Successful cryopreservation and post-thawing regeneration of wet habitat, endangered 

violet – a useful tool in ex situ conservation. Scientia Horticulturae 284:110056 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110056 (MEiN=140, IF=3.463)  

https://doi.org/10.1093/botlinnean/boaa110
https://doi.org/10.1093/botlinnean/boaa110
https://doi.org/10.1186/s13002-021-00456-x
https://doi.org/10.3390/cells10061388
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110056
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i histogeneza roślin: dziś i jutro”, Rogów, Polska, 07-08.09, referat  

18. Tomiczak K., Markowski M. 2021. The influence of sucrose concentration and 

cryopreservation via encapsulation-dehydration on growth kinetics, embryodgenic 

potential and secondary metabolite production of cell suspension cultures of two gentian 

species: Gentiana capitata Buch.-Ham. ex D.Don and G. decumbens L.f. 10th biennial PSEPB 

Conference “Experimental plant biology at various scales: from molecules to 

environment”, Katowice, Poland, 20-23.09, poster 

b) udział bierny 

1. „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych", StatSoft  konferencja 

online, 20.10, uczestnicy: Tomaszewicz W., Grzyb M., Tomiczak K. 

2. 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z konferencją naukową „Badania 

i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian 

Klimatycznych”, Bydgoszcz, Polska, 17-18.12, uczestnicy: Tomiczak K., Grzyb M., Gasek 

A., Matynia D., Nowak A., Niemczyk M., Rucińska A., Podlasiak J., Znój A. 
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ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 

W dniu 8 września w PAN OB miał miejsce międzynarodowy kongres „Eko-komunikologia a kryzys 

widzenia świata. Badania nad przeżywanymi doświadczeniami wielotekstowych narracji 

i wielogłosowych sądów w erze globalizacji”. Kongres ten wpisał się w pola badawcze nauk 

społecznych, humanistycznych i przyrodniczych, łącząc dyscypliny pograniczne komunikologii 

semiotycznej z fenomenologią stosowaną i ekologiczną teorią uwarunkowań środowiskowych 

roślin, zwierząt i ludzi. Konferencja ze względu na pandemię odbywała się w formie hybrydowej, 

a jej organizatorami byli Federacja Naukowa WSB – DSW w Gdańsku, Wydział Anglistyki 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB 

w Powsinie pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie, D.C., 

USA. 

ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 
2021 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Punktacja 

dorobku  

I. Publikacje, w tym:  53  

a) W czasopismach naukowych z tzw. listy 

filadelfijskiej 

44 IF=185.855 

MEiN=4490 

b) W recenzowanych czasopismach zagranicznych 

i polskich 

1  

MEiN=5 

c) Monografie, rozdziały w monografiach / książce 

w jęz. angielskim i innym 

6  

MEiN=125 

d) Książki popularnonaukowe 2  

II. Artykuły popularnonaukowe i materiały 

popularyzacyjne 

4  

III. Komunikaty naukowe 18  

I-II Razem  57 IF=185.855 

MEiN=4620 

 
 

Liczba 
ogółem 

 
Monografie 

naukowe 
(lub 

rozdziały) 
wydane przez 
wydawnictwa 

 
Monografie 

naukowe 
(lub rozdziały) 
wydane przez 
wydawnictwa 

niezamieszczone 

 
Artykuły 
naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 
i materiałach  

 
Artykuły naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 

 
Pozostałe 
publikacje 
naukowe 
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zamieszczone 
w wykazie 

wydawnictw 

w wykazie 
wydawnictw 

z konferencji 
zamieszczonych 

w wykazie 
czasopism 

niezamieszczonych 
w wykazie 
czasopism 

75 
 

2 4 44 1 24 

 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH 

Wybrane dwa ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/prac badawczych 

• Miodek, A., Gizińska, A., Włoch, W., Kojs, P. 2021. What do we know about growth of 

vessel elements of secondary xylem in woody plants? Biol Rev. 

https://doi.org/10.1111/brv.12785  (MEiN=200 pkt, IF= 12.82)  

Wzrost członów naczyń i determinację przebiegu naczyń zwykle tłumaczono działaniem 

auksyny. Jednak nowe badania dostarczają dowodów na zależność rozkładu białek PIN od 

naprężenia mechanicznego. W pracy omówione zostały różne aspekty związane 

z rozpatrywanym zjawiskiem. Autorzy zaproponowali podejście mające na celu integrację 

czynnika biomechanicznego z regulacją hormonalną, co pozwoli na poszerzenie 

zrozumienia mechanizmu formowania naczyń oraz postęp w badaniach nad systemem 

transportu wody u wielu gatunków roślin. 

• Dmuchowski P., Dmuchowski W., Baczewska-Dąbrowska A.H., Gworek B. 2021. Green 

economy–growth and maintenance of the conditions of green growth at the level of polish 

local authorities. Journal of Cleaner Production, 301, 126975. 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126975 (MEiN=140 pkt, IF= 9.297). 

Celem artykułu była analiza skali niezbędnych zrównoważonych inwestycji w Polsce. 

