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INFORMACJE OGÓLNE 

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

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” działa na podstawie art. 68 Ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) zwanej 

dalej ustawą o PAN, statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą nr 8/2010 

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

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

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

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

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

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

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

Akademii Nauk; ponadto prowadzi swoją działalność zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

DANE ADRESOWE: 

ul. Prawdziwka 2 

02-973 Warszawa   

tel.  22 648 38 56; 22 754 26 10  

e-mail  ob.sekr@obpan.pl 

EPUAP: /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 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 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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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 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; 
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• nauki ogrodnicze. 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE: 

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

flory Polski; 

• biosystematyka, genetyka i genomika populacyjna oraz analiza różnorodności 

genetycznej roślin; 

• filogenomika wybranych gatunków roślin uprawnych; 

• gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących 

i uprawnych oraz ich wykorzystanie w nauce i produkcji rolniczej; 

• manipulacje organizmem roślinnym przy wykorzystaniu technik 

biotechnologicznych; 

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

• biomonitoring zanieczyszczeń środowiska; 

• anatomia funkcjonalna i rozwojowa roślin drzewiastych; 

• ekologia wybranych gatunków roślin zagrożonych, ekologia roślinności; 

• biologia konserwatorska ze szczególnym uwzględnieniem roślin endemicznych, 

zagrożonych i podlegających reglamentacji prawnej. 

DYREKCJA OGRODU BOTANICZNEGO 
 

Dyrektor      
-  dr Paweł Kojs  

Zastępca dyrektora ds. naukowych  

-  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych    

- mgr 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 
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Członkowie:   - prof. dr hab. Andrzej Anioł 

- dr Aneta Baczewska-Dąbrowska 

- dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO 

- prof. dr hab. Stanisław Gawroński  

- prof. dr hab. Czesław Hołdyński 

- dr Paweł Kojs 

- dr hab. Robert Malinowski 

- mgr inż. Mirosław Markowski 

- Prof. dr hab. Anna Mikuła 

- prof. dr hab. Zbigniew Mirek 

- 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        
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INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PAN 
OGRODU BOTANICZNEGO – CZRB  NA DZIEŃ 31.12.2020 r.  
 
Zatrudnienie wg stanowisk – w podziale na płeć 
 

     ogółem  
         w     
    osobach 
             

                                                                         pracownicy naukowi       pozostali         
     pracownicy  
 

ogółem profesorowie 
w tym:  

czł. PAN 
profesorowie 

instytutu   
adiunkci asystenci 

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 

87 
 

14 7 3 1 0 0 1 1 6 4 4 1 73 46 

 
Zatrudnienie wg rodzaju działalności  

 

  

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAN OGRODZIE 
BOTANICZNYM – CZRB W ROKU 2020 
(nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów stypendialnych) 

Baczewska-Dąbrowska Aneta Olszak Marcin (do 29.02.2020) 

 Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12.2020 r. 

 W osobach W etatach 

 I. Ogółem: 

W tym:  

87 72,08 

 A. - w działalności badawczej 29 24,50 

 1. Profesor  3 2,41 

 2. Profesor instytutu 1 1,00 

 3. Adiunkt 6 4,96 

 4. Asystent 4 4,00 

 5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-technicznych 4 3,87 

 6. Pracownik inż.-techn. w działalności badawczej 11 8,26 

 B. - pozostali pracownicy 58 47,58 

 8. Pracownik zatrudniony w działalności ogrodniczej i 

popularyzacyjno-edukacyjnej 

22 18,23 

 

 9. Administracja  22 18,50 

 10. Obsługa techniczna i robotnicy 14 10,85 
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Bederska-Błaszczyk Magdalena 

Bobowska Sylwia 

Czaplicka Iwona 

Czerwińska Aldona 

Domżalska Lucyna (do 31.01.2020) 

Fudala Jarosław (od 03.06.2020) 

Gaczkowska Olga 

Galej-Ciwiś Katarzyna 

Gasek Anna 

Gizińska Aldona 

Górecka Małgorzata 

Gromadzki Zbigniew (do 30.09.2020) 

Gryczka Łukasz (od 27.04.2020) 

Grzyb Małgorzata 

Jabłoński Maciej 

Jankowski Piotr 

Janowska Ewa 

Jura-Morawiec Joanna 

Kalińska Maria 

Kalita Joanna (od 01.09.2020 do 27.11.2020)  

Kapler Adam 

Koch Izabela (do 31.03.2020) 

Kojs Paweł 

Kosoń Anna 

Kościelak Agnieszka 

Kotowski Marcin (od 01.09.2020) 

Krasnodębski Jerzy 

Królak Adam (od 02.01.2020 do 30.03.2020) 

Krzyżewski Antoni 

Kuc Tadeusz 

Lewandowska Aleksandra (od 01.10.2020) 

Lewandowska Anna 

Lipińska Martyna (od 02.11.2020) 

Pakuła Edyta 

Paśnik Małgorzata 

Pawlak Zbigniew (od 08.05.2020 do 31.07.2020) 

Pęzik Krzysztof (20.07.2020 do 30.09.2020) 

Pióro Grzegorz (do 30.09.2020) 

Podlasiak Jolanta 

Podyma Wiesław 

Połeć Agnieszka (od 02.11.2020) 

Prykiel Ewa 

Puchalski Jerzy 

Rakowska-Szlązkiewicz Kamila (od 01.10.2020) 

Ranc Hanna 

Rawski Jacek 

Rawski Kamil 

Rawski Ryszard 

Rodkiewicz Witold (do 28.02.2020) 

Rucińska Anna 

Rudnik Agnieszka (od 02.11.2020) 

Rusa Magdalena 

Sadownik Jarosław (od 01.09.2020)) 

Saporowska Iwona 

Sierszyński Krystian (od 01.10.2020) 

Sobol Robert 

Sołtan Stefan 

Sołtysiak Agnieszka 

Suchodolska Aleksandra (od 01.10.2020) 

Szalacha Elżbieta 

Szkopek Krzysztof 

Szymańczyk Małgorzata 

Szymańska Bożena 

Świątkowski Andrzej  

Świerszcz Sebastian (od 01.10.2020 urlop bezpłatny) 

Targońska-Karasek Małgorzata (od 15.07.2020  
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Łącki Artur (od 03.08.2020) 

Marcinkiewicz Jan 

Matynia Damian 

Mikuła Anna 

Milewski Grzegorz (od 02.11.2020) 

Miładowski Mariusz (od 01.10.2020) 

Miodek Adam 

Misczyńska Beata 

Molak Barbara 

Monder Marta Joanna 

Mulier Mateusz (od 01.10.2020) 

Nałęcz-Staniszewski Bałażej (od 02.11.2020) 

Napiórkowska Ewa 

Niedzielski Maciej 

Niemczyk Maciej 

Nowak Arkadiusz 

urlop macierzyński) 

Tomaszewicz Wojciech 

Tomiczak Karolina 

Towerska Beata (od 02.01.2020) 

Trząski Leszek  

Urbański Robert (od 01.10.2020) 

Wąsik Konrad (od 01.12.2020) 

Witczak Renata 

Woliński Konrad 

Wrzesiński Grzegorz (od 06.04.2020 do 30.06.2020) 

Zagajewski Artur (do 30.09.2020) 

Zajkowski Henryk 

Zajkowski Roman 

Zakrzewski Piotr 

Zaremba Anna 

Znój Anna (od 11.03.2020) 

Zwierzyńska Małgorzata 

Żywek Małgorzata 

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO TECHNICZNE 
DZIAŁALNOŚCI OGRODU BOTANICZNEGO (ZOT) 

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie posiada 22 obiekty budowlane 

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

głębinowe, pięć kotłowni oraz własną oczyszczalnię ścieków, dwa nowe 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 ogrodzeniem o długości 3150 mb 

z 5 bramami wjazdowymi. Na terenie ogrodu znajduje się 6 parkingów oraz ok. 30 000 m2 

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

ławek oraz 160 koszy na śmieci (elementy małej architektury) wymagających zabiegów 

konserwatorskich. Trwa kolejny etap zabezpieczania budynków wyposażonych  



   
 

11 
 
 

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

konserwacja wymaga ponoszenia systematycznie rosnących kosztów. Zadanie to 

obejmuje koszty ponoszone na utrzymanie funkcjonowania technicznego Ogrodu 

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

wybranych obiektów budowlanych oraz konserwację obiektów, instalacji technicznych 

wraz remontami bieżącymi, a także obsługę administracyjną instytucji.  

Do specyfiki placówki zwiększającej koszty utrzymania należy doliczyć: 

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

w ruchu dwóch stacji transformatorowych; 

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

jakości wody przez Sanepid oraz utrzymanie własnej oczyszczalni ścieków opartej na 

technologii biologicznej i pracującej w systemie zamkniętym; 

• produkcję energii cieplnej we własnych pięciu kotłowniach na potrzeby ogrzewania 

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

stałe koszty w roku. 

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

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

specjalistów mających nadzór nad infrastrukturą 7 dni w tygodniu.   

W poprzednich latach nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne w zakresie 

personalnym, które były związane z przejściem na emeryturę pracowników z wieloletnim 

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

techniczny zabezpieczający poprawne i bezawaryjne działanie poszczególnych instalacji 

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

na niskie stawki wynagrodzenia), niemożliwe jest zatrudnienie nowych pracowników 

technicznych. Wymusza to na nas konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych 

w tym zakresie. Zabezpieczenie oraz konserwacje urządzeń niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Ogrodu zmuszeni jesteśmy powierzyć firmom 

zewnętrznym. 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE 
ŚRODKÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ PAN  
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B1 

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 

Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Temat 
B1.3 

Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Temat 
B1.4 

Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz 
ocena ich potencjału użytkowego 

 
 

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 Adam Kapler 

mgr Maciej Niemczyk, mgr Maciej Niedzielski 

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 Ogród Botaniczny 

– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Prace te są oparte są na 

charakterystyce struktury genetycznej poszczególnych populacji, weryfikacji ich 
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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. 

Do poznania i scharakteryzowania tendencji zmian w profilu genetycznym populacji 

roślin o niskich liczebnościach na przykładzie różnowiekowych populacji endemicznego, 

wymierającego gatunku flory Polski – warzuchy polskiej Cochlearia polonica E. Fröhl. 

wykorzystano unikatowy w skali światowej, dobrze udokumentowany materiał roślinny 

pochodzący z niezależnie od siebie utworzonych trzech populacji ex situ wywodzących się 

z tej samej populacji in situ pozyskany w różnych punktach czasowych w latach 1993 – 

2017. Do dalszych analiz wytypowano łącznie 376 genotypów. Genomowy DNA 

z poszczególnych genotypów został poddany wysokoprzepustowej analizie 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 DArTseq wygenerowała 14 879 (705437 odczytów) markerów SNP i 14 564 

markerów (333209 odczytów) typu silicoDArT. Przeprowadzona porównawcza 

charakterystyka poszczególnych populacji różniących się wiekiem wskazała na istotne 

różnice w profilu genetycznym przy analizie niemalże wszystkich par populacji. 

Najwyższe wskaźniki zróżnicowania genetycznego odnotowano dla par populacji ex situ 

kilkuletnich (4-5 lat) zakładanych w różnych punktach czasowych niezależnie od siebie. 

Fakt, że w ciągu 3 lat nastąpiło odróżnicowanie międzypopulacyjne w populacji ex situ 

odzwierciedlone zakresem wskaźnika Fst od 0,059 do 0,063, a w przypadku populacji in 

situ w ciągu 8 lat zaledwie 0,006 świadczy o intensywności dynamiki zmian zachodzących 

w populacjach o niskich liczebnościach. Parametry opisujące poziom heterozygotyczności 

poszczególnych populacji oraz diagram rozrzutu PCO obrazujący relacje genetyczne 

między wszystkimi genotypami jednoznacznie wskazują na efekt homogenizujący 
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genetyczną strukturę populacji o niskich liczebnościach. Mimo że wskaźniki wsobności 

w przypadku populacji ex situ świadczą o procesie ich stabilizacji genetycznej, tempo 

zmian związanych z dryfem genetycznym stanowi podstawowe zagrożenie prowadzące 

do erozji genetycznej populacji. Ponadto, w tych populacjach odnotowano również 

wyższy udział frekwencji alleli będących w nierównowadze sprzężeń oraz niosących 

znamiona wpływu presji adaptacyjnej bądź selekcyjnej, co wskazuje na zwiększenie 

prawdopodobieństwa utrwalania takich układów allelicznych. Analiza danych DArTseq 

populacji języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. reprezentujących 42 populacje 

z zasięgu występowania gatunku potwierdziła dotychczasowe wyniki. Populacje 

pochodzące z zachodniej części granicy zasięgu wykazują w stosunku do siebie 

najmniejsze wartości zróżnicowania genetycznego w zestawieniu z pozostałymi grupami 

populacji.  

W 2020 roku w Banku DNA utworzonego w ramach projektu „FlorIntegral” zdeponowano 

materiał genetyczny ze wszystkich gatunków objętych projektem. Potencjał Banku DNA 

wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem możliwości rozpoznania i określenia stanu 

różnorodności genetycznej oraz weryfikacji przynależności taksonomicznej danej 

populacji/gatunku objętego projektem. 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 3500 okazów reprezentujących gatunki objęte projektem.  

Wiedza na temat różnorodności genetycznej i siedliskowej, ostoi, tras migracji jest wciąż 

niewystarczająca, choć jest konieczna dla zoptymalizowania metod ochrony czynnej 

i biernej sozofitów typowych dla świetlistych lasów Europy Wschodniej i Centralnej. 

Badania nad biologią jednego z takich gatunków - dzwonecznika wonnego Adenophora 

liliifolia Bess. powinny być istotnym wkładem w rozwiązaniu tego problemu. 

Dzwonecznik wonny jest prawnie chronioną w skali całej Wspólnoty Europejskiej 

i krajów sąsiednich (Białoruś, Szwajcaria) byliną reprezentującą południowo-syberyjski 

element flory europejskiej. Dzwonecznik wonny to zarazem jedyny obok dz. krymskiego 

A. taurica Juzepczuk przedstawiciel rodzaju Adenophora we florze Polski i Europy. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zakres prac wykonanych w roku 2020, w ramach 
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działalności podmiotowej obejmował jedynie dalszą analizę materiałów zielnikowych, 

zdjęć fitosocjologicznych oraz literatury fachowej w celu optymalizacji ochrony in situ 

oraz ex situ, we współpracy z zespołem dr Miloslava Kitnera z Uniw. Palackyego 

w Czechach.  

Na podstawie wcześniejszych badań (Prausová et al. 2016) postawiono hipotezę, że 

dzwonecznik wonny przetrwał najzimniejszy okres ostatniego maksimum lodowcowego 

(LGM) w ostojach rozsianych po całej Europie Środkowej w dolinach Karpat Zachodnich 

i Południowo-Wschodnich, a także na rozległych stepach Wyżyny Środkoworosyjskiej. Na 

ostojowy charakter górskich sośnin nawapiennych, buczyn storczykowych i dąbrów 

panońskich Karpat wskazuje obecność w płatach roślinności z dzwonecznikiem 

endemitów i reliktów Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum Halda & Soják i Daphne 

arbuscula Čelak. Także Wyżyna Środkoworosyjska od XIX w. przyciąga uwagę badaczy 

z powodu skupisk gatunków górskich i stepowych, zachowanych na wychodniach 

marglowych o rozmaitej ekspozycji. Odnotowane tam taksony po części nie różnią się od 

form wyjściowych (Chrysanthemum zawadskii Herbich taka sama jak we wschodniej 

Syberii i Pieninach, Schivereckia podolica Andrz. ex DC. taka jak na Wyżynie Podolskiej), 

po części zaś zdążyły wyewoluować do odrębnych, endemicznych gatunków np.: Daphne 

juliae Koso-Poljansky bliska typowej D. cneorum L. Spośród polskich stanowisk 

dzwonecznika wonnego jedynie niektóre populacje wyżynne odznaczały się florą 

zawierającą zbliżone elementy kierunkowe np.: Krzemionki Opatowskie, gdzie zachowała 

się także D. cneorum i endemiczna dla środkowej Europy Festuca amethystina ssp. ritschlii 

Lemke ex Markgr.-Dann. W badanych populacjach europejskich stwierdzono niską 

różnorodność genetyczną wewnątrz- i międzypopulacyjną, w tym dominację 

pojedynczych haplotypów. Sugeruje to ponowną kolonizację środkowej Europy 

z któregoś refugium karpackiego. Umiarkowane zróżnicowanie genetyczne i ogólne 

podobieństwo populacji sugeruje proces fragmentacji większej puli genetycznej 

występującej niegdyś w Europie Środkowej. Brak silniejszego zróżnicowania 

genetycznego w badanym transekcie o długości 3600 km od Wyżyny Środkoworosyjskiej 

przez Niż Polski, słowackie Karpaty i czeskie Sudety po Alpy włosko-szwajcarskie 

i Dynarydy Słowenii odzwierciedla młode ewolucyjne pochodzenie gatunku i/lub 

powtarzające się fazy kurczenia się/ekspansji gatunku, którym towarzyszyły kolejne 

epizody „wąskiego gardła”. Obserwowane wzorce rozmieszczenia można też wyjaśniać 
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inaczej, zakładając zachowanie mało licznych, lokalnych populacji, które przeżyły w jakiś 

dotąd niezidentyfikowanych kryptorefugiach bądź perfugiach, które już zanikły albo 

jeszcze nie zostały odkryte.   

Wyniki obserwacji terenowych wskazują, iż populacjom europejskim zagraża nie tyle 

malejąca różnorodność genetyczna, co fragmentacja metapopulacji oraz utrata siedlisk 

wskutek naturalnych procesów sukcesyjnych, nasilanych dodatkowo przez bierną 

ochronę ścisłą. Zapewne tylko ze względu na długowieczność dzwonecznika jako byliny 

gatunek ten wciąż jeszcze występuje na rozproszonych, reliktowych stanowiskach 

Europy. Na umiarkowany optymizm pozwalają jedynie wyniki projektu „FlorIntegral”, 

w ramach którego odbudowano jednocześnie populację kampinoską oraz całe 

towarzyszące jej siedliska dąbrowy świetlistej oraz subborealnego boru mieszanego. 

Prognozy dotyczące narastających zmian klimatycznych XXI wieku są niepokojące 

dla A. liliifolia. W przypadku działań ochronnych ex situ zaleca się skupienie się na 

najszybciej zanikających, kresowych populacjach. Konieczne jest również zachowanie 

odrębności genetycznej linii ewolucyjnych (czterech refugialnych: zachodnio-karpackiej, 

południowo-karpackiej, alpejsko-dynarskiej i środkoworosyjskiej plus jednej 

holoceńskiej: środkowoeuropejskiej) dzwonecznika w warunkach wiwaryjnych ogrodów 

botanicznych i banków nasion. 

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 Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie banku nasion 

archeofitów. Zmierzają one do lepszego poznania ich biologii oraz optymalizacji metodyki 

ich zabezpieczenia w banku nasion.  W roku 2020 kontynuowano badania nad tą grupą 

gatunków. Wyniki doświadczenia z poprzednich lat potwierdziły wyczerpanie się diaspor 

dwóch gatunków w glebie (Scandix pecten-veneris i Agrostemma githago). Świadczy to 

o tym, że najprawdopodobniej nie tworzą one trwałego banku glebowego. Nasiona 

kolejnych dwóch gatunków - Kickxia elatine oraz Ranunculus arvensis po okresie czterech 

lat w glebie w dalszym ciągu utrzymują wysoką żywotność. Dla K. elatine parametr ten 

oceniony metodą tetrazolinową wyniósł 96%, a dla R. arvensis również 96%. Jednak 

w 2020 roku nastąpiły wyraźne zmiany w zdolności kiełkowania obu gatunków. Dla K. 

elatine parametr ten spadł (z 93% na jesieni 2019) do zaledwie 60% na wiosnę 2020. Przy 

ocenie jesiennej zdolność kiełkowania ponownie wzrosła do 90%. W przypadku R. 

arvensis również odnotowano wyraźny spadek zdolności kiełkowania (z 92% na jesieni 
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2019) do 36% na wiosnę 2020. Jednak w odróżnieniu od K. elatine nie doszło do 

ponownego wzrostu zdolności kiełkowania w próbce wykopanej jesienią - test jeszcze nie 

został zakończony (nasiona kiełkują zdecydowanie wolniej niż zazwyczaj) jednak po 3 

miesiącach trwania testu parametr ten wynosi zaledwie 26%. Tak wyraźne spadki 

zdolności kiełkowania nasion przebywających w glebie nie świadczą jednak o ich 

starzeniu i w efekcie zamieraniu (o czym świadczą wciąż wysokie poziomy żywotności 

uzyskiwane w testach tetrazolinowych). Najprawdopodobniej może być to efekt stresu 

wywołanego wyraźnym niedoborem wody w glebie zimą na przełomie 2019 i 2020 roku 

i zapadaniem nasion we wtórny spoczynek. Wydaje się, że zarówno K. elatine jak i R. 

arvensis wytwarzają długotrwały bank glebowy co sugerować może ich większą (niż jest 

to w przypadku S. pecten-veneris oraz A. githago) odporność na okresowe zmiany 

charakteru użytkowania gruntów, na których występują. A parametr jakim jest zdolność 

kiełkowania nie jest stały, bądź też spadający w funkcji czasu, ale może on ulegać 

okresowym wahaniom w zależności od czynników zewnętrznych. 

 Ponadto dokonano kontroli zdolności kiełkowania części próbek, które są 

przechowywane w banku kriogenicznym od 20 lat.  Dla Aconitum firmum, A. variegatum 

oraz Lilium martagon zaobserowano minimalne spadki zdolnosci kielkowania. 

Temat B1.2 Fenotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin użytkowych  

Kierownik:                             mgr Maciej Niedzielski. 

Wykonawca:                         mgr Konrad Woliński 

Ocena cech agronomicznych kolekcji form uprawnych żyta zwyczajnego (Secale cereale 

L.). Celem pracy jest charakterystyka wybranych populacji żyta zwyczajnego pod 

względem cech użytkowych, określenie korelacji tych cech z dostępnymi danymi na temat 

pochodzenia (rodowody) poszczególnych form. 

Ze względu na niepełną charakterystykę pod tym względem do doświadczenia, zostały 

wybrane formy jare żyta uprawnego. Jako kontynuację badań z roku ubiegłego wybrano 

15 obiektów i w drugiej grupie o zróżnicowanym pochodzeniu 10 obiektów. Na poletku 

doświadczalnym 1 x 1,5 m wysiano ok. 350 nasion. Obiekty są charakteryzowane na 

podstawie danych zebranych dla pojedynczych roślin. Osobniki z poszczególnych 

obiektów zostały ocenione pod względem 13 cech agronomicznych jako cech istotnie 

związanych z plonowaniem. Zebrane wyniki obserwacji uzupełniają bazę danych cech 
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użytkowych gromadzonych obiektów kolekcji żyta uprawnego. Zebrane dane magą być 

podstawą do wykorzystania obiektów kolekcji dla celów hodowlanych. W grupie 

ocenianych obiektów w obrębie obserwowanej zmienności można wyróżnić populacje 

o korzystnym rozkładzie cech. 

Temat B1.3  Genotypowa charakterystyka wybranych gatunków roślin 
użytkowych 

Kierownik:  dr hab. Maja Boczkowska (do 31.12.2019) 

Wykonawca: dr Małgorzata Targońska-Karasek (do 06.2021 urlop 

macierzyński) 

W związku ze zmianami osobowymi w składzie zespołu w 2020 roku realizacja tematu 

została ograniczona do prac kameralnych, opracowywania wyników i manuskryptów.  

