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INFORMACJE OGÓLNE 

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

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” działa na podstawie 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; art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) zwanej dalej ustawą o PAN, 

statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia 

Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez 

Prezesa Rady Ministrów; statutu PAN OB-CZRB zatwierdzonego decyzją nr 63/2011 

Prezesa PAN z dnia 9 grudnia 2011 roku, zmienionego decyzją nr 21/2022 Prezesa PAN 

z dnia 22 marca 2022 r.; ponadto prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji 

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

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

DANE ADRESOWE 

ul. Prawdziwka 2 

02-973 Warszawa   

tel.  22 648 38 56; 22 754 26 10  

e-mail  sekretariat@ob.pan.pl 

Elektroniczna skrzynka podawcza: /PANOB/domyslna 

www.ogrod-powsin.pl 

NIP: 525-15-75-083 

REGON: 000325713 

MISJA, UPRAWIANE DYSCYPLINY NAUKOWE I REALIZOWANE KIERUNKI BADAWCZE   

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

(PAN OB) jest unikalną jednostką skupiającą specjalistów z różnych, często odległych 

dyscyplin botanicznych. Sytuacja ta pozwala na prowadzenie badań, dzięki którym 

możliwe jest kompleksowe opisywanie zjawisk i procesów biologicznych dla skutecznej 

realizacji działań związanych z celami utworzenia jednostki. Działalność naukowa 

pracowników obejmuje zagadnienia związane z genetycznymi aspektami różnorodności 
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biologicznej w świecie roślin, dotyczące naukowych podstaw ochrony przyrody, co 

przekłada się aplikacyjnie na opracowanie i wdrażanie strategii utrzymania 

różnorodności florystycznej w miejscach, gdzie uległa ona negatywnym zmianom, często 

o przyczynach antropogenicznych. Prowadzone są również badania dotyczące podstaw 

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

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 bank nasion oraz zaangażowanie w ochronę zagrożonych 

gatunków flory Polski są kluczowymi elementami krajowych oraz europejskich 

programów ochrony różnorodności biologicznej roślin, co tym samym nakłada na naszą 

jednostkę odpowiedzialność za wdrażanie postanowień konwencji o różnorodności 

biologicznej oraz dokumentów i aktów prawnych opierających się na niej. 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 kulturalno-edukacyjnych 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 
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• biotechnologia i genetyka roślin 

• ekologia stosowana z ochroną środowiska 

• nauki ogrodnicze 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE 

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

flory Polski; 

• biosystematyka, genetyka i genomika populacyjna oraz analiza różnorodności 

genetycznej roślin; 

• filogenomika wybranych gatunków roślin uprawnych; 

• gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących 

i uprawnych oraz ich wykorzystanie w nauce i produkcji rolniczej; 

• 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  
 

Dyrektor      
– prof. dr hab. Arkadiusz Nowak  

Zastępca dyrektora ds. naukowych  

– wakat 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju    

– dr Paweł Kojs 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych    

– inż. Piotr Zakrzewski  
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RADA NAUKOWA (2019-2022) 
 
Przewodniczący  – prof. dr hab. Jerzy Puchalski 

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

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

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

Członkowie:   – prof. dr hab. Andrzej Anioł 

– dr Aneta Baczewska-Dąbrowska 

–   dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO 

–  prof. dr hab. Stanisław Gawroński  

–  dr Małgorzata Grzyb (od 23.02.2022) 

–  prof. dr hab. Czesław Hołdyński 

–  dr Paweł Kojs (od 24.02.2022) 

–  dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 

–  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 (do 22.02.2022) 

–  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    
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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 

Posiedzenia Rady Naukowej w roku sprawozdawczym 

• 79 posiedzenie RN (cz. 1 25.01.2022 r., cz. 2 17.02.2022 r.) – podjęto 1 uchwałę 

• 80 posiedzenie RN (03.03.2022 r.) – podjęto 3 uchwały        

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA   
 
Zatrudnienie średnioroczne  
w przeliczeniu na pełne etaty*: 74,10/11,67  
Liczba ogółem/w tym naukowych. 
 
Zatrudnienie wg stanowisk – w podziale na płeć 
 

     
ogółem  
         w     
    
osobach 
             

                                                                         pracownicy naukowi       pozostali         
     pracownicy  
 

ogółem profesorowie 
w tym:  

czł. PAN 
profesorowie 

instytutu   
adiunkci asystenci 

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 

77 
  

12 7 2 1 0 0 2 1 7 5 1 0 65 35 

 
Zatrudnienie wg rodzaju działalności  

 

  

 Lp. Zatrudnienie Stan na 31.12.2022 r. 

 W osobach W etatach 

 I. Ogółem: 

W tym:  

77 74,10 

 A. – w działalności badawczej 26 25,06 

 1. Profesor  2 2,00 

 2. Profesor instytutu 2 2,00 

 3. Adiunkt 7 6,67 

 4. Asystent 1 1,00 
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WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ROKU 2022 
(nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, umów stypendialnych) 

Baczewska-Dąbrowska Aneta 

Bederska-Błaszczyk Magdalena 

Białoskórska Magdalena 

Bobowska Sylwia 

Chlipała Agnieszka 

Czaplicka Iwona 

Czerwińska Aldona (do 31.08) 

Dreher Michał 

Fudala Jarosław  

Gaczkowska Olga 

Galej-Ciwiś Katarzyna 

Gasek Anna 

Gorzkowska Katarzyna (od 01.10) 

Górecka Małgorzata 

Grzyb Małgorzata 

Jabłoński Maciej 

Jankowski Piotr 

Janowska Ewa 

Jura-Morawiec Joanna 

Kalińska Maria 

Kalka-Krakowska Joanna (od 01.04 do 

12.12) 

Pakuła Edyta 

Paśnik Małgorzata (do 31.07) 

Podlasiak Jolanta 

Podyma Wiesław (do 31.03) 

Prykiel Ewa 

Rakowska-Szlązkiewicz Kamila  

Ranc Hanna 

Rawski Jacek 

Rawski Kamil 

Rawski Ryszard 

Rucińska Anna 

Rusa Magdalena 

Sadownik Jarosław  

Sierszyński Krystian (do 28.02) 

Sobol Robert 

Sodatsairov Alidovar (03.11) 

Sołtan Stefan 

Sołtysiak Agnieszka 

Suchodolska Aleksandra  

Szalacha Elżbieta 

Szkopek Krzysztof 

Szymańczyk Małgorzata 

 5. Specjaliści na stanowiskach badawczo-technicznych 0 0 

 6. Pracownik inż.-techn. w działalności badawczej 14 13,39 

 B. – pozostali pracownicy 51 49,04 

 7. Pracownik zatrudniony w działalności ogrodniczej 

i popularyzacyjno-edukacyjnej 

16 15,88 

  

 8. Administracja  16 14,50 

 9. Obsługa techniczna i robotnicy 19 18,66 
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Kamiński Łukasz (do 31.10) 

Kocikowski Michał (od 18.05) 

Kojs Paweł 

Kosoń Anna 

Kościelak Agnieszka 

Kotowski Marcin  

Krasnodębski Jerzy 

Krzyżewski Antoni (do 31.01) 

Kuc Tadeusz 

Lewandowska Anna 

Łącki Artur  

Marcinkiewicz Jan 

Matynia Damian  

Mikuła Anna 

Milewski Grzegorz  

Miodek Adam 

Miodek Aldona 

Misczyńska Beata 

Molak Barbara 

Mulier Mateusz (do 30.04) 

Nałęcz-Staniszewski Błażej (do 30.04) 

Napiórkowska Ewa 

Niemczyk Maciej 

Nowak Arkadiusz 

Olak Piotr (od 01.07) 

Szymańska Bożena 

Świątkowski Andrzej (do 15.07) 

Świerszcz Sebastian (od 01.10.2020 urlop bezpłatny) 

Targońska-Karasek Małgorzata (od 26.07.2022 macierzyński) 

Tomaszewicz Wojciech 

Tomiczak Karolina 

Török Peter  

Trząski Leszek  

Urbański Robert  

Wąsik Edyta (od 01.03. do 31.05) 

Witak Sylwester (od 18.03) 

Witczak Renata 

Woliński Konrad 

Zajkowski Henryk 

Zajkowski Roman 

Zakrzewski Piotr 

Załuski Paweł  

Zaremba Anna (do 10.10.2022 wychowawczy) 

Znój Anna  

Zwierzyńska Małgorzata 

Żywek Małgorzata 

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO–TECHNICZNE (ZOT) 

 

 

 

 

STRESZCZENIE 
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. Utrzymanie wszystkich obiektów, instalacji oraz urządzeń i ich konserwacja 
wymaga ponoszenia systematycznie rosnących kosztów. 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. 
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PAN OB posiada 22 obiekty budowlane zlokalizowane na rozległym terenie 40 ha, w tym 

własne obiekty techniczne: trzy studnie głębinowe, pięć kotłowni oraz własną 

oczyszczalnię ścieków, dwa transformatory średniego napięcia 630 kVA 15/04 kV 

SN/NN, agregat prądotwórczy o mocy 250 kVA do awaryjnego zasilania głównych 

budynków, własne przyłącze energetyczne, a także kilka wewnętrznych instalacji 

technicznych, takich jak: nawodnienie kolekcji, instalacja c.o., instalacja 

wodnokanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja fotowoltaiczna 50 kWe wraz 

z magazynem energii, instalacja teleinformatyczna oparta na sieci światłowodowej. Teren 

jest zamknięty i wewnętrznie podzielony ogrodzeniem o długości 2600 m.b. z 7 bramami 

wjazdowymi oraz 15 bramami wewnętrznymi (z czego wyremontowano 4). Dodatkowo 

elementem ogrodzenia zewnętrznego jest 8 furtek oraz 8 furtek wewnętrznych z czego 

wyremontowano 1. Na terenie Ogrodu znajduje się 6 utwardzonych powierzchni 

pełniących funkcję parkingów. Ogród posiada ok. 30 000 m2 ścieżek i ciągów pieszo-

jezdnych, z których w roku 2022 1020 m2 zostało wyremontowanych. Dodatkowo Ogród 

posiada 150 lamp w alejkach (w 2022 roku wyremontowano 24 lampy) 283 ławki oraz 

112 koszy na śmieci. Budynki znajdujące się na terenie Ogrodu wymagają ciągłych 

nakładów finansowych. W 2022 roku został przeprowadzony remont części pomieszczeń 

w budynku „J” etap II. Łączny koszt remontu to 143 560,70 zł brutto. W budynku willi 

Janówek za kwotę 344 400 zł brutto została wykonana renowacja zabytkowego plafonu 

autorstwa Wojciecha Fangora. Na głównej alei Ogrodu wykonany został remont 24 

latarni, który kosztował 127 200 zł brutto. Przeprowadzony został również remont 

ogrodzenia zewnętrznego i placu magazynowego (615 m) w kwocie 116 028,36 zł brutto; 

remont szlaku górskiego w kwocie 9000 zł brutto; remont domku góralskiego w kwocie 

11 000 zł brutto. Naprawione zostało dolne źródło pompy ciepła w budynku „A” na sumę 

61 377 zł brutto. Zrealizowano kolejny etap montażu systemu kontroli dostępu 

w budynkach. Budynek „D” i „L” został w pełni wyposażony ww. system. 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 

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 konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w tym zakresie. 
Zabezpieczenie oraz konserwacje urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu są 
powierzane firmom zewnętrznym. 
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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;   

• 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, m.in. kotłowni, szklarni, 

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

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

Obecnie w zakresie posiadanych środków (z uwagi na niskie stawki wynagrodzenia) 

niemożliwe jest zatrudnienie nowych pracowników technicznych. Wymusza to na nas 

konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w tym zakresie. Zabezpieczenie oraz 

konserwacje urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu zmuszeni 

jesteśmy powierzyć podmiotom zewnętrznym: usługi elektryczne Piotr Sierpiński (96 

853,89 zł brutto rocznie); usługi hydrauliczne Serwibud (59 040,00 zł brutto rocznie); 

serwis kotłowni Milatechnik (24 477,00 zł brutto rocznie). Z uwagi na szeroki zakres prac 

związanych z utrzymaniem terenu i kolekcji roślin została podpisana umowa leasingu na 

ładowarkę wielofunkcyjną Avant 755i wraz z osprzętem (koszt leasingu w 2022 roku 

wyniósł 95 110,20 zł brutto, do końca leasingu pozostały jeszcze 44 miesiące). Ponadto 

w 2022 roku zakupiono dwa kontenery toaletowe dla gości zwiedzających Ogród na 

łączną kwotę 117 514,20 zł brutto. Został również zakupiony drobny sprzęt, m.in rębak, 

zamiatarka z pługiem Stiga, kosiarka Stihl, piaskarka, zgniatarka do śmieci i inne, na 

kwotę ponad 350 000 zł brutto. W ramach uroczystości otwarcia alei PAN dokonano 

zakupu 20 ławek i koszy na kwotę 65 566,26 zł brutto.  
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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE 
ŚRODKÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ PAN  

 

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 
 

Charakterystyka wybranych gatunków roślin użytkowych 

 
Temat 
B1.3 
 

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 OB 
 
Temat K1.  

Utrzymanie kolekcji roślin udostępnionych do badań 
naukowych oraz dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

 
Temat K2.  

Utrzymanie kriogenicznego banku nasion zagrożonych 
gatunków flory Polski 
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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 Anna Znój 

mgr inż. Elżbieta Szalacha  

mgr Maciej Niemczyk 

Prace badawcze realizowane przez PAN OB dotyczą problemów szeroko rozumianej 

ochrony świata roślin, skupiają się przede wszystkim na poziomie gatunkowym 

i genetycznym i służą optymalizacji metod dla skutecznego i długoterminowego 

zachowania w warunkach ex situ i in situ różnorodności flory naturalnej. Prace te są 

oparte na charakterystyce struktury genetycznej poszczególnych populacji, weryfikacji 

STRESZCZENIE 
Zakres prac związanych z aspektem szeroko rozumianej ochrony bogactwa flory naczyniowej na 
różnych poziomach organizacji w 2022 roku obejmował przede wszystkim kontynuację zagadnień 
podjętych w latach ubiegłych, a także rozpoczęcie nowych. Efektem dotychczas uzyskanych wyników 
wysokoprzepustowych analiz było wytypowanie genotypów języczki syberyjskiej Ligularia sibirica oraz 
zoptymalizowanie warunków wzrostu i uprawy do docelowego wsiedlenia wyprowadzonych 
juwenilnych osobników dla wzmocnienia i odtworzenia historycznych stanowisk gatunku na terenie 
Doliny Górnej Pilicy. Wytypowano sekwencje o charakterze barkodowym dla wybranych gatunków 
o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce oraz gatunków pochodzących z hotspotu 
bioróżnorodności – Azji Środkowej. Uzyskano również istotne wyniki sekwencjonowania regionów trnL 
tych gatunków, wskazujące na wyższy potencjał rejonu niekodującego trnL-trnF w stosunku do rejonów 
intronu trnL oraz niekodującego trnT-trnL do wykorzystania dla DNA-barcodingu taksonów 
o ograniczonych danych literaturowych. Rozpoczęto również serię doświadczeń mających na celu 
określenie temperaturowych preferencji i wartości granicznych, które mogą spowodować istotne 
zaburzenia w kiełkowaniu nasion. Rok 2022 był kolejnym etapem intensyfikacji badań geobotanicznych, 
etnobotanicznych i ekologicznych w środkowej i centralnej Azji oraz na południu Polski. Analiza danych 
taksonomicznych zebranych w latach poprzedzających pozwoliła na opublikowanie listy krewniaków 
dziko rosnących roślin użytkowych (CWR) występujących na terenie Tadżykistanu. W ramach badań 
ekologicznych w Azji Centralnej zrealizowano wyprawę badawczą do Kirgistanu, która umożliwiła 
typifikację muraw i łąk alpejskich, półpustyń i ziołorośli wysokogórskich. W trakcie eksploracji 
terenowej wykonano także zbiór danych do projektu TraitDivNet. Przedstawiono również wyniki 6-
letnich badań wskazujących na skuteczność metody rozłożenia świeżego pokosu zawierającego w celu 
odtwarzania porzuconych pól zdominowanych przez inwazyjne Solidago. Przeprowadzone badania 
z zakresu biomonitoringu pozwoliły na przedstawienie dynamiki i fizjologii wymiany jonów 
pierwiastków metali przechodzących do tkanek mchu. Ponadto wykorzystano posiadane zdjęcia 
fitosocjologicznie zebrane w latach poprzednich, dokonując analiz klasyfikacyjnych zgodnie z planem 
badawczym oraz kontynuowano badania taksonomiczne. Łącznie opublikowano 27 publikacji 
naukowych, w tym 24 artykuły znajdujące się na liście JCR. W ramach upowszechniania wiedzy 
opracowano książkę „Tadżycki Tygiel. Odbicie natury Azji Środkowej w kulturze kulinarnej 
Tadżykistanu”. Rozpoczęto prace dla docelowej oceny różnorodności allelicznej dotychczas poznanych 
genów warunkujących odpowiedź na stres środowiskowy lub ich markerów genetycznych na 
przykładzie wybranych przedstawicieli z rodzaju Hordeum.  
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ich przynależności taksonomicznej, a także skupiają się na pogłębianiu wiedzy dotyczącej 

biologii poszczególnych gatunków roślin. Ich charakter aplikacyjny przekłada się na 

określanie i wdrażanie wytycznych do indywidualnych planów ochrony gatunkowej oraz 

długoterminowego zachowania ich różnorodności genetycznej.  