Skupiono się na aspektach adaptacyjnych i mitygacyjnych zmian klimatu, z mniejszym 

naciskiem na czynniki społeczne. Wyniki wskazały na rosnące zapotrzebowanie na zielone 

i/lub zrównoważone inwestycje oraz zidentyfikowano szereg barier w dostępie do 

nowych form zrównoważonego finansowania. Wykazano także potrzebę stworzenia 

nowych mechanizmów pomocy dla samorządów lokalnych. 

Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcia działalności naukowej 

jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym 

• Kotowski, M. A., Molnár, Z., & Łuczaj, Ł. 2021. Fungal ethnoecology: observed habitat 

preferences and the perception of changes in fungal abundance by mushroom collectors 

https://doi.org/10.1111/brv.12785
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in Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 17(1), 1-23. 

https://doi.org/10.1186/s13002-021-00456-x (MNiSW=100 pkt, IF=2,7) 

W artykule dr Marcin Kotowski przy współpracy z dr. Zsoltem Molnárem i dr. Łukaszem 

Łuczajem przedstawił szczegółową dokumentację dotyczącą postrzegania przez 

mieszkańców ekologii grzybów wielkoowocnikowych. Zebrane dane pozwoliły stworzyć 

zbiorowe opisy preferencji siedliskowych wraz z listą opisanych przez respondentów 

makro-, mezo- i mikrosiedlisk. Uzyskane informacje pokazały, że wiedza lokalna w tej 

kwestii w zasadzie nie odbiega od wiedzy naukowej, a ponadto może być wykorzystana 

do formułowania nowych pytań i teorii naukowych. 

• Mikuła A., Tomaszewicz W., Dziurka M., Kaźmierczak A., Grzyb M., Sobczak M., 

Zdańkowski P., Rybczyński J. 2021. The Origin of the Cyathea delgadii Sternb. Somatic 

Embryos Is Determined by the Developmental State of Donor Tissue and Mutual Balance 

of Selected Metabolites, Cells, 10, 1388. https://doi.org/10.3390/cells10061388 

(MNiSW=140 pkt, IF=6.6) 

W pracy porównano dwa typy inicjalnych ekslantatów dające somatyczne zarodki jedno- 

i wielokomórkowego pochodzenia. Wykazano, że powstawanie zarodków na drodze 

jednokomórkowej jest związane z dużą zawartością maltozy, 1-kestozy, ABA, GA3, GA7 

i kwasów fenolowych. Z kolei wysoki poziom skrobi, kalozy, etylenu i argininy sprzyjają 

ich wielokomórkowemu pochodzeniu. Jest to pierwsze tak szczegółowe przedstawienie 

cech inicjalnego eksplantatu mogących warunkować drogę inicjacji somatycznego 

zarodka. 

Wybrane dwa ważniejsze osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami 

zagranicznymi (według katalogu: wspólna publikacja, patent, nowa metoda badawcza, 

nowa technologia, grant, inne) 

 
Lp Kraj  

 
Podmiot Rodzaj 

osiągnięcia: 
(wspólna 

publikacja, 
patent, nowa 

metoda 
badawcza, nowa 

technologia, 
grant, inne) 

Opis osiągnięcia 

1. Iran, 
Wielka 

Brytania 

i Czechy 

Uniwersytet 
Babolsar w 
Iranie 

Wspólna 
publikacja 

Naqinezhad A., Nowak A., Świerszcz S., Jalili A., 
Kamrani A., Wheeler B.D., Shaw S.C., Attar F., 
Nobis M., Nowak S., Hájek M. 2021. 
Syntaxonomy and biogeography of the Irano-
Turanian mires and springs. Applied 

https://doi.org/10.1186/s13002-021-00456-x
https://doi.org/10.3390/cells10061388
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Vegetation Science 24(2) e12571 

10.1111/avsc.12571. (MEiN=100, pkt, IF 

=3.252) 

 
Praca jest wynikiem wieloletniej współpracy 
potwierdzonej podpisaniem umowy partner-
skiej pomiędzy PAN OB – CZRB w Powsinie 
a Uniwersytetem w Babolsar w Iranie. Jest to 
pierwsze syntetyczne podsumowanie 
typologii roślinności młąk i źródlisk w 
regionie Irano-Turańskim. Wśród autorów są 
zarówno pracownicy Ogrodu, jak również 
ekolodzy z Iranu, Wielkiej Brytanii i Czech 
(najbardziej ututułowany ekolog roślinności 
młak i torfowisk – prof. Hajek). W wyniku 
współpracy po raz pierwszy dokonano 
klasyfikacji zbiorowisk młakowych i źródlisk 
zarydyzowanego obszaru od zachodniego 
Iranu do wschodniego Kirgistanu. Na 
podstawie analizy 1015 zdjęć fitosocjologicz-
nych zdefiniowano 21 jednostek syntakson-
omicznych, w tym 19 zespołów roślinnych. 
Praca została opublikowana w wiodącym 
czasopiśmie z zakresu ekologii roślinności - 
Applied Vegetation Science pt. Syntaxonomy 
and biogeography of the Irano-Turanian mires 
and springs. 