 

Temat B.1.4. 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 2020 ze względu na pandemię Covid-19 nie zrealizowano wypraw badawczych, 

których celem miała być typifikacja roślinności zarośli kserotermicznych i lasków 

jałowcowych. Zamiennie zespół wykorzystał publikowane i niepublikowane dane z Iranu, 

południowej Grecji, Armenii, południowych Włoch, Egiptu, Iranu, Afganistanu i ok. 60 

zdjęć fitosocjologicznych z południowo-zachodniego Tadżykistanu w celu ustalenia 

roślinnego odpowiednika biblijnego raju. Wśród 941 prób wyróżniono 12 typów 

roślinności, z których 3 (zbiorowisko Pistacia khinjuk z Gór Zagros, zbiorowisko Punica 

granatum z NE Iranu oraz zb. Pistacia vera z SW Tadżykistanu) pod względem składu 

gatunkowego, struktury pionowej oraz udziału gatunków leczniczych, spożywczych 

i paszowych są najbardziej podobne do biblijnego ogrodu Adama i Ewy. Wraz 

z współpracownikami z Armenii i Iranu przygotowano manuskrypt ukazujący zasięgi 

tych 3 typów roślinności i ich dynamikę na przestrzeni ostatnich 7 tys. lat wraz 

z perspektywą na 70 lat w dwóch scenariuszach ocieplenia klimatu. Artykuł o nazwie The 

Paradise revisited: are we able to find and save vanishing Eden Garden? – the truth story of 

the Fall zostanie wysłany do czasopisma w pierwszej dekadzie 2021 r.  
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W przypadku typologii solnisk wykorzystano posiadane zdjęcia fitosocjologicznie 

i dokonano analiz klasyfikacyjnych zgodnie z planem badawczym. Artykuł o nazwie The 

halophytic vegetation and adjoining plant communities in the Middle Asia (Pamir-Alai and 

western Tian Shan Mts.) jest po dwóch rundach recenzji (minor corrections) 

w czasopiśmie Tuexenia. Przedstawia 13 halofilnych zbiorowisk roślinnych, w tym 

4 nowe dla nauki: Knorringietum sibiricae, Puccinellietum pamiricae, Carici physodi-

Zygophylletum gontscharovii i Zygophylletum ferganensis. Środkowoazjatyckie słonorośla 

zaklasyfikowano do wyróżnionego nowego rzędu roślinności - Psylliostachyetalia spicato-

leptostachyae. Dodatkowo zwalidyzowano opisaną przez botaników irańskich klasę 

roślinności solniskowej Climacopteretea crassae Akhani 2004 ex Świerszcz et al. 2021. 

W projekcie mającym na celu rozpoznanie faktycznej różnorodności 

środkowoeuropejskich traworośli uzyskano ostateczne sekwencja dla regionów ITS 

i trnFL. Dokonano pierwszego porównania i wykazano, że różnica pomiędzy bogactwem 

części nadziemnej roślinności a całkowitym (mierzonym na podstawie metabarcodingu 

korzeni) wynosi 20-30% w zależności od typu łąki. Ustalono, że im wieksza żyzność gleby, 

tym różnica ta jest mniejsza. Dodatkowo ustalono, że intensyfikacja użytkowania ma 

większe znaczenie dla części nadziemnej niż dla podziemnej. Ciekawym wynikiem jest 

fakt, że bogactwo gatunków widzianych nad gruntem mierzone metodą metabarcodingu 

jest o ok. 30-50% większe w porównaniu do standardowej obserwacji. Otrzymane wyniki 

dotyczące bogactwa gatunkowego oraz wpływu zmiennych środowiskowych na 

efektywność metody metabarcodingu wielu loci zawarto w dwóch przygotowanych 

manuskryptach: 1) Visible but not always seen: metabarcoding of above-ground vegetation 

reveals important evidence for comprehensive estimation of below-above ground species 

proportion in grassland vegetation oraz 2) Looking for hidden enemies of metabarcoding: 

species composition, habitat and management can strongly influence DNA extraction while 

examining grassland communities (opublikowany w Biomolecules). Będąc w posiadaniu 

danych mykoryzowych z badanych poletek traworoślowych, przygotowano także 

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

grasslands with different mowing intensities, który został wysłany do czasopisma 

Agriculture, Ecosystems & Environment. 

Zgodnie z założeniami dokonano uzupełnienia bazy danych roślin Tadżykistanu 

o takie cechy jak: wielkość roślin, architektura liści, forma życiowa, cykl życiowy, 

zawartość wybranych metabolitów wtórnych, występowanie kolców i cierni oraz 
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tworzenie darni. W związku z potrzebą opracowania etnobotanicznego Tadżykistanu 

dodano także cechy związane z walorami użytkowymi gatunków, w tym w gospodarstwie 

domowym, medycynie, kuchni, hodowli zwierząt gospodarskich, zdobnictwie ludowym 

itp. 

Dokonano analizy stopnia zagrożenia roślin naczyniowych Tadżykistanu. 

W artykule Red List of vascular plants of Tajikistan – the core area of the Mountains of 

Central Asia global biodiversity hotspot wykazano, że spośród 4,270 roślin (w tym 1,500 

endemicznych) 1,627 (38.11%) należy zaliczyć do grupy zagrożonych. Wśród nich 23 są 

wymarłe (0.54%), 271 (6.34%) krytycznie zagrożone (CR), 717 (16.79%) wymierających 

(EN) a 639 (14.96%) narażonych na wymarcie (VU). Głównym pośrednim czynnikiem 

powodującym wymieranie gatunków jest gęstość zaludnienia. 

Zgodnie z planem badawczym dokonano obróbki danych dotyczących tzw. ciemnej 

bioróżnorodności. Wraz z zespołem kierującym projektem z Uniwersytetu w Tartu 

opracowano pierwszy manuskrypt pt. Distance decay 2.0 – a global synthesis of taxonomic 

and functional turnover in ecological communities i submitowano do czasopisma Nature 

w dniu 21 listopada 2020. 

Korzystając z możliwości nadrobienia przygotowania zaległych tekstów, na 

podstawie zebranych w latach 2018-2019 danych przygotowano 3 manuskrypty 

o roślinności Tadżykistanu i Azji, w tym 4 o zbiorowiskach piargów i osuwisk oraz 

odmiennym pochodzeniu i składzie gatunków runa, podszytu i warstwy drzew 

w euroazjatyckich lasach liściastych. Wraz z kolegami z Iranu, Wielkiej Brytanii i Czech 

dokończono klasyfikację zbiorowisk młak i źródlisk w całym obszarze Irano-Turańskim. 

Artykuł Syntaxonomy and biogeography of the Irano-Turanian mires and springs został 

zaakceptowany do druku w czasopiśmie Applied Vegetation Science. Opisano w nim 21 

zbiorowisk hydrofilnych, w tym 14 nowych dla nauki, m.in. Swertio marginatae-Caricetum 

regelianae A. Nowak et al. 2020, Pediculari rhinanthoidis-Primuletum pamiricae A. Nowak 

et al. 2020 czy Swertio longifoliae-Caricetum iranicae Naqinezhad et al. 2020. Dodatkowo 

przygotowano manuskrypt How climate changes can influence the diversity of endemic 

species in Tajikistan? – lessons from the past in a hotspot of mountain biodiversity traktujący 

o kształtowaniu się endemizmu Środkowej Azji w holocenie, który został submitowany 

do Journal of Systematics and Evolution. 

W roku 2020 kontynuowano badania nad wpływem półpasożytniczego gatunku 

Rhinanthus minor na ograniczenie rozwoju inwazyjnych gatunków z rodzaju Solidago. 
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Wykorzystując nasiona rośliny półpasożytniczej zebrane w 2019 roku, założono dwa 

doświadczenia w celu zbadania relacji roślina inwazyjna–półpasożyt. Pierwsze 

doświadczenie zostało założone w komorach wegetacyjnych z kontrolowanymi 

warunkami świetlnymi, natomiast drugie założono in situ w płacie zajętym przez 

inwazyjne gatunki z rodzaju Solidago. W obydwu przypadkach odnotowano brak 

wschodów lub szybko zamierające siewki Rhinanthus minor. Na tej podstawie 

zadecydowano o zakończeniu eksperymentu, gdyż pomimo dużych nakładów nie rokuje 

uzyskaniem interesujących wyników. 

W ramach upowszechniania wiedzy, opracowano liczącą prawie 800 stron 

ilustrowaną florę Tadżykistanu. Dzieło opisujące ok. 1800 gatunków flory naczyniowej 

tego kraju zostało opatrzone przedmową Prezesa PAN oraz wprowadzeniem do poznania 

roślinności tego zróżnicowanego pod względem botanicznym kraju. 

Łącznie opublikowano 10 publikacji naukowych, w tym 5 artykułów znajdujących 

się na liście JCR, 2 monografie i 3 rozdziały w monografii. 

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 

• Opracowanie procedury krioprezerwacji mieszańców somatycznych Gentiana cruciata 

(+) G. tibetica 

Wykonawca:  dr Karolina Tomiczak 

Krioprezerwacja jest uznawana za najbezpieczniejszą metodę długoterminowego 

przechowywania różnorodnego materiału roślinnego. Pozwala na gromadzenie 

w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu (LN) nie tylko nasion, zarodników czy pyłku, 

ale również pąków spoczynkowych czy merystemów wierzchołkowych. Dzięki temu 

może być wykorzystywana dla gatunków, które nie tworzą nasion lub produkują nasiona 

typu recalcitrant, jak i dla gatunków, odmian czy linii roślin rozmnażanych wegetatywnie, 

w tym otrzymywanych in vitro linii komórek, tkanek i organów, zarodków czy 

unikatowego materiału modyfikowanego genetycznie. Do tego typu zasobów należą 

otrzymane przez nasz zespół międzygatunkowe mieszańce somatyczne goryczek. Ich 
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utrzymywanie w warunkach in vitro obciążone jest ryzykiem utraty np. w wyniku 

zakażenia lub wystąpienia zmienności somaklonalnej. Dzięki użyciu LN ryzyko to można 

zminimalizować. Celem badań prowadzonych w roku 2020 było opracowanie procedury 

zabezpieczenia w warunkach kriogenicznych sześciu linii mieszańców somatycznych G. 

cruciata (+) G. tibetica. Eksplantatami poddawanymi krioprezerwacji były pąki kątowe 

i wierzchołkowe pobierane z roślin namnażanych in vitro na pożywce MS z dodatkiem 

0,09 M sacharozy. Pąki różnicowano pod względem wielkości na małe (do 2 mm długości) 

i duże (powyżej 2 mm długości). Tydzień przed rozpoczęciem procedury krioprezerwacji 

pąki zamykano w kapsułkach z algninianu wapnia o średnicy ok 4 mm i poddawano 

prekulturze na zestalonej pożywce MS pozbawionej regulatorów wzrostu (MS0), bądź 

uzupełnionej 1,1 µM NAA oraz 4,4 µM BAP (MSNB), do której dodawano 0,25 M sacharozy 

i 10 µM kwasu abscysynowego (ABA). Po tygodniowej prekulturze zakapsułkowane pąki 

poddawano krioprezerwacji z wykorzystaniem dwóch różnych technik.  

W technice kapsułkowania-witryfikacji kapsułki traktowano roztworem 

wstępnym przez 20 min, po czym przekładano je do roztworu witryfikacyjnego PVS3 na 

2h 30 min. Następnie kapsułki przenoszono do kriofiolek, które zanurzano w LN na co 

najmniej 24 h. Po rozmrożeniu prób w łaźni wodnej o temp. 38°C przez 3 min, kapsułki 

traktowano przez 30 min roztworem 1,2 M sacharozy w celu wypłukania roztworu PVS3, 

a następnie wykładano na pożywkę MS0 lub MSNB z dodatkiem 0,09 M sacharozy. 

W technice kapsułkowania-dehydratacji kapsułki poddawano 5-dniowej dehydratacji 

osmotycznej, która polegała na ich umieszczeniu na określony czas w płynnej pożywce 

MS0 lub MSNB, które uzupełniano sacharozą o coraz wyższych stężeniach (od 0,3 M, 

poprzez 0,5 M; 0,75 M do 1 M). Po dehydratacji kapsułki poddawano desykacji 

powietrznej, tj. suszeniu przez 4 h 30 min na stole z laminarnym przepływem sterylnego 

powietrza. Wysuszone kapsułki umieszczano w kriofiolkach i zanurzano w LN. Po 24 h 

próby rozmrażano jak wyżej, a kapsułki wykładano na pożywkę MS0 lub MSNB 

z dodatkiem 0,09 M sacharozy. 

Przeżywalność pąków i ich zdolność do podjęcia wzrostu oceniano po upływie 4 

tyg. kultury post-mrożeniowej. Kontrolę stanowiły pąki poddane kapsułkowaniu 

i prekulturze oraz kapsułkowaniu, prekulturze i witryfikacji/dehydratacji bez mrożenia 

w LN. Każde doświadczenie wykonano w 3 powtórzeniach obejmujących minimum 80 

pąków. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono za pomocą pakietu programów 

statystycznych STATISTICA 6.0, wykonując dwu- i trzyczynnikową czynnikową analizę 
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wariancji wraz z analizą efektów głównych. Średnie porównywano za pomocą testu 

Tukey’a przy poziomie istotności α = 0,05. 

Analiza efektów głównych dla obu technik krioprezerwacji wykazała, że istotny 

wpływ na przeżywalność pąków miały pożywka oraz kolejne etapy traktowania, 

natomiast nie wykazano istotnych różnic w reakcji pąków małych i dużych. Na wszystkich 

etapach traktowania pąki utrzymywane na pożywce MS0 charakteryzowały się wyższą 

średnią przeżywalnością niż te z pożywki MSNB. Mrożenie w LN powodowało istotny 

spadek średniej przeżywalności pąków w porównaniu do przeżywalności po prekulturze 

i witryfikacji lub dehydratacji, pomiędzy którymi nie odnotowano istotnych różnic. 

W technice kapsułkowania-witryfikacji średnia przeżywalność pąków po 

prekulturze i witryfikacji wynosiła od 81,6 do 100%. Najwyższą przeżywalność po 

krioprezerwacji (87.3 ± 9,0%) wykazywały pąki małe, utrzymywane na pożywce MSO, zaś 

najniższą (42,8 ± 26,2%) – pąki duże utrzymywane na pożywce MSNB. W technice 

kapsułkowania-dehydratacji średnia przeżywalność po prekulturze i dehydratacji 

osmotycznej wyniosła od 69,2 do 90,7%. Zamrożenie w LN ponownie najlepiej przeżyły 

pąki małe utrzymywane na pożywce MS0 (79,5 ± 14,2%), podczas gdy pozostałe przeżyły 

w 66,4 - 68,6%. W tym przypadku nie były to jednak różnice istotne statystycznie.  

Mimo, iż w obu technikach krioprezerwacji wpływ wielkości pąków nie był 

statystycznie istotny, zaobserwowano, iż większe pąki lepiej przeżywają etapy prekultury 

i witryfikacji/dehydratacji, zaś mniejsze pąki mają wyższą przeżywalność po 

krioprezerwacji. 

• Analiza plasmodesm i ich funkcjonalności w czasie indukcji procesu somatycznej 

embriogenezy oraz wpływ światła LED na odpowiedź fizjologiczną i biochemiczną roślin 

Cyathea delgadii 

Wykonawcy: dr Małgorzata Grzyb, mgr Wojciech Tomaszewicz 

Postuluje się, że izolacja komórki somatycznej jest niezbędna do uruchomienia procesu 

embriogenezy w warunkach kultury in vitro. Fakt, że w formowanie zarodków 

somatycznych u Cyathea delgadii zaangażowane są wyłącznie komórki epidermy sprawia, 

że paproć ta jest wyjątkowym modelem do badania roli komunikacji międzykomórkowej. 

Przeprowadzone do tej pory badania z wykorzystaniem niskocząsteczkowych 

fluorochromów transportu symplastowego wykazały, że przebieg SE u C. delgadii zależy 
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od cytoplazmatycznej łączności pomiędzy komórkami eksplantatu inicjalnego 

a komórkami zarodka somatycznego. Dlatego też w 2020 roku badania zostały skupione 

na analizie rozmieszczenia, budowy oraz drożności plasmodesm będących drogą 

wymiany cytoplazmy i zawartych w niej substancji.  

Do analizy immunohistochemicznej próbki pobierano co dwa dni od umieszczenia 

eksplantatów na pożywce indukcyjnej, a następnie utrwalono w 4% paraformaldehydzie, 

odwodniono w szeregu alkoholowym i osadzono w żywicy BMM. Skrawki o grubości 2 μm 

inkubowano z pierwszorzędowym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania 

kalozy i drugorzędowym znakowanym AlexaFluor488. Obserwacje przeprowadzono przy 

użyciu mikroskopu fluorescencyjnego przy maksymalnej długości fali wzbudzenia 490 

nm i uzyskaniu maksymalnej emisji przy 590 nm. Dla ilościowego określenia zmian 

analizowano intensywność fluorescencji kalozy w eksplantatach ogonka i międzywęźla 

bezpośrednio po wycięciu z rośliny donorowej lub po 0,5 i 1,5 godziny. W tym celu 

utrwalone eksplantaty inkubowano z błękitem aniliny. Ilość kalozy wyrażono 

w arbitralnych jednostkach (a.u.) intensywności fluorescencji. Zaplanowana na rok 2020 

rekonstrukcja 3D komórek z użyciem techniki Serial Blockface SEM nie została 

przeprowadzona z uwagi na problemy z utrwaleniem materiału. Analiza ta wymaga 

uzyskania serii bardzo dobrze utrwalonych i przesyconych skrawków ultracienkich. 

Mimo przebadania wielu kombinacji preparatyki materiału roślinnego nie udało się 

uzyskać odpowiednich rezultatów. Immunohistochemiczne znakowanie 

z wykorzystaniem przeciwciał pozwoliło na wizualizację kalozy zlokalizowanej 

w plasmodesmach lub w ich pobliżu. Co więcej wykazało obecność tego wielocukru 

w cytoplazmie komórek eksplantatów, co wskazuje na jego syntezę, która wydaje się być 

bardziej intensywna w eksplantatach międzywęźli niż ogonków liściowych. Znacznie 

silniejsze wysycenie przeciwciałem obserwowano w komórkach epidermy eksplantatów 

niż w warstwach komórek kory. W kilkukomórkowym zarodku somatycznym 

przeciwciało wyznakowało głównie plazmodesmy znajdujące się w wewnętrznych 

ścianach antyklinarnych. Nie zwizualizowano ich natomiast w ścianach komórkowych 

zarodka sąsiadujących z eksplantatem. Analiza intensywności fluorescencji wykazała 

około dwa razy więcej kalozy w międzywęźlach niż w ogonkach we wszystkich punktach 

czasowych, co pokrywa się z wynikami analizy immunohistochemicznej. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na zwizualizowanie plasmodesm i wstępne 

określenie ich rozmieszczenia, co dalej może być wykorzystane do określenia ich ilości. 
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Lampy LED stanową alternatywne źródło światła w roślinnych kulturach in vitro. 

Mogą zapewniać światło o wąskim zakresie długości fal, odpowiednim dla roślinnych 

fotoreceptorów. Ze względu na dłuższy okres użytkowania i mniejszą emisję ciepła są 

bardziej ekonomiczne w użyciu w porównaniu z klasycznymi lampami fluorescencyjnymi. 

Celem badań było określenie wpływu różnej jakości światła emitowanego przez lampy 

LED na zawartość barwników fotosyntetycznych i metabolitów wtórnych w tkankach C. 

delgadii. W badaniach zastosowano 4 różne kombinacje warunków świetlnych: 1) światło 

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

(RB); 4) lampy fluorescencyjne (kontrola). Do zainicjowania kultur wykorzystano 

etiolowane 5-miesięczne sporofity. Po 2 miesiącach kultury dokonano analizy 

spektrofotometrycznej barwników fotosyntetycznych z użyciem ekstraktów roślinnych 

sporządzonych przy użyciu acetonu, a rośliny z 6-miesięcznych kultur zbadano pod kątem 

zawartości kwasów fenolowych i flawonoidów przy użyciu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas (LC-ESI-MS/MS). 

Analiza spektrofotometryczna wykazała, że najwyższą zawartością chlorofilu A 

charakteryzowały się rośliny rosnące na świetle B oraz RB. Wynosiła ona odpowiednio 

7,37 i 6,68 μg g−1 s.m i była o ok. 37% wyższa w porównaniu do zawartości w roślinach 

spod światła fluorescencyjnego. Zawartość chlorofilu B była najwyższa w kulturach ze 

świateł RB i B i wynosiła odpowiednio 3,81 i 2,80 μg g−1 s.m. Karotenoidy były 

kumulowane w mniejszych ilościach niż chlorofile. Najwyższą ich zawartość zanotowano 

w roślinach rosnących na świetle B (2.39 μg g−1 s.m). Światłem, które w najmniejszym 

stopniu stymulowało produkcję barwników fotosyntetycznych było światło R, natomiast 

najbardziej efektywne okazały się światła B i RB.  

Analiza chromatograficzna ekstraktów z tkanek C. delgadii wykazała, że rośliny 

rosnące na świetle B charakteryzowały się największą zawartością 6 z 11 wykrytych 

metabolitów wtórnych tj. kwasu trans-5-O-kawoilochinowego, prunetyny, astragaliny, 3-

O-glukozydu kwercetyny, 3-O-rutynozydu kemferolu i 3-O-rutynozydu kwercetyny. 

Natomiast w roślinach rosnących na świetle fluorescencyjnym odnotowano najwyższą 

zawartość 5 innych związków tj. kwasu protokatechowego, kwasu cis-5-O-

kawoilochinowego, kwasu kawowego, 7-O-glukozydu naringeniny i 3-O-ramnozydu 

kwercetyny. Analizowane metabolity były akumulowane w mniejszych ilościach zarówno 

w roślinach rosnących w monochromatycznym świetle R jak i w jego kombinacji ze 
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światłem B. Metabolitem wtórnym akumulowanym w największej ilości, niezależnie od 

rodzaju światła, był kwas trans-5-O-kawoilochinowy (8025,83-10387,50 μg/mg s.m.).  

Większość leków stosowanych przez ludzi stanowią substancje pochodzenia 

naturalnego lub sztucznie otrzymane pochodne takich substancji. Metabolity wtórne, 

takie jak astragalina, kwas protokatechowy i kwas 5-O-kawoilochinowy, obecne 

w ekstraktach roślinnych, mają udokumentowane właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 

Uzyskane przez nas wyniki otwierają nowe pole do badań nad sterowaniem zawartością 

takich substancji za pomocą warunków świetlnych i wnoszą wiedzę o ich występowaniu 

u paproci drzewiastej C. delgadii. 

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 

Korzyści z drzew rosnących na obszarach miejskich obejmują: poprawę stanu 

ekosystemów, łagodzenie skutków upałów i susz na poziomie mikroklimatu, składowanie 

i sekwestrację dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu. 

Te usługi ekosystemów mogą być świadczone wyłącznie przez drzewa, które są w dobrym 

stanie zdrowotnym.  

Główną przyczyną stresu solnego w środowisku miejskim jest stosowanie soli 

(najczęściej NaCl) przeciwdziałającej śliskości ulic i chodników w okresie zimowym. Stres 

solny to złożony proces, obejmujący występowanie zmian w roślinach na poziomie 

fizjologicznym, histologicznym, komórkowym i molekularnym, prowadzącym do 

ograniczeń w pobieraniu składników odżywczych, zakłócającym równowagę jonową 

drzew i w konsekwencji prowadzący do śmierci drzew przydrożnych.  

W trakcie realizacji zadania statutowego prowadzono badania na dwóch 

gatunkach klonów: zwyczajnym (Acer platanoides) i polnym (Acer campestre), które 

charakteryzowały się różną wrażliwością na niekorzystne warunki środowiska 

miejskiego (głównie stres solny). Badania obejmowały dwa eksperymenty: eksperyment 

polowy z drzewami miejskimi oraz kontrolowany eksperyment doniczkowy z młodymi 
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drzewami traktowanymi rosnącymi dawkami soli. W obu doświadczeniach 

przeprowadzono: ocenę stanu zdrowotnego drzew i zawartości makroelementów oraz Cl 

i Na w liściach, a także analizę jakościową i ilościową poliprenoli.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż A. campestre posiadał bardziej specyficzną 

niż A. platanoides strategię postępowania z Na i Cl, co zaowocowało nieuszkodzonymi 

liśćmi. W tych samych warunkach, liście A. platanoides zawierały więcej Cl i Na i były 

poważnie uszkodzone. Zakłócenie równowagi jonowej spowodowane stresem solnym 

było mniejsze u A. campestre niż u A. platanoides. W porównaniu z A. platanoides, 

A. campestre zsyntetyzował więcej poliprenoli w doświadczeniu polowym. Zdolność ta 

została nabyta w trakcie procesu aklimatyzacji, ponieważ występowała tylko u drzew 

dojrzałych w doświadczeniu polowym, a nie u drzew młodych w doświadczeniu 

doniczkowym.  