Przeprowadzone w 2022 roku prace rozpoczęły etap przywracania na stanowiska 

naturalne jednego z najcenniejszych gatunków naszej flory – języczki syberyjskiej 

Ligularia sibirica (L.) Cass. uznawanego za relikt glacjalny lub postglacjalny. Jest to 

gatunek o szerokim zasięgu euro-azjatyckim, lecz w Europie Środkowej gatunek 

występuje na nielicznych oderwanych od zwartego zasięgu stanowiskach. Jako gatunek 

o znaczeniu wspólnotowym (1758), wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 

(Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II). Gatunek wymieniany jest również w konwencji 

berneńskiej jako ten, który powinien być objęty ścisłą ochroną i względem, którego 

konwencja wymaga wprowadzenia przez strony całkowitego zakazu umyślnego 

zbierania i zrywania. Położenie polskich populacji języczki syberyjskiej na krańcu 

geograficznego zasięgu jest wymieniane jako jeden z naturalnych czynników zagrożenia, 

gdyż izolowany charakter stanowisk może w konsekwencji prowadzić do erozji 

genetycznej populacji. Zagrożeniem dla populacji języczki syberyjskiej w Polsce jest 

naturalnie zachodzący proces sukcesji ekologicznej, prowadzący do zarastania 

nieużytkowanych łąk i torfowisk przez roślinność drzewiastą i krzewiastą. Spośród 

sześciu znanych populacji w Polsce zaledwie jedna – na torfowisku w Pakosławiu – 

uznawana jest za stabilną, choć narażoną na zanik warunków optymalnych do wzrostu. 

Pozostałe pięć populacji ulega stopniowemu zmniejszaniu liczebności i wymaga aktywnej 

ochrony. Najmniejsza populacja, licząca pojedyncze pędy generatywne, mieści się na 

stanowisku koło Suchego Młyna. W ciągu zaledwie kilku dekad odnotowano drastyczny 

spadek jej liczebności. Zarówno ta, jak i pozostałe cztery populacje są przedmiotem 

prowadzonego projektu Fundacji Przyroda i Człowiek pn. „Ochrona czynna polskiej 

populacji języczki syberyjskiej” (dofinansowanie z programu „Środowisko, Energia 

i Zmiany Klimatu”). PAN OB wspiera projekt w randze eksperckiej wdrożenia działań 

restytucyjnych na poziomie gatunkowym. Do tego celu wykorzystane zostały wyniki 

analizy genetycznej struktury wszystkich populacji w Polsce przy zastosowaniu techniki 

wysokoprzepustowego genotypowania opartej na sekwencjonowaniu nowej generacji 

(NGS) – DArTSeq w laboratorium Diversity Arrays Technology, University of Canberra 

w Australii. Analiza oparta na 7451 markerach typu SNP wydzieliła na diagramie rozrzutu 
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(PCO) grupy skupień zgodnie z pochodzeniem poszczególnych genotypów z danych 

stanowisk naturalnych. Oszacowano parametry opisujące poziom zmienności 

genetycznej, zróżnicowania genetycznego oraz współczynniki wsobności i na tej 

podstawie wytypowano źródło genotypów do wzmocnienia i odtworzenia historycznych 

populacji w Dolinie Górnej Pilicy. Bardzo ważnym aspektem prowadzonych prac było 

kompleksowe opracowanie wytycznych konserwatorskich uwzględniających 

poszczególne etapy od wytypowania genotypów źródłowych poprzez wyprowadzenie 

odpowiedniej ilości siewek, pielęgnację młodych roślin w warunkach fitotronu oraz 

szklarniowych, po ich adaptację i wsiedlenie na stanowiska naturalne. Każdy z tych 

etapów był szczegółowo opracowany na podstawie zarówno prac badawczych na 

poziomie laboratoryjnym, obejmujących ocenę zdolności kiełkowania oraz 

przełamywania spoczynku nasion, jak też wieloletnich obserwacji populacji 

utrzymywanych w postaci kolekcji żywych roślin. Dzięki temu z sukcesem wprowadzono 

na stanowiska naturalne około 800 roślin w fazie juwenilnej w dwóch etapach. Tym 

pracom towarzyszą również inne zagadnienia, których celem jest poznanie przyczyn 

utraty liczebności populacji, co może mieć znaczący wpływ również na wzbogacenie 

wiedzy dotyczącej także innych gatunków roślin.  

W szerokim wachlarzu aplikacyjnym trafnej identyfikacji taksonomicznej jedną 

z najistotniejszych kwestii jest prawidłowa interpretacja wyników wykorzystywanych 

zarówno do celów badawczych, jak i monitoringu stanu środowiska. Jest ona szczególnie 

istotna w przypadku taksonów i zbiorowisk będących przedmiotem ochrony. 

Współcześnie wykorzystywane narzędzia służące takiej identyfikacji powinny nie tylko 

gwarantować rzetelność, ale umożliwiać również uniwersalność ich stosowania. 

W przypadku świata roślin dużą popularność zdobył system barkodów DNA. O jego 

skuteczności decyduje wiele czynników, począwszy od jakości DNA, poprzez 

optymalizację reakcji PCR, po odpowiednie odniesienie do bazy referencyjnej. Bogactwo 

świata roślin i złożoność ich genomów sprawiają, że repozytoria sekwencji regionów 

barkodowych wydają się być wciąż niekompletne. Ich zasoby stają się w coraz częściej 

źródłem wielu danych do zestawień z wynikami wysokoprzepustowego 

sekwencjonowania środowiskowego DNA.  

W PAN OB prowadzone są prace mające na celu wytypowanie sekwencji 

barkodowych dla gatunków roślin, a zwłaszcza o wysokim statusie konserwatorskim. 

Jednym z najczęściej wykorzystywanych regionów roślinnych jest ITS ze względu na 



   
 

17 

 
 

stosunkowo wysoki poziom zmienności wynikającej ze specyfiki jądrowego DNA. 

Poliploidalność wielu gatunków może jednak sprawiać trudność w doborze starterów 

i uzyskaniu wysokiej jakości chromatogramów. Dlatego też regiony barkodowe roślin 

uwzględniają w znakomitej większości cpDNA. W roku 2022 wytypowano sekwencje ITS, 

matK oraz a rejonu trnL dla 10 gatunków, spośród których naważniejsze uzyskano dla 

Adenophora liliifolia, Ostericum palustre, Agrimonia pilosa, Saxifraga hirculus czy Ligularia 

sibirica. Region ITS Ostericum palustre pięciu populacji z terenu Polski charakteryzował 

się długością 551 pz. W obrębie analizowanych sekwencji odnotowano polimorfizm 

jednej pozycji. W bazie NCBI 6 znaleziono 6 sekwecncji (wszystkie pochodzenia w terenu 

Polski oraz Czech), z których wszystkie wykazały 100% podobieństwa w stosunku 

zaledwie do jednej z naszych sekwencji. Tego typu polimorfizm między populacjami może 

być przyczyną niewłaściwej interpretacji wyników, dlatego konieczne jest zwiększanie 

reprezentatywności prób. Istotne są także wyniki sekwencjonowania regionu ITS 

Ligularia sibirica. W bazie NCBI dostępne są zaledwie 3 sekwencje tego gatunku, lecz 

o niewielkim poziomie podobieństwa do sekwencji uzyskanej w naszym laboratorium. 

Znacznie większe podobieństwo odnotowano między sekwencjami z polskich populacji 

Adenophora liliifolia (brak polimorfizmu w obrębie populacji z terenu Polski) 

a sekwencjami reprezentującymi inne populacje (dominacja populacji z Czech). Podobne 

tendencje dotyczą sekwencji ITS Agrimonia pilosa i Saxifraga hirculus. Obecnie trwa 

optymalizacja doboru starterów oraz warunków reakcji dla takich gatunków jak Serratula 

lycopifolia, Linaria odora czy Echium russicum, dla których uzyskiwane chromatogramy są 

mocno zaburzone. Spośród regionów cpDNA w roku 2022 skupiono się przede wszystkim 

na rejonie kodującym trnL oraz sekwencjom go otaczającym: trnT-trnL oraz trnL-trnF dla 

oszacowania ich przydatności jako regionów barkodowych. W tym celu przeprowadzono 

sekwencjonowanie produktów PCR z wykorzystaniem łącznie 7 kombinacji starterów 

dedykowanych odpowiednim regionom dla gatunków flory Polski oraz gatunków 

z hotspotu Azji Środkowej. Z uzyskanych danych wynika, że najniższym poziomem 

zmienności charakteryzuje się intron trnL. Dedykowane i rekomendowane w literaturze 

specjalistycznej kombinacje starterów do tego regionu, jak też do rejonu trnT-trnL często 

generują sekwencje o wątpliwej jakości (około 40% uzyskanych wyników). Znacznie 

wyższą efektywnością charakteryzuje się rejon trnL-trnF (około 90% chromatogramów 

o wysokiej jakości). Na podstawie zestawienia uzyskanych sekwencji oraz w zestawieniu 
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z danymi z bazy NCBI oszacowano, że posiada również wyższy potencjał jako region 

barkodowy.  

W 2022 roku rozpoczęto również prace dotyczące wpływu zmian temperatury 

otoczenia na zdolność kiełkowania nasion. W ostatnich latach odnotowujemy 

temperaturowe dobowe odchylenia od dotychczas obserwowanych, co może mieć 

bezpośredni wpływ na utrzymanie się danego gatunku w warunkach naturalnych. 

Podjęto się zapoczątkowania serii doświadczeń mających na celu określenie 

temperaturowych preferencji i wartości granicznych, które mogą spowodować istotne 

zaburzenia w kiełkowaniu nasion. Prace rozpoczęto od dwóch grup gatunków, których 

nasiona charakteryzują się bądź nie etapem spoczynku w swojej biologii. Ze względu na 

unikatowy charakter flory Azji Środkowej skupiono się w pierwszej kolejności na 

taksonach pochodzących właśnie z tego rejonu. Dotychczas możliwe było 

przeprowadzenie doświadczenia uwzględniającego nasiona nie charakteryzujące się 

spoczynkiem („bezspoczynkowe”). Do tej grupy włączono następujące taksony: Inula 

glauca, Inula macrophylla, Atraphaxis sp. oraz Sorghum halapense. Eksperyment 

przeprowadzono w 4 reżimach temperaturowych: (1) 20oC dzień/ 10oC noc (2) 22oC 

dzień/ 12oC noc (3) 25oC dzień/ 15oC noc oraz (4) 27oC dzień/ 17oC noc dla fotoperiodu 

16 h/8 h (dzień/noc). Prowadzono je przez około 8 tygodni. Optymalnym wariantem dla 

nasion Inula glauca okazał się wariant (2), natomiast wariant (4) najbardziej opóźnił 

rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion. Dla nasion Inula macrophylla wariant (3) był 

optymalny, natomiast wariant (4) i (2) podobnie wpłynęły na proces kiełkowania. 

Również nasiona Sorghum halapense najlepiej zareagowały na warunki temperatury 

wariantu (3), natomiast wariant (4) i (1) to warunki, dla których odnotowano niższy 

udział kiełkujących nasion w tym czasie. Odmienne wyniki uzyskano dla nasion 

Atraphaxis sp. W tym przypadku warianty o niższych temperaturach uaktywniły proces 

kiełkowania, podczas gdy wyższe temperatury w znacznym stopniu go wyhamowały. 

Nasiona z wariantów (3) i (4) po 8 tygodniach przeniesiono do warunków +4oC. 

Doświadczenie uwzględniające drugą grupę gatunków (wytwarzające nasiona 

charakteryzujące się spoczynkiem) będzie rozpoczęte na początku 2023 roku. 

Kontynuacja eksperymentu na większej liczbie gatunków wraz z wiedzą na temat 

uwarunkowań siedliskowych gatunków powinny umożliwić interpretację wyników.  

Temat B1.2 Charakterystyka wybranych gatunków roślin użytkowych  
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Kierownik:                             dr Małgorzata Targońska-Karasek 

Wykonawca:                         mgr Maciej Niedzielski 

Globalne zmiany związane z temperaturą i czasowym niedoborem wody są jednym 

z czynników stymulujących organizmy roślinne do adaptacji mającej swój wyraz na 

różnych poziomach organizacji. W roku 2022 rozpoczęto prace dla docelowej oceny 

różnorodności allelicznej dotychczas poznanych genów warunkujących odpowiedź na 

stres środowiskowy lub ich markerów genetycznych na przykładzie wybranych 

przedstawicieli z rodzaju Hordeum (Hordeum zeo-criton, H. hexastichon, H. distichon, H. 

vulgare).  Na podstawie danych literaturowych wytypowano geny dla H. vulgare związane 

głównie ze stresem suszy (SNAC1, DREB1, WKRY38, MYB1, RAF, DRF1, NHX2, CBF4). 

Skupiono się również na sekwencji genu ABA, aktywowanym w odpowiedzi na różne 

rodzaje stresu. Spośród prawie 900 starterów opracowano wstępnie panel starterów do 

sekwencji tych markerów na podstawie efektywności generowania produktów PCR 

w zoptymalizowanych każdorazowo warunkach dla wyżej wymienionych prób z rodzaju 

Hordeum. Następnym etapem będzie wykonanie sekwencjonowania NGS uzyskanych 

amplikonów dla sprofilowania polimorfizmu sekwencji markerowych dla danego typu 

adaptacji. Liczymy, że pozwoli to na ocenę rozkładu polimorfizmów na poszczególnych 

chromosomach w przypadku gatunków o poznanym genomie.  

Temat B1.3  Syntaksonomia i taksonomia roślinności i flory Eurazji oraz ocena 
ich potencjału użytkowego 

Kierownik:  prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Wykonawca: prof. Péter Török  

dr Sebastian Świerszcz 

dr Marcin Kotowski 

Alidovar Sodatsairov 

Rok 2022 był kolejnym etapem intensyfikacji badań geobotanicznych, etnobotanicznych 

i ekologicznych w środkowej i centralnej Azji oraz na południu Polski. 

W ramach badań etnobotanicznych przeprowadzonych w dolinie Rosztkala 

(Szugnan) przeprowadzono dokumentację roślin współcześnie użytkowanych przez 

ludność zamieszkującą tereny Górskiego Badachszanu. Zgromadzone dane na podstawie 

przeprowadzonych 75 wywiadów z przedstawicielami lokalnej ludności oraz zbiór 

okazów zielnikowych pozwoliły na istotne rozszerzenie bazy danych roślin 



   
 

20 

 
 

użytkowanych na obszarze badań. Wywiady zostały zarejestrowane w formie cyfrowej 

i obecnie przechowywane są w Zakładzie Botaniki Konserwatorskiej PAN OB oraz na 

Wydziale Nauk o Ziemi i Środowiska Uniwersytetu Azji Środkowej w Khorog. 

Analiza danych taksonomicznych zebranych w latach poprzedzających pozwoliła 

na stworzenie bazy danych dotyczących krewniaków dziko rosnących roślin użytkowych 

(CWR) występujących na terenie Tadżykistanu. Efektem prac nad bazą była publikacja 

manuskryptu The primal garden – Tajikistan as a biodiversity hotspot of food crop wild 

relatives w czasopiśmie Agronomy for Sustainable Development, przy współpracy 

z członkiem Grupy Konsultacyjnej Międzynarodowych Ośrodków Badań nad Rolnictwem 

(GRIN) oraz Bioversity International, a także naukowcami z Wydziału Nauk o Ziemi 

i Środowiska Uniwersytetu Azji Środkowej w Khorog.  

Wyniki badań i analiz zostały zaprezentowane na konferencjach Asian Grassland 

Conference, 19-21.05, w formie dwóch posterów (Food CWR resources in the non-forest 

plant communities of Tajikistan i Ethnobotany of Tajik non-forest plant communities - the 

extent of vegetation use and its implications) oraz na konferencji Society of Economic 

Botany/International Society of Ethnobiology congress, Kingston, Jamaica, 29.05-02.06 

w formie prelekcji (Ethnobotany of Tajikistan – preliminary studies, possible potential and 

future prospects).  

Współpraca z naukowcami z Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological 

Research, Vácrátót nad możliwością zastosowania tradycyjnego wypasu w ochronie 

boróżnorodności obszarów trawiastych zaowocowała sporządzeniem i wysłaniem do 

recenzji manuskryptu Change in European forage and fodder plant indicator sets over the 

last three centuries oraz opublikowaniu pracy Global principles in local traditional 

knowledge: a review of forage plant-livestock-herder interactions w czasopiśmie Journal of 

Environmental Management. 

W ramach upowszechniania wiedzy opracowano książkę „Tadżycki Tygiel. Odbicie 

natury Azji Środkowej w kulturze kulinarnej Tadżykistanu”. Praca ta, przyjmując formę 

książki kulinarnej, jest jednocześnie dokumentacją badań botanicznych oraz 

etnobotanicznych prowadzonych przez członków zespołu botaniki konserwatorskiej – 

dra Marcina Kotowskiego, Alidovara Sodatsairova oraz prof. Arkadiusza Nowaka, przy 

współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Środkowoazjatyckiego w Khorog – dra 

Murodbeka Laldjebaeva i Barfiy Palavonshanbievej. Jej zawartość przybliża zarówno 

polskojęzycznym, jak i angielskojęzycznym czytelnikom obraz natury Azji Środkowej 
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poprzez pryzmat lokalnej kultury kulinarnej oraz związanych z nią ludowych wierzeń. 

Publikacja została sfinansowana została ze środków Działalności Upowszechniania Nauki 

Polskiej Akademii Nauk. 

W ramach badań ekologicznych w Azji Centralnej zrealizowano wyprawę 

badawczą do Kirgistanu (3-18.07), której głównym celem była typifikacja muraw i łąk 

alpejskich, półpustyń i ziołorośli wysokogórskich. Łącznie wykonano 315 zdjęć 

fitosocjologicznych, które po zdigitalizowaniu zasilą bazę Vegetation of Middle Asia oraz 

posłużą do opisu nowych syntaksonów w przygotowywanych manuskryptach. Wyniki 

badań wypełniają lukę w wiedzy o roślinności alpejskiej z rejonu Azji Środkowej. 

W trakcie wyprawy zebrano również materiały zielnikowe do analiz taksonomicznych. 

W trakcie eksploracji terenowej wykonano także zbiór danych do projektu 

TraitDivNet prowadzonego przez międzynarodowy zespół pod kierunkiem Carlosa P. 

Carmony z Uniwersytetu w Tartu. W roku 2022 wyznaczono i opracowano pod względem 

florystycznym i funkcjonalnym dwie powierzchnie badawcze w Kirgistanie i jedną 

w Polsce. Celem projektu jest uzyskanie informacji o wybranych kluczowych cechach dla 

znacznej części światowych ekosystemów, aby poznać ogólne mechanizmy 

determinujące różnorodność funkcjonalną w ekosystemach i pomiędzy nimi. 