2. USA, 
Niemcy, 
Włochy, 
Wielka 
Brytania, 
Francja, 
Hiszpania, 
Rosja, 
Bułgaria 
i Czechy 

Instytut 
Tadżyckiej 
Akademii 
Nauk 

Wspólna 
publikacja 

 

Testolin, R., Carmona, C., Attorre, F., Borchardt, 
P., Bruelheide, H., Doležal, J., Finckh, M., Haider, 
S., Hemp, Andreas; Jandt, Ute; Korolyuk, 
Andrei; Lenoir, Jonathan; Makunina, Natalia; 
Malanson, George; Mucina, L., Noroozi, J., 
Nowak, A., Peet, R., Peyre, G., Sabatini, F., Šibík, 
J., Sklenar, P., Vassilev, K., Wiser, S., Zibzeev, E., 
Jiménez-Alfaro, B. 2021. Global patterns of 
alpine plant diversity. Global Ecology and 
Biogeography 30(6): 1218-1231. 10.1111 
/geb.13297 (MEiN=140 pkt, IF=7.144). 
W multinarodowym zespole ekologów 
dokonano po raz pierwszy globalnej analizy 
wzorców dystrybucji bogactwa gatunkowego 
zbiorowisk roślinnych piętra alpejskiego, 
w szczególności w kontekście beta różnorod-
ności. Praca pt. Global patterns and drivers of 
alpine plant species richness, która ukazała się 
w jednym z najważniejszych czasopism 
biogeograficznych Global Ecology and 
Biogeography. Jednym z najważniejszych 
wyników badań jest odkrycie, że w piętrze 
alpejskim najbardziej różnorodne gatunkowo 
są zbiorowiska położone w okolicach równika 
i na średnich wysokościach geograficznych 
w Azji. Jednym z najbogatszych rejonów 
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świata są Andy przyrównikowe (Kolumbia 
i Ekwador) i Pamiro-Ałaj w Tadżykistanie. 

     

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Działalność gastronomiczna 

Rok 2021 był piątym rokiem funkcjonowania w ramach Ogrodu kawiarni Cafe Botanica & Bistro. 

Miejsce to stało się istotnym elementem wspomagającym ofertę Ogrodu dla zwiedzających. 

Kawiarnia oferuje kawy, ciasta, lody oraz napoje. Podstawą oferty są produkty przygotowywane 

na miejscu, sezonowo zmieniane i przygotowywane z wysokiej jakości produktów, które są 

sprzedawane na miejscu oraz wydawane w ramach zamówień zewnętrznych. Ponadto kawiarnia 

świadczy usługi wewnętrzne, obsługując poczęstunki i bufet podczas seminariów, posiedzeń 

Rady Naukowej, konferencji czy organizowanych w Ogrodzie wydarzeń. W bieżącym roku 

w związku z organizacją Ogrodu Świateł kawiarnia działała również w pełnym wymiarze 

w listopadzie i grudniu. Należy jednak zauważyć, że trwająca epidemia nadal poważnie wpływa 

na funkcjonowanie kawiarni i generuje liczne dodatkowe koszty związane z wprowadzonym 

reżimem sanitarnym, przy jednoczesnym ograniczaniu przychodów.  

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ 
W POLSCE 
W związku z dalszym trwaniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

w roku 2021 nadal obowiązywały ograniczenia sanitarne w funkcjonowaniu PAN OB. 

Na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 6.05.2020 r. „Bezpieczny powrót 

do pracy”, Rozporządzenia Rady Ministrów z 1.12.2020 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 11 grudnia 2020 r. , zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki, a także pozostałych zaleceń i oficjalnych informacji przekazywanych 

ze strony organów państwowych mgr Tadeusz Kuc – główny specjalista ds. BHP przeprowadził 

ocenę ryzyka zawodowego w zakresie koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 

2 (SARS –Cov-2) przy udziale przedstawiciela pracowników (Anna Kosoń). Karta oceny ryzyka 

została zatwierdzona przez dyrektora dra Pawła Kojsa, a wszyscy pracownicy zostali z nią 

zapoznani. 

W roku 2021 pracownicy byli często proszeni przez dyrekcję o zachowanie zasad 

bezpieczeństwa i poddawanie się szczepieniom dla dobra wszystkich pracujących. 

W dniu 16 września, w związku z ponownie rosnącą liczbą nowych wykrytych przypadków 

zakażenia COVID-19 (początek IV fali), dyrektor prof. dr hab. Arkadiusz Nowak w piśmie do 
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pracowników przypomniał o obowiązku przestrzegania zasad dotyczących epidemii 

koronawirusa, a obowiązujących w Ogrodzie od 2020 roku: 

− obowiązek stosowania maseczek i zachowania możliwie dużego dystansu od siebie 

nawzajem (min. 2 m) 

− ograniczenie spotkań w biurach, jak i z osobami z zewnątrz, 

− ograniczenie w miarę możliwości liczbę osób przebywających w jednym czasie w biurze 

(najlepiej pojedyncze osoby w pokoju), 

− konieczność zaszczepienia się dla dobra swojego, współpracowników oraz rodzin. 

W budynkach powieszono także nakaz stosowania maseczek ochronnych. 

  