Zastosowanie dwóch metod doświadczalnych (tj. doświadczenia polowego 

i doniczkowego) pozwoliło na pełniejszą ocenę strategii drzew w zakresie łagodzenia 

stresu solnego. A. campestre wykazał się bardziej specyficzną strategią niż A. platanoides. 

Strategia ta opierała się na kilku elementach. A. campestre ograniczał transport Cl i Na do 

liści, co powodowało brak uszkodzeń tych organów. W tych samych warunkach, osobniki 

A. platanoides zawierały więcej Cl i Na w swoich liściach i były poważnie uszkodzone. 

A. campestre zsyntetyzował większe ilości poliprenoli, które prawdopodobnie mają 

zdolność do łagodzenia stresu solnego. Zdolność ta została nabyta w procesie 

aklimatyzacji, ponieważ występowała tylko u drzew dojrzałych w doświadczeniu 

polowym, a nie była obserwowana u młodych drzew w doświadczeniu doniczkowym. 

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   

Pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin przeprowadzili analizę anatomiczną relacji 

występujących pomiędzy członami naczyń i sąsiadującymi komórkami  

z uwzględnieniem ich typu (komórki należące do systemu osiowego/komórki należące do 
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systemu promieniowego). Celem badania było oszacowanie udziału wzrostu 

symplastycznego i wzrostu intruzywnego w formowaniu członu naczynia w zależności od 

typu komórek z nim sąsiadujących na przykładzie pięciu gatunków różniących się typem 

naczyniowości: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Catalpa bignonioides, Quercus robur 

oraz Robinia pseudoacacia. Udział wzrostu intruzywnego  

i symplastycznego oceniany był w oparciu o występowanie lub brak zmiany kontaktów 

pomiędzy komórkami. Analizie poddane zostało drewno juwenilne wszystkich 

wymienionych gatunków oraz drewno dojrzałe gatunku B. pendula i Q. robur. 

Odnotowano znaczne różnice w podatności na rozdzielanie ścian peryklinalnych 

komórek systemu osiowego oraz komórek systemu promieniowego przy członach 

naczyń. Dotychczas rozrastanie się członu naczynia w kierunku stycznym określano jako 

intruzywne (prowadzące do zmiany kontaktów pomiędzy rosnącą komórką  

a komórkami w jej sąsiedztwie). W oparciu o przeprowadzone obserwacje 

wywnioskowano, iż bezpośrednie sąsiedztwo promienia zmniejsza udział wzrostu 

intruzywnego w formowaniu członu naczynia – wzrost w kierunku stycznym członu 

naczynia w bezpośrednim sąsiedztwie promienia zachodzi w sposób symplastyczny. 

W 2020 roku kontynuowano także badania zmierzające ku lepszemu poznaniu 

biologii endemicznych gatunków drzewiastych jednoliściennych z charakterystycznym 

kambium anomalnym. Wiadomo, że ten merystem boczny różni się od kambium 

waskularnego drzew iglastych i dwuliściennych rodzajem odkładanych pochodnych 

i pochodzeniem (powstaje z pierwotnego merystemu grubienia). Niewiele wiadomo 

jednak na temat jego budowy, dlatego celem badań była charakterystyka porównawcza 

budowy kambium anomalnego jednoliściennych i kambium waskularnego drzew.  

Do badań wykorzystano kambium anomalne pochodzące z pni a) drzewa 

kołczanowego (Aloe dichotoma), endemitu terenów pustynnych południowo-zachodniej 

Afryki, b) drzewa Jozuego (Yucca brevifolia), endemitu pustyni Mojave w Kalifornii oraz 

c) drzewa smoczego (Dracaena draco), endemitu Makaronezji. Na podstawie seryjnej 

analizy przekrojów przez kambium anomalne analizowano m.in. zdarzenia komórkowe, 

następnie wyniki porównano z danymi literaturowymi na temat struktury kambium 

waskularnego drzew. 

Ustalono, że w odróżnieniu od kambium waskularnego, kambium anomalne jest 

merystemem jednorodnym, zbudowanym z jednego typu komórek (inicjałów). Komórki 

kambium anomalnego są krótkie, ich długość wynosi średnio 101,51 µm (40-165). Na 
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przekroju stycznym mają kształt wielokątów, które tworzą układ półpiętrowy (ang. semi-

storied). Liczba kontaktów komórkowych pojedynczej komórki kambium wynosi 

najczęściej 16, ale waha się od 10 do 18. Komórki dzielą się głównie peryklinalnie. 

Podziały antyklinalne występują rzadko. Ponadto, komórki kambium nie rosną 

intruzywnie i w związku z tym kambium anomalne nie podlega przebudowie. 

Uzyskane wyniki wskazują, że kambium anomalne i kambium waskularne, poza 

pochodzeniem i rodzajem odkładanych pochodnych, wyraźnie różnią się także budową tj. 

typem inicjałów, ich ułożeniem na przekroju stycznym oraz rodzajem zdarzeń 

komórkowych. Badania te będą stanowiły podstawę do dalszych analiz w kontekście 

przystosowań drzewiastych jednoliściennych do zmieniających się czynników 

środowiska. 

ZADANIE K1 Utrzymanie kolekcji roślin ogrodu botanicznego udostępnionych do 

badań naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

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

Kolekcji Dendrologicznych do 14.10.2020) 

mgr inż. Agnieszka Kościelak (kierownik Zespołu Kolekcji 

Dendrologicznych od 15.10.2020) 

dr Artur Zagajewski (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Ozdobnych do 25.06.2020) 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz (kierownik Zespołu 

Kolekcji Roślin Ozdobnych od 1.10.2020) 

mgr inż. Maciej Niedzielski (kierownik Zespołu Kolekcji 

Roślin Użytkowych do 31.03) 

mgr inż. Konrad Woliński (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych od 1.04) 

dr inż. Anna Rucińska (kierownik Zespołu Kolekcji Flory 

Polskiej) 

Stan kolekcji roślinnych PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w 2020 roku 

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym:  4457 
 

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

                  
2625 
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• Kolekcja liliowców  152 

• Kolekcja pigwowców 37 
• Kolekcja roślin sezonowych  97 

• Kolekcja piwonii krzewiastych i bylinowych  58 

• Kolekcja cebulowych i bulwiastych 85 

• Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż i Ogród 
Testowy Nowych Odmian Róż część B 2018/2019   

1050 

• Ogród Testowy Nowych Odmian Róż część A 2018/2019   39 

• Kolekcja roślin azjatyckich - Reiwa Sakura Garden  111 

• Kolekcja roślin azjatyckich Ogród Chiński (bez piwonii) 29 

• Kolekcja roślin środkowoazjatyckich  83 

• Nasadzenia pozostałe i nowo tworzone  91 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych (razem), w tym: 2 300 

• kolekcja roślin ozdobnych 1 300 

• kolekcja roślin klimatu ciepłego >1 000 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 1945 

• kolekcja pomologiczna 1124 

• kolekcja roślin warzywnych 
• kolekcja roślin zielarskich i przyprawowych  

>200 
>300 

• roślin polowych i chwastów 61 

• kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 260 

Zespół Kolekcji Flory Polski 703 

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

300 
 

• rabata dydaktyczna: rośliny siedlisk leśnych, 
kserotermicznych, wydmowych, solniskowych 

322 
 

• ekspozycja roślin terenów podmokłych i źródlisk  

• inspekty 105 
 

• ekspozycja zbiorowisk roślinnych i flora naturalna 
131 

RAZEM KOLEKCJE:             9 405 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Kierownik:   dr hab. inż. Marta Joanna Monder (do 14.10.2020)  

                                                      mgr inż. Agnieszka Kościelak (od 15.10.2020) 

 
Wykonawcy:   dr hab. inż. Marta Joanna Monder 

mgr inż. Agnieszka Kościelak,   
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 mgr inż. Witold Rodkiewicz (do 03.2020) 

inż. Konrad Wąsik (od 1.12.2020) 

mgr inż. Joanna Kalita (09-11.2020) 

mgr Stefan Sołtan,  

Małgorzata Górecka  

 Jarosław Fudala, Artur Łącki, Barbara Molak,  

Ewa Napiórkowska, Robert Sobol, Krzysztof Szkopek, 

Andrzej Świątkowski, Renata Witczak  

mgr. inż. Olga Gaczkowska – ochrona roślin (Dział 

Techniczny) 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych obejmuje: Kolekcję Roślin Drzewiastych - Arboretum 

(w tym Wrzosowatych, Magnoliowatych, Iglastych), Narodową Kolekcje Odmian 

Uprawnych Róż, Kolekcje: Piwonii, Liliowców, Pigwowców i Roślin Sezonowych. 

Kontynuowano realizację: Kolekcji Roślin Azjatyckich (Reiwa Sakura Garden i Ogród 

Chiński) wzbogacając o powierzchnie z rabatami roślin środkowoazjatyckich (m.in. 

tadżyckich) wg projektu dr hab. Marty Monder, mgr Stefana Sołtana i mgr inż. Joanny 

Kality. Posadzono: tulipany (4 gatunki i 39 odmian), czosnki ozdobne (13 gat.), pustynniki 

(3 gat.), szachownice (8 gat. i 6 odm.), szafirki (3 gat.), cebule śniedka zwisłego, cebulicy 

dwulistnej, dwa taksony lilii tygrysiej oraz 5 gatunków traw wywodzących się ze 

środkowej Azji. Na terenie Ogrodu Azjatyckiego (Chińskiego) posadzono dodatkowo 11 

nowych odmian piwonii krzewiastych i zaczęto opracowywać projekt zbiornika 

retencyjnego. 

Uzupełniano zestaw roślin w Ogrodach Zmysłów – Sześć Małych Ogrodów (Szumiący 

Ogród Traw, Śródziemnomorska Kolekcja Roślin Aromatycznych, Ogrody Barw: Biały, 

Złoty i Kolorowy) i Ogrodu Wrzosowego. Z drogi pomiędzy Ogrodami Zmysłów zerwano 

asfalt i położono 150 m2 nawierzchni z kostki brukowej wg wzoru dr hab. Marty Monder. 

W Ogrodzie Wrzosowym postawiono nową drewnianą altanę. Na rabacie wśród piwonii 

bylinowych oraz na nowo powstającej rabacie przed Kolekcją bylin, posadzono 18 odmian 

lilii z grupy "Orientpety’, potocznie nazywane liliami drzewiastymi.  

Na terenie zaplecza Zespołu, w szkółce polowej i pojemnikowej wraz z powierzchniami 

pod osłonami, kontynuowano produkcję roślin w celu zachowania istniejących taksonów 

oraz introdukcji nowych, do celów badawczych. Uprawiano również rozsadę roślin 

sezonowych, m. in. 7500 szt. rozsady bratków (Viola wittrockiana) i niezapominajek 
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(Myosotis sylvatica) na rabaty reprezentacyjne w Ogrodzie np. do obsadzania kwietnika 

w Alei Marii Skłodowskiej-Curie. 

W Zespole Kolekcji Dendrologicznych wykonano prace pielęgnacyjne 

drzewostanu zarówno we własnym zakresie jak i przez firmy zewnętrzne ze 

specjalistycznym sprzętem do pracy na wysokościach. Usunięto suche konary z wysokich 

drzew, często ponad 20 m wysokości: 57 szt. modrzewi rosnących w formie alei (Larix 

decidua, Larix x marschlinsii), z dębów szypułkowych (Quercus robur) w głównej alei - 46 

szt., na Skarpie Warszawskiej - 8 szt. i wzdłuż ogrodzenia od strony Kabat -17 szt. oraz 

z grabów pospolitych (Carpinus betulus) 34 szt., klona pospolitego (Acer platanoides) oraz 

z 74 egzemplarzy sosen czarnych wzdłuż ogrodzenia od ul. Opieńki. Założono elastyczne 

wiązania konarów drzew marki Cobra na dwóch okazałych dębach szypułkowych.  

We własnym zakresie przycięto 750 mb żywopłotów z buka pospolitego, irgi 

błyszczącej, cisów pośrednich, żywotników zachodnich, świerków kłujących, modrzewia, 

choiny kanadyjskiej i sosny czarnej. Poddano cięciu formującemu buki pospolite 

‘Atropunicea’ w Alei Marii Skłodowskiej Curie.                                                                                                                                

Wycięto zamierające lub martwe drzewa na skutek żerowania szkodników czy 

opanowania przez choroby: świerka kłującego, świerka białego ‘Conica’, sosnę Armanda, 

kosodrzewinę z powierzchni 140 m2,, dwa egzemplarze sosny pospolitej porażonej przez 

kornika ostrozębnego oraz 27 szt. topoli w odm., zasychających, porażonych jemiołą. 

Wycięto 50 mb żywopłotu z modrzewia, który nie był efektowny na skutek złych 

warunków uprawy (pełnego zacienienia przez sąsiedni, wysoki drzewostan). We 

własnym zakresie sfrezowano karpy po wyciętych drzewach. Zakupiony pod koniec roku 

rębak został wykorzystany do zrębkowania gałęzi po wycince. Zrębki po 

przekompostowaniu dodatkowo będą stanowić źródło ściółki dla roślin w kolekcjach. 

Przesadzono młode okazy Rhododendron z terenu przed wejściem do Ogrodu na nowe 

miejsca w Arboretum oraz przed budynek administracyjny: 60 sztuk odmian azalii i 78 

szt. odmian różaneczników. W dalszych latach będzie zbadana ich tożsamość odmianowa. 

Zebrano nasiona na potrzeby Index Seminum. Wysiano 93 prób introdukcyjnych bylin 

i roślin jednorocznych.  

W ogrodzie Reiwa Sakura Garden wykonano instalację nawadniającą - ułożono 

około 600 mb. linii kroplującej oraz zamontowano 12 sekcji zraszaczy wynurzalnych. Cały 

system sterowany jest automatycznie z czujnikiem opadów. Przygotowano również 

instalację pod system antyprzymrozkowy.  
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Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych  

 
Kierownik:  

dr Artur Zagajewski (do 25.06.2020) 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz (od 1.10.2020) 

Wykonawcy: Małgorzata Żywek 

                          Krystian Sierszyński (od 1.10.2020) 

                          Mateusz Mulier (od 1.10.2020) 

                          Błażej Nałęcz-Staniszewski (od 1.11.2020) 

                          Grzegorz Milewski (od 1.11.2020) 

                          Anna Lewandowska (do 1.11.2020) 

                          mgr inż. Antoni Krzyżewski (do 1.12.2020) 

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

ona powierzchnię około 2000 metrów kwadratowych oraz Kolekcję bylin, krzewów 

ozdobnych i użytkowych, roślin sezonowych oraz tereny przeznaczone na nowe 

nasadzenia i aranżacje roślinne, ta część zajmuje powierzchnię około 40 000 metrów 

kwadratowych. Dodatkowo na powierzchni około 500 metrów kwadratowych, na 

zapleczu oranżerii w 2020 roku przygotowywano rozsadę roślin na kwietniki (około 

15000 roślin). 

• Kolekcja Roślin Klimatu Ciepłego (obiekty szklarniowe) 

W Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego rozpoczęto ewidencjonowanie zbiorów 

i przywracanie etykiet z nazwami roślin. Przebudowano część kolekcji roślin tropikalnych 

tworząc nowe szlaki komunikacyjne umożliwiające dostęp do wielu gatunków do tej pory 

ukrytych w głębi kolekcji.  Rozpoczęto przygotowywanie miejsca pod odbudowę kolekcji 

roślin z rodziny Orchidaceae. Zbiory wzbogacono o oplątwy brodaczkowe (Tillandsia 

usneoides) dla których przygotowano stanowisko jak najbardziej zbliżone do naturalnego. 

W stawie na terenie szklarni posadzono rośliny wodne: Veronica beccabunga, Pistia 

stratioides i Myriophyllum aquaticum. 

 Egzemplarze wymagające nowych miejsc z uwagi na silny wzrost sukcesywnie 

przesadzano modernizując nasadzenia. Rozpoczęto drobne prace porządkowo-

naprawcze wpływające na wygląd obiektów szklarniowych, a tym samym ich odbiór 

przez odwiedzających. Słupy nośne owinięto włóknem kokosowym w kolekcji roślin 

klimatu tropikalnego i obsadzono epifitami.   Zamontowano termometry rejestrujące 
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temperatury minimalne i maksymalne co pozwoliło na dokładniejszą kontrolę warunków 

panujących w obiektach szklarniowych. Część ścian szklarni osłonięto w listopadzie folią 

bąbelkową zabezpieczając dodatkowo obiekt przed utratą ciepła. Wraz z Działem 

Technicznym OB PAN uzupełniono również częściowo brakujące szyby w najstarszej 

części szklarni.  Zmniejszono wybieg kawii i podjęto próby przekazania zwierząt 

przebywających w szklarni w ręce nowych opiekunów. Docelowo wybieg kawii i woliera 

przeznaczona jest do likwidacji, rozważane jest jednak wprowadzanie innych gatunków 

zwierząt atrakcyjnych dla odwiedzających, ale mniej wymagających pod względem 

zabiegów pielęgnacyjnych.  W części szklarni przeznaczonej dla sukulentów i cytrusów 

rozpoczęto przebudowę nasadzeń i tworzenie nowych ścieżek dla odwiedzających. 

Oprócz prac modernizacyjnych regularnie prowadzono zabiegi pielęgnacyjne w postaci 

niezbędnego przycinania roślin, nawożenia, uzupełniania ziemi oraz wykonywano 

konieczne zabiegi ochrony roślin we współpracy z Panią mgr Olgą Gaczkowską.  

• Kolekcja Roślin Ozdobnych (tzw ogród bylinowy i część reprezentacyjna Ogrodu) 

W Zespole Kolekcji Roślin Ozdobnych przygotowano nowe nasadzenia. Przy 

budynku edukacji zaprojektowano i wykonano nową rabatę, a część reprezentacyjną, tzw. 

patio obsadzono trawami i drzewami o charakterze pokrojowym podnosząc atrakcyjność 

tego miejsca w okresie zimowym. W wyniku ww prac w części wejściowej do OB PAN 

kolekcja roślin ZKRO powiększyła się o następujące gatunki i odmiany: 

Gatunek Liczba [szt] 
Carpinus betulus ‘Columnaris Nana’ 6 
Carex morrowii 30 
Carex morrowii ‘Ice Dance’ 30 
Cornus kousa ‘Milky Way’ 1 
Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’ 1 
Miscanthus sinensis ‘Red Chief’ 30 
Pennisetum alopecuroides ‘Compressum’ 6 
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 8 
Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’ 6 
Pieris japonica ‘Prelude’ 30 

 

W Kolekcji Roślin Bylinowych posadzono kolekcję lilii (Lillium sp.) pozyskanych od 

Pana Andrzeja Bernera – hodowcy i kolekcjonera tego gatunku. Na rabatach wytyczonych 

przez Panią dr hab. Martę Monder posadzono na obszarze ogrodu 17 odmian mieszańców 

międzygrupowych LA, 6 odmian lilii z grupy azjatycko-trąbkowych, 32 odmiany z grupy 
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OT, 22 odmiany lilii z grupy Aurelian, oraz L. regale i L. henryi. Na terenie Kolekcji Roślin 

Bylinowych posadzono również rośliny cebulowe wg poniższego zestawienia: 

Gatunek Liczba [szt] 
Crocus 'Pickwick' 600 
Crocus chrysantus 'Aubade' 50 
Crocus flavus 50 
Crocus 'Grand Maitre' 700 
Crocus 'Remembrance' 1000 
Crocus vernus ' Flower Record' 50 
Eranthis cilicica 500 
Hyacinthus multiflora 'White' 20 
Hyacinthus orientalis 'Amethyst' 20 
Hyacinthus orientalis 'Lady Derby' 20 
Hyacinthus orientalis 'Sky Jacket' 20 
Hyacinthus orientalis 'Splendid Cornelia' 20 
Muscari armeniacum 'Dark Eyes' 50 
Muscari armeniacum 'Valerie Finnis' 50 
Narcissus 'Lemon Glow' 30 
Narcissus 'Obvallaris' 30 
Narcissus 'Prizewinner' 30 
Narcissus 'Sunset Serenade' 30 
Narcissus 'Van Sion' 30 
Tulipa 'Brown Sugar' 50 
Tulipa 'Dow Jones' 300 
Tulipa 'Hollandia' 50 
Tulipa 'Laura Bush' 50 
Tulipa 'Maureen' 300 
Tulipa orphanidea 'Flava' 300 
Tulipa 'Pink Diamond' 300 
Tulipa 'Prins Willem Alexander' 50 
Tulipa sp. 'Eastern Star' 300 
Tulipa 'Yokohama' 50 

ŁĄCZNIE 6750 

Część istniejących nasadzeń przeniesiono, przywrócono część trawiastą w pobliżu 

patio przy głównej alei likwidując kolistą rabatę. Rośliny pozyskane w wyniku 

przebudowy rabat wykorzystano w innych częściach Ogrodu. Na całym terenie 

prowadzono regularne prace ogrodnicze i niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.  Kolekcja 

roślin wodnych została powiększona o następujące gatunki: Phyllanthus fluitans, Salvinia 

natans, Stratiotes aloides. Przed zespołem budynków szklarniowych rozpoczęto 

przebudowę skarpy oraz przygotowanie terenu do stworzenia nowego założenia 

tematycznego „Ogród Śródziemnomorski”. 



   
 

36 
 
 

• Pole testowe róż ‘The Warsaw Rose Trials’  

W 2020 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. Dzięki współorganizatorowi - 

Polskiemu Stowarzyszeniu Hodowców Róż w części A powiększono ogrodzenie o kolejne 

6 modułów oraz wstawiono drewnianą bramkę wejściową.  Róże w obu częściach 

poddawane były regularnym zabiegom pielęgnacyjnym z wyłączeniem ochrony 

chemicznej roślin, która wpłynęłaby na poprawną ocenę zdrowotności nowych odmian.  

W sezonie wiosennym 2020 roku przyjęto od hodowców łącznie 26 odmian 

w łącznej liczbie 285 sztuk krzewów. W sezonie jesiennym 2020 roku przyjęto 48 odmian 

w łącznej liczbie 554 sztuk krzewów. Róże do konkursu zostały zgłoszone przez 

hodowców niemieckich (Kordes, Tantau), francuskich (Meilland, Orard), irlandzkich 

(Kenny), holenderskich (Spek), brytyjskich (Harkness), amerykańskich (Weeks, Radler) 

oraz z Nowej Zelandii. 

Róże oceniane są trzykrotnie – dwie pierwsze oceny są ocenami wewnętrznymi 

stałej grupy sędziów związanych ze szkółkarstwem, zielenią miejską, mediami 

i stowarzyszeniami branżowymi oraz uczelniami. Trzecia ocena ma charakter oficjalny 

i międzynarodowy, ale z uwagi na pandemię nie mogła się odbyć w szerszym gronie. 20 

września zorganizowano ostatnią ocenę w grupie 23 sędziów. Z trzech ocen wylicza się 

średnią i na tej podstawie przyznaje nagrody. W 2020 w 1-szym Międzynarodowym 

Konkursie Róż - The Warsaw Rose Trials roku przyznano: 8 złotych medali, 11 srebrnych, 

7 brązowych oraz 13 certyfikatów.  

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu (dr hab. Marta Monder, mgr. inż. 