W artykule pt. Is the vegetation archetype of the Garden of Eden located in the Irano-

Turanian region and safe against climate change? opublikowanym w czasopiśmie Regional 

Environmental Change zidentyfikowano najbardziej prawdopodobny archetyp 

roślinności ogrodu edeńskiego oraz zobrazowaliśmy jej zasięg w przeszłości i przyszłości, 

biorąc pod uwagę zmieniający się klimat na świecie. Aby to zrobić, wykorzystaliśmy dane 

z 941 powierzchni badawczych reprezentujących 12 różnych typów roślinności leśnej 

i zaroślowej spełniających kryteria zaczerpnięte z opisów Starego Testamentu. Na 

podstawie analizy cech funkcjonalnych (typ owocowania, a także początku, końca 

i długości okresu owocowania i kwitnienia), różnorodności taksonomicznej 

i etnobotanicznej stwierdziliśmy, że najbardziej prawdopodobnym archetypem rajskiej 

roślinności jest roślinność otwartych lasów z Pistacia khinjuk notowana w górach Zagros 

w Iranie. 

W roku 2022 zostały opublikowane artykuły ukazujące wyniki typologii 

zbiorowisk roślinnych w Azji Środkowej, wykorzystano posiadane zdjęcia 

fitosocjologicznie zebrane w latach poprzednich i dokonano analiz klasyfikacyjnych 

zgodnie z planem badawczym. Artykuły ukazały się w czasopismach: Dendrobiology (2), 
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Phytocoenologia (2) i Acta Societatis Botanicorum Poloniae (1). W pracy pt. Syntaxonomy 

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

(Middle Asia) została zaproponowana nowa klasa roślinności Pistacietea khinjuki-verae 

(prowizorycznie) obejmująca luźne gaje pistacjowe występujące w klimacie Irańsko-

Turańskim. Ponadto w artykule zostały opisane 2 zbiorowiska oraz 3 nowe dla nauki 

zespoły roślinne (Aveno ludovicianae-Rhuidetum coriariae, Calophacetum grandiflorae 

i Pistacietum verae). W artykule pt. Syntaxonomy and ecology of mesophilous scrub 

vegetation in Tajikistan (Middle Asia) proponujemy pierwszą klasyfikację 

syntaksonomiczną dla mezofilnych zarośli w Tadżykistanie wraz z uwagami na temat ich 

zmienności środowiskowej. W artykule zostało opisanych pięć nowych zespołów 

roślinnych, dotychczas ogólnie jako šiblyak. Pierwsza klasyfikacja lasów jałowcowych 

w Tadżykistanie została przedstawiona w artykule pt. Phytosociological survey of juniper 

wood vegetation in Tajikistan (Middle Asia), w której opisujemy dwie główne grupy tych 

zbiorowisk roślinnych. Pierwsza z nich obejmuje lasy z Juniperus polycarpos var. 

seravschanica o zasięgu zachodnio-Irano-Turańskim, druga to lasy z Juniperus 

pseudosabina występujące w północno-wschodnim Pamiro-Ałaju. W artykule po raz 

pierwszy podano w wątpliwość układ pietrowy dwóch głównych typów lasu 

i udowodniono, że wzorzec rozmieszczenia odnosi się do gradientu kontynentalizmu 

przebiegającego równoleżnikowo.  

W pracy pt. Diversity, Distribution, and Classifcation of Chasmophytic Vegetation in 

the Central Asian Biodiversity Hotspot: Alpine Belt of the Eastern Pamir-Alai and Western 

Tian Shan Mountains przedstawiamy wyniki badań prowadzonych na roślinności 

chasmofitycznej występującej w pasie alpejskim we wschodniej części Azji Środkowej. 

Łącznie na badanym terenie wyodrębniliśmy 16 zbiorowisk roślinnych reprezentujących 

roślinność naskalną, wśród których 7 to nowo opisane zespoły roślinne. 

Kolejnym artykułem, w którym dokonujemy klasyfikacji półpustyń i stepów 

pustynnych pasa alpejskiego w Azji Środkowej, jest praca pt. High altitude semi-deserts 

and desert steppes in the eastern Pamir-Alai and western Tian Shan Mountains (Tajikistan, 

Kyrgyzstan). W pracy opisujemy 12 zbiorowisk, z których 5 jest nowych dla nauki. Okazuje 

się, że pomimo ubogiej w gatunki roślinności, wykazuje ona dużą odrębność 

i zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi pasmami górskimi. 

 Wyniki badań nad wzorcami rozmieszczenia graminoidów (gatunki z rodzin: 

Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae) w zależności od klimatu i presji wypasu w różnych 
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typach roślinności otwartej Azji Środkowej zostały opublikowane w artykule 

pt. Distribution of graminoids in open habitats in Tajikistan and Kyrgyzstan w czasopiśmie 

Vegetation Classification and Survey. Z naszych badań wynika, że klimat i presja zwierząt 

gospodarskich mają wpływ na udział graminoidów w otwartych typach roślinności, ale 

ogólny wzór jest trudny do opisania. Zachodzące zmiany klimatyczne mogą wpływać na 

udział graminoidów na solniskach, stepach i pseudostepach. Wypas jest najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na udział graminoidów na pseudostepach, co potwierdza 

wtórne pochodzenie tego typu roślinności. 

W badaniach przeprowadzonych na tradycyjnych łąkach kośnych i intensywnych 

pastwiskach w Europie Środkowej porównaliśmy różnorodność i skład grup 

taksonomicznych i funkcjonalnych, strukturę interakcji roślina-zapylacz oraz role 

poszczególnych gatunków w sieciach. Wykazaliśmy, że pastwiska intensywne 

charakteryzowały się mniejszą różnorodnością i specyficznością interakcji, większą 

ilością nakładających się zasobów, bardziej jednolitą siłą interakcji i mniejszą 

modularnością sieci. Nasze wyniki podkreślają znaczenie cech funkcjonalnych gatunków 

dominujących w pośredniczeniu w konsekwencjach intensywnego zarządzania 

pastwiskami dla sieci roślin i zapylaczy. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie PloS 

ONE (Intensive grazing alters the diversity, composition, and structure of plant-pollinator 

interaction networks in Central European grasslands). 

Wyniki 6-letnich badań, w których testowaliśmy różne metody eliminacji 

inwazyjnych gatunków Solidago i sposoby dostarczania nasion w celu przywrócenia 

cennych i bogatych gatunkowo łąk zostały opublikowane w artykule pt. Restoration of 

ecologically valuable grassland on sites degraded by invasive Solidago: lessons from a 6-year 

experiment w czasopiśmie Land Degradation & Development. Uzyskane wyniki sugerują, 

że rozłożenie świeżego pokosu zawierające diaspory roślin łąkowych jest dobrą metodą 

odtwarzania porzuconych pól zdominowanych przez inwazyjne Solidago. Usuwanie 

kłączy Solidago poprzez skalpowanie wraz z rozłożeniem świeżego pokosu, a następnie 

koszenie odnawianej powierzchni dwa razy w roku przez kilka lat jest zalecane do 

odnawiania łąk ze względu na wpływ na środowisko, koszty i jakość uzyskiwanego siana. 

Ważne wyniki przyniosły badania z zakresu biomonitoringu. W trzech kolejnych 

pracach w Biology, Environmental Toxicology and Chemistry oraz International Journal of 

Environmental Research and Public Health pokazaliśmy, jaka jest dynamika i fizjologia 

wymiany jonów pierwiastków metali przechodzących do tkanek mchu, porównalismy 
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wyniki z biomonitoringu za pomocą Pleurozium schreberi, Sphagnum fallax i Dicranum 

polysetum ze standardową metodą filtrowania metali z powietrza oraz sprawdziliśmy 

parametry życiowe mchów podczas ekspozycji, udowadaniając, że organizmy te mogą 

stanowić żywy akceptor zanieczyszczeń w określonym czasie w zależności od gatunku. 

Wraz z międzynarodowym zespołem ekologów opublikowaliśmy istotne dane 

dotyczące beta-różnorodności (Distance decay 2.0 – A global synthesis of taxonomic and 

functional turnover in ecological communities), w którym pokazaliśmy, że wzorzec zmian 

bogactwa taksonomicznego jest użytecznym narzędziem w badaniach biogeograficznych, 

ponieważ odzwierciedla czynniki związane z dyspersją, a także odpowiedzi gatunków na 

zmienne klimatyczne i środowiskowe. W szczególności dotyczy to zmian różnorodności 

organizmów w heterogenicznych środowiskach. 

W pracy dotyczącej roślin związanych z korytarzami rzecznymi pokazaliśmy 

(w Science of the Total Environment), że silna konkurencyjność tych gatunków jest 

związana z wykorzystywaniem potasu w siedliskach nadrzecznych, co umożliwia szybki 

rozwój systemu korzeniowego. 

W roku 2022 kontynuowane były różnież badania taksonomiczne. Między innymi 

przeprowadzono typifikację pięciu gatunków opisanych przez Józefa Warszewicza 

z Ameryki Południowej. Wyznaczyliśmy m.in. lektotypy dla Berberis warszewiczii, 

Esenbeckia warscewiczii, Psammisia ramiflora, Remijia involucrata i Rondeletia 

orthoneura. Na podstawie rozmieszczenia i poznania struktury genetycznej dwóch 

gatunków ostnic (Stipa gracilis i S. zeravschanica) przedstawilismy hipotezę dotyczą 

historii naturalnej tych dwóch wikaryzujących taksonów, która może być także 

odniesiona w części biogeograficznej do innych gatunków chazmofitycznych 

występujących w zachodnim Pamiro-Ałaju i Tien-Szanie. Dokonaliśmy też ponownej 

klasyfikacji wysokogórskich traw z Azji Centralnej (Lasiagrostis tremula, Stipa tremula, S. 

purpurea, S. arenosa), przedstawiliśmy dwie kombinacje (S. tremula i S. arenosa), 

opisaliśmy mieszańca (S. ×ladakhensis) powstałego z dwóch macierzystych ostnic S. 

klimesii i S. purpurea i wyznaczyliśmy lektotyp dla Ptilagrostis semenovii. Opracowaliśmy 

także klucz do oznaczania taksonów z kompleksu S. purpurea. 

Łącznie opublikowano 27 publikacji naukowych, w tym 24 artykuły znajdujące się 

na liście JCR i 1 monografię. 
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ZADANIE B2 Biologia rozwojowa roślin nasiennych i zarodnikowych 

Temat B.2.1 Wykorzystanie procesów morfogenezy roślin nasiennych 

i zarodnikowych w biotechnologii i kriokonserwacji 

Kierownik:     prof. dr hab. Anna Mikuła 

Wykonawcy:  dr Małgorzata Grzyb 

dr Karolina Tomiczak 

mgr Wojciech Tomaszewicz 

W ramach zadania kontynuowano badania nad procesem somatycznej embriogenezy 

(SE) roślin zarodnikowych. Celem badań było pogłębienie wiedzy na temat roli kalozy 

w indukowaniu SE u paproci drzewiastej Cyathea delgadii oraz produkcji metabolitów 

wtórnych przez regeneranty paproci zielnych Aspelnium cuneifolium i A. adiantum-nigrum 

otrzymywanych drogą SE.  

Izolacja roślinnej komórki somatycznej jest niezbędna do zainicjowania procesu 

embriogenezy w warunkach kultury in vitro. Kaloza (1,3-β-glukan) jest jednym ze 

składników regulujących komunikację symplastową u roślin. Odkładanie się tego 

polisacharydu w plasmodesmach, jak wykazano u Arabidopsis thaliana, poprzedza 

ekspresję jednego z regulatorów SE – genu WOX2 w przyszłych miejscach powstawania 

somatycznego zarodka. Dotychczasowe badania prowadzone w oparciu 

o niskocząsteczkowe fluorochromy transportu symplastowego wykazały, że przebieg SE 

u C. delgadii także zależy od łączności cytoplazmy pomiędzy komórkami eksplantatu 

wyjściowego a komórkami zarodka. Dlatego celem badań było określenie wpływu 

inhibitora syntezy kalozy (2-Deoksy-D-glukozy; DDG) na powstawanie somatycznych 

STRESZCZENIE 
W ramach zadania B2 realizowano 3 zagadnienia. W pierwszym określono wpływ inhibitora syntezy 
kalozy (2-Deoksy-D-glukozy; DDG) na proces somatycznej embriogenezy (SE) u paproci drzewiastej 
Cyathea delgadii. Eksplantaty ogonków liściowych i międzywęźli traktowane przez 1h roztworami DDG 
wykazywały obniżoną zdolność do SE. Najbardziej negatywny wpływ miało traktowanie tuż po wycięciu 
eksplantatu, co potwierdziło, że regulowana przez kalozę izolacja komórek epidermy na drodze 
symplastu leży u podstaw inicjacji embriogenicznych podziałów. Przy użyciu HPLC-MS zbadano 
zawartość metabolitów wtórnych w ekstraktach paproci zielnych Aspelnium cuneifolium i A. adiantum-
nigrum regenerowanych drogą SE. W ekstraktach wykryto 7 kwasów fenolowych i 1 glikozyd. Tkanki A. 
cuneifolium okazały się bogatszym źródłem metabolitów, jednak to ekstrakty z tkanek A. adiantum-
nigrum wykazywały lepsze właściwości antyoksydacyjne – prawdopodobnie dzięki obecności innych, 
dotychczas nie zidentyfikowanych związków. Analizowano także stabilność genetyczną mieszańców 
somatycznych goryczek Gentiana cruciata (+) G. tibetica po krioprezerwacji. Rośliny zregenerowane 
z pąków mrożonych techniką kapsułkowania-witryfikacji porównano z roślinami kontrolnymi 
wykorzystując cytometrię przepływową oraz markery ISSR i SCoT. Nie wykazano istotnych różnic 
w całkowitej zawartości jądrowego DNA i w profilach SCoT, natomiast w profilach ISSR odnotowano 
brak pojedynczego prążka u jednego osobnika po krioprezerwacji.  
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zarodków u C. delgadii. Do indukcji SE wykorzystano: ogonki liściowe (fragment 

o długości 2,5 mm) i międzywęźla (fragment o długości 1,5 mm), które dają początek 

zarodkom odpowiednio, jedno- i wielokomórkowego pochodzenia. Eksplantaty pobrane 

na różnych etapach hodowli in vitro (tj. bezpośrednio po wycięciu z rośliny oraz 4 i 8 dnia 

kultury), traktowano wodnym roztworem DDG w stężeniach 0,05; 0,1 i 0,2 mM, przez 1h. 

Efektywność SE oceniono po 14 dniach kultury określając procent eksplantatów 

wykazujących embriogeniczne podziały. Wykazano, że traktowanie inicjalnych 

eksplantatów DDG powoduje obniżenie ich zdolności do SE, a kluczowy wpływ ma 

moment zastosowania inhibitora. W zależności od zastosowanego stężenia DDG 

traktowanie ogonków ósmego dnia kultury obniżyło efektywność procesu o 5-20%, 

czwartego dnia o 20-55%, zaś bezpośrednio po wycięciu o 60-70%. Podobnie 

międzywęźla potraktowane bezpośrednio po wycięciu charakteryzowały się obniżoną 

zdolnością do SE o 15-35% w zależności od stężenia inhibitora. Jednak w przypadku tych 

eksplantatów traktowanie na późniejszym etapie kultury nie miało wpływu na SE. 

Hamowanie syntezy kalozy przez DDG na najwcześniejszych etapach kultury wpływa 

negatywnie na przebieg SE. Badania potwierdzają, że izolacja komórek epidermy na 

drodze symplastu leży u podstaw inicjacji embriogenicznych podziałów w tych 

komórkach i jest regulowana przez kalozę.  

Rośliny regenerowane na dużą skalę drogą SE, rosnące w wystandaryzowanych 

warunkach kultury in vitro, stanowią doskonały materiał do produkcji metabolitów 

wtórnych. Systematycznie poszerza się liczba badanych i wykorzystywanych w tym celu 

gatunków, także paproci. W 2022 roku zbadano zawartość metabolitów wtórnych 

w ekstraktach dwóch gatunków paproci zielnych utrzymywanych w kulturach in vitro, 

tj. Aspelnium cuneifolium i A. adiantum-nigrum, przy użyciu wysokosprawnego 

chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas. W uzyskanych 

ekstraktach wykryto 8 z 23 analizowanych związków. Siedem z nich należy do kwasów 

fenolowych (są to: kwasy cis- i trans-ferulowy, cis- i trans-kawoilochinowy, kwas 

protokatechowy, kwas kawowy i kwas kumarowy), a 1 do grupy glikozydów (7-O-

glukozyd naringeniny). Wykazano, że tkanki A. cuneifolium są bogatszym źródłem 

metabolitów wtórnych. Zawartość kwasu cis-ferulowego i trans-ferulowego 

w ekstraktach była odpowiednio 17- i 27-krotnie wyższa niż w ekstraktach z tkanek A. 

adiantum-nigrum. Ponadto zawartość kwasu cis-kawoilochinowego i trans-

kawoilochinowego była odpowiednio 3- i 6,5-krotnie wyższa w ekstraktach z tkanek A. 
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cuneifolium. Dalsze analizy wykazały, że ekstrakt z tkanek A. adiantum-nigrum miał lepsze 

właściwości antyoksydacyjne niż ekstrakt z tkanek A. cuneifolium. Jego zdolność do 

hamowania oksydacji kwasu linolenowego była lepsza (EC50 = 28,5 µg/mL) niż 

butylowanego hydroksytoluenu (EC50 = 32,2 µg/mL), używanego w teście jako kontrola 

pozytywna. Ponadto zdolność tego ekstraktu do neutralizacji wolnego rodnika DPPH 

(EC50 = 0,09 mg/ml) była zbliżona do zdolności kwasu askorbinowego (EC50 = 0,05 

mg/ml) zastosowanego jako kontrola pozytywna. Biorąc pod uwagę, że ekstrakty 

z tkanek A. adiantum-nigrum miały niższą zawartość analizowanych metabolitów 

wtórnych, przy jednocześnie lepszych właściwościach antyoksydacyjnych, można 

przypuszczać, że są one źródłem jeszcze innych związków, które nie zostały jeszcze 

określone.  

Perspektywy prowadzenia długofalowych badań z wykorzystaniem unikatowego 

materiału roślinnego otrzymanego metodami biotechnologicznymi narzucają 

konieczność wdrożenia bezpiecznych technik jego długoterminowego przechowywania. 