Kamila Rakowska-Szlązkiewicz, mgr inż. Stefan Sołtan) oprócz pracy w terenie, zajmują 

się kontaktami z hodowcami, przygotowywaniem formularzy zgłoszeniowych oraz 

regularnym prowadzeniem strony internetowej oraz Facebook’a konkursu. Ogród 

Botaniczny PAN CZRB w Powsinie ściśle współpracuje z World Federation of Rose 

Societies (Światowa Federacja Towarzystw Różanych), która monitoruje pola testowe 

oraz sprawuje patronat na konkursem. Konkurs organizowany w OB PAN CZRB 

w Powsinie jest wymieniony na stronie internetowej federacji oraz w wydawanym przez 

WFRS anglojęzycznym periodyku.  
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Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  

Kierownik:    mgr inż. Maciej Niedzielski (do 31.03) 

                                                      mgr inż. Konrad Woliński (od 1.04) 

Wykonawcy:    mgr inż. Anna Zaremba (urlop wychowawczy) 

                                                      mgr inż. Małgorzata Paśnik 

                                                     Aldona Czerwińska 

Ryszard Rawski  

W 2020 roku kolekcja roślin warzywnych działała w warunkach vacatu na 

stanowisku opiekuna. Organizacją uprawy oraz jej prowadzaniem zajęli się pozostali 

pracownicy Zespołu Kolekcji Roślin Użytkowych. Dużym ułatwieniem w tej sytuacji był 

plan układu prezentowanych gatunków przygotowany przez dotychczasową, wieloletnią 

kuratorkę kolekcji dr Magdalenę Świąder. Zespół dysponował także rozsadą roślin 

przygotowaną w ramach pracy zleconej na SGGW. 

W ramach kolekcji warzyw liściowych i korzeniowych zaprezentowano niemal 50 

taksonów najpopularniejszych gatunków. Były to kapusty liściowe i głowiaste, brokuły, 

kalafiory, brukselki, kalarepy, jarmuże, selery korzeniowe i naciowe, cebule, pory, sałaty. 

Z siewu w miejsce stałe udostępniono marchew, pietruszkę, pasternak, buraki. 

Rośliny psiankowate reprezentowane były przez 6 odmian pomidorów, miechunkę 

peruwiańską, rodzynka brazylijskiego, oberżynę oraz 7 odmian papryki. Uprawę ich 

prowadzono z rozsady na agrowłókninie ograniczającej nakłady pracy na 

odchwaszczanie. 

W ten sam sposób zadbano o estetykę miejsca uprawy roślin dyniowatych. W jej 

obrębie uprawiano dynie: olbrzymie, piżmowe, bezłupinowe i ozdobne, melony, kawony, 

ogórki, tykwy, patisony i cukinie. 

Prezentowano również jak co roku rośliny strączkowe, takie jak: fasola tyczna 

i karłowa, groszek cukrowy, fasolnik chiński, ciecierzyca i głąbigroszek.  

Uzupełnieniem kolekcji było przeszło dwadzieścia taksonów roślin zbożowych 

(pszenice dawnych gatunków, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, proso, sorgo, kukurydza) 

oraz kilkanaście gatunków roślin ozdobnych mających przyciągnąć owady (nasturcja, 

celozja, cynia, szałwia, aksamitki). W tej grupie warto wymienić również przyciągające 

uwagę wielu zwiedzających okazałe kardy i karczochy, a także słoneczniki. Wśród 

nowości kolekcji były egzotyczne dla warunków polskich: trawa cytrynowa oraz piżmian 

jadalny (okra), łączący w sobie cechy użytkowe oraz ozdobne. 
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• Kolekcja pomologiczna  

Kolekcja pomologiczna aktualnie liczy 1124 taksonów, w tym 299 w części 

ekspozycyjnej i 530 w części starych odmian jabłoni. Powierzchnia kolekcji roślin 

sadowniczych wynosi 25 450 m², w tym: historyczne odmiany jabłoni – 14 200 m², dzikie 

gatunki – 6200 m², część ekspozycyjna 5 050 m². W 2020 roku przybyło 18, a ubyło 12 

taksonów. Dosadzono trzy nowe odmiany świdośliwy, dwie odmiany jagody kamczackiej 

oraz po jednej odmianie czarnej porzeczki i jabłoni. Jabłoń ‘Pink Sparkle’ to ciekawa 

odmiana o różowym miąższu. Została znaleziona w sadzie w pobliżu Whale Gulch 

w Kalifornii. W roku sprawozdawczym 2020 wymieniono również całą kolekcję 

truskawek. Posadzono osiem nowych odmian, w tym trzy odmiany powtarzające 

owocowanie. Do najciekawszych można zaliczyć odmianę ‘Joy’, o olbrzymich i bardzo 

smacznych owocach oraz odmianę powtarzającą owocowanie - ‘San Andreas’. Odznacza 

się dużą odpornością na choroby oraz olbrzymimi owocami o wyjątkowym smaku. 

Rozmnożono z nasion dwa gatunki poziomek – poziomka wirginijska (Fragaria virginiana 

Mill.) i poziomka pospolita (Fragaria vesca L.), które również wymieniono w kolekcji na 

nowe. 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. W ramach promocji Kolekcji Historycznych Odmian Jabłoni 26 

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

oprowadzono po sadzie pomologicznym oraz zaprezentowano owoce 70 odmian. 

Dodatkowo w dniach 17-21 sierpnia i 07-11 września 2020 r. odbyły się dwie ekspedycje 

terenowe, z których przywieziono zrazy 44 obiektów do kolekcji historycznych odmian 

jabłoni. Ponadto z ekspedycji przywieziono bardzo rzadko spotykaną już gruszę ‘Bera 

Hardenponta’, która obecnie jest już bardzo rzadko spotykana nawet w starych sadach 

przydomowych. Uczestnikami ekspedycji byli: Ryszard Rawski, Konrad Woliński i Jerzy 

Krasnodębski. 

• Kolekcja Roślin Leczniczych i Przyprawowych  
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Kolekcja Roślin Leczniczych i Przyprawowych w 2020 roku prowadzona była od 

początku czerwca przez nowego opiekuna – tech. Aldonę Czerwińską. Pierwsze prace 

przypadające na gorący czas lata początkowo ograniczały się do podstawowych prac 

ogrodniczych, w tym wyznaczania ścieżek, pielenia, podlewania i wysiewu nasion 

gatunków jednorocznych. Sukcesywnie w kolejnych miesiącach prowadzono 

identyfikację roślin znajdujących się na jej terenie oraz dodano elementy drobnej 

architektury krajobrazu w postaci ławki wewnątrz kwatery, tak aby całość spełniała 

również funkcję wypoczynkową. 

Nowymi elementami roślinnymi były głównie gatunki jednoroczne, takie jak: rącznik 

pospolity, kukurydza, fasola tyczna, len zwyczajny i l. austriacki oraz słonecznik 

zwyczajny. Założono także nasadzenie barwinka pospolitego, a kilka gatunków pnących 

(m.in. bluszcz pospolity, cytryniec chiński) wyposażono w nowe podpory. 

Przez cały okres dbano o identyfikację gatunków zgromadzonych w kolekcji za 

pomocą trwałych etykiet odmianowych oraz oznaczeń taksonów o działaniu trującym. 

Wyróżniano także rośliny cenne dla zapylaczy oraz miejsca przebudowy kolekcji 

i wysiewu nowych taksonów. 

Suma taksonów prezentowanych w kolekcji zamyka się liczbą ponad 300, z których 

kilkanaście zabezpieczono do wymiany nasion w ramach Index Seminum. 

Zespół Kolekcji Flory Polski 

Kierownik:  dr inż. Anna Rucińska 

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 

Zadaniami Zespołu Kolekcji Flory Polski jest utrzymywanie udokumentowanej kolekcji 

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

zabezpieczania w warunkach ex situ różnorodności rodzimej flory.  

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

powierzchnię około 25 000 m2 i podzielona jest na części, odpowiadające wymaganiom 
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siedliskowym eksponowanych gatunków roślin. Obejmuje ona gatunki naturalnie 

występujące w Polsce oraz antropofity zadomowione we florze Polski. W 2020 roku 

w kolekcji utrzymywano 703 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 2020 roku do Kolekcji Flory Polski wprowadzono 30 nowych gatunków, w tym 14 

zagrożonych na stanowiskach naturalnych oraz 7 gatunków objętych całkowitą ochroną 

prawną. Niesprzyjające warunki pogodowe, kradzieże oraz inne zdarzenia spowodowały 

uszczuplenie kolekcji o 22 gatunki. 

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

W roku 2020 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 2020 ekspozycja prezentowała 17 gatunków, w tym 15 gatunków archeofitów: 

Ajuga chamaepitys, CR; Anagallis foemina, NT; Bupleurum rotundifolium, EN; Euphorbia 

falcata, VU; Fumaria rostellata, CR; Kickxia elatine, VU; Kickxia spuria, CR; Linaria arvensis, 

EN; Lythrum hyssopifolia, EN; Misopates orontium, EN; Myosurus minimus; Nigella arvensis, 

EN; Ranunculus arvensis, EN; Scandix pecten-veneris, CR; Sherardia arvensis; Stachys 

annua, VU; Stachys arvensis, CR. W roku 2020 w ekspozycji nie pojawiły się licznie 

reprezentowane w latach wcześniejszych Valerianella rimosa oraz Bromus secalinus 

(mimo dość obfitego owocowania w roku 2019). Zdecydowany wzrost liczebności miał 

miejsce w przypadku Scandix pecten-veneris co może być związane z przeprowadzonym 

w roku 2018 wapnowaniem stanowiska oraz zdarciem wierzchniej warstwy gleby 
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poprzerastanej przez mchy. Dosiano również kilka osobników Bupleurum rotundifolium, 

którego stanowisko zubożało do 1 sztuki. 

ZADANIE K2 Utrzymanie kriogenicznego banku nasion zagrożonych gatunków 

flory polski 

Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   mgr inż. Maciej Niemczyk  

mgr Adam Kapler 

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

na siebie wdrażanie postanowień tego dokumentu, będącego jednym z najistotniejszych 

w skali międzynarodowej, jak również pozostałych z niego się wywodzących. Konwencja 

o Różnorodności Biologicznej, poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 

(GSPC), nakłada na ogrody botaniczne oraz arboreta obowiązek zabezpieczenia 

w warunkach ex situ do 2020 roku co najmniej 75 procent gatunków roślin zagrożonych 

w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem ich zmienności genetycznej 

(www.cbd.int\gspc). 

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

i Chronionych Flory Polski, którego zadaniem jest zbiór i długoterminowe 

przechowywanie plazmy zarodkowej (germplasm), materiału genetycznego, tworzącego 

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

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

materiału genetycznego danej populacji ze stanowisk naturalnych zbierane są nasiona 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, po czym trwale zabezpieczane 

w parach ciekłego azotu. Tak zabezpieczony materiał posiada charakter wyjściowy 

w programach restytucji danego gatunku na stanowiska naturalne. 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 realizuje projekt POiIŚ2-14-2020 pn. 

”FlorIntegral 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. 
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W roku 2020 rozpoczęto również proces zabezpieczania w banku nasion próbek 

dostarczanych do banku przez przyrodników z różnych regionów Polski. Były to próbki 

następujących gatunków: Bellidiastrum michelii, Aconitum lycoctonum, Scheuchzeria 

palustris, Cortusa matthioli, Lathyrus palustris, Galium sylvatica, Centaurea oxylepis, 

Hieracium racemosum. 

Prowadzona jest również ekspozycyjna uprawa żywych okazów najrzadszych 

gatunków rodzimej flory w szklarni ekspozycyjnej, która służy głównie popularyzacji 

wiedzy przyrodniczej dotyczącej naszej rodzimej flory. Jest ona również miejscem 

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

zainteresowaniem uczniów i studentów. 

INDEX SEMINUM 
 
Osoba odpowiedzialna:  mgr inż. Konrad Woliński 

W minionym sezonie Index Seminum funkcjonował w okresie 1 października 2019 - 27 

listopada 2020. Zawierał on 333 taksonów, w tym 27 próbek rodzaju Secale pochodzących 

z Banku Nasion, 298 próbek zebranych w Ogrodzie i 8 taksonów zebranych na 

stanowiskach naturalnych.  

W tym czasie odebrano 78 indeksów do innych ogrodów botanicznych, arboretów 

i kolekcji roślin. Zdecydowana większość, bo 70 pochodziło z Europy. Cztery wybory 

taksonów pochodziły z Azji, trzy z Ameryki Północnej, a jeden z Afryki. Polskie kolekcje 

reprezentowało 10 indeksów. Zdecydowaną większość spisów dostarczono w formie 

elektronicznej. Jedynie w 7 przypadkach były to edycje papierowe. 

Spośród wymienionej liczby, zamówień dokonano w przypadku 71 indeksów, na 

łączną ilość 1094 próbek. Do końca listopada, 15 placówek nie zrealizowało naszych 

zamówień. Łącznie poprzez wymianę Index Seminum PAN Ogród Botaniczny wzbogacił 

się o 588 taksonów. 

Zamówienia z naszego indeksu nasion zamknęły się liczbą 28 dyspozycji. 

W większości zamawiającymi były instytucje europejskie. W dwóch przypadkach 

wysyłkę przeprowadzono do Stanów Zjednoczonych (New Berlin (Wisconsin), Saint 

Louis (Missuri)). Poprzez Index Seminum współpracowaliśmy także z trzema instytucjami 

z Polski (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Ogród Botaniczny UJ). W sumie 

wysłano 341 próbek nasion. 
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PROJEKTY BADAWCZE I KONSERWATORSKIE 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

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

genów odpowiedzialnych za system alkilorezorcynoli w rodzaju Secale” 

Numer:    2015/17/N/NZ9/01155 

Kierownik i wykonawca: dr Małgorzata Targońska-Karasek 

Okres realizacji:   13.04.2016 – 12.04.2020 

Budżet projektu:  149 700 PLN 

Celem projektu jest izolacja i charakterystyka żytniego ortologa genu kodującego enzym 

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

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

i sorgo. Proponowane badania pozwoliły na wyizolowanie i zsekwencjonowanie genu 

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

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

w których stwierdzono występowanie AR, a następnie skorelowanie otrzymanych 

wartości z zawartością AR w tych częściach i dokonanie analizy potwierdzającej funkcje 

genu przy wykorzystaniu drożdżowego modelu ekspresji. Zdobyta wiedza pozwoliła na 

lepsze zrozumienie podłoża biosyntezy AR w rodzinie Poaceae. 

 

2. 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 PLN 

Celem projektu jest określenie czy różnicowanie się komórek w procesie somatycznej 

embriogenezy (SE) jest związane ze zmianami w komunikacji międzykomórkowej 

(symplastowej i apoplastowej). W 2020 roku w ramach projektu przeanalizowano zmiany 
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jakościowe składników budujących ściany komórkowe eksplantatów ogonków 

liściowych, na których dochodzi do powstawania somatycznych zarodków 

jednokomórkowego pochodzenia. W celu określenia zmian przeprowadzono analizę 

immunohistochemiczną z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych reagujących 

z białkami arabinogalaktanowymi, pektynami i ekstensynami. Wizualizację 

przeprowadzono z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej. 

 

3. 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 

Budżet projektu:  1 059 507 PLN  

W roku 2020 roku zakończono prace nad opracowaniem biblioteki referencyjnej 

barcodów DNA do określenia przynależności taksonomicznej sekwencji DNA uzyskanych 

w wyniku analiz metabarkodingu z zastosowaniem sekwencjonowania 

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

pochodziło z poletek doświadczalnych objętych projektem, które stwierdzono w czasie 

wykonywania spisów florystycznych na wszystkich stanowiskach: Nowa Wies Królewska 

(Calthion palustris; łąka wilgotna), Opole-Gosławice (Arrheneatherion elatioris, łąka 

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

gatunków, występujących w ekosystemach łąkowych w Polsce. 

Dokonano odczytania sekwencji dla wszystkich prób zagnieżdżonych (łącznie 

162) i ustalono wzorzec bogactwa gatunkowego nad- i podziemnej części fitocenoz 

traworoślowych. Wykazano, że różnica pomiędzy bogactwem części nadziemnej 

roślinności a całkowitym (mierzonym na podstawie metabarcodingu korzeni) wynosi 20-

30% w zależności od typu łąki. Ustalono, że im wieksza żyzność gleby, tym różnica ta jest 

mniejsza. Dodatkowo ustalono, że intensyfikacja użytkowania ma większe znaczenie dla 

części nadziemnej niż dla podziemnej. Ciekawym wynikiem jest fakt, że bogactwo 
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gatunków widzianych nad gruntem mierzone metodą metabarcodingu jest o ok. 30-50% 

większe w porównaniu do standardowej obserwacji. Otrzymane wyniki dotyczące 

bogactwa gatunkowego oraz wpływu zmiennych środowiskowych na efektywność 

metody metabarcodingu wielu loci zawarto w dwóch przygotowanych manuskryptach: 

1) Visible but not always seen: metabarcoding of above-ground vegetation reveals 

important evidence for comprehensive estimation of below-above ground species proportion 

in grassland vegetation oraz 2) Looking for hidden enemies of metabarcoding: species 

composition, habitat and management can strongly influence DNA extraction while 

examining grassland communities. Będąc w posiadaniu danych mykoryzowych z badanych 

poletek traworoślowych, przygotowano także manuskrypt Fungal root colonization and 

arbuscular mycorrhizal fungi diversity in soils of grasslands with different mowing 

intensities, który został wysłany do czasopisma Agriculture, Ecosystems and the 

Environment.  

II. Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Tworzenie 

naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 

genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz 

bezpieczeństwa zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego 

kraju” 

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

charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych 

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

dzikich gatunków i roślin towarzyszących. 

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

 

1.2.1)  Zadanie „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta”  

Umowa nr: 6/PW 1.2 – PAN OB-CZRB POWSIN/KCRZG/2020 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr inż. Maciej Niedzielski 

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

Małgorzata Paśnik; mgr inż. Konrad Woliński; Małgorzata 

Zwierzyńska 
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Okres realizacji: 01.01.2020 – 20.11.2020 

Budżet projektu:   kwota planowana: 34 434,00 PLN 

kwota wykonana: 34 433,60 PLN 

 Cel pracy: 

Opisywana usługa badawcza realizowana była jako kolejny rok w ramach 

Programu Wieloletniego. W ramach realizacji tej usługi 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, 
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-   uczestnictwo w opracowaniu nowego Programu Wieloletniego po roku 2020. 

Materiał: 

W roku bieżącym materiał badawczy stanowiły populacje nasion żyta: 

• ozimego, 44 obiektów przesłanych z przechowalni długoterminowej 

KCRZG w celu reprodukcji i waloryzacji zgodnie z przyjętym standardowym 

zestawem cech morfologicznych i fenologicznych. W tym w sezonie 

2019/20 4 obiekty wysiano powtórnie, gdyż w sezonie 2018/19 nie 

uzyskano odpowiedniej tj. 4000 szt. minimalnej liczby nasion, 40 próbek 

reprodukowano po raz pierwszy. 

• jarego, 20 obiektów przysłane w 2020  

Kolejna grupa próbek materiałów ozimych z przechowalni długoterminowej IHAR, 

obiektów, została wysiana do reprodukcji i oceny w sezonie 2020/21 

Metody: 

Na poletkach o powierzchni 1.5 m2 wysiewano ręcznie po conajmniej 350 nasion 

w rozstawie 2.5 x 15 cm. Próbki nasion form ozimych wysiano jesienią 2019 roku, 

natomiast formy jare wiosną 2020 roku. W odniesieniu do form ozimych i jarych 

reprodukowanych i/lub rozmnażanych w sezonie wegetacyjnym 2019/20 wykonane 

zostały obserwacje i pomiary następujących cech morfologicznych i użytkowych: 

wschody roślin (skala 9-cio punktowa); przezimowanie roślin (skala 9-cio 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 180C i wilgotności względnej 25%. 

Wyniki: 

Spośród 64 reprodukowanych populacji żyta zarówno ozimych jak i jarych dla 45 

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

charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji 

w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz 

spokrewnionych dzikich gatunków” 

Główny Koordynator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

 

1.3.1)  Zadanie „Prowadzenie kolekcji jabłoni i utrzymanie w kriobanku 

 gatunków roślin sadowniczych”  

Umowa nr:    2 PW IHAR-OI/1.3/2020 

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:   mgr inż. Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:  mgr inż. Maciej Niedzielski; mgr inż. Anna Zaremba;  

mgr inż. Konrad Woliński; Ryszard Rawski 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.10.2020 

Budżet projektu:   kwota planowana: 166 105,00 PLN 

kwota wykonana: 166 104,98 PLN 

Kolekcja historycznych odmian jabłoni: 

Ochrona zasobów genowych historycznych odmian jabłoni w PAN Ogrodzie 

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

zajmuje 4 kwatery o łącznej powierzchni 1,42 ha oraz liczy 530 obiektów zazwyczaj 

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

w kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB zaszła potrzeba zastosowania podkładek 

karłowych M9, by móc zagęścić nasadzenia i skuteczniej weryfikować odmiany 

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

postawienie specjalnego, profesjonalnego rusztowania do mocowania roślin przy 

podporach oraz systemu nawadniania kropelkowego. 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). W roku obecnym kolejne drzewa z najstarszej kwatery 

drzewa zostały usunięte, a teren będzie przygotowywany pod nasadzenie nowych 

obiektów. Z tej przyczyny część obiektów obecnie powtarza się w kolekcji stałej.  
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Oprócz licznej kolekcji stałej PAN Ogród Botaniczny – CZRB posiada kolekcję roboczą 

składającą się z dwóch szkółek o łącznej liczbie obiektów 577. 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 2020 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 w PAN Ogrodzie 

Botanicznym – CZRB „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 ekspedycja odbyła się do miejscowości Skwierzyna w województwie lubuskim 

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

położonej około 100 km na południe. W wyniku wyprawy udało się zinwentaryzować 

i rozpoznać wiele ciekawych odmian, m.in., ‘Boskoop’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Grochówka’, 

‘Sztetyna Zielona’, ‘Kalwila Adersleberska’, ‘Minister von Hammerstein’ i ‘Golden Noble’ 

oraz pozyskać 28 nowych taksonów. Druga ekspedycja odbyła się w okolice Giżycka. 

W czasie eksploracji tego terenu zebrano 17 nowych odmian jabłoni. W roku 2020 oprócz 

obiektów zebranych podczas ekspedycji, pozyskano również 21 odmian od hobbystów 

oraz 6 odmian z instytutów naukowych. Łącznie pozyskano w roku sprawozdawczym 72 

nowe odmiany.  

W roku 2020 prowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne i prace pielęgnacyjne 

na poszczególnych kwaterach kolekcji. W drugiej połowie listopada dosadzono 23 nowe 

odmiany jabłoni do najmłodszej kwatery oraz uzupełniono brakujące drzewa 

w pozostałych kwaterach (11 odmian). W wyniku obserwacji oznaczono 41 odmian 

(w tym 9 nowych) z których wiele okazało się duplikatami oraz zweryfikowano 

1 odmianę. Tożsamość potwierdzono u 9 odmian, a 2 są wątpliwe do dalszej weryfikacji. 
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W deskryptorze UPOV według wybranych 24 cech owoców opisano 28 odmian. Baza 

danych kolekcji historycznych odmian jabłoni prowadzona jest w programie Excel 

pakietu Microsoft Office. Obecnie kolekcja liczy 530 obiektów w kolekcji stałej oraz 

577obiekty w kolekcji roboczej. 

Kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 

W 2020 roku do kolekcji kriogenicznej historycznych odmian jabłoni włączono 20 

nowych obiektów z kolekcji pomologicznej w PAN Ogrodzie Botanicznym - CZRB 

w Powsinie. Ze względu na brak optymalnych warunków temperaturowych w okresie, na 

który przypadał termin zbioru, pędy poddano hartowaniu wg wcześniej opracowanej 

metodyki. 

Spośród odmian zamrożonych i zaokulizowanych po rozmrożeniu w 2020 roku 

uzyskano regenerację w przypadku 75% materiału biorąc pod uwagę obserwowane 

odmiany. W przypadku okulizowanych pąków żywotność wykazało niemal 38,5% ich 

ogólnej liczby.  

          Kontynuowano prace eksperymentalne dla oceny możliwości zastosowania do 

oceny żywotności materiału biologicznego oznaczenia elektro-przewodnictwa wycieków 

wodnych z fragmentów pędów zamrażanych w ciekłym azocie. 

      Oznaczenie żywotności pąków przed i po zamrożeniu w ciekłym azocie jest 

podstawowym parametrem materiału i oceny skuteczności metodyki mrożenia. Ocena 

wizualna przekrojów fragmentów pędu jest niekiedy trudna do interpretacji szczególnie 

w przypadku materiałów zamrażanych. Okulizacja pąków wymaga znacznych nakładów 

kosztów pracy i trwa co najmniej rok. Znacznym ułatwieniem byłoby opracowanie prostej 

i jednocześnie wiarygodnej metody oceny żywotności materiału poddanego zamrażaniu. 

Uszkodzenia towarzyszące zamrażaniu tkanek roślinnych a związane z tworzeniem 

kryształów lodu powodują mechaniczne zniszczenia komórek. Może to powodować 

uwalnianie składników cytoplazmy, co może być rejestrowane jako wzrost 

przewodnictwa roztworów po moczeniu fragmentów. Test przewodnictwa jest prosty 

w wykonaniu i nie wymaga zaawansowanego wyposażenia.  Fragmenty pędów jabłoni 

zamrażano zgodnie z przyjętą metodyką. Zróżnicowano także rodzaj opakowania, 

w którym zamrażano materiał. Fragmenty pędów zamrażano w różnych probówkach 

plastikowych i torebkach z laminowanej folii aluminiowej. Proces zamrażania 

spowodował dwukrotny wzrost przewodnictwa w stosunku do materiału nie 
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zamrażanego. Jednakże wizualna ocena żywotności nie wykazała daleko idących 

uszkodzeń tkanek pąka. Wykonano również okulizację pąków, tak więc ostateczne 

wnioski o zależności uzyskanych rezultatów testu przewodnictwa i zdolności 

regeneracyjnej paków będą znane w przyszłym roku. Rodzaj zastosowanego opakowania 

nie powodował istotnych różnic przewodnictwa, jednakże potwierdził możliwość 

zastosowania torebek z laminatu AL do przechowywania fragmentów pędów w ciekłym 

azocie. Zastosowanie torebek AL pozwala optymalizować wykorzystanie przestrzeni 

zbiorników przechowalniczych. 

Okulanty powstałe w ramach oceny skuteczności procedury włączania nowych 

obiektów do kolekcji, zostały podobnie jak w poprzednich latach przekazane nieodpłatnie 

w ramach popularyzacji tematyki ochrony starych odmian gościom Dnia Jabłoni (26 

września). 

1.3.2)   Zadanie „Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”  

Umowa nr:   3 PW IHAR-IO/1.3/2020  

Podwykonawca: PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

Koordynator:  mgr inż. Maciej Niedzielski 

Wykonawcy:  dr hab. inż. Marta Joanna Monder,  

Małgorzata Górecka; Krzysztof Szkopek  

Okres realizacji:         01.01.2020 – 31.10.2020 

Budżet projektu:  kwota planowana: 34 434,00 PLN 

kwota wykonana: 34 433,60 PLN  

Wykonane prace: 

Prace agrotechniczne - w okresie sprawozdawczym przeprowadzano stałe 

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

ręczne usuwanie chwastów; usuwanie podkładek u krzewów; podwiązywanie pędów róż 

pnących; podpieranie krzewów parkowych i rabatowych; cięcie zgodnie 

z przynależnością do grupy oraz cięcie sanitarne zaschniętych i chorych pędów; 

okrywanie krzewów kopczykami z ziemi i kory; osłaniania matami słomianymi 

i geowłókniną; prace sezonowe w szkółce polowej i pojemnikowej tj. porządkowanie, 

okrywanie roślin; przesadzanie i sadzenie krzewów róż, opieka nad okulantami. 

Wykonano podpory dla róż parkowych, służące podniesieniu pędów ponad poziom 
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gruntu. 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 CZRB rosną w kilku miejscach na terenie jednostki. 

Stan liczbowy kolekcji nie uległ zwiększeniu o 2 taksony. Łącznie zgromadzono 208 

taksonów. 

Pomiary i obserwacje. 

W kolekcji aktualnie rośnie łącznie 208 taksonów róż historycznych  

Sprawdzenie tożsamości odmian, charakterystyka i ocena zebranych 

i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikacja botaniczna, przeprowadzane są 

w sposób ciągły. 

 Obserwacje krzewów i występowania objawów chorób. Wykonano obserwacje 

dotyczące podatności róż historycznych na porażenie przez najczęściej spotykane 

choroby i szkodniki (oceniono 27 taksonów). Uzyskane wyniki 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 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. 
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Współpraca: mgr Anna Kębłowska (Kampinoski Park 

Narodowy) 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2021  

Budżet projektu:   całkowita wartość projektu 7 554 959,43zł 

kwota dotacji: 6 421 715,49zł (instytucja finansująca: 

Unia Europejska -Fundusz Spójności, koordynator 

krajowy: Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych) 

Celem projektu jest objęcie działaniami konserwatorskimi wybranych 31 gatunków flory 

Polski występujących na 71 stanowiskach naturalnych w 13 województwach. Spośród 

nich 28 gatunków zaliczanych jest do gatunków o wysokim stopniu zagrożenia, 29 jest 

prawnie chronionych w Polsce, a 16 gatunków jest chronionych w UE Dyrektywą 

Siedliskową. Dwa pierwsze zadania projektu obejmują kompleksową ochronę ex situ 

wymienionych 31 gatunków przez długoterminowe zabezpieczenie ich różnorodności 

gatunkowej i genetycznej w banku nasion i w banku DNA. Działania te obejmują także 

pełną charakterystykę botaniczną i ekologiczną wszystkich 71 populacji i stanowisk 

zbioru nasion i materiału genetycznego, tj. liści z populacji roślin jako źródła genomowego 

DNA. Trzecie zadanie tego projektu jest nowością w działaniach konserwatorskich nad 

ochroną różnorodności flory, gdyż poświęcone jest zintegrowaniu metod ochrony 

w warunkach sztucznych ex situ z warunkami naturalnymi in situ przez restytucję 

8 wybranych gatunków o wysokim statusie konserwatorskim na 14 stanowiskach 

w Polsce, w tym w 2 parkach narodowych i na 7 obszarach Natura 2000,  wraz z poprawą 

stanu tych siedlisk, z wykorzystaniem materiałów pochodzących ze zbiorów dla banku 

nasion flory polskiej. 

Koordynatorem projektu i jego głównym wykonawcą (tzw. beneficjentem wiodącym) jest 

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 

a partnerem - współwykonawcą (tzw. podmiotem zakwalifikowanym do ponoszenia 

kosztów) jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Ponadto część zadań projektu 

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.  

Do końca III kwartału 2020 roku, tj. po niespełna trzech latach realizacji projektu niemal 

zakończono działania w zakresie ochrony in situ i ex situ gatunków i ich siedlisk. Do banku 
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nasion (Zadanie 1 projektu) w PAN Ogrodzie Botanicznym - CZRB w Powsinie przekazano 

66 próbek reprezentujących populacje wszystkich 31 gatunków roślin objętych 

projektem; w październiku trwały uzupełniające zbiory na pozostałych stanowiskach.  

Zebrane w poprzednich okresach próbki nasion poddawane są suszeniu 

w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności do wymaganej przy 

długotrwałym przechowywaniu zawartości wody. Określana jest także ich żywotność 

testem kiełkowania i tetrazoliowym. Ustalane są również komputerowo warunki ich 

bezpiecznego zamrażania do temperatur kriogenicznych par ciekłego azotu. Do 

kriogenicznego banku nasion wprowadzono już 55 próbek nasion należących do 23 

gatunków roślin.  W ramach projektu ŚBN wzbogacił się o 25 próbek nasion gatunków 

rzadkich i ginących (23 przechowywane w warunkach kriogenicznych oraz 2 próbki 

przechowywane w temp. -20°C). 

Zakończono zbiór liści jako materiału genetycznego do banku DNA (Zadanie 2) dla 

gatunków i stanowisk objętych projektem, tj. dla wszystkich 31 gatunków roślin 

reprezentowanych przez 71 populacji. Do zebranych próbek liści została dołączona 

dokumentacja zbioru w formie tzw. paszportów stanowisk i populacji zbioru oraz zdjęć 

roślin i ich populacji. Po sprawdzeniu poprawności zbioru na podstawie załączonej 

dokumentacji zbioru z przesłanych próbek liści pojedynczych roślin z populacji 

izolowany jest genomowy DNA. Na koniec września 2020 r. izolację DNA wykonano 

z próbek 66 populacji (93%) wszystkich 31 gatunków roślin.  Wyizolowane próbki 

reprezentują aż 2900 różnych genotypów roślin (spośród zaplanowanych w projekcie 

3500 genotypów). Próbki wyizolowanego genomowego DNA są przechowywane w ultra 

zamrażarkach w temperaturze ok. - 80ºC.  

Do końca III kwartału wykonano prawie wszystkie prace w zakresie ochrony gatunków 

i ich siedlisk (Zadanie 3). Zakończono restytucję wszystkich 8 gatunków na pierwotne 

stanowiska naturalne.  

Na ukończeniu są bieżące prace pielęgnacyjne siedlisk i stanowisk restytucji oraz 

prowadzony jest stały monitoring stanowisk, populacji i osobników dla wsiedlonych 

w celach restytucyjnych roślin. Dla wszystkich gatunków w 4 ogrodach botanicznych 

(PAN OB - CZRB w Powsinie, Śląskim OB w Radzionkowie, OB UAM w Poznaniu i OB UMCS 

w Lublinie) założone zostały rozsadniki roślin przeznaczonych do ewentualnego 

uzupełniania założonych stanowisk restytucji. 
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W Kampinoskim Parku Narodowym utrzymywano 5 stanowisk restytucyjnych 

dzwonecznika wonnego w warunkach zbiorowisk świetlistej dąbrowy. W ostatnim 

okresie wsiedlono dodatkowo ok. 600 roślin tego gatunku. Po dwóch sezonach prac 

uzyskano bardzo dobry efekt konserwatorski restytucji przekraczający 90% udatności 

wsiedlonych roślin.  

W Ojcowskim Parku Narodowym (wykonawca: SOB) restytucją objęte były trzy gatunki: 

turzyca wczesna, dzwonek syberyjski i zawilec wielokwiatowy. Łącznie wsiedlanie tych 

gatunków odbywało się w 7 miejscach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Monitorowane były także stanowiska restytucji goździka sinego na Jurze Krakowsko - 

Częstochowskiej: w Rezerwacie "Góra Zborów" i na Kruczych Skałkach w rejonie Podlesic 

(wykonawca: SOB). Restytucja tego gatunku przebiegała bardzo dobrze.  

Na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego utrzymywane były 2 stanowiska 

restytucji ostnicy Jana. Wykonywany był stały monitoring stanowisk populacji i roślin 

oraz bieżące prace pielęgnacyjne siedlisk. W ostatnim okresie dokonano wsiedlenia 

dodatkowych 53 roślin tego gatunku. 

W Polsce Zachodniej i Północno - Zachodniej (Województwa Wielkopolskie, Lubuskie 

i Zachodnio - Pomorskie) przeprowadzono restytucję gatunku selery błotne na 10 

stanowiskach. W ostatnim roku na 5 stanowiskach (Anastazewo, Polanowo, Zieleń, 

Szreniawa i Troszyn) wsiedlono łącznie 3840 ramet tego gatunku. Wszystkie stanowiska 

były na bieżąco poddawane pracom pielęgnacyjnym oraz obserwacjom. 

Na terenie Województwa Lubelskiego wykonywane były prace restytucyjne gatunku 

ciemiężyca czarna na 2 stanowiskach. Na bieżąco wykonywana była pielęgnacja poletek 

restytucyjnych oraz ich stały monitoring. Prace restytucyjne w Polsce Zachodniej, 

Północno-Zachodniej oraz województwie lubelskim zostały sfinalizowane.  

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH (zestawienie) 

Tytuł Kierownik Okres 
realizacji 

Przyznane Instytucja 

projektu projektu (rok) od-do środki finansująca 
1.NCN Preludium 9 (projekt 
badawczy) „Identyfikacja i 
charakterystyka genów 
odpowiedzialnych za system 
alkilorezorcynoli w rodzaju 
Secale” 

dr 
Małgorzata 
Targońska-
Karasek 
 

13.04.2016 – 
12.04.2020 

149 700 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 
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2.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 

140 000 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

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

Prof. dr hab. 
Arkadiusz 
Nowak 

2018 – 2020 1 059 507 PLN Narodowe 
Centrum Nauki 

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

mgr inż. 
Maciej 
Niedzielski 
(koordyna-
tor)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020 – 
31.10.2020 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020 – 
31.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020 – 
31.10.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet:  
kwota planowana: 
90 000,00 PLN (z 
23% vat) 
kwota wykonana: 
90 000,00 PLN (z 
23% vat) 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
166 105,00 PLN (z 
23% vat) 
kwota wykonana: 
166 104,98 PLN (z 
23% vat) 
 
 
Budżet: 
kwota planowana: 
34 434,00 PLN (z 
23% vat) 
kwota wykonana: 
34 433,60 PLN (z 
23% vat) 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 



   
 

57 
 
 

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

dr Leszek 
Trząski 
 

01.01.2018 – 
30.06.2021 

całkowita wartość 
projektu 7 554 
959,43zł 
całkowita kwota 
dotacji: 6 421 
715,49zł 

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 

Polska Akademia Nauk OB-CZRB w Powsinie 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.  

W 2020 roku z powodu pandemii odbyło się znacznie mniej warsztatów niż 

w latach ubiegłych, tj. 45, w których wzięło udział 940 osób. Uczestnicy to uczniowie szkół 

podstawowych i średnich oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka warsztatów 

obejmowała: 

1. Skrzydlaty Ogród. Jak dokarmiać i dbać o ptaki zimą? 

Warsztaty, prowadzone przez mgr. Adama Kaplera, składały się z pogadanki i ćwiczeń nt. 

dokarmiania ptaków. Uczestnicy własnoręcznie wykonyali mieszanki pokarmowe, 

poznając rodzaje pokarmów podawanych w karmnikach, słuchając nagrań ptasich głosów 

i oglądając prezentacje nt. dobrych praktyk przy dokarmianiu. Po warsztatach 

przewodnik oprowadzał uczestników po wybranych kolekcjach Ogrodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem roślin atrakcyjnych dla rodzimej ornitofauny, jak również małej 

infrastruktury służącej ptakom (karmniki, poidełka, budki lęgowe).  

2. Rośliny oczyszczające powietrze 

Zajęcia rozpoczynała prezentacja na temat zanieczyszczeń powietrza, „chorego budynku”, 

faktów i mitów związanych z oczyszczaniem powietrza przez rośliny w zamkniętych 

pomieszczeniach. Pokazowi slajdów towarzyszyła obserwacja żywych okazów roślin 
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doniczkowych. Po prezentacji odbywały się ćwiczenia praktyczne z oceny i pielęgnacji 

roślin doniczkowych (zasady wyboru roślin w sklepie, transportu w warunkach 

zimowych, prawidłowe podlewanie, nawożenie, usuwanie szkodników) oraz rozmaite 

krótkie konkursy z nagrodami. Poza kończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali rośliny 

i drobne narzędzia w charakterze nagród. Po warsztatach przewodnik oprowadzał grupy 

po szklarniach oraz wybranych kolekcjach. 

3. Uwaga! Trucizna na parapecie i w ogrodzie  

Warsztaty składały się z prezentacji nt. trujących właściwości popularnych roślin 

dekoracyjnych (konwalie i tulipany wśród kwiatów ciętych; prymule, krotony i oleandry 

spośród roślin doniczkowych; zimowit, ligustr, trzmielina i cis spośród roślin parkowych), 

rodzajów toksyn roślinnych, objawów zatrucia oraz pierwszej pomocy. Pokazowi slajdów 

towarzyszyła obserwacja żywych okazów roślin doniczkowych oraz wybranych bylin 

i krzewów ogrodowych. Po prezentacji miały miejsce ćwiczenia praktyczne z oceny 

i pielęgnacji roślin ozdobnych oraz konkursy z nagrodami. (rośliny i drobne narzędzia). 

Po warsztatach przewodnik oprowadzał po wybranych kolekcjach. 

4. Ogród przyjazny pszczołom i motylom  

Zajęcia składały się z prezentacji nt. oddziaływań roślina – zwierzęcy zapylacz, 

syndromów zapyleń u roślin kwiatowych oraz światowego kryzysu zapyleń. Pokazowi 

slajdów towarzyszyła degustacja miodów i propolisu, degustacja fig oraz obserwacja 

żywych okazów w donicach i kwitnących gałązek w wazonach. Po warsztatach 

przewodnik oprowadzał po wybranych kolekcjach, gdzie wielki nacisk położono na 

zapylane wyłącznie przez trzmiele rośliny motylkowate oraz tojady. Oranżeria natomiast 

była doskonałym miejscem, by pokazać zapylane przez chrząszcze makrostrobile cykasy, 

zapylane przez ptaki i jaszczurki (strelicje, aloesy), przez nietoperze (kaktus saguaro) 

a także egzoty o wyrafinowanych mechanizmach zapylania jak figowce i orchidee. 

Uczestnikom udostępniono także dodatkowe darmowe materiały edukacyjne online, np. 

album motyli. 

5. Superzboża naszych przodków  

Warsztaty składały się z prezentacji nt. zbóż oraz ich zamienników oraz faktów 

i przesądów odnośnie do glutenu i zbóż GMO. Pokaz slajdów traktuje się jako metodę 

zaznajomienia publiczności z trawami zbożowymi oraz pseudocerealiami nie 
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uprawianymi w ogóle w Polsce (hanzą Boscia senegalensis, orzechami Majów Brosimum 

alicastrum, akacją Murraya Acacia murrayana, grzebykiem szorstkim Achyranthes 

aspera). Prezentacji towarzyszyła obserwacja okazów zielnikowych zbóż uprawianych 

w Ogrodzie Botanicznym. Dopełnieniem były ćwiczenia praktyczne z rozpoznawania mąk 

i kasz, bezglutenowych ciastek oraz konkursy z nagrodami. Po warsztatach przewodnik 

oprowadzał po poletkach zbóż i gryki w Kolekcji roślin warzywnych. 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach znajdujących się w stałej ofercie Ogrodu, 

tj. „Różnorodność świata roślin”, „Drzewa w naszym otoczeniu”, „Co kryje się w kropli 

wody”, „Mszaki i paprotniki”, „Bank genów”. 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ  

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 

Z uwagi na pandemię i czasowe zamknięcie ogrodu w 2020 roku odbyły się tylko niektóre 

z zaplanowanych wydarzeń popularyzujących naukę, edukację, kolekcje roślinne oraz 

aktywny wypoczynek na terenie Ogrodu. 

Odbyły się poniższe wydarzenia promujące naukę:  

• 22 lutego II Turniej Debat Ekologicznych – I etap; finał w formule online 

7 listopada; 

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

Ogrodzie na dystansie 5 km; 

• 28 marca – w ramach „Miesiąca Japońskiego” została otwarta wystawa ilustracji 

japońskich „Dzieci z Hamamatsu”; w czerwcu odbyło się spotkanie z autorką oraz 

przyrodniczo-japońska gra terenowa dla dzieci; 

• Maj – wystawa malarstwa Jolanty Mikuły „Tulipan i inne”; 

• 30-31 maja – festiwal róż „Rosalia”; organizacja konkursu „Róża publiczności”; 

• Czerwiec – wystawa malarstwa Ryszarda Gbiorczyka „Malarskie spotkanie 

z Mazowszem”; 

• 5 czerwca – nocna edycja biegu i nordic walking „Botaniczna Piątka”; 

• 1 lipca – odsłonięcie rzeźby na terenie kolekcji Reiwa Sakura Garden w rocznicę 

wizyty księcia Akishino w ogrodzie;  

• 18 lipca – wernisaż wystawy fotografii „Utracony świat Leona Barszczewskiego”; 

• 26 lipca – letnia edycja biegu i nordic walking „Botaniczna Piątka”; 
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• 2 sierpnia – warsztaty z krzyżowania róż we współpracy z Polskim 

Stowarzyszeniem Hodowców Róż; 

• 12-13 września – „Jesienne kwiaty” wydarzenia promujące m.in. Narodową 

Kolekcję Odmian Uprawnych Róż – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe, 

kiermasz roślin i produktów pochodzenia roślinnego, spacery po kolekcji róż 

z kurator dr hab. inż. Martą J. Monder oraz mgr inż. Kamilą Rakowską-Szlązkiewicz 

i mgr. inż. Robertem Szlązkiewicz z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Hodowców 

Róż; warsztaty plastyczne dla dzieci i konkursy z nagrodami;  

• 19-20 września – Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których odbyły się 

warsztaty i spacery prowadzone przez mgr. Adama Kaplera „Zamorskie kwiaty 

i drzewa polskich botaników” oraz „Drogi polskich botaników ku niepodległości. 

Rośliny wojennych szlaków”; 

• 20 września – Warsaw Rose Trials (Międzynarodowy konkurs opisany w pkt. 

Zespół Kolekcji Ozdobnych – Pole testowe róż ‘The Warsaw Rose Trials’ s. 37;  

• 22 września – wystawa malarstwa Ewy Lasek „W kropki, paski i kudłate… czyli 

w magicznym świeci zwierząt”; 

• 26 września – Dzień Jabłoni – promocja Zachowawczej Kolekcji Starych Odmian 

Jabłoni oraz kolekcji kriogenicznej – wykłady, prelekcje, warsztaty terenowe, 

spacer edukacyjny po Kolekcji Zachowawczych Odmian Jabłoni z przewodnikiem 

Ryszardem Rawskim oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i konkursy z nagrodami; 

• 26 września – spotkanie promujące książki „Illustrated flora of Tajikistan and 

adjacent areas”; seminarium „Botanicy w krainie tulipanów”; otwarcie plenerowej 

wystawy fotograficznej “W krainie tulipanów. Polscy botanicy śladami Leona 

Barszczewskiego”; 

• wrzesień/październik – wystawa obrazów przekazanych na aukcję na rzecz 

renowacji plafonu Wojciecha Fangora; 

• 25 października – jesienna edycja biegu i nordic walking „Botaniczna Piątka”. 

W 2020 roku pracownicy PAN OB-CZRB wzięli udział w następujących wydarzeniach 

promujących naukę poza Ogrodem: 

• Festiwal Nauki (12 i 13 września) w Centrum Konferencyjnym PAN w Jabłonnie. 

Anna Znój i Adam Kapler prowadzili plenerowe warsztaty pt. „Żeby jesienie 

pozostały kolorowe! Dary września z Ogrodu Botanicznego w Powsinie”. 
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Wydarzenia były promowane na stronie internetowej Ogrodu www.ogrod-powsin.pl 

Instagramie oraz profilu na Facebooku. W 2020 roku odnotowano 798 805 wizyt na 

stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl. Natomiast na portalu społecznościowym 

Facebook odnotowaliśmy ogromny skok. Rok 2020 rozpoczynaliśmy 17 279 

polubieniami strony, a na koniec roku było ich 34 781. To po tym względem pierwsze 

miejsce wśród ogrodów botanicznych Polski. Na drugiej pozycji jest ogród botaniczny 

Uniwersytetu Warszawskiego z liczbą 20 900 polubień. Stronę Ogrodu lubi 82% kobiet 

i 18% mężczyzn (najwięcej w przedziale wiekowym 35-44 lata), w tym 33 000 z Polski. 

Za granicę docieramy zasięgiem do Wielkiej Brytanii, USA, Unii Europejskiej i na Ukrainę 

oraz do kilku krajów egzotycznych, jak np. Tanzania, Emiraty Arabskie, Egipt. Meksyk, 

Irak czy Tajlandia. Nasz profil obserwuje 18 907 użytkowników Facebooka. W 2020 roku 

na stronie facebookowej Ogrodu pojawiły się 604 posty. Na chwilę obecną posty oglądane 

są od 3400 do 16 000 razy (w zależności od typu postu, tematyki i pory roku). 