Wieloletnie doświadczenie Zespołu Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

w krioprezerwacji zaowocowało opracowaniem efektywnych metod mrożenia w ciekłym 

azocie (LN) różnorodnych tkanek roślinnych otrzymywanych w kulturach in vitro. 

W ostatnich dwóch latach protokoły krioprezerwacji pąków wierzchołkowych i bocznych 

opisano też dla mieszańców somatycznych Gentiana cruciata (+) G. tibetica. 

Badania prowadzone w różnych ośrodkach na świecie pokazały, że 

krioprezerwacja może być przyczyną fizycznego, chemicznego i fizjologicznego stresu, 

wynikającego z toksyczności krioprotektantów, formowania lodu czy stresu 

oksydacyjnego, a powstające wówczas wolne rodniki mogą prowadzić do zmian 

w sekwencjach DNA, liczbie chromosomów, ekspresji genów, profilach białkowych czy 

w morfologii. Z tego względu zalecane jest monitorowanie stabilności roślin uzyskanych 

z rozmrożonych tkanek. Takiego monitoringu nie prowadzono jednak dotychczas dla 

mieszańców somatycznych, które jako nowo powstałe allopoliploidy mogą być znacznie 

bardziej narażone na wystąpienie zmienności. W związku z tym w ramach działalności 

statutowej w roku 2022 przeprowadzono analizy stabilności genetycznej mieszańców 

somatycznych goryczek po krioprezerwacji. Do tego celu wykorzystano cytometrię 

przepływową oraz dwa rodzaje markerów molekularnych DNA: markery 

międzymikrosatelitarne ISSR oraz markery SCoT, bazujące na krótkich regionach 

flankujących kodon startowy ATG. 
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Materiałem poddanym analizie były namnażane w kulturze in vitro na pożywce 

MS z dodatkiem 3% sacharozy rośliny mieszańcowe G. cruciata (+) G. tibetica pochodzące 

z 3 linii: F30A-3, F30A-4 oraz F30A-6. Z każdej linii badano 5 roślin kontrolnych oraz 5 

roślin zregenerowanych z pąków poddanych krioprezerwacji techniką kapsułkowania-

witryfikacji.  

Analizę zawartości DNA w jądrach komórkowych mieszańców przeprowadzono 

w Zakładzie Biologii Stosowanej Instytutu Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach. 

W charakterze standardu wewnętrznego użyto młode liście agawy Agave americana 

‘Marginata’ (2C DNA = 15,9 pg). Liście badanych roślin rozdrabniano żyletką w obecności 

odpowiedniego buforu do izolacji jąder komórkowych z dodatkiem jodku propidyny 

i RNazy, a następnie filtrowano przez sitka i analizowano w cytometrze przepływowym 

CyFlow Ploidy Analyser. W każdej próbie pomiary prowadzono dla minimum 3000 jąder. 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono za pomocą programu Statistica 6.0, 

wykonując jednoczynnikową analizę wariancji. Średnie porównywano za pomocą testu 

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

Całkowity genomowy DNA izolowano z wykorzystaniem zestawu DNeasy Plant 

Mini Kit (Qiagen). Na potrzeby analiz przetestowano 18 starterów ISSR oraz 36 starterów 

SCoT. Reakcje PCR ze starterami ISSR prowadzono wg nieznacznie zmodyfikowanej 

procedury opisanej przez Tomiczak i wsp. (2017; https://doi.org/10.1007/s11240-017-

1256-x), zaś reakcje ze starterami SCoT wg procedury opisanej przez Collarda i Mackilla 

(2009; https://doi.org/10.1007/s11105-008-0060-5). Produkty amplifikacji rozdzielano 

na 1,4% żelu agarozowym i wizualizowano za pomocą barwnika SimplySafe™ (EURX Sp. 

z o.o.). Obrazy rozdziałów elektroforetycznych analizowano manualnie i zapisywano 

w postaci zero-jedynkowych zestawień (0-brak, 1-obecność prążka) w arkuszu 

kalkulacyjnym Excel. Analizę podobieństwa genetycznego pomiędzy roślinami 

kontrolnymi a poddanymi krioprezerwacji przeprowadzono z wykorzystaniem 

programu XLSTAT (Addinsoft), wykonując analizę skupień metodą UPGMA 

z zastosowaniem współczynnika podobieństwa Jaccarda. 

Analiza cytometryczna wykazała, że całkowita zawartość jądrowego DNA 

mieszańców zawierała się w przedziale między 12,93 a 13,33 pg. W przypadku żadnej 

z trzech linii nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w zawartości jądrowego DNA 

pomiędzy roślinami kontrolnymi a poddanymi krioprezerwacji. 
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Do analiz molekularnych wybrano 13 starterów ISSR oraz 14 starterów SCoT 

dających czyste i powtarzalne produkty. Łącznie w profilach ISSR mieszańców 

zidentyfikowano 124 produkty (średnio 9,5 na starter), w tym 4 polimorficzne. 

W profilach SCoT zidentyfikowano w sumie 175 produktów (średnio 12,5 na starter), 

jednak wszystkie okazały się monomorficzne. Spośród wszystkich 30 przebadanych 

mieszańców 28 charakteryzowało się identycznymi profilami elektroforetycznymi 

fragmentów DNA zamplifikowanych przy użyciu markerów ISSR. Zmiany w sekwencji 

DNA w postaci obecności jednego unikatowego prążka i braku dwóch prążków 

występujących u innych osobników odnotowano w profilu osobnika kontrolnego (F30A-

3/K5) po zastosowaniu startera SBS-861. Z kolei wykorzystanie startera UBC-824 

pozwoliło uwidocznić zmianę (brak jednego prążka) w profilu jednego osobnika po 

krioprezerwacji (F30A-3/LN4). Zastosowanie markerów SCoT nie uwidoczniło żadnej 

zmienności w badanym materiale – otrzymano identyczne profile elektroforetyczne 

u wszystkich osobników. Analiza UPGMA bazująca na wynikach obu analiz 

molekularnych pokazała, że osobnik F30A-3/K5 wykazywał podobieństwo do 

pozostałych roślin na poziomie 99%, zaś osobnik F30A-3/LN4 na poziomie 99,7%. 

Wystąpienie największej zmienności u osobnika kontrolnego pozwala wnioskować, że 

zaobserwowane zmiany sekwencyjne nie musiały mieć żadneg związku 

z krioprezerwacją. 

ZADANIE B3 Biologia i ekologia roślin drzewiastych ze szczególnym 
uwzględnieniem systemów adaptacyjnych oraz anatomii i dendrochronologii 

 

 

 

 

 

 

 

 STRESZCZENIE  
W 2022 roku realizowano cztery zagadnienia. W ramach badań nad stanem zdrowotnym drzew 
rosnących w niekorzystnych warunkach aglomeracji miejskich ustalono, że miłorząb dwuklapowy 
(Ginkgo biloba) jest przydatnym gatunkiem do nasadzeń przyulicznych. U badanych miłorzębów 
rosnących na terenie Warszawy nie stwierdzono obniżenia wartości wskaźnika aktywności 
fotochemicznej aparatu fotosyntezującego do poziomu, który mógłby wskazywać na narażenie na stres. 
Ponadto kontynuowano badania dotyczące wpływu obecności naczyń na liczbę podziałów 
peryklinalnych w komórkach kambium waskularnego drzew liściastych różniących się typem drewna. 
W oparciu o analizę przekrojów poprzecznych drewna pierścieniowo-naczyniowego Fraxinus excelsior 
i Robinia pseudoacacia stwierdzono, że średnia liczba odłożonych komórek była większa w rzędach 
beznaczyniowych w porównaniu z tymi w rzędach naczyniowych. Kontynuowano również badania nad 
anatomią endemicznych gatunków drzewiastych jednoliściennych z rodzaju Dracaena, należących do 
grupy tzw. smoczych drzew. Na podstawie badań rozwojowych kambium anomalnego pni D. draco 
ustalono, że mikrouszkodzenie merystemu wiąże się z hiperplazją inicjałów znajdujących się 
w sąsiedztwie zranienia. Wznowiono także badania porównawcze budowy „drewna” D. draco i D. 
tamaranae w kierunku wyznaczenia cech diagnostycznych i opracowania klucza do oznaczania 
gatunków na potrzeby badań archeobotanicznych. Utworzono bazę danych, która obejmuje pomiary 
elementów „drewna” i dokumentację fotograficzną przekrojów anatomicznych dla 12 osobników. 
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Temat B.3.1 Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi 

solnemu 

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

Wykonawcy: dr Aneta Baczewska-Dąbrowska 

Celem badań było sprawdzenie przydatności miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) 

do nasadzeń przyulicznych w Warszawie. Zbadane zostały drzewa rosnące w centrum 

miasta i w dzielnicy o niższej gęstości zabudowy. Kontrolę stanowiły drzewa rosnące 

w PAN OB. 

Drzewa wytypowane do badań poddano ocenie stanu zdrowotnego oraz stanu 

fizjologicznego z wykorzystaniem pomiaru fluorescencji chlorofilu a. Ogólny stan 

zdrowotny drzew ze wszystkich lokalizacji był dobry. W ocenie stanu zdrowotnego 

najlepiej wypadły drzewa z PAN OB i ze Skweru I i II. Drzewa te charakteryzowały się 

zerowym stopniem uszkodzenia korony i liści. Uszkodzenia drzew rosnących w centrum 

miasta przeważnie zaczynały się uwydatniać we wrześniu. Jednak nie są to poważne 

uszkodzenia stanowiące zagrożenie dla życia roślin. 

Wartość parametru Fv/Fm to wskaźnik aktywności fotochemicznej aparatu 

fotosyntezującego, którego obniżenie może wskazywać na działanie czynnika 

stresowego. Maksymalna fotochemiczna wydajność układu PS II (Fv/Fm) w warunkach 

optymalnych dla wzrostu roślin wynosi 0,85 jednostek względnych. Każda zmiana poniżej 

tej wartości oznacza, że roślina została narażona na warunki stresowe. Nie stwierdzono 

obniżenia wartości tego parametru u żadnego z badanych drzew (jedno drzewo bliskie 

śmierci wykluczono z badania). Ogólny stan zdrowotny Ginkgo biloba L. rosnących na 

terenie Warszawy potwierdza opinię wielu badaczy co do przydatności tych drzew do 

nasadzeń przyulicznych. 

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 Adam Miodek 

dr Aldona Miodek 

dr Paweł Kojs  

mgr Jan Marcinkiewicz 
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W Laboratorium Anatomii Roślin kontynuowano prace związane z zaplanowanym na dwa 

lata badaniem dotyczącym wpływu obecności naczyń na liczbę podziałów peryklinalnych 

w komórkach kambium waskularnego drzew różniących się typem naczyniowości 

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

rzędu promieniowego komórek wiąże się ze zmniejszeniem liczby podziałów 

peryklinalnych w komórkach kambium waskularnego (inicjałach lub komórkach 

macierzystych) tego rzędu. Założono, że wzmożone promieniowe naprężenie 

rozciągające (które zgodnie z założeniami hipotezy tigmo-osmotycznej przyrostu 

promieniowego drzew generowane jest nocą w ulistnionych drzewach – na skutek 

ustania transpiracji i nawodnienia tkanek waskularnych – lub za dnia u drzew 

pierścieniowonaczyniowych przed rozwojem liści – na skutek wzrostu temperatury 

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

i formowania się mikroprzestrzeni pomiędzy ścianami peryklinalnymi komórek 

kambium. Powstanie mikroprzestrzeni dla wzrostu intruzywnego prowadziłoby do 

lokalnej relaksacji naprężeń mechanicznych, co z kolei miałoby wpływ na podziały 

komórkowe (których wzór również uwarunkowany jest rozkładem naprężeń 

mechanicznych). Założono więc, że w miejscu powstania mikroprzestrzeni, która 

następnie wypełniana jest przez rosnący człon naczynia dochodziłoby do tymczasowego 

zahamowania addytywnych podziałów komórkowych. Zgodnie z przyjętym tokiem 

rozumowania liczba peryklinalnych podziałów komórkowych w rzędach naczyniowych 

powinna być niższa niż liczba podziałów peryklinalnych w rzędach beznaczyniowych. 

W 2022 roku wykonano przekroje poprzeczne gałęzi gatunków posiadających 

pierścieniowonaczyniową strukturę drewna – Fraxinus excelsior L. (jesion wyniosły) oraz 

Robinia pseudoacacia L. (robinia biała) – z wykorzystaniem WSL core-microtome. Materiał 

badawczy pochodził z osobników rosnących na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

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

zamknięto w euparalu. W przypadku drewna R. pseudoacacia analizę przeprowadzono 

również w technice epi-fluorescencji. Badaniu poddano drugie, trzecie i czwarte 

przyrosty roczne gałęzi. Porównano liczbę komórek w rzędach naczyniowych 

i beznaczyniowych, jako że liczba odłożonych komórek stanowi zapis liczby podziałów, 

które zaszły w trakcie sezonu wegetacyjnego. Łącznie dokonano pomiaru liczby 

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

każdej z przeanalizowanych gałęzi F. excelsior oraz R. pseudoacacia średnia liczba 
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odłożonych komórek była większa w przypadku rzędów beznaczyniowych niż rzędów 

naczyniowych (tabela zamieszczona poniżej). 

Nr 
próbki 

Średnia liczba komórek 

 Fraxinus excelsior L. Robinia pseudoacacia L. 
Rzędy 

beznaczyniowe Rzędy naczyniowe Rzędy beznaczyniowe Rzędy naczyniowe 

1 13,08 9,63 37,72 32,15 

2 31,85 26,72 19,92 16,15 

3 21,67 16,88 21,75 18,81 

4 16,27 12,73 22,45 19,33 

5 28,93 24,45 26,53 21,41 

Wykonawcy: dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN; mgr Jan Marcinkiewicz 

W ramach zadania B3.2 od kilku lat prowadzone są także badania nad anatomią 

endemicznych gatunków drzewiastych jednoliściennych z rodzaju Dracaena, należących 

do grupy tzw. smoczych drzew. Rośliny te cechuje anomalny przyrost wtórny. Budowa 

anatomiczna pnia została już stosunkowo dobrze poznana, ale wciąż niewiele wiadomo 

na temat reakcji tkanek tego organu na uszkodzenie. Celem badań była identyfikacja 

zmian anatomicznych, które leżą u podstaw odpowiedzi kambium anomalnego na 

zranienie. 

Badania rozwojowe przeprowadzono na kambium pni D. draco, które zostało 

nakłute igłami do akupunktury, co może odpowiadać mikrouszkodzeniom wywołanym 

w warunkach naturalnych przez czynniki biotyczne. Materiał pobierano w interwałach 

czasowych tzn. 2, 7, 14 i 28 dni od nakłucia, następnie utrwalono, zatopiono w eponie 

i pokrojono na serie skrawków stycznych przy użyciu mikrotomu, skrawki wybarwiono 

metodą PAS. Ustalono, że nakłucie powoduje uszkodzenie zwykle 2-4 inicjałów kambium. 

Powstała szczelina początkowo ma kształt owalny, a po tygodniu wydłużony. Lokalne 

przerwanie anatomicznej ciągłości kambium anomalnego stymuluje podziały 

antyklinalne komórek inicjalnych znajdujących się w sąsiedztwie uszkodzenia. 

W rezultacie powstają charakterystyczne, kilkukomórkowe rzędy ułożone promieniście 

wokół szczeliny spowodowanej nakłuciem, które w ciągu miesiąca ją wypełniają. 

Pozostałości ścian uszkodzonych komórek kambium tworzą wydłużone pasmo widoczne 

w centralnej części zasklepionej rany. Uzyskane wyniki wskazują, że mechanizm 

naprawczy po mikrouszkodzeniu kambium anomalnego D. draco wiąże się z hiperplazją 

inicjałów kambium. Badania nad regeneracją zranień u drzewiastych jednoliściennych 

będą kontynuowane. 
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Inna część badań dotyczyła analizy porównawczej budowy „drewna” endemitów 

Makaronezji Dracaena draco i D. tamaranae. Podstawowym celem tych badań jest 

opracowanie bazy danych cech anatomicznych, która w dalszej perspektywie będzie 

wykorzystana m.in. do wyznaczenia cech diagnostycznych i przygotowania klucza do 

oznaczania gatunków na potrzeby badań archeobotanicznych. Materiał do badań 

pozyskano z ksyloteki i kolekcji smoczych drzew ogrodu botanicznego na Gran Canarii. 

Opracowano listę cech anatomicznych do badań porównawczych, utworzono bazę 

danych, wykonano 24 przekroje poprzeczne i 29 maceratów próbek „drewna” 

pochodzących z 12 osobników, sporządzono dokumentację zdjęciową, zmierzono 

powierzchnię i zagęszczenie wiązek, światło i długość cewek, powierzchnię komórek 

parenchymy oraz parametry opisujące kształty cewek, wiązek i komórek 

parenchymatycznych.  

ZADANIE K1 Utrzymanie kolekcji roślin udostępnionych do badań naukowych oraz 

dla popularyzacji wiedzy ogrodniczej 

 
STRESZCZENIE 
 
Zespół Kolekcji Dendrologicznych  
Sprawował opiekę merytoryczną i techniczną nad kolekcjami znajdującymi się na 15 ha: arboretum 
(w tym kolekcją roślin wrzosowatych, magnoliowatych i iglastych), kolekcją piwonii, liliowców, 
pigwowców, Kolekcją roślin azjatyckich (w tym Reiva Sakura Garden, Ogród Chiński, Kolekcja roślin 
środkowoazjatyckich) oraz Ogrodem Sensorycznym. Łącznie we wszystkich kolekcjach zaprezentowano 
3419 taksonów roślin (łącznie z jednorocznymi). W arboretum rośnie 2634 gatunków i odmian, w tym 
tegorocznych 11 nowości. W Reiva Sakura Garden przybyło 10 taksonów. W Ogrodzie Chińskim 
posadzono 7 nowych taksonów wieloletnich i 10 odmian sezonowych, jednorocznych astrów chińskich 
(Callistephus chinensis). W Ogrodach Sensorycznych posadzono dodatkowo 11 gatunków i odmian bylin 
oraz 36 taksonów roślin jednorocznych. W alei Marii Skłodowskiej-Curie obsadzono rabatę roślinami 
wieloletnimi i sezonowymi (w aranżacji wiosennej i letniej). Z okazji obchodów 70-lecia Polskiej 
Akademii Nauk zaprojektowano wiosenną kompozycję z bratka ogrodowego (Viola ×wittrockiana Gams) 
w kształcie okolicznościowego napisu. 
 