Na blogu Ogrodu „Florofil” www.blog.ogrodpowsin.pl 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 2020 r. opublikowane 

zostały 53 artykuły opatrzone fotografiami. 

Aktywność wydawnicza jednostki 
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Otwarcie Ogrodu 

Ogród był otwarty przez cały rok z wyłączeniem 16 marca-24 kwietnia, 1 listopada i 25 

grudnia. Odwiedzanie było odpłatne, a ceny biletów były regulowane zarządzeniem 

dyrektora nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Ogród odwiedziło 95 tys. 700 osób na podstawie jednorazowych biletów wstępu. 
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Sprzedano 1076 karnetów normalnych, ulgowych i rodzinnych, w tym 143 sztuk 

karnetów sezonowych. 

1078 osób zwiedziło ogród w grupach z przewodnikiem w 57 grupach 

940 osób uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w 45 grupach 

Od 2020 roku rozpoczęto ewidencjonowanie dzieci do lat 5 (2358 osób) i seniorów 

powyżej 75 roku życia (wydano 799 biletów wstępu i karnetów 66), którzy wstęp do 

ogrodu mają bezpłatny. Nie są ewidencjonowane osoby, które odwiedzają ogród na 

zaproszenie, np. na koncert czy wernisaż. 

Przy założeniu, że osoby, które zakupiły karnet, odwiedziły ogród dwa razy w ciągu roku, 

to w sumie zwiedzających było 103 159 osób. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom Ogrodu 

 
W roku 2020 przyznano wyróżnienie dla artykułu Nowak, A., Maślak, M., Smieja, A., Góra, 

J., Kojs, P., Nowak, S., & Nobis, M. (2019). Translocation of meadow, heath and fen to the 

Habitat Garden: The first insights after 4 years of the experiment. Applied Vegetation 

Science, 22, 3–12. https ://doi.org/10.1111/avsc.12405, które ukazało się w Applied 

Vegetation Science (AVS). https ://doi.org/10.1111/avsc.12473 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki  

Wydarzenia organizowane w ramach DUN promowane były w takich mediach, jak: 

Facebook Urzędu Dzielnicy Ursynów, TVP Kultura, portal „Mój Wilanów”, 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 z udziałem eksperta. 

Pracownicy redagowai artykuły prasowe, uczestniczyli w programach telewizyjnych oraz 

udzielali wywiadów dla prasy, radia, telewizji i serwisów internetowych. Tematyka tych 

wystąpień jest różnorodna: 

mgr Adam Kapler 

1. Wywiad dla TVP Kultura nt. dróg do niepodległości polskich botaników - nagranie 

w ramach Europejskich Dni Dzidzictwa 
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2. Wywiad dla Polskiego Radia IV, konsultacje telefoniczne i mailowe dla 

p. Aleksandry Opali z Polskiego Radia nt. roślin dostarczających mirry oraz 

kadzidła (29 grudnia), wywiad wyemitowany 6 stycznia 2021). 

mgr inż. Agnieszka Kościelak 

1. Internetowe wydanie Gazety Wyborczej. Wywiad. „Niech no tylko zakwitną 

magnolie! To ostatni moment, by je podziwiać’’, 4 maja. 

mgr Stefan Sołtan 

1. Polsat. News Agropasja. Wiosna w Ogrodzie. 

2. Radio Program I. Audycja 4 Pory Roku. 

3. Telewizja Polska. Program 2. Pytanie na Śniadanie. Świąteczne tradycje. 

4. Materiały promocyjne i porady ogrodnicze w postaci kilkuminutowych filmów na 

ogrodowym Facebook (9 nagrań). 

dr Artur Zagajewski 

1. Udział w serii programów telewizyjnych – w TVP1 program „Rok w Ogrodzie”; 

2. Występ w cotygodniowym programie TVP2 „Pytanie na Śniadanie”; 

3. Udział w wideo na ogrodowym Facebooku. 

mgr Damian Matynia 

1. Udział w programie TV Polsat „Kopernik była kobietą" – odc. „Rośliny” 

https://www.ipla.tv/wideo/wiedza/Kopernik-Była-Kobieta/5017669/Kopernik-Byla-Kobieta-

Rosliny/fd445421d7a2c692fa27e798f48b2c48 

2. Wywiad dla serwisu Polsat News „Kwitną róże, stokrotki, rozwijają się bazie. 

Wiemy, jaka pogoda będzie w święta i ferie” 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-08/kwitna-roze-stokrotki-rozwijaja-sie-bazie-

wiemy-jaka-pogoda-bedzie-w-swieta-i-ferie/ 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

Współpraca bezpośrednia 

Australia 

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

obiektów będących przedmiotem prac badawczych. Osoby współpracujące: Anna 

Rucińska. 

https://www.ipla.tv/wideo/wiedza/Kopernik-Była-Kobieta/5017669/Kopernik-Byla-Kobieta-Rosliny/fd445421d7a2c692fa27e798f48b2c48
https://www.ipla.tv/wideo/wiedza/Kopernik-Była-Kobieta/5017669/Kopernik-Byla-Kobieta-Rosliny/fd445421d7a2c692fa27e798f48b2c48
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-08/kwitna-roze-stokrotki-rozwijaja-sie-bazie-wiemy-jaka-pogoda-bedzie-w-swieta-i-ferie/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-08/kwitna-roze-stokrotki-rozwijaja-sie-bazie-wiemy-jaka-pogoda-bedzie-w-swieta-i-ferie/
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Miriam Muñoz-Rojas, Angela Moles, University of New South Wales, Sydney. Współpraca 

w ramach dodatkowych badań, stanowiącegych element projektu DarkDivNet mających 

na celu wyjaśnienie wpływu utraty różnorodności biologicznej na procesy 

biogeochemiczne gleby. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz. 

Belgia 

Sandrine Godefroid, Meise Botanic Garden; współpraca na potrzeby projektu 

BIODIVERSA w zakresie opsiu struktury genetycznej populacji in situ i ex situ. Osoby 

współpracujące: Anna Rucińska. 

Estonia 

Meelis Pärtel, Carlos P. Carmona, Martin Zobel, Mari Moora, Kersti Riibak, Riin Tamme 

(komitet wykonawczy), Uniwersytet w Tartu. Współpraca w ramach globalnego projektu 

DarkDivNet w zakresie określenia obserwowanej i ciemnej różnorodności, puli gatunków 

i kompletności zbiorowisk oraz powiązanie ich z gradientami geograficznymi 

i środowiskowymi, zaburzeniami antropogenicznymi i interakcjami z symbiotyczną 

fauną i florą glebową (pomocą eDNA). Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, 

Sebastian Świerszcz. 

Hiszpania 

Aguedo Marrero, Pedro Monroy, Carlos Garcia-Verdugo Jardín Botánico Canario "Viera 

y Clavijo", Gran Canaria. Współpraca w zakresie badań morfo-anatomicznych Dracaena 

spp. i Periploca spp. W 2020 roku efektem współpracy są 2 publikacje (Jura-Morawiec et 

al.; Garcia-Verdugo et al. Osoba współpracująca: Joanna Jura-Morawiec. 

Łotwa 

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

genotypowania populacji języczki syberyjskiej. Osoby współpracujące: Anna Rucińska. 

Republika Czeska 

Petr Maděra, Roman Gebauer, Mendel University w Brnie. Współpraca w zakresie badań 

Dracaena spp. W 2020 roku efektem współpracy jest wspólna publikacja przeglądowa 

Maděra et al.  What do we know and what we don´t know about dragon trees? Osoba 

współpracująca: Joanna Jura-Morawiec. 
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Romana Prausova, Uniwersytet w Hradec Kralove; Miloslav Kitner, Lucie Mareckova, 

Uniwersytet im. Palackyego w Ołomuńcu. Współpraca w zakresie badań 

fitosocjologicznych, ekologicznych i genetycznych nad wybranymi gatunkami roślin 

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

uzyskiwaniem i rozliczaniem zezwoleń na transfer materiału między państwami. W roku 

2020 z uwagi na pandemię oraz pożar Bagien Biebrzańskich nie udało się powtórzyć 

pewnych zbiorów i obserwacji terenowych, zalecanych przez recenzentów. Wymusiło to 

przeróbkę manuskryptów i zmianę docelowego czasopisma. Wykonano głównie prace 

kameralne jak obróbka zdjęć fitosocjologicznych czy gromadzenie danych z herbariów. 

Najważniejsze efekty - w przygotowaniu kolejne wspólne publikacje:  

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

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

plant species of Europe: phylogeographical history, current status and future 

perspectives. Conservation Genetics  

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

M. Genetic variability and condition of Liparis loeselii populations in Central 

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

Rucińska, Adam Kapler 

Ukraina  

Dmytro Iakushenko, Uniwersytet Zielonogórski/Kijowski; Elena Kuczmenko, 

Uniwersytet im. Gogola w Niżynie. W 2020 trwają dalsze prace nad wspólnym artykułem: 

Genetic structure of endangered species Adenophora liliifolia and footprints ofpostglacial 

recolonisation in Central Europe 

Kontakty zagraniczne placówki w 2020 roku 

W roku 2020 ze względu na pandemię Covid-19 nie zrealizowano zaplanowanych 

wypraw badawczych  

Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę 

z partnerem zagranicznym 

 
Kraj Partner Nazwa 

dokumentu 
Okres 
obowiązywania 

Zakres współpracy 
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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 2020 roku PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dalej 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. Instytucja współpracuje 

także z gminą Ursynów, udostępniając Ogród lokalnej społeczności w celach 

rekreacyjnych oraz prowadząc działalność edukacyjną. Ponadto PAN OB-CZRB ściśle 

współpracuje ze stowarzyszeniem Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, 

która jest najstarszą i jedyną organizacją koordynującą całokształt działalności polskich 

ogrodów botanicznych w skali ogólnopolskiej, upoważnioną do reprezentowania 

polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności 

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

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

należy także do Botanic Gardens Conservation International (BGCI) oraz do sieci ogrodów 

botanicznych regionu morza bałtyckiego. W 2020 roku kontynuowano również 

współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Hodowców Róż, w wyniku której odbyły się 
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warsztaty krzyżowania róż oraz liczne wykłady terenowe. Jednym z największych 

sukcesów była organizacja I Międzynarodowego Konkursu Róż The Warsaw Rose Trials, 

kóry odbył się 20 września.  

Ponadto pracownicy PAN OB-CZRB w ramach nawiązanej współpracy wnieśli wkład 

w poniższe przedsiewzięcia:  

• Grant NPRH 2018 „Słowniki biograficzne uczonych polskich. Botanicy.”  - 

przedsięwzięcie realizowane pod auspicjami Polskiej Akademii Umiejętności nie 

posiada odpowiednika w Europie ani USA z powodu swej skali i zawartości 

merytorycznej. W publikowanych dotychczas encyklopediach, tezaurusach 

i leksykonach umieszczano wyłącznie dane nt. nielicznych luminarzy botaniki oraz 

pokrewnych nauk. Tymczasem grant NPRH 2018 wydobywa z zapomnienia wszystkie 

osoby, jakie zaznaczyły swą działalność na polu botaniki w Polsce, poprzez publikacje, 

kształcenie, organizację ośrodków itd., nie tylko zawodowych biologów roślin, lecz 

także amatorów. Systematycznie przeszukujemy archiwa, składy osobowe, 

rozproszoną literaturę, obejmującą przede wszystkim publikacje o charakterze 

pamiętnikarskim i okolicznościowym, jak również zbieramy świadectwa osobiste 

współpracownic i wychowanków. Chcemy upamiętnić także uczonych zmuszonych do 

pracy z dala od ojczyzny, jak również obcokrajowców, którzy wiązali swą karierę 

naukową z terenami dzisiejszej Polski, których prace bywają do dziś cytowane 

w bazach danych i rozprawach naukowych. Zakres prac wykonanych w 2020 roku 

objął sporządzenie biogramów (zapomnianych botaników warszawskich z UW, 

SGGW, PW, Wolnej Wszechnicy oraz KPN np.: C. Prywer-Lidzbarskiej; botaników 

niemieckich, zasłużonych dla poznania szaty roślinnej Mazur, Pomorza, Ziemi 

Lubuskiej i Śląska np. J. Abromeita, C. i H. Klinggraefów, P. Aschersona, P. Graebnera; 

hydrobotaników np.: E. Pieczyńską, I. Dąmbską, R. Ligowskiego; dendrologów np.: 

J. Rokoszy, B. Sękowskiego; etnobotaników np.: S. Benetowej, H. Biegeleisena; 

zmarłych niedawno botaników z najmłodszego pokolenia jak K. Spałek i P. Kauzal; 

botaników-amatorów jak G. le Vasseur Beauplan, A. Adamowicz, J. Poluta.) 

• Przygotowanie monografii terenowej pt. „Śladami Mistrzów – fascynacje 

przyrodnicze prekursorów polskiej geobotaniki” na jubileuszowy LIX Zjazd PTB 

- Celem szykowanej monografii jest przywołanie miejsc jak również przypomnienie 

zapomnianych botaników różnych narodowości, którzy pierwsi zapoczątkowali 

badania kontynuowane do dziś. Zakres prac wykonanych w roku 2020 objął: 
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− stworzenie zespołu wykonawców dla woj. mazowieckiego; 

− wytypowanie obiektów do opisania (lista podstawowa: Las Bielański, Puszcza 

Kampinoska łącznie z Lasem Bemowskim, rez. Jata, Las Szawłowski pod 

Łosicami, Dąbrowy Seroczyńskie oraz bagno Pakosław; lista rezerwowa: 

okolice Płocka i Mławy, Puszcza Kozienicka, Modrzewina pod Grójcem, 

Klimczyce, Pasmo Otwockie, okolice Ciechanowa i Puszcza Kurpiowska).  

Wybrano zatem obszary spełniające jednocześnie co najmniej trzy kryteria: 

− o najwyższych walorach przyrodniczych; 

− skupiające uwagę wielkich prekursorów, z których spuścizny czerpiemy 

bezpośrednio;  

− atrakcyjne poznawczo współcześnie, toteż skupiające zainteresowanie 

nowoczesnych biologów roślin.  

• „Study of natural and anthropogenic factors impacting populations of 

endangered plant species and their sites” - w ramach współpracy z dr Romaną 

Prausovą, kierownikiem czeskiego projektu naukowego z kategorii: Specific research 

Project - Faculty of Science, University of HK No.2115/2020 “Study of natural and 

anthropogenic factors impacting populations of endangered plant species and their 

sites” w 2020 r.  kontynuowano badania nad lipiennikiem Loesela Liparis loeselii 

z wybranych populacji w Polsce, Słowacji oraz Czechach, wykorzystując markery SSR 

oraz dane fitosocjologiczne i demograficzne do oceny zmienności i struktury 

genetycznej tego storczyka, chronionego Dyrektywą Siedliskową i Konwencją 

Ramsarską.  

• Opracowanie regionalnej czerwonej listy roślin województwa mazowieckiego 

2020 – w ramach prac nad utworzeniem czerwonej listy rośłin woj. mazowieckiego: 

− nadano kategorie zagrożenia blisko 1500 gatunkom stwierdzonym w woj. 

mazowieckim wg międzynarodowych wytycznych IUCN; 

− wskazano około 300 taksonów jakim na razie trzeba nadać kat. DD z uwagi 

na niejasności taksonomiczne, brak weryfikacji arkuszy zielnikowych i/lub 

brak weryfikacji terenowej stanu populacji w woj. mazowieckim; 

− gromadzono i wstępnie opracowywano dane do rysu historycznego badań 

florystycznych na ziemiach dzisiejszego woj. mazowieckiego.  
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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  0 1 
b) w innych instytucjach 1 0 
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; 

− Wydział Rolnictwa i Biologii SGWW w Warszawie. 

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”. 

 

prof. dr hab. Anna Mikuła jako promotor pracy doktorskiej: 

− mgr Małgorzata Grzyb “Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw 

embriogenicznej kompetencji eksplantatów paproci drzewiastej Cyathea delgadii 

Sternb”. Przewód doktorski otwarty 28.10.2016 r., przeprowadzony przez Instytut 

Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Publiczna 

obrona odbyła się 16.10.2020 r. 

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) 
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mgr Adam Kapler 

22 lipca 2020 wykład i ćwiczenia dla stażystów GDOŚ. miejsce: Pracownia Banku Nasion, 

kolekcje polowe i szklarnie. Tematami były: zasady funkcjonowania i zasoby Banku 

Nasion, mechanizmy zaniku stanowisk i gatunków roślin; spoczynek nasion rzadkich 

i ginących gatunków Polski jako problem przy ocenie żywotności i bankowaniu ich 

nasion; skaryfikacja, stratyfikacja i hormonizacja GA3 jako imitacje naturalnych procesów 

transportu diaspor i przełamywania spoczynku; gatunki chronione i ginące, 

eksponowane w Kolekcji Flory Polskiej i w chłodnej szklarni ze szczególnym 

uwzględnieniem form rzadko eksponowanych w OB. (Schoenus ferrugineus, Eleocharis 

carniolica, Carex secalina); gatunki chronione Konwencją Waszyngtońską, eksponowane 

w Oranżerii (Nepenthes spp., Sarracenia purpurea, Stangeria eriopus), logistyczne 

i prawne problemy ze zbiorem nasion i restytucją gatunków w Polsce c) 3h (1 grupa). 

Wykłady inne poza zajęciami ze studentami  

mgr inż. Joanna Kalita, Ewa Napiórkowska, mgr Stefan Sołtan. Krzysztof Szkopek 

12-13 września – Poznajemy rośliny jednoroczne i byliny – gra terenowa podczas 

wydarzenia ,,Jesienne kwiaty’’; temat rośliny sezonowe, czas około 14 h, liczba 

uczestników 50 

mgr inż. Agnieszka Kościelak 

12 września ,,Hortensje i wrzosy’’. Wykład terenowy podczas wydarzenia ,,Jesienne 

kwiaty’’, czas 1 h,  

mgr Stefan Sołtan 

12-13 września, “Chryzantemy w Japonii i w ogrodzie". Wykład terenowy podczas 

wydarzenia “Jesienne kwiaty”, czas 1,5 h. 

 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz 

14.06, 26-28.06 (Rosalia), 26.07, 2.08, 9.08, 20.08, 13.09. – wykłady terenowe z ramienia 

Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż – wycieczki wśród kolekcji róż oraz 

oprowadzanie po ogrodzie testowym The Warsaw Rose Trials.  Czas trwania spaceru 1,5-

2 h, liczba uczestników do 20.   
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Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

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 

49 - - - 

 
1. Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej i Laboratorium Zastosowań 

Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

Staż naukowy dla doktoranta I roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie (mgr farm. Sebastian Gadowski).  

Czas trwania stażu: 6 miesięcy (8 stycznia - 7 lipca 2020).  

Przygotowanie i przeprowadzenie stażu: dr Karolina Tomiczak 

Zakres tematyczny stażu: 

1. Podstawy pracy w laboratorium kultur tkankowych roślin (przygotowanie 

narzędzi i naczyń do sterylizacji w autoklawie; przygotowywanie roztworów 

macierzystych do pożywki Murashige i Skoog’a (MS), roztworów regulatorów 

wzrostu oraz właściwych pożywek hodowlanych na bazie MS zestalonych agarem; 

organizacja stanowiska pracy w warunkach sterylnych; rozlewanie 

wysterylizowanych pożywek do naczyń);  

2. Inicjacja i prowadzenie kultur na pożywkach stałych i płynnych (dezynfekcja 

i wysiew nasion; inicjacja kultur kalusa na eksplantatach liścieni, hypokotyli 

i korzeni siewek; wykonywanie pasaży, namnożenie i utrzymanie 

długoterminowych kultur 25 gatunków z rodzaju Gentiana); 

3. Przygotowanie materiału z kultur in vitro do transportu i analiz fitochemicznych. 

2. Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

Praktyki dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych:   

• studenci SGGW, Wydział Leśny wg programu autorskiego, 80 rbh (VII), Leśnictwo, 

2 osoby 

• Zespół Szkół nr 3, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu, wg 

umowy, czas: 150 h (VI), liczba uczestników: 3 osoby  

• 10.06 -31.07.2020. praktyka zawodowa dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną wg umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, 880 h (VI-VII), liczba 12 osób i 7 trenerów 

pracy.  
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• Zespół Szkół nr 39, Technikum Ogrodnicze, technik architektury krajobrazu wg 

umowy, czas 80 h (IX-X) liczba: 31 osoby  

Liczba osób odbywających praktyki i staże w jednostce PAN (ogółem): 49 

SEMINARIA I SZKOLENIA  

Seminaria naukowe i sprawozdawcze 

• 23-30 marzec 2020 (spotkanie zdawczo-odbiorcze PAN Ogrodu Botanicznego - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie) – w trybie on-line 

• 21 grudnia 2020 (seminarium Instytutu Dendrologii PAN oraz PAN Ogrodu 

Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie) – 

w trybie on-line: 

− Etnobiologia leśna - weryfikacja tradycji związanych z użytkowaniem 

niedrzewnych produktów leśnych poprzez zastosowanie współczesnych narzędzi 

badawczych (dr Marcin Kotowski). 

− Somatyczna embriogeneza Cyathea delgadii jako model w badaniach plastyczności 

komórek roślinnych i alternatywna metoda pozyskiwania paproci (dr Małgorzata 

Grzyb, prof. dr hab. Anna Mikuła). 

− Wieloaspektowe podejście do krioprezerwacji materiału roślinnego (dr Karolina 

Tomiczak). 

− Badania z zakresu ekologii roślinności i różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk 

roślinnych (dr Sebastian Świerszcz). 

− Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich przystosowania się do 

różnych warunków środowiska (dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN). 

− Anatomia rozwojowa roślin drzewiastych - charakterystyka prowadzonych badań 

(dr Adam Miodek). 

− Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi solnemu (dr Aneta 

Baczewska-Dąbrowska). 

− Problemy i kierunki badawcze prowadzone w Zespole Kolekcji Dendrologicznych 

(dr hab. inż Marta J. Monder). 
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Organizacja kursów, szkoleń krajowych i międzynarodowych  

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w roku 2020 nie organizowano kursów 

i szkoleń. 

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

 
1.  „Charakterystyka białek: elektroforeza SDS PAGE i western blotting”. Szkolenie 

organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 04-

06.03.2020, uczestnik: Karolina Tomiczak 

2.  „Przepływ informacji genetycznej od genu do białka”. Szkolenie organizowane przez 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 22.05.2020, uczestnik: 

Karolina Tomiczak 

3. Wojciech Tomaszewicz: Immunocytochemia. Szkolenie organizowane przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 05-07.02.2020, uczestnik: 

Wojciech Tomaszewicz 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  

a. Stopień doktora 

Małgorzata Grzyb uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 

nauk biologicznych - uchwała Rady Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Śląskiego z dnia 29 października 2020 r. Tytuł pracy 

doktorskiej: „Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania 

embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii 

Sternb.” Promotor: prof. dr hab. Anna Mikuła, promotor pomocniczy: dr Justyna Wróbel-

Marek. 

PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB–CZRB W KOMITETACH NAUKOWYCH 
I 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 Adam Miodek 

pozostałe 

1. Członek IAWA (International Association of Wood Anatomists) 

2. 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: Plant Cell, Tissue and 

Organ Culture (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 

pozostałe 

1. Guest Editor - Botanical Journal of the Linnean Society (Oxford University 

Press) 

2. Członek Dragon Tree Consortium  

3. Recenzje: 

rozpraw doktorskich – 1 

grzecznościowe dla czasopism naukowych – 4 (Trees, Journal of 

Ethnopharmacology - 2, Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali). 

• 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. 

https://www.springer.com/journal/12210/
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• 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 Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (2019-2021) 

4. Rada Naukowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 

wiceprzewodniczący (2016-2021) 

5. Rada Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Advanced Methods in Biotechnology 

and Biodiversity) – członek (2015-2021) 

6. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – członek (2006-

2020) 

organizacje krajowe 

1. Instytut Komunikologii w Waszyngtonie – członek zwyczajny (od 2018) 

2. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – I wiceprezes Zarządu 

(2020-2024) 

3. Społeczna Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

– członek (2016-2021) 

4. Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011) 

• 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 (od 2020) 

pozostałe 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród 

Botaniczny w Mikołowie 
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• 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) 

wydawnictwa 

1. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wiadomości Botaniczne (od 2020 r.) 

pozostałe 

1. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 6 (Biotechnology Reports, 

Flora, Plants, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant). 

• dr inż. Marta Joanna Monder 

organizacje zagraniczne 

1. International Society for Horticultural Science (ISHS) – członek od 2013 r. 

2. Historic Roses Group Royal Horticulture Society (HRG-RHS) – członek 

organizacje krajowe 

1. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek zarządu, 

przewodnicząca Sekcji Róż (od 23 września 2016) 

2. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych – członek 

3. Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – członek 

4. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż – wiceprezes (od 27.05.2018). 

• prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

rady naukowe 

1. Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB (od 2017-nadal) 

2. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego (2008 – 

nadal) 

3. Członek Rady Programowej kwartalnika Przyroda Górnego Śląska (2002 – 

nadal) 

4. Członek Prezydium sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB (2016 – 

nadal) 

organizacje krajowe 
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Polskie Towarzystwo Botaniczne – Członek Prezydium odpowiedzialny za 

kontakty zagraniczne (kadencja 2019-2022) 

wydawnictwa 

1. Członek Rady Redakcyjnej Monografiae Botanicae PTB (2016 – nadal) 

2. Członek Rady Redakcyjnej Palaearctic Grasslands (2018 – nadal). 

3. Członek Editorial Board of Phytocoenologia  

4. Członek IAVS - Vegetation classification and Survey 

• prof. dr hab. Jerzy Puchalski  

rady naukowe i inne organizacje krajowe 

1. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie – członek (od 1975 przez wszystkie 

kadencje); przewodniczący w kadencji 2019-2022 

2. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – przewodniczący (2006 - 2020) 

3. Rada Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – członek 

przez 6 kadencji (1994-2020) 

4. Rada Naukowa Leśnego Banku Nasion Kostrzyca – członek (2007 – 2019), 

honorowy członek od 2020 

5. Rada Naukowa Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – członek 

(2009-2023)  

6. Zespół Doradczy ds. Stacji Naukowej w Mikołajkach powołany przez Dyrektora 

Instytutu    Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (od 2017)  

7. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach pt. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” (od 

2002). 

8.  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). 
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• dr inż. Anna Rucińska 

rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek. 

pozostałe 

European Native Seed Consertaion Network - członek 

• dr Karolina Tomiczak 

rady naukowe 

Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB – członek (od 2015) 

pozostałe 

1. Sekretarz Zarządu Sekcji Kultur Tkankowych Roślin Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego (od 2019) 

2. Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych: 3 - Plants (2), PCTOC (1)  

•         mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz 

organizacje krajowe 

Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż - członek 

 organizacje międzynarodowe 

1. American Rose Society - członek 

2. Nederlandse Rozenvereniging -członek 

3. Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde - członek 

  pozostałe 

1. Internationale Rozenconcours Westbroekpark, Den Haag, Holandia - sędzia 

miedzynarodowy 

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. Olchowik J., Suchocka M., Malewski T., Baczewska-Dąbrowska A.H., Studnicki M., 

Hilszczańska D. 2020. The Ectomycorrhizal Community of Crimean Linden Trees 

in Warsaw, Poland. Forests, 11(9), 926. doi.org/10.3390/f11090926 (IF=2,221; 

MNiSW=100 pkt). 
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2. Swoczyna T., Mojski J., Baczewska-Dąbrowska A.H., Kalaji, H. M., Elsheery, N. I. 

2020. Can we predict winter survival in plants using chlorophyll a fluorescence?. 

Photosynthetica, 58(2), 433-442. DOI: 10.32615/ps.2019.181 (IF=1,740; 

MNiSW=70 pkt.). 

3. Horaczek T., Dąbrowski P., Kalaji H.M., Baczewska-Dąbrowska A.H., Pietkiewicz 

S., Stepień W., Gozdowski D. 2020. JIP-test as a tool for early detection of the 

macronutrient's deficiency in Miscanthus plants. Photosynthetica, 58(2), 507-517. 

DOI: 10.32615/ps.2019.177 (IF=1,740; MNiSW=70 pkt.). 

4. Dmuchowski W., Brągoszewska P., Gozdowski D., Baczewska-Dąbrowska A.H., 

Chojnacki T., Jozwiak A., Swiezewska E., Suwara I., Gworek, B. 2020. Strategies of 

urban trees for mitigating salt stress: a case study of eight plant species. Trees, 1-

16. doi.org/10.1007/s00468-020-02044-0 (IF=2,125; MNiSW=100 pkt.) 

5. Gworek B., Dmuchowski W. Baczewska-Dąbrowska A.H. 2020. Mercury in the 

terrestrial environment: a review. Environmental Sciences Europe 32, 128. 

doi.org/10.1186/s12302-020-00401-x (IF=5,394; MNiSW=100 pkt.). 

6. Dembicz I., Moysiyenko I., Kozub Ł., Dengler J., Zakharova M., Sudnik-

Wójcikowska B. 2020. Steppe islands in a sea of fields: Where island biogeography 

meets the reality of a severely transformed landscape. Journal of Vegetation 

Science 00: 1–11. DOI: 10.1111/jvs.12930 (IF=2,698 MNiSW=100 pkt) 

7. Grebieniow A., Korczak‑Abshire M., Gasek A., Górecka‑Bruzda A. y (2020) 43:929–

935 Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) annual migration and temporal 

patterns of on‑shore occurrence of leucistic individuals on King George Island. 

Polar Biology doi.org/10.1007/s00300-020-02694-3 (IF= 2,000; MNiSW=70 pkt.) 

8. Gizińska A., Miodek A., Kojs P. 2021. Rays hamper intrusive growth of vessel 

elements. Trees. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02071-x (IF = 2,125; 

MNiSW = 100 pkt.) 

9. Grzyb M., Wróbel-Marek J., Kurczyńska E., Sobczak M., Mikuła A. 2020. 

Symplasmic isolation contributes to somatic embryo induction and development 

in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant and Cell Physiology. 61(7):1273-

1284. Doi:10.1093/pcp/pcaa058 (IF= 4,062; MNiSW=140 pkt.) 

10. Jura-Morawiec J., Marcinkiewicz J. 2020. Wettability, water absorption and 

water storage in rosette leaves of the dragon tree (Dracaena draco). Planta, 252: 

30. DOI:10.1007/s00425-020-03433-y (IF=3,390; MNiSW=100 pkt.) 

https://doi.org/10.1007/s00300-020-02694-3
https://doi.org/10.1007/s00468-020-02071-x
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11. Jura-Morawiec J., Monroy P., Marrero A., Tulik M. 2020. Aerial root structure and 

its significance for function in Dracaena draco.  Journal of Plant Growth Regulation 

DOI:10.1007/s00344-020-10142-z (IF=2,672; MNiSW=70 pkt.) 

12. Maděra P., Forrest A., Hanacek P., Vahalik P., Gebauer R., Plichta R., Jupa R., Van 

Rensburg J., Morris M., Nadezhdina N., Vanickova L., Jura-Morawiec J., Wiland-

Szymańska J., Kalivodova H., Lengalova K., Rejzek M., Habrova H. 2020 What we 

know and what we do not know about dragon trees? Forests, 11: 236. 

DOI:10.3390/f11020236 (IF=2,221; MNiSW=100 pkt.) 

13. García-Verdugo C., Monroy P., Pugnaire F.I., Jura-Morawiec J., Moreira X., Flexas J. 

2020. Functional traits and insular colonization: subtropical islands as a melting 

pot of trait diversity in a widespread lineage. Journal of Biogeography, 47: 2362-

2376. DOI:10.1111/jbi.13956 (IF=3,723; MNiSW=140 pkt.) 

14. Tulik M., Grochowina A., Jura-Morawiec J., Bijak Sz. 2020. Groundwater level 

fluctuations affect the mortality of black alder (Alnus glutinosa Gaertn.). Forests, 

11: 134. DOI:10.3390/f11020134 (IF=2,221; MNiSW=100 pkt.) 

15. Miodek A., Włoch W., Iqbal M., Gizińska A., Kojs P. 2021. Controversy over the 

Mode of Growth of Cambial Cylinder. The Botanical Review. 

https://doi.org/10.1007/s12229-020-09237-9 (IF = 1,667; MNiSW = 100 pkt.) 

16. Monder M.J., Woliński K., Niedzielski M. 2020. Effect of Phenological Stage and 

Rooting Enhancers on Physiological Parameters in Stem Cuttings in the Process of 

Rhizogenesis of Rosa × alba ‘Maiden’s Blush’. Special Issue: Impact of 

Biostimulants on Crops. Agriculture 10(11), 572; 

https://doi.org/10.3390/agriculture10110572. (IF 2,072; 100 pkt)  

17. Nowak, A., Świerszcz, S., Nowak, S., Hisorev, H., Klichowska, E., Wróbel, A., Nobis, 

A., & Nobis, M. (2020). Red List of vascular plants of Tajikistan – the core area of 

the Mountains of Central Asia global biodiversity hotspot. Scientific Reports, 10, 

6235. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63333-9 (IF= 3,998; MNiSW=140) 

18. Baiakhmetov E., Nobis M., Nowak A., Gudkova P. 2020. Morphological and 

genome-wide evidence for natural hybridisation within the genus Stipa (Poaceae). 

Scientific Reports 10(1), 13803. (IF=3,998; MNiSW=140 pkt.) 

19. Nobis, M., Marciniuk, J., Marciniuk, P., Nowak A., (...), Vasjukov, V.M., Vershinin, N.A. 

2020. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and 

https://www.mdpi.com/1999-4907/11/2/134
https://www.mdpi.com/1999-4907/11/2/134
https://doi.org/10.1007/s12229-020-09237-9
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regional vascular plant records, 9. Turkish Journal of Botany 44(4): 455-480. 

(IF=1,109; MNiSW=40 pkt.) 

20. Ellis, L.T., Afonina, O.M., Czernyadjeva, I.V., (...), Nowak A., Wierzgoń, M., Graulich, 

A. 2020. New national and regional bryophyte records, 63. Journal of Bryology 

(IF=1,152; MNiSW=40 pkt.) 

21. Boczkowska, M., Bączek, K., Kosakowska, O., Rucińska, A., Podyma, W., & Węglarz, 

Z. (2020). Genome-Wide Diversity Analysis of Valeriana officinalis L. Using DArT-

seq Derived SNP Markers. Agronomy, 10(9), 1346. (IF=1,68 MNiSW=100 pkt) 

22. Świerszcz, S., Nobis, M., Swacha, G., Kącki, Z., Dembicz, I., Waindzoch, K., Nowak, 

S., & Nowak, A. 2020. Pseudosteppes and related grassland vegetation in the 

Pamir-Alai and western Tian Shan Mts – the borderland of the Irano-Turanian and 

Euro-Siberian regions. Tuexenia, 40, 147–173. 

https://doi.org/10.14471/2020.40.04 (IF=1; MNiSW=70) 

23. Targońska-Karasek M, Boczkowska M, Podyma W, Paśnik M., Niedzielski M, 

Rucińska A, Nowak-Zyczynska Z & Rakoczy-Trojanowska M. Investigation of 

obsolete diversity of rye (Secale cereale L.) using multiplexed SSR fingerprinting 

and evaluation of agronomic traits. Journal of Applied Genetics. 2020 

Dec;61(4):513-529. DOI: 10.1007/s13353-020-00579-z. (IF=2,027 MNiSW=70 

pkt) 

24. Tomiczak K., 2020. Molecular and cytogenetic description of somatic hybrids 

between Gentiana cruciata L. and G. tibetica King. J. Appl. Genetics 61:13–24. doi: 

/10.1007/s13353-019-00530-x (IF= 2,027; MNiSW=100). 

25. Banasiuk R, Krychowiak M, Swigon D, Tomaszewicz W, Michalak A, Chylewska A, 

Ziabka M, Lapinski M, Koscielska B, Narajczyk M, Aleksandra Krolicka A 2020 

Carnivorous plants used for green synthesis of silver nanoparticles with broad-

spectrum antimicrobial activity. Arabian Journal of Chemistry 13 (1): 1415-1428 

DOI: 10.1016/j.arabjc.2017.11.013 (IF=4,762; MNiSW=70). 

26. Boczkowska M., Rucińska A., Olszak M., Nowak A. 2020. Ocena przydatności loci 

barkodowych do identyfikacji gatunków roślin łąk i muraw kserotermicznych. 

Biuletyn Instytutu Ochrony i Aklimatyzacji Roślin 288: 77-83 doi: 10.37317/biul-

2020-0010 (MNiSW=20). 
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b) inne publikacje recenzowane  

1. Jura-Morawiec J. 2020. Anatomía functional de la “madera” del drago (Dracaena 

draco). Botánica Macaronésica 31, w druku (MNiSW=5 pkt.) 

2. Boczkowska, M., Rucińska, A., Olszak, M., & Nowak, A. 2020. Ocena 

przydatności loci barkodowych do identyfikacji gatunków roślin łąk i muraw 

kserotermicznych. Komunikat. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, 

(288), 77-83. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0010 (MNiSW=20 pkt.) 

3. Kapler A. 2020. Program restytucji i ochrony wybranych gatunków wymarłych 

bądź krytycznie zagrożonych w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace 

Muzeum im. W. Szafera 30: 27-56 (MNiSW=4pkt) 

4. Kapler A. 2020. Współpraca między Ojcowskim PN a PAN Ogrodem Botanicznym 

CZRB: metody, osiągnięcia, wyzwania przyszłości. Prądnik. Prace Muzeum im. 

W. Szafera 30: 117-136 (MNiSW=4 pkt).  

5. Kapler A. 2020. Nowe stanowisko Bromus secalinus w Polsce środkowej. 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27, 2 (MNiSW= 20 pkt) w druku 

6. Kapler A. 2020. Efemeryczny pojaw Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae) 

w Warszawie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27, 2 (MNiSW=20 pkt) 

w druku 

7. Kapler A. 2020. Edukacja dorosłych na rzecz walki ze światowym kryzysem 

zapyleń. W: Łais S., Milczarek K. (red.) Edukacja dorosłych. Globalny układ 

odpornościowy. Wyd. EPALE, Warszawa. 

8. Kojs P., 2020. Ulotne acz czułe. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk; nr 

1/61/2020 “Czułość”  

9. Nowak, A., Świerszcz, S., Nowak, S., & Nobis, M. (2020). Classification of tall-forb 

vegetation in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mountains (Tajikistan and 

Kyrgyzstan, Middle Asia). Vegetation Classification and Survey, 1, 191–217. 

https://doi.org/10.3897/VCS/2020/60848  

c) Monografie, rozdziały w monografiach / książce w jęz. angielskim i innym 

1. Nowak, A., Nobis, M., Nowak, S., Nobis, A., Wróbel, A., Świerszcz, S., Klichowska, 

E., Dembicz, I. & Kusza, G. 2020. Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas. 

Polish Academy of Sciences, Botanical Garden Center for Biological Diversity 

Conservation and Polish Botanical Society, Warszawa-Kraków-Opole, 768pp. 

Monografia (MNiSW=80) 

https://doi.org/10.37317/biul-2020-0010
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2. Sierakowski M., Nowak A., Żyła P. 2020. Rezerwaty przyrody w województwie 

opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wyd. Klubu Przyrodników, 

Świebodzin. ss. 302. Rozdział w monografii (MNiSW=5 pkt.) 

3. Nowak A., Nowak S., Nobis M. 2020. The Pamir-Alai Mountains (Middle Asia: 

Tajikistan). In: Noroozi J. Plant Biogeography and Vegetation of High Mountains of 

Central and South-West Asia. pp. 1-42. Springer, Nature, Switzerland AG. Rozdział 

w monografii (MNiSW=20 pkt.) 

4. A. Kębłowska, J. Puchalski, A. Rucińska, A. Kapler, A. Znój. 2020. "Monitoring 

jako narzędzie oceny udatności restytucji dzwonecznika wonnego Adenophora 

liliifolia (L.) Besser w Kampinoskim Parku Narodowym". 

W: A. Olszewski. A. Andrzejewska (red.). "Aktualny Stan i Przemiany Środowiska 

Przyrodniczego Geoekosystemów jako Cecha Wskaźnikowa Zmian Klimatu". 

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.  Biblioteka Monitoringu 

Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 

Poznań, Vol. 33 (2020), ss. 51 - 69. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.) 

5. Denise F.D., Dajdok Z., Nowak A., Zalewska-Gałosz J., Szymański W.M., Beza M., 

Michalska-Hejduk D., Bączek K., Węglarz Z., Bomanowska A., Kapler A., Nowak T., 

Kloc G., Podyma W. 2020. Lista dzikich gatunków pokrewnych roślinom 

uprawnym występujących w Polsce, ss. 21-81. W: Dostatny D.F., Dajdok Z. (red.). 

Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby 

i zagrożenia. Wyd. Kontekst, Radzików-Poznań. Rozdział w monografii 

(MNiSW=20 pkt.) 

6. Kapler A. 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym o znaczeniu 

barwierskim i włóknodajnym (razem z G. Klocem, D. Fu-Dostatny i M. 

Niemczykiem), ss. 107-113. W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie 

gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby 

i zagrożenia. Radzików-Poznań. Wyd. Kontekst. Rozdział w monografii 

(MNiSW=20 pkt.) 

7. Dostatny D.F., Kloc G., Podyma W., Kapler A., Niemczyk M., Beza M. Kozioł C. 2020. 

Zasoby dziko występujących gatunków użytkowych oraz pokrewnych roślinom 

uprawnym w polskich bankach genów i nasion oraz w kolekcjach ogrodów 

botanicznych i arboretów. ss 145-152 W: Dostatny D.F., Dajdok Z. (red.). Dzikie 

gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby 
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i zagrożenia. Wyd. Kontekst, Radzików-Poznań. Rozdział w monografii 

(MNiSW=20 pkt.) 

8. Dajdok Z., Nowak A., Kloc G., Dostatny D.F. 2020. Rośliny chronione i zagrożone 

wymarciem reprezenotwane wśród dzikich gatunków pokrewnych roślinom 

uprawnym w Polsce, ss. 139-144. W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie 

gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby 

i zagrożenia. IHAR, Radzików-Poznań, ss.408. Wyd. Kontekst. Rozdział 

w monografii (MNiSW=20 pkt.) 

9. Kapler. A., i in. Charakterystyka wybranych gatunków (Empetrum nigrum L. ss. 

165-167, Berberis vulgaris L. ss. 168-169, Hedera helix L. ss. 171-172, Padus avium 

Mill. Ss. 191-192, Allium paradoxum G. Don. ss.198-199, Carlina onopordifolia 

Besser, ss. 208-209, Juniperus communis L. ss. 222-223, Rannunculus arvensis L. ss. 

225-226, Hieracium atramentarium Nageli & A. Peter ss. 227-228, Fraxinus 

excelsior L. ss. 229-230, Rubus ideus L. ss. 231-233, Viburnum opulus L. ss. 235-236 

Iris pseudoacorus L. ss. 250-252, Trapa natans L. ss. 253-254, Frangula alnus Mill. 

ss. 256-258, Lilium bulbiferum L. ss. 264-265, Butomus umbellatus L. ss. 269-271, 

Papaver argemone L. ss. 274- 275, Glyceria nemoralis R. Uechtr. ss. 276-277, Adonis 

vernalis L. ss. 280-281, Dryopteris filix-mas L. ss. 287-288, Alnus incana (L.) Moench 

ss. 291-293, Typha latifolia L. ss. 295-297, Pastinaca sativa L. ss. 297-298, Urtica 

dioica L. ss. 303-305, Bupleurum rotundifolium L. ss.310-312, Galium cracoviense 

Ehrend ss. 312-313, Rhododendron ferrugineum L. ss. 320-321, Agrimonia 

eupatoria L. ss. 326-327, Pulsatilla patens (L.) Mill. ss. 328-329, Serratula tinctoria 

L. ss. 329-330, Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth. ss. 336-337, Prunus 

spinosa L. ss. 341-343, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud ss. 344-345, Carex 

nigra (L.) Reichard ss. 350-351, Salix fragilis L. ss. 355-357, Echium russicum J.F. 

Gmell. ss. 365-367 W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie gatunki 

pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby i zagrożenia. 

Radzików-Poznań. Wyd. Kontekst. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.) 

d) książki popularnonaukowe  

 
1. Praca zbiorowa. 2020. “Ogrody botaniczne i arboreta Polski” Wyd. PAN OB-CZRB 
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e) artykuły popularnonaukowe i materiały popularyzacyjne 

1. Kapler A. 2020. Study of natural and anthropogenic factors impacting populations 

of endangered plant species and their sites. Adenophora liliifolia: condition of its 

populations in Central Europe. Herbaria of the Prussian physician Boretius. 

O skrajnie zasolonych siedliskach i ich florze. Opracowanie regionalnej czerwonej 

listy roślin województwa mazowieckiego 1997- 2020. Na nową stronę PAN OB. 

CZRB https://ogrod-powsin.pl/nauka/  

2. Kapler A. 2020. Edukacja dorosłych na rzecz walki ze światowym kryzysem 

zapyleń. „Ciemna bioróżnorodność” jako wyzwanie naukowe i dydaktyczne. 

Z doświadczeń zespołu PAN OB. CZRB w Powsinie. Upadek gospodarki a rozkwit 

przyrody w dobie epidemii. Jak edukować nt. segregacji śmieci w OB.? Edukacja 

dorosłych w OB. Europy. Dla portalu EPALE: 

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/zrownowazony-rozwoj-edukacja-doroslych-

dla-zrownowazonego-rozwoju-czesc-3  

3. Kapler A. 2020. Ciemiernik biały – róża Bożego Narodzenia. Wollemia szlachetna 

– dinozaur wśród iglaków. Pyrostegia powabna. Rok według roślin Nipponu. 

Pigwowce czują wiosnę! Dzień Ziemi. Jaką matką jest Błękitna Planeta? 

Wspomnienie. Szachownice i korony. Kasztanowce. Goździk lśniący. Maki 

czerwone, białe, a nawet niebieskie. Piękny acz niebezpieczny: kokornak 

wielkolistny i jego rodzina. Dracena smocza i jej kuzynki. Rusałka pawik – 

nauczyciel metody naukowej. Czworolist „jabłko niezgody”, ozdoba leśnych 

ogródków japońskich. Żółtosocza strzałkowata oraz jej sobowtóry. Kruszczyk 

szerokolistny, diler wśród storczyków. Ciemiężyca czarna – soliter przyszłości? 

Październik w Powsinie. Piknik naukowy w Jabłonnie. Muchomor zielonawy. 

Kłokoczka czy trzmielina? Oto jest pytanie! Drogi do niepodległości polskich 

botaników. 20 lat Millennium Seed Bank. Andrzejkowe wróżby. Bakaliowe święta.  

Blog „Florofil” https://blog.ogrod-powsin.pl/sawina-i-jej-mroczne-tajemnice/  

4. Kapler A. 2020. Szachownica kostkowata. Kasztanowiec – żywy kalendarz 

uczniów i nauczycieli. Goździk lśniący. Powojniki. Czas maków. Akka Sellowa. 

Kosaciec bezlistny. Własny ogród pełen zwierząt. Jagoda kamczacka. Grzybieńczyk 

wodny. Borówka wąskolistna (b. niska). Bniec czerwony (lepnica dwupienna). 

Groszek wschodniokarpacki. Szarotka. Groszek szerokolistny (trwały). Chaber 

bławatek. Lipcowe lilie. Upadek kokornaku wielkolistnego. Polowiec szachownica. 

https://ogrod-powsin.pl/nauka/
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/zrownowazony-rozwoj-edukacja-doroslych-dla-zrownowazonego-rozwoju-czesc-3
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/zrownowazony-rozwoj-edukacja-doroslych-dla-zrownowazonego-rozwoju-czesc-3
https://blog.ogrod-powsin.pl/sawina-i-jej-mroczne-tajemnice/
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Muchomor plamisty. Perłowiec malinowiec. Rusałka pawik. Czerniec gronkowy. 