 
Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych 
W ramach Zespołu przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlanych. Przywrócono pierwszą cześć 
stawu oraz oczyszczono i odsłonięto koryto strumienia łączącego dwa zbiorniki wodne. Przygotowano 
nowe rabaty, wprowadzając 56 gatunków i odmian bylin. Z okazji 70-lecia Polskiej Akademii Nauk 
wyremontowano główną aleję, wzdłuż której posadzono lipy srebrzyste ‘Silver Globe’ i położono 
trawniki z rolki. Na terenie wejściowym pojawiły się nowe nasadzenia oraz sezonowe dekoracje. 
W szklarniach ekspozycyjnych wykonano inwentaryzację i rozpoczęto wymianę etykiet. W kolekcji 
roślin cytrusowych wyznaczono szlak nowej ścieżki i zaczęto jej budowę. Naprawiono system 
nawadniający – wymieniono elektrozawory i zamontowano sterownik automatyczny. W kolekcji roślin 
tropikalnych grupowano rośliny wg przynależności systematycznej oraz odbudowano częsciowo zbiór 
bambusów tropikalnych. Znaczącej rozbudowie uległa również kolekcja roslin tropikalnych – 
wprowadzono około 60 gatunków i odmian rosiczek, kapturnic, muchołówek i pływaczy. W Narodowej 
Kolekcji Odmian Uprawnych Róż prowadzono prace pielęgnacyjne i inwentaryzacyjne.  
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Kierownicy zespołów:  mgr inż. Agnieszka Kościelak (kierownik Zespołu Kolekcji 

Dendrologicznych) 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz (kierownik Zespołu 

Kolekcji Roślin Ozdobnych) 

mgr inż. Konrad Woliński (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych, do 31.08) 

dr Anna Znój (kierownik Zespołu Kolekcji Roślin 

Użytkowych, od 01.09) 

dr inż. Anna Rucińska (kierownik Zespołu Kolekcji Flory 

Polski) 

 
Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych  
Gatunki zgromadzone w kolekcjach roślin użytkowych mają duże znaczenie jako rośliny przemysłowe, 
spożywcze i użytkowe. Została otwarta Kolekcja roślin leczniczych i przyprawowych w nowej 
lokalizacji. Zaprojektowano miejsca do wypoczynku i relaksu (ławki, siedziska drewniane, trawnik). 
Zarówno w tej kolekcji, jak i w części prezentującej rośliny warzywne zbudowano podwyższone 
rabaty, które są wykorzystywane do prowadzenia warsztatów, spacerów tematycznych i wycieczek 
szkolnych. W warzywnikach prezentowane są najciekawsze odmiany warzyw. W październiku 
zorganizowano Dzień Dyni, który odbił się szerokim zainteresowaniem w mediach. W konkursie na 
największą dynię wzięli udział hodowcy dyń gigantów z całej Polski. Ponadto prezentowane były 
różne odmiany roślin dyniowatych o oryginalnych kształtach. W kolekcji pomologicznej prowadzone 
były prace związane z gromadzeniem i ochroną historycznych odmian jabłoni.  
 
 
Zespół Kolekcji Flory Polski 
Zespół Kolekcji Flory Polski zajmuje się prowadzeniem kolekcji roślin stanowiących o bogactwie 
rodzimej flory. Dzięki ekspedycjom terenowym na stanowiska naturalne oraz licznej współpracy 
z wieloma instytucjami udało się przekroczyć dotychczasową liczbę taksonów i w 2022 roku kolekcje 
wzbogaciły się o 101 nowych gatunków. Obecnie liczy ona 830 taksonów, z czego 271 to taksony 
o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce i Europie, a 191 to obiekty prawnie chronione. Za 
sukces uważa się zgromadzenie i próbę wprowadzenia 408 taksonów należących do 340 poprzez 
wysiew na stanowiskach ex situ w Ogrodzie. Prace pielęgnacyjne umożliwiły zachowanie 97% składu 
gatunkowego sprzed roku oraz przygotowanie powierzchni pod nowe obiekty, w tym z Gór 
Pieprzowych.  
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Stan kolekcji roślinnych w 2022 roku 

Rodzaj kolekcji Liczba taksonów 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (razem), w tym:  3419 
 

• Kolekcja roślin drzewiastych – Arboretum (magnoliowate, 
wrzosowate, iglaste)  

                  
2634 

• Kolekcja liliowców  152 

• Kolekcja pigwowców 37 

• Kolekcja roślin sezonowych  41 

• Kolekcja piwonii krzewiastych i bylinowych  92 
• Kolekcja cebulowych i bulwiastych 67 

• Kolekcja roślin azjatyckich – Reiwa Sakura Garden  135 

• Kolekcja roślin azjatyckich Ogród Chiński (bez piwonii) 40 

• Kolekcja roślin środkowoazjatyckich  81 

• Nasadzenia pozostałe i nowo tworzone  140 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych (razem), w tym: 3479 

• Kolekcja roślin ozdobnych (w przebudowie) 
• Kolekcja roślin klimatu ciepłego 

<1 300 
953 

• Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż  
• Róże konkursowe The Warsaw Rose Trials 

1027 

199 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (razem), w tym: 2075 

• kolekcja pomologiczna 1047 

• kolekcja roślin warzywnych 
• kolekcja roślin zielarskich i przyprawowych  

335 

344 
• roślin polowych i chwastów 60 

• kolekcja kriogeniczna historycznych odmian jabłoni 289 

Zespół Kolekcji Flory Polski 830 

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

 

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

 

• ekspozycja roślin terenów podmokłych i źródlisk  

• inspekty  
• ekspozycja zbiorowisk roślinnych i flora naturalna 

 

• gatunki roślin o wysokim statusie konserwatorskim 
w Polsce 

• gatunki podlegające ochronie prawnej 

271 
 

191 
RAZEM KOLEKCJE:             9 803 

Zespół Kolekcji Dendrologicznych (ZKD) 

Kierownik:   mgr inż. Agnieszka Kościelak  
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Wykonawcy:   mgr inż. Agnieszka Kościelak (opiekun Arboretum) 

mgr inż. Antoni Krzyżewski (do 31.01) 

mgr Stefan Sołtan – opiekun Kolekcji roślin azjatyckich 

Małgorzata Górecka – opiekun Ogrodów Sensorycznych 

Jarosław Fudala, Łukasz Kamiński (do 31.10), Artur Łącki, 

Barbara Molak, Robert Sobol (do 30.06), Krzysztof Szkopek, 

Andrzej Świątkowski (do 15.07), Renata Witczak  

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

Zespół Kolekcji Dendrologicznych sprawował opiekę merytoryczną i techniczną nad 

kolekcjami na powierzchni 14 ha: Kolekcją roślin drzewiastych – Arboretum (w tym 

wrzosowatych, magnoliowatych, iglastych), kolekcjami piwonii, liliowców, pigwowców 

oraz roślin azjatyckich (Reiwa Sakura Garden, Ogród Chiński, Kolekcja roślin 

środkowoazjatyckich) i Ogrodami Zmysłów (Ogrody Sensoryczne) wraz z terenami na 

zapleczu Ogrodu. 

Na przełomie całego sezonu wykonywano standardowe prace ogrodnicze od cięć 

pielęgnacyjnych (odmładzających, sanitarnych i korekcyjnych) poprzez nawożenie, 

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

chemiczne środkami ochrony roślin oraz przedzimowe zabezpieczenie roślin przed 

przemarznięciem. Obszerną powierzchnię trawników w kolekcjach (2,4 ha) kosili 

pracownicy Działu Technicznego i Zespołu Kolekcji Dendrologicznych. 

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

zagrożonych wymarciem na stanowiskach naturalnych (wg IUCN), mało znanych jeszcze 

gatunków z uprawy w Polsce oraz odmiany własne wyselekcjonowane w PAN OB. 

Wskutek żerowania kornika ostrozębnego zaczęły zamierać sosny pospolite 

i świerki pospolite. Kilka egzemplarzy należało wyciąć. 

• Kolekcja roślin wrzosowatych 

Po okresie kwitnienia odmian różaneczników zimozielonych u młodych egzemplarzy 

poobrywano kwiatostany. Uzupełniono dokumentację fotograficzną gatunków i odmian 

z Ericaceae. Ustawiono tablicę informacyjną w języku polskim i angielskim z mapą 

kolekcji i krótkim opisem roślin uzupełnionym barwnymi fotografiami. W czasie 

kwitnienia różaneczników, azalii i wrzosów zorganizowano spacery tematyczne. 

• Kolekcja magnoliowatych 
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Wśród magnoliowatych w Ogrodzie rośnie blisko 80 gatunków i odmian magnolii, 

a tulipanowców amerykańskich – 11 taksonów. Wszystkich magnolii jest blisko 300 

egzemplarzy, w tym aż 13 gatunków z Azji i 6 gatunków północnoamerykańskich. 

Kolekcja od kilkunastu lat jest wyjątkową atrakcją, szczególnie podczas wiosennego 

kwitnienia, dlatego wyjątkowym powodzeniem cieszył się spacer tematyczny 

zorganizowany w dwa weekendy w kwietniu, w czasie którego zorganizowano konkurs, 

a nagrodą był folder o kolekcji magnolii w Ogrodzie. W tym roku po praz pierwszy 

zakwitła, rzadko spotykana w uprawie w Polsce, magnolia wirginijska 'Jim Wilson' 

MOONGLOW (Magnolia virginiana 'Jim Wilson').  

• Kolekcja roślin iglastych 

W kolekcji iglaków zgromadzono ok. 600 gatunków i odmian roślin nagozalążkowych 

należących do 29 rodzajów z klas miłorzębowe, cisowe, sosnowe. W tym roku posadzono 

nowe taksony: jodła pospolita ‘Fastigiata’ (Abies alba 'Fastigiata'), jodła kaukaska 

‘Robusta’ (Abies nordmanniana 'Robusta'), świerk pospolity 'Gregoryana Veitchii' (Picea 

abies 'Gregoryana Veitchii'), jałowiec pospolity ‘Carieagan’ (Juniperus communis 

'Corielagan').  Uzupełniono ściółkowanie rabat z iglakami, rozsypując przekompostowane 

zrębki. Podczas zimowych ferii szkolnych zorganizowano spacer tematyczny po kolekcji 

iglaków. 

• Ogrody Zmysłów (Ogrody Sensoryczne) 

Na terenie Ogrodów Zmysłów (Szumiący Ogród Traw, Śródziemnomorska Kolekcja 

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

wykonano szereg prac pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie, wzbogacenie oraz 

uatrakcyjnienie kolekcji. Aby umożliwić wypoczynek w trakcie zwiedzania, na terenie 

Ogrodu Białego został oddany do użytku taras z ławeczkami. Przy znacznej powierzchni 

trawników na działkach (około 50% powierzchni) dużo czasu zajmowała ich pielęgnacja: 

wertykulacja, koszenie, wiosenne i jesienne nawożenie (Yara Mila, Florovit jesienny), 

podlewanie oraz usuwanie kretowisk.  

W Ogrodach Zmysłów posadzono 11 nowych taksonów, przesadzono 3 w nowe 

miejsca, 1 takson wypadł. Jednocześnie przez cały sezon prowadzono szereg prac 

pielęgnacyjnych. Prace te obejmowały: odkrycie roślin po zimie, cięcia pielęgnacyjne 

(odmładzające, sanitarne, korekcyjne, czyszczące), nawożenie (Yara Mila Complex), 

wysiew nasion roślin jednorocznych do gruntu oraz wysadzenie rozsady wcześniej 
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przygotowanej w szklarni, podlewanie roślin, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, 

odchwaszczanie, wstawianie podpór do traw ozdobnych oraz korowanie. Wykonano też 

zabiegi ochrony roślin na: mszyce, rdzę i mączniaka prawdziwego. Wszystkie ścieżki na 

działkach zostały opryskane herbicydem (Orkan). W miarę dojrzewania nasion 

pozyskiwano je do Index Seminum (3 taksony) oraz na potrzeby własne, do późniejszego 

wysiewu. Późną jesienią zabezpieczono rośliny na zimę, wykonując kopczyki i osłony, 

dodatkowo związano trawy ozdobne. Prowadzona była także inwentaryzacja działek. Dla 

kolekcji przygotowano tablicę informacyjną w języku polskim i angielskim z opisem 

poszczególnych Ogrodów i barwnymi fotografiami. 

• Kolekcja roślin azjatyckich 

Na terenie Kolekcji roślin zjatyckich (Ogród Chiński, Reiwa Sakura Garden, Kolekcja roślin 

środkowoazjatyckich) kontynuowano prace rozpoczęte w poprzednim sezonie. Na 

wiosnę cały teren został oczyszczony po zimie (odkrycie roślin po zimie, cięcia 

pielęgnacyjne), rośliny zostały zasilone nawozem Yara Mila Complex. Przez cały sezon 

prowadzono szereg prac pielęgnacyjnych obejmujących podlewanie roślin, usuwanie 

przekwitniętych kwiatostanów bylin, odchwaszczanie, ściółkowanie. W miarę 

dojrzewania nasion pozyskiwano je do Index Seminum oraz na potrzeby własne, do 

późniejszego wysiewu. Jesienią zabezpieczono rośliny na zimę, wykonując kopczyki 

i osłony, związano trawy ozdobne i zagrabiono liście.  

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych opiekun kolekcji brał udział 

w delegacjach: oprowadzanie po zbiorach zielnikowych Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, wystawa „Zieleń to życie” oraz wycieczka do Arboretum Uniwersytetu 

Wrocławskiego w Wojsławicach.  

− Ogród Chiński  

Wiosną zostało posadzonych: 10 odmian astrów chińskich (Callistephus chinensis), 

2 odmiany goździków chińskich (Dianthus chinensis), łzawica ogrodowa (Coix lacryma-

jobi), witania ospała (Withania somnifera), ożanka czosnkowa (Teucrium scordium), 

inkarwilla chińska odmiana Przewalskiego (Incarvillea sinensis var. przewalskii), 

pszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavica), serdecznik syberyjski (Leonurus 

sibiricus), Dicranostigma leptopodum i dzwonecznik Bulleya (Adenophora khasiana) 

z wcześniej przygotowanej w szklarni rozsady. Dodatkowo w kwietniu została posadzona 

1 sztuka magnolii gwiaździstej (Magnolia stellata) ‘Rubra’, podarowana przez TVN. Na 



   
 

39 

 
 

niezagospodarowanej części terenu została wysiana gorczyca i facelia błękitna w celu 

utrzymania urodzajności gleby. Na zimę, część z gorczycą i facelią została przeorana.  

− Reiwa Sakura Garden  

Zostały posadzone 4 nowe odmiany bylinowych chryzantem, 1 odmiana jastruna 

wspaniałego (Leucanthemum superbum), 1 odmiana krwiściąga hakusańskiego 

(Sanguisorba hakusanensis), 1 odmiana krwiściąga delikatnego (Sanguisorba tenuifolia). 

Dodatkowo kolekcja została wzbogacona o rośliny wcześniej wysiane w szklarni: 

pachnotkę bazyliowatą odm. crispa (Perilla frutescens var. crispa), kokorycz 

długoowockową (Corydalis ophiocarpa) i złocienia wieńcowego (Glebionis coronaria). 

Jedna sztuka wiśni różowej ‘Fukubana’, z wyraźnymi oznakami gumozy, na wiosnę nie 

wypuściła liści i została usunięta. Na dwóch dużych wiśniach, ze szpaleru przy brzegu 

kolekcji, zaobserwowano objawy infekcji grzybowej.  

W maju wiosennym nawozem został zasilony trawnik w maju. Brzegi rabat 

w trawniku zostały opryskane herbicydem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 

chwastów. Niestety niemożliwe było zastosowanie metod mechanicznych, w celu 

wyrównania brzegów rabat, wskutek obecności kabla wyznaczającego granice działania 

robotów koszących. W tym roku na powierzchni trawnika działały dwa roboty koszące. 

Jakość koszenia, od zeszłego roku, wyraźnie się poprawiła, jednak poprzednie problemy 

wciąż istnieją: niekoszone brzegi trawnika oraz pas graniczny między obszarami 

działania robotów, przechodzący przez środek terenu, wyjeżdżone koleiny i niepożądane 

przerwy w pracy, spowodowane różnymi czynnikami. Wpływają one na walor estetyczny 

i na rozwój chwastów, m.in. koniczyny.  

− Kolekcja roślin środkowoazjatyckich 

Zostały posadzone dwie nowe odmiany krwawnika pospolitego (Achillea millefolium). 

Zostały poczynione przygotowania do przeniesienia kolekcji na nowy teren przejęty po 

starej Kolekcji roślin leczniczych i przyprawowych. Nowy teren został skoszony, 

oczyszczony i opryskany herbicydem dwukrotnie. Usunięte zostały rośliny niepasujące 

pochodzeniem do tematyki nowego założenia. Na wiosnę będą kontynuowane prace 

przygotowawcze, w tym zabiegi agrotechniczne.  

• Aleja Marii Skłodowskiej-Curie 

Z okazji obchodów 70-lecia Polskiej Akademii Nauk na rabacie o powierzchni 70 m2 

zaprojektowano wiosenną kompozycję z bratka ogrodowego (Viola×wittrockiana Gams), 
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w kształcie okolicznościowego napisu. Letnie obsadzenie wykonano z niecierpka 

nowogwinejskiego (Impatiens hawkeri W. Bull) i begonii stale kwitnącej (Begonia x 

semperflorens). Jesienią posadzono wieloletnie rośliny cieniolubne, byliny: brunerę 

wielkolistną (Brunnera macrophylla 'Sea Heart') oraz dwie odmiany żuraweczki 

(Heucherella 'Solar Eclipse', Heucherella 'Tapestry').  

Certyfikowani Inspektorzy Drzew z Akademii Drzewacza wykonali arborystyczny 

przegląd korony wybranych dębów szypułkowych, tj. badanie stabilności drzewa 

w gruncie oraz elastyczności pnia metodą tensometryczną za pomocą zestawu Dyna Tim. 

Zbadano również stan wnętrza pnia przy wykorzystaniu tomografu sonicznego Arbosonic 

3D. Dla dwóch dębów szypułkowych po ww. badaniu przygotowano bezpłatnie materiał 

na tablice poglądowe wyjaśniające poszczególne badania stanu zdrowotnego drzewa. 

Przeprowadzono strzyżenie żywopłotów z roślin iglastych i liściastych na terenie 

Arboretum, Ogrodów Zmysłów i przy szklarni ekspozycyjnej. Na powierzchni przed 

terenen utwardzonym „C” kontynuowano oczyszczanie terenu, wycięto wraz ze 

zrębkowaniem zbędne samosiewki drzew i krzewów. We współpracy z pracownikami 

Działu Technicznego utwardzono nawierzchnie na skwerze, gdzie odsłonięto kamień 

pamiątkowy z okazji obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 

Przesadzono piętnastoletni okaz tulipanowca amerykańskiego 'Edward Gursztyn' 

z terenu obok willi Janówek do ogrodu bylinowego. 

Wykonano opryski herbicydem na chwasty wieloletnie w kolekcjach (ok. 80 l 

substancji roboczej) oraz rozłożono 300 m.b. linii kroplujących w Ogrodzie Chińskim, 

Reiwa Sakura Garden i Ogrodach Zmysłów. 

Na potrzeby Index Seminum zebrano nasiona 22 gatunków roślin. Zaprojektowano 

i wygrawerowano etykiety ekspozycyjne dla 270 taksonów. 

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zorganizowano delegacje: 

• X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (Wojsławice, 26-

28.05) 

• Wystawa szkółkarska ,,Zieleń to Życie’’ (Warszawa, 01.09) 

• Arboretum w Wojsławicach (09-11.08) 

• Arboretum SGGW w Rogowie (18.10) 

• Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (27.07) 
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W ramach popularyzacji wiedzy ogrodniczej w czasie całego sezonu poprowadzono 

jedenaście spacerów tematycznych organizowanych w weekendy na temat roślin 

z poszczególnych kolekcjach. Mgr Stefan Sołtan udzielił wywiadów: 

1.TVP „Rok w ogrodzie”, 1 nagranie 

2. TVN ,,Dzień Dobry TVN’’, 2 nagrania 

3. Polsat ,,Czysta Polska’’, 2 nagrania 

4. Polskie Radio Program Pierwszy ,,Cztery Pory Roku’’ 1 nagranie  

 

Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych (ZKRO) 

Kierownik:    mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz  

Wykonawcy: Małgorzata Żywek 

mgr Michał Krawiec 

Grzegorz Milewski 

Roman Zajkowski 

Henryk Zajkowski 

mgr Paweł Załuski 

Robert Urbański 

mgr Sylwester Witak (od 18.03) 

mgr Michał Kocikowski (od 18.05) 

Piotr Olak (od 1.07)                       

Krystian Sierszyński (do 28.02) 

                         Mateusz Mulier (do 30.04) 

                         Błażej Nałęcz-Staniszewski (do 30.04)                    

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

zajmuje powierzchnię około 2000 m2 w zespole szklarni, oraz Kolekcję bylin, krzewów 

ozdobnych oraz roślin użytkowych i sezonowych. Kolekcja zewnętrzna wraz z terenami 

trawiastymi i rekreacyjnymi zajmuje powierzchnię około 40 000 m2.  

• Kolekcja roślin ozdobnych (tzw. ogród bylinowy i część reprezentacyjna) 

W kolekcji roślin bylinowych przywrócono ciek wodny ze szczytu wzniesienia na 

kwaterze B9. Udrożniono przepływ pod ścieżką prowadzący do dużego zbiornika 

wodnego. Małe oczko zbierające wodę ze szczytu oczyszczono i odnowiono, poprawiono 

brzegi. Niecka została powiększona i wyłożona nową folią. Nad zbiornikiem 
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zamontowano drewniany mostek. Na zboczu od strony granicy z Kolekcją flory Polski 

wytyczono nowy układ ścieżek, korzystając z istniejącego materiału. Wyprofilowano 

skarpę, zlikwidowano ścieżkę ze starych podkładów kolejowych biegnącą na granicy 

kolekcji. Nowe szlaki ograniczono kamieniem i wysypano tłuczniem. Zbudowano od nowa 

kamienne schody prowadzące na szczyt niewielkiego wzniesienia. Teren podzielono na 

trzy części i rozpoczęto budowanie kolekcji form iglastych tzw. czarcich mioteł (mutacji 

genetycznych gatunków, które zostały znalezione w naturze, namnożone i wprowadzone 

do powszechnej produkcji i handlu). Posadzone gatunki zostały podzielone wg 

pochodzenia – Europa, Azja i Ameryka. Do końca roku wprowadzono: 4 odmiany Picea 

abies, Picea orientalis i Picea orientalis, 3 odmiany Pinus mugo, po 1 odmianie Pinus 

densiflora i Pinus heldreichii, po 3 odmiany Pinus nigra i Pinus strobus oraz po jednej 

odmianie Pinus uncinata, Pinus parviflora i Pinus flexilis. Łącznie 11 gatunków w 17 

odmianach. Z uwagi na duże zachwaszczenie terenu skrzypem polnym wstrzymano 

dosadzanie bylin odpowiadających pochodzeniem do Pinetum do czasu opanowania 

populacji niepożądanej rośliny.  

Na terenie ogrodu ozdobnego przywrócono pierwszą część stawu, nad którym jest 

odnowiony drewniany most. Nieckę oczyszczono z chwastów, powiększono 

i wyprofilowano, tworząc trzy piętra głębokości. Całość wyłożono nową folią PCV do 

oczek wodnych o grubości 1,1 mm. Brzegi zabezpieczono dodatkowo geowłókniną 

i wyłożono kamieniem, który pozostał po starej konstrukcji. Wokół stawu wytyczono 

nową podniesioną rabatę ograniczającą dostęp do zbiornika. Koryto starego strumienia 

łączącego odbudowany staw z istniejącym zbiornikiem (duży staw z kamiennym 

przejściem) oczyszczono, odsłonięto brzegi, zdjęto kamienie, przygotowano do wyłożenia 

nową folią w okresie wczesnowiosennym i tym samym do przywrócenia części 

istniejącego wcześniej cieku wodnego.  

Z okazji 70-lecia Polskiej Akademii Nauk wyremontowano aleję główną – z pomocą 

firmy zewnętrznej położono nowe krawężniki i nawierzchnię. Wzdłuż posadzono 21 

sztuk lipy srebrzystej ‘Silver Globe, położono trawniki z rolki wspólnie z Zespołem 

Kolekcji Dendrologicznych oraz ustawiono nowe ławki. Pod drzewami i na ławkach 

zamontowano tabliczki z nazwiskami i cytatami osób przedstawionych w publikacji 

„W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki”. W pobliżu nowej alei 

PAN wytyczono nową rabatę z przewagą traw i bylin. Jej celem jest urozmaicenie terenu 
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w strefie wejściowej oraz odgrodzenie trawiastego terenu rekreacyjnego położonego za 

nią od głównego szlaku komunikacyjnego.  

Z terenu przed szklarnią usunięto jedną z rabat różanych, zmodyfikowano jej układ 

i wyznaczono nowe miejsca na ławki. Na rabacie, dzięki darczyńcy, pojawiły się trzy sztuki 

ponad 2-metrowych daktylowców właściwych (Phoenix dactylifera), które na czas 

zimowy są zabierane do szklarni. Pozostałe miejsca obsadzono roślinnością nawiązującą 

do klimatu śródziemnomorskiego. Po raz pierwszy przed szklarnią pojawiły się 

bananowce (Musa ×paradisiaca) posadzone do gruntu na początku maja i zabrane na 

okres zimowania do szklarni pod koniec października.  

Powierzchnia wyłożona kostką betonową na terenie wejściowym, tzw. patio, 

została wyczyszczona myjką ciśnieniową. Niski żywopłot z trzemieliny Fortune’a 

‘Emerald Gold’ został uformowany do wielopoziomowej struktury, a z jej linii usunięto 

przerośnięte juki (Yucca filamentosa). W części centralnej posadzono tulipanowca 

(Liriodendron tulipifera) oraz głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’). 

Wokół części centralnej ustawiono duże, podłużne donice z nasadzeniami sezonowymi. 

Przed kawiarnią przygotowywano dekoracje okolicznościowe.  

Na terenie ogrodu ozdobnego wprowadzono 56 gatunków i odmian bylin oraz 

traw. Wysiano 73 próby introdukcyjne z indeksów, 11 nie skiełkowało, 4 zostały 

wprowadzone do kolekcji roślin klimatu ciepłego na miejsce stałe. Na całym terenie 

prowadzono regularne prace ogrodnicze i niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Wiosną dużą 

część czasu przeznaczono na regenerację trawników w miejscach ich intensywnego 

użytkowania przez odwiedzających zimowy „Ogród Świateł”. Pracownicy mieli pod swoją 

opieką 4 ha terenów wymagających regularnego koszenia kosiarkami traktorowymi, 

ręcznymi spalinowymi oraz kosami spalinowymi. W okresie przede wszystkim letnim 

regularnie nawadniano rabaty i powierzchnie trawiaste. Pracownicy wykonywali 

w kolekcji zakres szeroko pojętych prac ogrodniczych – przycinanie, przesadzanie 

i sadzenie roślin, odchwaszczanie, ściółkowanie. Do obowiązków pracowników Zespołu 

należało również utrzymanie szlaków komunikacyjnych – odśnieżanie, posypywanie 

piaskiem, skuwanie lodu.  

• Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż 

W Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż prowadzono przede wszystkim prace 

pielęgnacyjne. Nie zaobserwowano uszkodzeń mrozowych, wiosną odmiany 
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wielkokwiatowe, rabatowe, miniaturowe i okrywowe zostały ścięte na wysokości około 

15-20 cm. Odmiany parkowe i pnące powtarzające kwitnienie skrócono o 1/3 i wykonano 

cięcia sanitarno-prześwietlające. W okresie letnim systematycznie usuwano przekwitłe 

kwiaty, pędy podkładki i usuwano niepożądane rośliny na rabatach, pielęgnowano 

nasadzenia towarzyszące. W okresie wegetacji róż przeprowadzono spacery i warsztaty 

tematyczne. Jesienią róże zostały przygotowane do zimowania – wrażliwe na mróz 

odmiany przysypano korą, róże pnące osłonięto matami filcowymi i agrowłókniną.  

• Kolekcja roślin klimatu ciepłego (obiekty szklarniowe) 

Szklarnie ekspozycyjne zawierają kolekcję roślin cytrusowych i kamelii japońskich 

w najstarszym obiekcie szerokonawowym oraz zbiór roślin klimatu suchego, 

tropikalnego i śródziemnomorskiego zgromadzony w trzech nawach szklarni typu venlo. 

Cała kolekcja została zinwentaryzowana: łącznie znajdują się w niej 953 taksony, z czego 

375 wymaga oznaczenia. W roku sprawozdawczym wprowadzono 74 gatunki. 35 

gatunków pozyskano w ramach wymiany z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Systematycznie wymieniane są etykiety na nowe drukowane na folii, 

z podziałem kolorystycznym w zależności od przynależności do kolekcji. W szklarni typu 

venlo założono oświetlenie oraz wymieniono system sterujący cieniówkami, 

wywietrznikami, wentylatorami i nawadnianiem. Wymieniono również pompę główną.  

Szklarnia szeroknawowa wymaga ciągłych napraw oszklenia, które są regularnie 

wykonywane przez pracowników oraz firmę zewnętrzną. W kolekcji cytrusowej 

naprawiono i uruchomiono system zraszania, zamontowano sterownik automatycznego 

nawadniania i wymieniono elektrozawory. Niemniej jest to działanie prowizoryczne, 

ponieważ wymiany wymagają rury doprowadzające wodę oraz mikrozraszacze z uwagi 

na swój wiek i pojawiające się nieszczelności systemu. W części dolnej szklarni 

szerokonawowej rozpoczęto budowę kamiennej ścieżki prowadzącej przez okazałą 

kolekcję cytrusów. Rośliny zostały przycięcie dwukrotnie w ciągu roku, aby nie 

przerastały do szczytowego oszklenia szklarni. W przedsionku szklarni zgromadzono 

kolekcję roślin owadożernych. W roku 2022 zbiór powiększył się o około 60 gatunków 

i odmian przede wszystkim rosiczek (Drosera sp,), kapturnic (Sarracenia sp.), 

muchołówek (Dionaea sp.) Po raz pierwszy w kolekcji pojawiły się pływacze (Utricularia 

sp.).  Zostały wyeksponowane w szklanych gablotach i akwariach, ale systematycznie 
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powiększająca się kolekcja zostanie w przyszłości przeniesiona na nową, podniesioną 

rabatę przeznaczoną tylko dla roślin owadożernych.  

W kolekcji roślin tropikalnych rozpoczęto grupowanie roślin w zależności od 

przynależności do rodziny. Kolekcja bromeliowatych (Bromeliaceae) została 

zgromadzona na podwieszonej kłodzie, aby stworzyć warunki możliwie zbliżone do 

naturalnych. Wokół stawu zgromadzono rośliny z rodziny obrazkowatych (Araceae) 

i marantowatych (Marantaceae). Powiększono kolekcję begoniowatych (Begoniaceae), 

oraz zebrano w grupy kolekcje rodzin pieprzowców (Piperaceae) i ostrojowatych 

(Gesneriacea). Odtworzono częściowo kolekcję bambusów tropikalnych i wprowadzono 

do uprawy następujące gatunki i odmiany: Bambusa multiplex oraz jego odmiany: 

'Elegans’ i ‘Alphonse Karr’, Bambusa ventricosa, Bambusa oldhamii, Bambusa textilis oraz  

Bambusa vulgaris  i jego dwie odmiany ‘Striata’ i ‘Wamin'. Na słupach nośnych 

przygotowano kolekcję roślin epifitycznych z przewagą filodendronów (Philodendron sp.) 

W kolekcji roślin klimatu suchego uformowano gatunki wilczomleczy, a ścięte 

fragmenty przeznaczono do ukorzeniania. Pitaya (Hylocerus sp.) została uformowana 

w celu zawiązania owoców i przeniesiona do donicy, aby umożliwić jej wystawienie 

w sezonie na zewnątrz. Populacja aptenia sercolistnej (Aptenia cordifolia) została 

ograniczona i przeniesiona na dwa stanowiska, gdzie nie konkuruje z innymi roślinami 

z kolekcji. Opuncja figowa (Opuncja ficus-indica) została przycięta i podwieszona z uwagi 

na osiągniecie rozmiarów zagrażających odwiedzającym.  

W części wejściowej szklarni venlo, wokół wolemii (Wollemia nobilis), wymieniono 

ziemię, a roślinę wyprostowano i ustabilizowano. We wszystkich kolekcjach klimatu 

ciepłego były prowadzone regularne prace pielęgnacyjne. W nieużytkowanej do tej pory 

części szklarni szerokonawowej posprzątano, wymieniono ziemię na podniesionej 

rabacie i rozpoczęto prace majace na celu przywrócenie kolekcji i ponownego otwarcia 

dla odwiedzających.  

• Pole testowe róż “The Warsaw Rose Trials”  

W obu częściach pola testowego prowadzono regularne prace pielęgnacyjne otrzymanych 

krzewy róż, dosadzano nowe i rozpoczęto przygotowania do modernizacji istniejących 

rabat i przeniesienia wartościowych odmian w inne części terenu przeznaczonego pod 

kolekcję róż.  
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27 sierpnia zorganizowano III międzynarodowy konkurs róż The Warsaw Rose 

Trials. Podczas wydarzenia ponad 80 sędziów oceniało łącznie 59 odmian 

zgromadzonych na polu testowym A (kultywary niewprowadzone na rynek handlowy) 

i B (kultywary będące na rynku). Gospodarzami wydarzenia byli wiceprezes PAN prof. 

Romuald Zabielski oraz dyrektor PAN OB – prof. Arkadiusz Nowak. W wydarzeniu wzięli 

udział m.in. przedstawiciele World Federation of Rose Societies, organizatorzy innych 

konkursów różanych z Belgii oraz Francji, hodowcy róż z Belgii, Niemiec, Holandii i Serbii 

oraz goście ze słoweńskiego arboretum Volčji Potok. Po raz pierwszy gościliśmy delegację 

z francuskich, historycznych ogrodów – Parc de Bagatelle oraz Roseraie de L’Hay. Wśród 

uczestników krajowych mieliśmy przyjemność przywitać członków Polskiego 

Stowarzyszenia Hodowców Róż – współorganizatora konkursu – oraz delegacje 

partnerów – Związku Szkółkarzy Polskich oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. W gronie 

sędziów znaleźli się również przedstawiciele Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecni byli 

również dziennikarze magazynu Gardener’s World oraz miesięcznika Aura, w którym 

pojawiła się szeroka relacja z wydarzenia.   

W III konkursie WRT przyznano 23 nagrody w obowiązujących kategoriach, 

8 nagród specjalnych oraz 1 nagrodę główną Amber Rose, którą zdobyła odmiana 

francuskiego hodowcy Meilland’a – Scarlet BONICA® MEIscarlebo zdobywając najwyższy 

wynik wśród ocenianych róż – 87%.  15 nagród zdobył niemiecki hodowca Kordes, które 

odebrał Thomas Proll – zwycięzca poprzednich 2 edycji konkursu. 10 trofeów przyznano 

odmianom Tantau Rosen. Wśród pozostałych laureatów znalazło się dwóch hodowców 

z Belgii i Francji. Zaproszeni sędziowie po ponaddwugodzinnej ocenie róż skorzystali 

z opcjonalnej wycieczki do pobliskich tężni w Konstancinie-Jeziornie. Po powrocie, 

podczas uroczystego obiadu gospodarze wydarzenia wręczyli nagrody zwycięzcom.  

Wyjazdy, delegacje i szkolenia  

• Interaktive Fachtagung Rosen (Seminarium interaktywne Róże) – Ostdeutscher 

Rosengarten Forst (Lausitz), 8.06 – Kocikowski M. 

• Arboretum Wojsławice, 24.06 – Rakowska-Szlązkiewicz K. Międzynarodowy 

Konkurs Róż Hradec Kralove, Czechy 25.06 – Rakowska-Szlązkiewicz K. „Wegebau 

in historischen Parkanalagen (Budowa dróg parkowych w historycznych 

założeniach ogrodowych)” – Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) – 

uczestnictwo w polsko-niemieckich warsztatach 21.09 – Krawiec M., Kocikowski  
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• Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, 13.10 – Krawiec M., Rakowska-Szlązkiewicz K. 