Murszak rdzawy. Dziewięćsił bezłodygowy. Czworolisty. Zajawka warsztatów 

„Super zboża”. Pluskwica europejska. Zajawka warsztatów EDD. Żółtosocza 

strzałkowata. Kruszczyk szerokolistny. Modliszka w Powsinie. Zaproszenie na 

jesienne kwiaty. Wiciokrzew pomorski. Kirengeszoma dłoniasta. Głąbigroszek 

szkarłatny. Torreja orzechowa. Październik w Powsinie. Jesień w przyrodzie. 

Ciemiężyca czarna – soliter przyszłości? Festiwal Nauki w Jabłonnie 2020 – relacja 

(razem z A. Znój). Kowalik. Jemiołuszka. Andrzejkowy wieczór. Zimowe kwiaty. 

Kwitnie cyklamen neapolitański. Grudzień w ogrodzie: ptaki. Gwiazda 

betlejemska. Daktylowe święta. Bakaliowe święta. Migdałowe święta. Ostrokrzew 

okółkowy ‘Chrysocarpa’. Facebook służbowy PAN OB. CZRB. 

https://www.facebook.com/obpowsin/   

5. Kapler A. 2020. Promocja projektu „FlorIntegral” na Światowym Dniu Mokradeł. 

Niebielistka trwała znad Biebrzy zabezpieczona w PAN OB. CZRB. Wnioski 

z projektu „FlorNaturOB” wykorzystane w programie „FlorIntegral”. Problemy 

z leńcami. Restytucje w Ojcowskim Parku Narodowym. Tocja karpacka. Gatunki 

z projektu „FlorIntegral” a ich pospolitsze sobowtóry. Kilka słów o Słowińskim 

Parku Narodowym. Blaski i cienie barkodów. Czosnek siatkowaty. Ostatnie 

wyprawy po liście i nasiona w 2020 roku. Strona służbowa projektu „FlorIntegral”. 

https://florintegral.pl/kalendarium  

6. Kapler A. 2020. Borowiki: blednący, cytrynowy, gładkotrzonowy, 

klinowotrzonowy, królewski, sosnowy, żonkilowy. Gąski: białobrązowa, bukowa, 

czerwieniejąca, czerwonobrązowa, dachówkowata, gołębia, kroplistobrzega, 

mydlana i sosnowa (matsutake). Gołąbki: ametystowy, białoczarny, brzozowy, 

ciemnopurpurowy, czerwonofioletowy, gęstoblaszkowy, grzebieniasty, 

fiołkowozielony, lazurowy, piekący, podpalany, przykry, turecki, winnoczerwony 

i złotawy. Kolczakówka strefowana. Koźlarze: ałtajski, białawy, dębowy i sosnowy. 

Krowiak olszowy. Maślaki: błotny, daglezjowy i wejmutkowy. Mleczaj bagienny. 

Muchomory: alpejski, brązowooliwkowy, oliwkowy, rdzawobrązowy, srebrzysty, 

złotawy i żółtawy. Pieczarka szarołuskowa. Trzęsak listkowaty. Włókniczek 

skórkowaty. Żagiew ciemnonoga. Dla portalu Ekologia.pl 

https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/ 

7. Monder M.J. 2020. Róże – ważny element zieleni miejskiej. 1:95-99. Szkółkarstwo 

https://www.facebook.com/obpowsin/
https://florintegral.pl/kalendarium
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/
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8. Monder M.J. 2020. Róże rabatowe i okrywowe do miast. 4:76-81. Szkółkarstwo 

9. Monder M.J. 2020. Potrzebują przechłodzenia. 1: 6-7. Działkowiec 

10. Monder M.J. 2020. Zimowe problemy. 2: 54. Działkowiec 

11. Monder M.J. 2020. Pnące róże. 6: 8-9; Uważaj na nie. 6: 12-13; Jak ograniczać 

inwazyjne gatunki obce? 6: 25. Publikacja realizowana w ramach projektu nr 

POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania 

inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań 

i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działkowiec 

12.  Monder M.J. 2020. Państwo w sprawie roślin inwazyjnych? 7: 7. Publikacja 

realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie 

zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz 

z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze 

środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

Poparzenia słoneczne roślin. 7: 56. Działkowiec 

13. Monder M.J. 2020. Trujące rośliny. 8: 12-13. Działkowiec 

14. Monder M.J. 2020. Klimat a odporność. 10: 9; Sadzimy rośliny z gołym korzeniem. 

10: 52. Działkowiec 

15. Monder M.J. 2020. Róże pienne. 11: 4-6; Okrywać czy nie okrywać? 11: 59. 

Działkowiec 

16. Monder M.J. 2020. Jak długo żyją rośliny ozdobne. 12: 10-11; Rośliny a woda. 12: 

40. Działkowiec 

17. Monder M.J. 2020. Dodatkowe okrycia. 1: 8; Do cięcia. 1: 8; Formy pienne. 1: 9; 

ABC rozsady. 1: 14; Na ciężkiej glebie. 1: 26-27. Mój Ogródek 

18. Monder M.J. 2020. Słownik ogrodnika. 2: 8; Palmy w ogródku? 2: 24-25; 

Przyspieszone kwiaty. 2: 17; Azalia bez liści. 2: 19; Sosna z nasion. 2: 19. Mój 

Ogródek 

19. Monder M.J. 2020. Kwitnienie hortensji. 3: 8; Ścięty świerk. 3: 8; Odmładzamy, 

dzielimy byliny. 3: 16; Wczesny siew. 3: 20-21; Letnie cebulowe. 3: 33-35. Mój 

Ogródek 

20. Monder M.J. 2020. Tunele na trawniku. 4: 15; Piwonia krzewiasta. 4: 15; Róże, 

wybieramy, kupujemy, sadzimy. 4: 26-28; Kwitnące krzewy. 4: 33-36. Mój Ogródek 
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21. Monder M.J. 2020. Są groźne! Uważaj na inwazyjne gatunki obce! 5: 37. Publikacja 

realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn., „Opracowanie 

zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem 

pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Dobre, bo polskie. 5: 

17. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn., 

„Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz 

z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze 

środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

Odporne na deptanie. 5: 20-23; Kwitnący migdałek. 5: 24; Własna jemioła. 5: 24; 

Wyłysiała lawenda. 5: 25; Pąki lilii. 5: 25; Najpiękniejsze rośliny. Byliny. 5: 33-36; 

Owocowe IGO. 5: 40-41. Mój Ogródek 

22. Monder M.J. 2020. Kiedy siać dwuletnie? 6: 8; Niekwitnący tulipan. 6: 8; Jak 

ograniczać inwazyjne gatunki obce. 6: 27. Publikacja realizowana w ramach 

projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. „Opracowanie zasad kontroli 

i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych 

działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Mój Ogródek 

23. Monder M.J. 2020. Czy można sadzić. 7: 8; Przerośnięta tuja. 7: 8; Hoja bez 

kwiatów. 7: 9; Na lipcowych rabatach. 7: 30; Państwo w sprawie roślin 

inwazyjnych. 7: 21. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-

00-0100/16 pn., „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków 

obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, 

dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020; Rozmnażanie krzewów. 7: 26. Mój Ogródek 

24. Monder M.J. 2020. Czas na zmianę… na mniej znane. 8: 18-19; Owocowe egzoty. 

8: 13; Co na suche bukiety. 8: 11; Gruba trawa. 8: 11; Zielone oczko. 8: 10; Jak długo 

żyją róże. 8: 10. Mój Ogródek 

25. Monder M.J. 2020. Pakiet 3 roślin doskonałych. 9: 20; Stanowisko dla róż. 9: 18-

19; Werbena patagońska. 9: 8; Problemy z powojnikami. 9: 8; Usychająca lawenda. 

9: 9; Wierzba bez liści. 9: 9; Na sezonowe obrzeża. 9: 15. Mój Ogródek 
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26. Monder M.J. 2020. Krzewy ozdobne i owocowe. 10: 33-36; Cięcie ketmi. 10: 9; 

Świerk traci igły. 10: 18; Trawy do przechowania. 10: 8; Ogródek jesienią. 10: 4-7. 

Mój Ogródek 

27. Monder M.J. 2020. Kwitnienie zimowitów. 11: 10; Najlepszy stroisz. 11: 10; 

Opatulić nóżkę. 11: 12; Jesienne zaskoczenie. 11: 13; Drzewa ozdobne i owocowe. 

11: 33-36. Mój Ogródek 

28. Monder M.J. 2020. ABC mokrej zimy. 12: 8-9; Pod świerkiem. 12: 10; Czarne plamy 

na trawniku. 12: 10; Problem z zamiokulkasem. 12: 11; Kwitnące kaktusy. 12: 12-

13; Sadzonki korzeniowe. 12: 18. Mój Ogródek 

29. Puchalski J. 2020. Jubileusz 30-lecia otwarcia Ogrodu Botanicznego PAN 

w Powsinie dla publiczności. Blog „Florofil” 12.05.2020 https://blog.ogrod-

powsin.pl/jubileusz-30-lecia-udostepnienia-ogrodu-dla-publicznosci/ 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH:  

a)  udział czynny 

1. Grzyb M., Tomaszewicz W., Mikuła A. 2020. Somatyczna embriogeneza Cyathea 

delgadii jako model w badaniach plastyczności komórek roślinnych i alternatywna 

metoda pozyskiwania paproci. Seminarium on-line Instytutu Dendrologii PAN 

w Kórniku i PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, 21.12.2020, referat 

2. Kapler A. 2020. Walne zebranie Polskie Tow. Ekologicznego, udział czynny 

poprzez udział w debatach i głosowaniach. 19.11.2020.  

3. Kębłowska A., Puchalski J., Rucińska A., Kapler A., Znój A. 2020. Monitoring 

jako narzędzie oceny udatności restytucji dzwonecznika wonnego Adenophora 

liliifolia (L.) Besser w Kampinoskim Parku Narodowym. XXIX SYMPOZJUM 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan 

i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha 

wskaźnikowa zmian klimatu 28-29.09.2020 

4. Tomiczak K., Mikuła A. 2020. Wieloaspektowe podejście do krioprezerwacji 

materiału roślinnego. Seminarium on-line Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku 

i PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, 21.12.2020, referat 

5. Szymura M., Szymura T.H., Król B., Świerszcz S., Perera P.C.D, Rożek A. How to 

create grassland valuable for livestock production on the site invaded by Solidago 

https://blog.ogrod-powsin.pl/jubileusz-30-lecia-udostepnienia-ogrodu-dla-publicznosci/
https://blog.ogrod-powsin.pl/jubileusz-30-lecia-udostepnienia-ogrodu-dla-publicznosci/
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species? Neobiota. 11th International Conference on Biological Invasions, 15-

18.09.2020, Vodice, Croatia, poster 

b) udział bierny 

- 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w roku 2020 nie organizowano i nie 

współorganizowano konferencji. 

ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 
2020 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Punktacja 

dorobku  

I. Publikacje, w tym:  45  

a) W czasopismach naukowych z tzw. listy 

filadelfijskiej 

26 IF=63,824 

MNiSW=2350 

b) W recenzowanych czasopismach zagranicznych 

i polskich 

9  

MNiSW=73 

c) Monografie, rozdziały w monografiach / 

książce w jęz. angielskim i innym 

9  

MNiSW=225 

d) Książki popularnonaukowe 1  

II. Artykuły popularnonaukowe i materiały 

popularyzacyjne 

29  

III. Komunikaty naukowe 5  

I-II Razem  79 IF=63,824 

MNiSW=2648 

 
 

 
Liczba 
ogółem 

 
Monografie 

naukowe 
(lub 

rozdziały) 
wydane przez 
wydawnictwa 
zamieszczone 

 
Monografie 

naukowe 
(lub rozdziały) 
wydane przez 
wydawnictwa 

niezamieszczone 

 
Artykuły 
naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 
i materiałach  

 
Artykuły naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 
niezamieszczonych 

w wykazie 
czasopism 

 
Pozostałe 
publikacje 
naukowe 
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w wykazie 
wydawnictw 

w wykazie 
wydawnictw 

z konferencji 
zamieszczonych 

w wykazie 
czasopism 

79 
 

9 0 35 0 35 

 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH 

Wybrane ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/prac badawczych 

• Gworek B., Dmuchowski W. Baczewska-Dąbrowska A.H. 2020. Mercury in the 

terrestrial environment: a review. Environmental Sciences Europe 32, 128. 

https://doi.org/10.1186/s12302-020-00401-x (MNiSW=100 pkt.; IF= 5,394).  

Zanieczyszczenie środowiska lądowego jest szczególnie istotne, ponieważ stanowi 

ono miejsce życia człowieka i produkcji żywności. W opublikowanej pracy 

przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zagadnień związanych 

z zanieczyszczeniem środowiska lądowego Hg w aspekcie gleby, roślin i ich 

przemian. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano wnioski ogólne, które 

zostały opatrzone krytycznym komentarzem autorów. 

• Grzyb M, Wróbel-Marek J, Kurczyńska E, Sobczak M, Mikuła A 2020 Symplasmic 

isolation contributes to somatic embryo induction and development in the tree 

fern Cyathea delgadii Sternb. Plant and Cell Physiology 61(7):1273-1284 

https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa058 (MNiSW= 140, IF= 4,062).  

Badając zmiany w symplastowej komunikacji podczas somatycznej embriogenezy 

paproci dowiedziono, że również w tej grupie roślin łączność pomiędzy 

komórkami zaangażowanymi w tranzycję embriogeniczną jest niezwykle istotna. 

W badaniach wykazano, że ograniczenie przepływu cytoplazmy jest jednym 

z pierwszych objawów nabywania embriogenicznej kompetencji przez komórki 

somatyczne i kluczowym warunkiem rozwoju somatycznego zarodka. 

https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa058
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Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcie działalności naukowej 

jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym 

• Jura-Morawiec J., Marcinkiewicz J. 2020. Wettability, water absorption and 

water storage in rosette leaves of the dragon tree (Dracaena draco). Planta, 252, 

30. DOI:10.1007/s00425-020-03433-y (MNiSW 100 pkt.; IF 3,390).  

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu o hydrofobowych właściwościach 

powierzchni liści smoczych drzew (D. draco) wykazano, że mają one zdolność 

absorpcji wody, co jest cenną wskazówką dla hodowców tych ekskluzywnych 

roślin ozdobnych. 

• Monder M.J., Woliński K., Niedzielski M. 2020. Effect of Phenological Stage and 

Rooting Enhancers on Physiological Parameters in Stem Cuttings in the Process of 

Rhizogenesis of Rosa × alba ‘Maiden’s Blush’. Special Issue: Impact of 

Biostimulants on Crops. Agriculture 10(11), 572; 

https://doi.org/10.3390/agriculture10110572. (MNiSW 100 pkt.; IF 2,072).  

Kwitnąca raz w roku parkowa róża historyczna Rosa ×alba 'Maiden's Blush' należy 

do odmian wyjątkowo trudnych w rozmnażaniu. Przy najbardziej ekonomicznie 

pożądanym rozmnażaniu tej odmiany poprzez jednopąkowe sadzonki 

półzdrewniałe z liściem, które są narażone szczególnie na procesy starzenia, 

kluczowym był wybór odpowiedniej fazy fenologicznej pędów użytych na 

sadzonki. Najlepsze wyniki uzyskano pozyskując sadzonki z pędów o pąkach 

kwiatowych zamkniętych. Zastosowanie jako stymulatorów ukorzeniania 

preparatów pochodzenia roślinnego (Bio Rhizotonic; Root Juice™, Bio Roots) 

przyczyniło się do wzrostu zawartości barwników fotosyntetycznie czynnych oraz 

białek rozpuszczalnych w liściach ukorzenionych sadzonek wpływając istotnie na 

ich jakość. Otrzymane wyniki pozwalają na zastosowanie tej metody w produkcji 

szkółkarskiej. Opracowanie metod intensyfikacji rozmnażania dawnych odmian 

uprawnych jest przyczynkiem do wypełnienia Konwencji o różnorodności 

biologicznej (CBD) sporządzonej w Rio de Janeiro (1992), natomiast zastosowanie 

preparatów pochodzenia naturalnego odnosi się do rozwoju metod rolnictwa 

ekologicznego i zapisów UE (dyrektywy 2009/128/EC, 91/414/EEC, 1107/2009, 

79/117/EEC) oraz zaleceń Organic Materials Review Institute (OMRI). 
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Wybrane ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych o znaczeniu społecznym i gospodarczym 

• Nowak A., Świerszcz S., Nowak S., Hisorev H., Klichowska E., Wróbel A., Nobis A., 

Nobis M. 2020. Red List of vascular plants of Tajikistan – the core area of the 

Mountains of Central Asia global biodiversity hotspot. Scientific Reports 10(1), 

6235 (MNiSW 140 pkt.; IF 3.998).  

To pierwsza kompleksowa analiza zagrożenia flory kraju połozonego w granicach 

światowego hotspotu bioróżnorodności Góry Centralnej Azji. Jest podstawą 

przygotowania i realizacji strategii ochrony różnorodności florystycznej 

Tadżykistanu. 

• Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Wróbel A., Świerszcz S., Klichowska E., 

Dembicz I., Kusza G. 2020. Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas. Wyd. 

Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne, ss. 768. ISBN 978-83-

938900-5-7(MNiSW 80 pkt.).  

Ilustrowany Atlas jest pierwszym tego typu opracowaniem dla Środkowej Azji. 

Obejmuje unikalny syntetyczny opis zróżnicowania syntaksonomicznego 

Tadżykistanu oraz przedstawia ekologię, chorologię, zagrożenie, cechy 

diagnostyczne, wartość użytkową ok. 1,864 gatunków roślin. Posiada wysoką 

wartość konserwatorską, botaniczną i upowszechniającą wiedzę o zróżnicowaniu 

florytycznym regionu. 

Wybrane 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. Tadżykistan Dyrektor 
Instytutu 
Tadżyckiej 

Wspólna publikacja Nowak A., Świerszcz S., Nowak 
S., Hisorev H., Klichowska E., 
Wróbel A., Nobis A., Nobis M. 
2020. Red List of vascular plants 
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Akademii 
Nauk  

of Tajikistan – the core area of 
the Mountains of Central Asia 
global biodiversity hotspot. 
Scientific Reports 10(1), 6235 
(IF 3.998; MNiSW 140 pkt.). To 
pierwsza kompleksowa analiza 
zagrożenia flory kraju 
połozonego w granicach 
światowego hotspotu 
bioróżnorodności Góry 
Centralnej Azji. Jest podstawą 
przygotowania i realizacji 
strategii ochrony różnorodności 
florystycznej Tadżykistanu. 

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

Wspólna publikacja Jura-Morawiec J., Monroy P., 
Marrero A., Tulik M. 2020. Aerial 
root structure and its 
significance for function in 
Dracaena draco.  Journal of Plant 
Growth Regulation 
DOI:10.1007/s00344-020-
10142-z (IF 2,672; MNiSW 70 
pkt.). Prowadzono badania 
w kierunku wyjaśnienia 
przyczyn powstawania korzeni 
powietrznych u D. draco, 
gatunku endemicznego 
Makaronezji i Maroka. Ustalono, 
że formowanie korzeni 
powietrznych to przejaw 
adaptacji do warunków 
niedoboru wody w glebie. 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Działalność gastronomiczna 

Rok 2020 był czwartym rokiem funkcjonowania w ramach ogrodu botanicznego 

kawiarni Cafe Ogród. Miejsce to stało się istotnym elementem wspomagającym ofertę 

Ogrodu dla naszych gości. Kawiarnia oferuje kawy, ciasta, lody oraz napoje. Podstawą 

oferty są produkty przygotowywane na miejscu, sezonowo zmieniane i przygotowywane 

z wysokiej jakości produktów, które cieszą się dużym powodzeniem wśród zwiedzających 

podczas odwiedzin w Ogrodzie, jak i w opcji zamówień zewnętrznych, głównie w okresie 

świątecznym. Ponadto kawiarnia świadczy usługi wewnętrzne, obsługując poczęstunki 

i bufet podczas seminariów, posiedzeń Rady Naukowej, konferencji czy organizowanych 
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w Ogrodzie spotkań. W bieżącym roku z uwagi na sytuację epidemiczną kawiarenka 

prowadziła mocno ograniczoną działalność i funkcjonowała zgadnie z wprowadzonym 

reżimem sanitarnym.  

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ 
W POLSCE 

W roku 2020 w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

uchwaleniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego czy też Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

nastąpiły istotne ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Polskiej Akademii Nauk 

Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie.  W związku z powyższym zostały wdrożone 

odpowiednie procedury oraz regulacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa oraz 

zarażaniu się pracowników Ogrodu Botanicznego. Na początku kwietnia 2020 r. w życie 

weszła procedura ograniczenia wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 w biurze. Została 

ona opracowana w oparciu o wytyczne przekazane przez Główny Inspektorat Sanitarny 

oraz Główny Inspektorat Pracy oraz stale aktualizowana w związku z pojawiającymi się 

w ciągu roku nowymi rozporządzeniami Rady Ministrów oraz nowymi wytycznym 

(ostatnia aktualizacja procedury ograniczenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2  

w biurze obowiązywała od 2 grudnia 2020 r.). 

Na podstawie powyższej procedury w Ogrodzie zostały podjęte w roku 2020 liczne 

działania w związku z sytuacją epidemiczną: 

1. przeprowadzono reorganizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego 

dystansu przestrzennego między pracownikami  

2. zorganizowano tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego 

3. zapewniono pracownikom dostęp do środków ochrony indywidualnej tj., 

maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek jednorazowych oraz preparatów 

służących do dezynfekcji rąk. 

4. w widocznych miejscach we wszystkich budynkach na terenie Ogrodu 

zamieszczono instrukcję bezpiecznego użytkowania maseczek ochronnych, 

rękawiczek oraz instrukcję prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 
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5. procedura zawierała instrukcje, zalecenia i wytyczne w sprawie kontaktów 

pracowników, zasad zachowania bezpieczeństwa, sposobu dbania o higienę oraz 

procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

wśród pracowników Ogrodu.   

W ciągu roku przez Dyrektora Ogrodu Botanicznego wprowadzone zostały również 

wytyczne i zasady stale aktualizowane w miarę pojawiających się nowych 

ogólnokrajowych obostrzeń. Do najważniejszych zaleceń należy zaliczyć ograniczenie do 

minimum kontakt z osobami z zewnątrz, ograniczenie kontaktów wewnątrz 

pracowników Ogrodu, nakaz noszenia maseczek na całym terenie Ogrodu Botanicznego 

oraz procedury regulujące sposób dezynfekcji pomieszczeń biurowych. 

Jednocześnie pracownicy Ogrodu Botanicznego musieli stosować się do wydawanych 

regularnie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk decyzji i zaleceń w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników 

Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostek naukowych 

nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych Polskiej 

Akademii Nauk. 

W związku w sytuacją epidemiczną wprowadzono również szereg poniższych 

wymaganych działań służących zachowaniu reżimu sanitarnego w całym Ogrodzie 

Botanicznym: 

• Zamontowanie pojemników z płynem odkażającym przy wejściach do Ogrodu 

Botanicznego oraz w każdym budynku znajdującym się na terenie Ogrodu. 

• Kasy znajdujące się przy wejściach do Ogrodu zostały odpowiednio 

zmodyfikowane i dostosowane do wymogów reżimu sanitarnego zapewniając 

zarówno pracownikom jak zwiedzającym bezpieczny dystans.   

• W wielu miejscach w Ogrodzie zostały zamontowane tabliczki informujące 

zwiedzających o wytycznych i regulacjach wprowadzonych na terenie Ogrodu 

Botanicznego. 

• W odpowiedni sposób zgodnie z wytycznymi została przygotowana i dostosowana 

do reżimu sanitarnego kawiarnia, umożliwiając bezpieczne jej użytkowanie. 

• Został zakupiony odpowiedni sprzęt dezynfekujący służący profesjonalnemu 

odkażaniu pomieszczeń. 

  