• Ogród Botaniczny UW w Warszawie, 12.12. – Rehmus R., Tomczyk B., Konieczny M.  

• Kurs montażu instalacji nawadniających część teoretyczna – Krawiec M., 

Kocikowski M., Sobol R. Szkolenie z projektowania i zakładania oczek wodnych 

i trawników – Krawiec M., Kocikowski M., Sobol R., Załuski P.   

Pozyskanie finansowania i współpraca barterowa 

• Pozyskanie sponsora finansującego zakup narzędzi do pracy dla osób 

z niepełnosprawnością (darowizna w wysokości 6000 zł od Banku HSBC); 

• Wynegocjowanie rabatu na zakup narzędzi do pracy dla wolontariuszy – osób 

z niepełnosprawnością (30% rabatu od firmy Cellfast + narzędzia gratis); 

• Pozyskanie partnera dla Akademii Różanej (firma Cellfast w ramach umowy 

barterowej przekazuje narzędzia wartości 22 000 zł brutto dla Narodowej Kolekcji 

Odmian Uprawnych Róż); 

• Pozyskanie sponsora dla Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż – firma 

Mirgos Domy z Drewna przekazała domek narzędziowy wartości 5800 zł brutto 

oraz udzieliła 15% rabatu na zakup kolejnych trzech domków narzędziowych. 

 

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych (ZKRU) 

Kierownik:   mgr inż. Konrad Woliński (do 31.08) 

dr Anna Znój (od 01.09) 

Wykonawcy:    mgr inż. Maciej Niedzielski  

                                         mgr inż. Anna Zaremba (urlop wychowawczy do 10.10) 

                                         mgr inż. Małgorzata Paśnik (do 30.07) 

                                         mgr inż. Konrad Woliński  

 Ewa Napiórkowska (od 01.02) 

                                         Aldona Czerwińska 

 Ryszard Rawski  

• Kolekcja roślin warzywnych 

W kolekcji znajduje się 300 taksonów warzyw oraz 35 taksonów kwiatów jadalnych 

i ozdobnych. Rabatka z kwiatów cieszyła się powodzeniem wśród zwiedzających, 

w szczególności kwiaty jadalne (Tagates – aksamitka, Centaurea cyanus – chaber 
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bławatek, Tropaeolum – nasturcja, Begonia ×semperflorens – begonia stale kwitnąca, 

Calandula officinalis – lekarski nagietek, Borago officinalis – ogórecznik itp.)  

Produkcja rozsad rozpoczęła się w połowie stycznia 2022 r. Pierwsze w szklarni 

zostały wysiane nasiona: Sicana odorifera – ogórek pachnący, Luffa cylindrica – trukwa 

egipska oraz Oryza sativa – ryż siewny. W połowie lutego i marca zostały wysiane nasiona: 

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

selery oraz pory). W końcu marca rozpoczęła się produkcja rozsad roślin dyniowatych 

(dyni olbrzymiej, arbuza, melona). Pozostałe dyniowate były wysiane na początku 

kwietnia: dynia piżmowa, bezłupinowa, makaronowa, dynie ozdobne, tykwy, pomidory, 

bakłażany, ogórki, papryki itp. Prace w polu rozpoczęły się na początku marca od 

postawienia podwyższonych 4 zagonów (warzywników betonowych) oraz donic: 5 sztuk, 

w których został posadzony ryż i 7 sztuk donic, w których posadzono kwiaty jadalne, 

kukurydzę i słonecznik. W drugiej połowie marca zostały wyznaczone rabaty dla roślin. 

Pod koniec kwietnia i na początku maja zostały przeprowadzone pierwsze wysiewy do 

gruntu takich warzyw, jak marchew, burak, rzodkiewki, groch oraz wysadzanie rozsady 

kapust, porów, selerów, jarmużu itd. Po ostatnich przymrozkach (po 15.05) miały miejsce 

ostatnie wysiewy nasion do gruntu: fasoli tycznej, karłowej, szparagowej, bobu, soi oraz 

ciecierzycy. W tym samym okresie rozpoczęto wysadzanie rozsady wrażliwej na niskie 

temperatury (roślin dyń, pomidorów, papryk itp.) Po posadzeniu i wysiewie nasion 

wykonywano prace pielęgnacyjne (odchwaszczanie, podlewanie, ochronę roślin), zbiór 

nasion do wysiewu w kolekcji oraz nasion do Index Seminum. 

Ciekawe warzywa w kolekcji: 

o Brasica oleracea var.italica – brokuł szparagowy o różach zielonych i odmiana 

‘Early Purple Sprouting’ o różach fioletowych; 

o Brassica oleracea var. botrytis – dwie odmiany o kwiatach fioletowych ‘Miranda’, 

‘Sprouting’; 

o Cucumis sativus ‘Rose’ – ogórek czerwony o ciekawej czerwono-brązowej barwie, 

bardzo dekoracyjny do sałatek; 

o Cucumis dipsaceus – ogórek jeżyk mały swoim kształtem przypomina jeża; bardziej 

ndaje się do dekoracji; 

o Daucus carota ‘Solar Yellow’ – żółta smaczna marchew, bardzo dekoracyjna do 

sałatek; 
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o Lactuca sativa – ciekawe odmiany sałat: ‘Little Gem’ – sałata rzymska; ‘Karola’ – 

sałata łodygowa – w tej odmianie zjadamy liście i łodygi, które w swym smaku 

przypominają szparagi; ‘Crimson‘ – sałata liściowa, liście bladoróżowe, mocno 

pokarbowane; bardzo dekoracyjna i smaczna; ‘Apache’ – sałata liściowa, liście 

ciemnoczerwone (krwiste) o smaku lekko orzechowym; 

o Solanum sisymbriifolium – psianka stuliszolistna – pomidor liczi, nazwany 

pomidorem kolczastym, został w kolekcji posadzony po raz pierwszy. Owoce 

przypominają małe pomidorki koktajlowe w osłonkach kolczastych, smak bardzo 

ciekawy, słodki, można jeść na surowo, dodawać do sałatek lub robić konfiturę do 

mięs; 

o Solanum melongena ‘Golden Eggs’ – oberżyna, której owoce swym kształtem 

przypominają kurze jajka, kolor najpierw biały potem żółty, bardzo smaczne 

i dekoracyjne; 

o Luffa cylindrica – trukwa egipska (gąbczak) – młode owoce są jadalne w smaku, 

przypominają ogórek; z dojrzałych owoców powstaje naturalna gąbka roślinna.  

W 2022 roku ogród warzywny cieszył się popularnością wśród zwiedzających ze względu 

na ciekawostki roślinne, ale również na zastosowane podwyższone zagony. 

Prace w kolekcji warzyw zakończyły się w listopadzie, część roślin, takich jak m.in. 

papryka odmiany ‘Lemon Drap’, ‘Black Plum’, ‘Peruvian Purple’, bawełna, majeranek, 

rozmaryn, zostały przeniesione do szklarni, gdzie przeczekają zimę i w maju 2023 znajdą 

się ponownie w kolekcji.  

Na terenie ogrodu warzywnego zostały nagrane programy telewizyjne oraz 

spacery tematyczne z udziałem opiekuna kolekcji: 

Rok w Ogrodzie  

18.03 – rozsada kwiatów jadalnych oraz wysiew nasion ryżu na rozsadę; 

21.06 – różnorodność sałat w kolekcji warzywnej; 

28.07 – ciekawe warzywa w ogrodzie warzywnym. 

Polsat Czysta Polska  

26.10 – gatunki i odmiany dyń w kolekcji; 

25.11 – cięcie dyń olbrzymek Ewy i Alice – laureatek w konkursie na największą dynię; 

15.12 – Luffa cylindrica (trukwa egipska) jako naturalna gąbka roślinna.  

Odbyły się trzy spacery tematyczne 
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26.07 „Kwiaty jadalne” – spacer i degustacja; 

01.10 „Warzywa kapustne i korzeniowe” – spacer połączony z degustacją; 

15.10 „Dzień Dyni” – wykład o roślinach dyniowatych w kolekcji roślin warzywnych 

oraz spacer. 

• Kolekcja pomologiczna  

Kolekcja pomologiczna aktualnie liczy 1063 taksonów, w tym 295 w części ekspozycyjnej 

i 534 w części starych odmian jabłoni. Powierzchnia kolekcji roślin sadowniczych wynosi 

22 550 m², w tym: historyczne odmiany jabłoni – 11 200 m², dzikie gatunki – 6200 m², 

część ekspozycyjna 5050 m². W 2022 roku przybyło 17, a ubyło 8 taksonów. W kolekcji 

ekspozycyjnej dosadzono bardzo ciekawą odmianę nieszpułki (Mespilus germanica L.) 

‘Monstrualna’, która wydaje bardzo duże owoce osiągające średnicę ponad 7 cm. Inną 

ciekawą rośliną, która wzbogaciła kolekcję, jest nowa odmiana śliwy tarniny (Prunus 

spinosa L.) ‘Reto’, która posiada bardzo duże i dość smaczne owoce.  

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 jabłoniowe wapnem. Poszerzono misy wokół młodych drzew i krzewów oraz 

wyściółkowano je korą. W ramach promocji kolekcji historycznych odmian jabłoni odbyły 

się cztery spotkania promujące kolekcję. 5 marca odbyły się warsztaty szczepienia drzew 

owocowych, 7 maja – Dzień Kwitnącej Jabłoni, 13 sierpnia – warsztaty z okulizacji drzew 

owocowych połączone ze spacerem po kolekcji starych odmian i 17 września z okazji 30-

lecia kolekcji – Dzień Jabłoni, podczas którego wygłoszono 3 prezentacje, oprowadzono 

uczestników po sadzie pomologicznym oraz zaprezentowano owoce około 70 odmian. 

Dodatkowo w dniach 29 sierpnia do 2 września 2022 r. odbyła się ekspedycja terenowa, 

z której przywieziono 20 obiektów do kolekcji historycznych odmian jabłoni.   

• Kolekcja roślin leczniczych i przyprawowych  

W czerwcu kolekcja została oficjalnie otwarta w nowym miejscu. Jest to jedno 

z ulubionych miejsc odpoczynku dla osób zwiedzających, którzy mają do dyspozycji ławki 

z widokiem na kolorowe rabaty zielne oraz trawnik dla osób chętnych do zorganizowania 

sobie pikniku. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się część edukacyjna, gdzie 

uczestnicy grup warsztatowych mogą dotknąć, powąchać i spróbować ziół 

wykorzystywanych w kuchni i ziołolecznictwie. Są to m.in. Melissa officinalis L. Ocimum 
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basilicum L., Ocimum basilicum L., Nigella sativa L., Artemisia dracunculus L. oraz ciekawe 

gatunki mięty (kłosowa, pieprzowa). Dzięki wykorzystaniu systemu podniesionych rabat 

zwiększono możliwość prezentacji roślin, szczególnie odmian zwisających. Ta forma 

prezentacji jest doceniana przez grupy zorganizowane szkolne i seniorów, którzy mogą 

podziwiać rośliny bez konieczności schylania się.   

Interesującym miejscem jest nowo powstała kolekcja roślin leczniczych medycyny 

azjatyckiej. Rabata prezentuje rośliny pochodzące głównie z okolic Tadżykistanu. 

W naszym klimacie świetnie zaaklimatyzowały siętakie gatunki jak np. Allium 

barsczewskii, Malva bucharica, Sorghum halepense zebrane m.in. z rejonu Duszanbe 

i Hodżamumin. Rośliny te wykorzystywane są jako przyprawy, a także źródło witamin 

i minerałów podnoszące odporność i wykorzystywane w fitoterapii.  

Wysiewy rozpoczęto w marcu. Większość gatunków została sprowadzona do 

kolekcji przez Indeks Seminum, co gwarantuje jakość prezentowanych odmian. W tym 

roku kolekcja liczyła 344 taksonów. Najbardziej interesujące z nich to Cnicus benedictus, 

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

(Becker ex Rchb.f.) Heimerl, Zea mays L. Strawberii Corn, Amaranthus caudatus fo viridis 

„Grunschwanz’’, Amaranthus tricolor L. Z wszystkich cennych odmian zostały zebrane 

nasiona, które zostaną wykorzystane w następnym roku.  

W ciągu całego sezonu wykonano takie prace, jak: nawożenie wiosenne, pielenie, 

ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. Przeprowadzono spacery tematyczne, 

wycieczki, warsztaty z hodowli ziół oraz florystyki. Pod koniec sezonu letniego 

i jesiennego przeprowadzono prace porządkowe. Rośliny wieloletnie zostały 

zabezpieczone na zimę, teren został uprzątnięty i przygotowany na kolejny sezon. 

• Kolekcja roślin polowych i chwastów 

Kolekcja, wzorem lat poprzednich, stanowiła ekspozycję gatunków zbożowych 

i włóknistych, sąsiadując z kolekcją roślin warzywnych. W jej ramach zaprezentowano 

przede wszystkim 38 poletek zbóż – taksonów uprawianych w warunkach klimatycznych 

Polski. Uprawiano także gatunki mniej popularne, takie jak: proso jerozolimskie, szarłaty 

wyniosłe (5 barwnych odmian), miłkę abisyńską, sorgo (4 gatunki) oraz ozdobne 

kukurydze (7 odmian). Jak co roku, nie zabrakło gryki zwyczajnej oraz lnu, w przypadku 

których obserwacja kwiatów i tworzenia się owoców jest dla wielu gości nieodłącznym 

i pożądanym elementem tej kolekcji. Przedłużeniem ekspozycji była łąka kwietna 



   
 

52 

 
 

zbudowana z gatunków rolniczych (gorczyca biała, gryka zwyczajna, łubin wąskolistny, 

facelia błękitna, seradela pastewna, wyka siewna ‘Hanka’), z domieszką maku polnego, 

chabra bławatka i tytoni ozdobnych. 

Zespół Kolekcji Flory Polski (ZKFP) 

Kierownik: dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawcy: mgr inż. Jolanta Podlasiak (opiekun) 

                 mgr inż. Maciej Niemczyk (opiekun merytoryczny ekspozycji chwastów polnych) 

                           dr Magdalena Bederska-Błaszczyk 

                           tech. ogrodnik Anna Gasek 

                           Hanna Ranc 

                           Michał Dreher 

Zespół od wielu lat zajmuje się prowadzeniem kolekcji roślin stanowiących o bogactwie 

rodzimej flory. Kolekcje te są wykorzystywane w celach badawczych, dydaktycznych 

i edukacyjnych, ale przede wszystkim stanowią cenne repozytorium różnorodności roślin 

w warunkach ex situ. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są przede wszystkim 

gatunki o zagrożonych pulach genowych i świadczących o unikatowym charakterze flory 

danego regionu na tle innych. Istotnym kryterium doboru składu gatunkowego kolekcji 

jest status zagrożenia danego taksonu w warunkach naturalnych (in situ). Podstawą do 

określenia jego statusu zagrożenia 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., poz. 1409). 

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

części, odpowiadające wymaganiom siedliskowym eksponowanych roślin. Obejmuje ona 

gatunki naturalnie występujące w Polsce oraz antropofity zadomowione we florze Polski.  

Zadania zrealizowane w 2022 roku pozwoliły na zwiększenie zasobów kolekcji 

z notowanych w poprzednim roku 752 do 830 taksonów, co stanowi najwyższą wartość 

od czasu jej założenia. W ubiegłym roku wprowadzono 101 nowych gatunków roślin, 

w tym 23 zagrożone na stanowiskach naturalnych oraz 5 gatunków objętych ochroną 

prawną. Większość materiału roślinnego została sprowadzona w formie generatywnej, 

dzięki współpracy z 80 placówkami w ramach Index Seminum. Nie do przecenienia 

jednak jest wartość materiału zgromadzonego w drodze ekspedycji terenowych. 
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Pracownicy odbyli pięć tego typu wyjazdów na stanowiska naturalne. Materiał 

sprowadzony w formie generatywnej wymagał dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, 

dostosowanych do specyfiki biologii danego gatunku, dlatego warunki kiełkowania 

i uprawy były zróżnicowane i wykorzystywano w tym celu różne części zaplecza Ogrodu. 

Z przyczyn niezależnych od pracowników, takich jak niesprzyjające warunki wzrostu, 

starzenie się roślin, silna konkurencja innych roślin towarzyszących w uprawie, infekcje 

grzybowe dojrzałych roślin, siewek i nasion oraz występowanie szkodników 

spowodowały uszczuplenie kolekcji o 23 gatunki.  

Obecnie w kolekcji zabezpiecza się 271 gatunków roślin o wysokim statusie 

konserwatorskim w Polsce. Gatunków podlegających ochronie prawnej jest 191.  

Od stycznia do grudnia prowadzono prace ogrodnicze, pielęgnacyjne 

i porządkowe. W obrębie pasa kosodrzewiny prowadzono kontynuację cięcia 

zdrowotnego oraz wycinkę podrostu i niepożądanych roślin towarzyszących (malin, 

jeżyn, bzów, jarzębin, dławiszy, cisów, pokrzyw i nawłoci). W obrębie drzewostanu 

nadzorowano prowadzenie cięć sanitarnych lip, buków oraz sosny limby. Po wystąpieniu 

silnych porywów wiatru wczesnym latem konieczne było porządkowanie terenu 

z powalonych pni grabów, lip, dębów, czeremchy oraz świerków srebrnych. Z uwagi na 

aspekt ogrodniczy prowadzenia kolekcji konieczne są zabiegi zasilające podłoże 

w substancje odżywcze. Dlatego też powierzchnię z roślinnością kserotermiczną 

wzmocniono syntetycznymi nawozami wapniowymi. Nawożenie organiczne 

zastosowano w przypadku krokusów, szachownicy kostkowanej, przebiśniegów, śnieżyc 

i cebulicy dwulistnej oraz roślin z rabaty leśnej. Dla poprawy kondycji azalii pontyjskiej 

oraz wrzosów zastosowano bezpośrednio pod rośliny mikoryzę dla roślin wrzosowatych. 

Biomasę z kompostowników, umieszczonych punktowo w różnych miejscach kolekcji, 

rozlokowano na powierzchni terenu, wzbogacając tym samym podłoże w substancję 

organiczną o pochodzeniu miejscowym, co uruchamia uszczelnienie lokalnego procesu 

obiegu materii i ogranicza dostęp obcej mikroflory. Dzięki wykorzystaniu zaplecza 

zmodernizowanej szklarni adaptacyjnej możliwe było rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego 

już w lutym. Automatyzacja uprawy oraz powiększona powierzchnia produkcyjna 

szklarni skutkowały zróżnicowaniem zoptymalizowanych gatunkowo warunków 

wzrostu, a tym samym zwiększeniem liczby taksonów wprowadzonych do kolekcji.  

W 2022 roku wprowadono 194 gatunki roślin reprezentowane przez 4070 

młodych roślin. Przygotowano również stanowiska pod nasadzenia nowych grup roślin: 
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gatunków synantropijnych, gatunków runa i podszytu i roślin prezentujących florę Gór 

Pieprzowych. Ponadto poszerzono stanowiska dla roślin kserotermicznych, w tym lnów, 

żmijowca, ostnic i dzwonków. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły prowadzenie 

prac pielęgnacyjnych i porządkowych, w tym odchwaszczanie, koszenie trawników oraz 

wycinanie suchych części roślin, niemal przez cały rok. Na jesieni przeprowadzono 

wysiew 408 taksonów należących do 340 gatunków. Nasiona pozyskano w ramach Index 

Seminum, zbiorów własnych przeprowadzonych na terenie Ogrodu oraz wypraw 

terenowych zorganizowanych w 2022 roku. Na potrzeby Index Seminum z terenu Ogrodu 

i stanowisk naturalnych zebrano nasiona 236 gatunków, a na potrzeby własne kolekcji 

dokonano zbioru nasion 56 gatunków z 61 taksonów.  

Podniesiono atrakcyjność kolekcji dla zwiedzających, montując 13 nowych 

dębowych ław i ławek, umożliwiających spokojny odpoczynek. Tego typu oferta cieszy się 

dużym zainteresowaniem. Ponadto zostały zakupione nowe drewniane kosze, 

dopasowane do stylu kolekcji. Przeprowadzono również remont ścian bocznych 

i wewnętrznych domku góralskiego, wkomponowanego w tło części prezentującej 

roślinność górską. 

W roku 2022 prowadzono prace związane z pielęgnacją fragmentu ZKFP 

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 

2022 ekspozycja prezentowała 38 gatunków. Dosadzono m.in. takie gatunki jak Adonis 

flammea, Centaurea cyanus, Euphorbia exigua, Geranium dissectum, Myosotis arvensis, 

Silene gallica, Thlaspi perfoliatum. Poza tym prezentowane były gatunki obecne 

w ekspozycji w poprzednich latach, takie jak np. Ajuga chamaepitys, Nigella arvensis czy 

Kickxia spuria. 

Aktywność pracowników: 

• odnotowano terminy kwitnienia dla ponad 390 gatunków roślin, z których 

2 gatunki powtórzyły kwitnienie w ciągu roku; 

• zweryfikowano 5 gatunków, które otrzymano z Index Seminum oraz określono 

przynależność gatunkową 26 taksonów;  

• wydrukowano 240 nowych etykiet informacyjnych; 
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• prowadzono dokumentację fotograficzną i uzupełnianie bazy danych; 

• organizowano prace terenowe dla uczniów z Technikum Architektury Krajobrazu 

z Piaseczna;  

• przeprowadzono zajęcia terenowe dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach 

SGGW; 

• pracownicy wzięli udział w Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego (26.06–03.07), prezentując postery: 1. Rośliny jako świadkowie 

historii PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie; 2. Ochrona ex situ zagrożonych gatunków flory Polski 

w PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie; 

• oprowadzono po Ogrodzie gości i uczestników Jubileuszowego Zjazdu PTB; 

• pracownicy wzięli udział w warsztatach dobrych praktyk w zakresie ochrony 

siedlisk przyrodniczych, w tym muraw, wrzosowisk i widnych lasów 

orazograniczenia występowania IGO zorganizowanych przez Kampinoski Park 

Narodowy 26-27.09; 

• przeprowadzono po Ogrodzie trzy tematyczne spacery, dokonano 25 postów na 

Facebooka i 5 wpisów na bloga. 

ZADANIE K2 Utrzymanie kriogenicznego banku nasion  

Kierownik:    dr inż. Anna Rucińska 

Wykonawca:   mgr inż. Maciej Niemczyk  

 mgr Magdalena Białoskórska 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE 
Bank nasion służy przede wszystkim długotrwałemu zabezpieczeniu różnorodności flory, a niekiedy 
stanowi jedyną szansę na zachowanie danego gatunku. Charakter aplikacyjny przedsięwzięć 
realizowanych w banku przekłada się bezpośrednio na utrzymanie zasobów genetycznych roślin i jest 
poprzedzony wieloma pracami eksperymentalnymi mającymi na celu poznanie biologii nasion, 
a szczególnie poznanie warunków inicjujących proces ich kiełkowania. W roku 2022 przeprowadzono 
szereg doświadczeń optymalizujących warunki kiełkowania nasion 130 gatunków zebranych z hotspotu 
światowej bioróżnorodności – Azji Środkowej oraz zabezpieczono kriogenicznie 41 z nich. Zebrano 
również nasiona gatunków istotnych dla flory regionu Mazowsza (28 gatunków z 33 stanowisk), a także 
nasiona z terenu Kirgistanu i Szwajcarii. Rozpoczęto poszerzanie repozytorium informacji 
o przedmiotach bankowania o dokumentację fotograficzną wraz z wymiarowaniem obiektów. Obecnie 
zasoby kriogenicznego banku nasion to 959 próbek reprezentujących 293 taksony. 
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Polska, ratyfikując konwencję o różnorodności biologicznej (CBD) w 1996 roku, przyjęła 

na siebie wdrażanie postanowień tego dokumentu, będącego jednym z najistotniejszych 

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

ta poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin (GSPC) nakłada na ogrody 

botaniczne oraz arboreta obowiązek zabezpieczenia w warunkach ex situ gatunków 

roślin zagrożonych w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem ich zmienności 

genetycznej (www.cbd.int\gspc). 

Od 1992 roku w PAN OB funkcjonuje Bank Nasion Gatunków Rzadkich 

i Chronionych Flory Polski, którego zadaniem jest zbiór i długoterminowe 

przechowywanie plazmy zarodkowej (germplasm), materiału genetycznego, tworzącego 

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

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

materiału genetycznego danej populacji ze stanowisk naturalnych zbierane są nasiona 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, po czym trwale zabezpieczane 

w parach ciekłego azotu. Tak zabezpieczony materiał posiada charakter wyjściowy 

w programach restytucji danego gatunku na stanowiska naturalne. Materiał 

zgromadzony w banku nasion posłużył do przeprowadzenia restytucji języczki 

syberyjskiej Ligularia sibirica w Dolinie Górnej Pilicy oraz dzwonecznika wonnego 

Adenophora liliifolia na stanowiskach w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach 

projektu POiIŚ2-14-2020 pn. „FlorIntegral zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Dla uzupełnienia 

zasobów kriogenicznych zebrano nasiona języczki syberyjskiej z populacji w Pakosławiu, 

Młynach oraz Dolinie Białego Potoku. 

Dla zachowania rodzimej flory Mazowsza i Polski środkowej zebrano nasiona 28 

gatunków z 33 stanowisk (m.in. Silene nutans, Melandrium rubrum, Verbascum 

phoeniceum, Agrostemma githago). 

W roku 2022 kontynuowano prace nad utworzeniem banku nasion flory Azji 

Środkowej. Pozyskano ponad 120 próbek nasion ok. 90 gatunków ze stanowisk 

naturalnych. Prowadzone doświadczenia miały na celu optymalizację warunków 

kiełkowania dla każdego gatunku oraz próbki. Testy wykonane dla 103 próbek 

obejmowały różne warianty temperaturowe (stała temp. 4oC, stała temp. 20oC, dobowo 

zmienna temp. 25oC/15oC). Dla części gatunków standardowe warunki 20oC oraz 

z 25oC/15oC okazały się optymalne do zainicjowania procesu kiełkowania. Dla nasion 
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takich gatunków, jak Allium hissaricum, Arum korolkovii, Berberis integerrima, Juno 

narbutii, Ostrowskia magnifica, Phlomoides kaufmanniana, Polygonatum sewerzowii czy 

Zygophyllum atriplicoides temperatura 4oC umożliwiła rozpoczęcie kiełkowania, 

a w niektórych wypadkach konieczne było wprowadzenie etapu skaryfikacji oraz 

zastosowanie wspomagania GA3. Dla 41 próbek reprezentujących gatunki, których 

nasiona wykazały tolerancję na warunki kriogeniczne, zostały przygotowane procedury 

do ich długoterminowego zabezpieczenia. Dla 26 próbek wciąż prowadzone są testy. Dla 

25 próbek z terenu Kirgistanu trwają prace stabilizujące ich wilgotność. Dzięki 

dodatkowemu wyposażeniu zakupionemu w ramach projektu „FlorIntegral” możliwe 

było rozpoczęcie prac dotyczących dokumentacji fotograficznej, w tym także 

mikroskopowej, nasion gatunków deponowanych w banku. Dokumentacja tego typu ma 

na celu wzbogacenie danych dotyczących konkretnej próbki nasion. Umożliwia ona 

przeprowadzenie pomiarów reprezentatywnej ilości nasion, a tym samym określenie 

zakresu zmienności w obrębie danej próby, co może być skorelowane z ich żywotnością. 

Dotychczas zgromadzono dokumentację fotograficzną dla 32 gatunków (32 próby). 

Dla optymalizacji metodyk kiełkowania nasion, takich gatunków jak Gentiana 

punctata, G. bavarica, Pinguicula alpina i Pulstatilla alpina pochodzących ze Szwajcarii, 

kluczowe okazało się zastosowanie GA3 w fotoperiodzie 16/8 (dzień/noc) przy 

temperaturze dobowej 25/15.  

Obecnie zasoby kriogenicznego banku nasion to 959 próbek reprezentujących 293 

taksony. Bank nasion często służy studentom i uczniom do wzbogacenia wiedzy z zakresu 

ochrony bioróżnorodności i stanowi miejsce realizacji zajęć uczelnianych i szkolnych. 

Wraz z zapleczem w postaci szklarni ekspozycyjnej jest wykorzystywany także do 

popularyzacji rodzimej flory.  

INDEX SEMINUM 

Osoba odpowiedzialna:  mgr inż. Konrad Woliński  

STRESZCZENIE 
Index Seminum w ubiegłorocznej edycji oferował nasiona 552 taksonów. Do końca ważności 
zestawienia wysłano 354 próbki w ramach 29 przesyłek formatu listowego. Pierwsze zamówienie 
zrealizowano 19 listopada 2021, ostatnie zaś 11 kwietnia 2022. Ogród otrzymał w ubiegłym roku 109 
ofert. Z tej puli dokonano zamówienia ze 96 zestawień na łączną sumę 1397 próbek. Do dziś otrzymano 
faktycznie 1185. 18 listopada opublikowano nową edycję Index Seminum drogą rozesłania pliku na 428 
zgromadzonych w ubiegłych latach adresów elektronicznych. Oferuje on nasiona 458 taksonów, z czego 
358 pochodzi z kolekcji ogrodowych. 
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W 2022 roku Index Seminum oferował nasiona 522 taksonów roślin. 381 pozycji z tej 

sumy pochodziło z kolekcji ogrodowych, zaś 113 zebranych było poza nimi. Bank nasion 

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

co w przypadku gatunków dzikich. W opisywanej edycji Index Seminum oferowano 

nasiona ze zbioru 2020 i 2021. Podyktowane zostało to chęcią poszerzenia liczby 

zebranych taksonów oraz zadowalającą liczebnością wielu próbek z oferty zeszłorocznej. 

Nasiona taksonów zebranych w 2021 roku stanowiły partię 188 próbek.  

Do 18 listopada, ostatniego dnia przed ogłoszeniem aktualnej edycji IS, wysłano 

354 próbki w ramach 29 przesyłek formatu listowego do państw członkowskich UE, co 

związane jest z niedawnymi regulacjami obrotem materiałem roślinnym w każdej postaci. 

Z tego też powodu nie można było zrealizować wysyłki trzech taksonów do Missouri 

Botanical Garden w Saint Louis, USA oraz dwudziestu taksonów do Narodowego Ogrodu 

Botanicznego w Teheranie. Z tej edycji Index Seminum skorzystały dwie osoby prywatne 

z Polski. W opisywanym okresie Ogród otrzymał 109 ofert wymiany nasion od innych 

instytucji. W 87 przypadkach były to zestawienia europejskie, w 12 polskie, 6 pochodziło 

z Azji (Tajwan, Korea Płd., Japonia, azjatycka część Rosji – Władywostok, Irkuck) oraz 

4 indeksy z Ameryki Północnej (Kanada, USA). Z tej puli dokonano 96 zamówień, na 

łączną sumę 1397 próbek. Tylko jeden indeks nie spotkał się z zainteresowaniem 

pracowników naszego Ogrodu. Do dziś otrzymaliśmy faktycznie 1185 próbek. Do 

momentu publikacji Index Seminum 2022/2023 nie otrzymano zamówionych 

materiałów z 13 instytucji na łączną sumę 132 próbek. 18 listopada opublikowano nową 

edycję Index Seminum. Index w postaci pliku pdf. rozesłano również na 428 

zgromadzonych w ubiegłych latach adresów elektronicznych. Oferuje on nasiona 458 

taksonów, z czego 358 pochodzi z kolekcji ogrodowych. 

 PROJEKTY BADAWCZE I KONSERWATORSKIE 

I.  Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

1. 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      
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    dr Iwona Dembicz 

dr Sebastian Świerszcz 

Okres realizacji:   2018–2021 (przedłużony do stycznia 2022) 

Budżet projektu:  1 059 507 PLN  

Projekt został zakończony w styczniu 2022 roku, lecz wciąż trwają prace związane 

zestawieniami wyników oraz opracowywaniem manuskryptów. Dotychczasowe wyniki 

opublikowano m.in. w artykule “Is it possible to understand a book missing a quarter of 

the letters? Unveiling the belowground species richness of grasslands. Agriculture” 

(doi.org/10.1016/j.agee.2021.107683). 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE 
Prowadzenie Kolekcji zasobów genowych żyta 
                W roku bieżącym materiał badawczy stanowiły populacje nasion żyta ozimego, 40 obiektów 

przesłanych z przechowalni długoterminowej KCRZG w celu reprodukcji i waloryzacji zgodnie 
z przyjętym standardowym zestawem cech morfologicznych i fenologicznych. Żywotność 
(zdolność kiełkowania) zreprodukowanych próbek jest wysoka i nie niższa niż 97%, co 
potwierdziły wykonane testy kiełkowania. Tegoroczne prace zostały przez koordynatora 
(Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB) uznane za wykonane w całości, 
a usługa badawczo-doświadczalna skierowana do zakończenia. 

  
Prowadzenie Kolekcji jabłoni i utrzymanie w kriobanku gatunków roślin sadowniczych 
 W roku sprawozdawczym przeprowadzono inwentaryzację w kilku miejscowościach 

w okolicach Skwierzyny m.in. Świętoszów, Trzebuń Mały, Osiecznica, Buczek i Babinek. 
W wyniku inwentaryzacji udało się rozpoznać kilka odmian: ‘Antonówka Zwykła’, ‘Piękna 
z Herrnhut’, ‘Grochówka’, ‘Bursztówka Szlachetna’, ‘Żeleźniak’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Malinowa 
Oberlandzka’, ‘Królowa Renet’ i ‘Reneta Gwiazdkowa’. W czasie tej ekspedycji pozyskano 26 
nowych odmian. Ponadto przeprowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne i prace 
pielęgnacyjne na poszczególnych kwaterach kolekcji. W drugiej połowie listopada uzupełniono 
brakujące drzewa w poszczególnych kwaterach (3 odmiany). W wyniku obserwacji oznaczono 
36 odmian, z których wiele okazało się duplikatami oraz zweryfikowano 4 odmiany. Tożsamość 
potwierdzono u 15 odmian. W deskryptorze UPOV według wybranych 24 cech owoców opisano 
31 odmian. Obecnie kolekcja liczy 534 obiekty w kolekcji stałej oraz 542 obiekty w kolekcji 
roboczej.  

 
Prowadzenie Kolekcji historycznych odmian róż 

W ramach projektu wieloletniego wprowadzono do szkółki kontenerowej 80 odmian róż 
historycznych. W sposób ciągły sprawdzano tożsamość odmian. Wykonano obserwacje 
dotyczące podatności róż historycznych na porażenie przez najczęściej spotykane choroby 
i szkodniki (oceniono 20 nowych taksonów w uprawie pojemnikowej). 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. W roku 
sprawozdawczym zwrócono szczególną uwagę na odmiany róż francuskich (Rosa gallica), 
które mają potencjał do wykorzystania na terenach miejskich. Nawiązano również współpracę 
ze wschodnioniemieckim ogrodem różanym w Forst.  
 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107683
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Prowadzenie Kolekcji zasobów genowych żyta 

Umowa nr: 6/DC 1.2 – PAN OB-CZRB/KCRZG/2022 

Podwykonawca: PAN OB 

Koordynator:   mgr inż. Konrad Woliński 

Wykonawcy: dr Wiesław Podyma (do 31.03) 

mgr Małgorzata Paśnik (do 30.07) 

mgr inż. Konrad Woliński (od 01.08) 

 mgr inż.  Maciej Niedzielski 

Małgorzata Zwierzyńska 

Okres realizacji: 01.01– 20.11.2022 

Budżet projektu:   kwota planowana: 83 400,00 PLN (z 23% vat) 

kwota wykonana: 83 313,46 PLN (z 23% vat) 

Cel pracy: 

Opisywana usługa badawcza realizowana była w ramach usługi badawczo-

doświadczalnej realizowanej z Obszaru 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin 

rolniczych, dotacji celowej MRiRW w 2021 roku jako kontynuacja Programu 

Wieloletniego MRiRW. Celem było prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta (Secale 

spp.) 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), 
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− regeneracja i rozmnażanie nasion obiektów kolekcyjnych, 

− przekazanie nasion obiektów pozyskanych, rozmnażanych i regenerowanych do 

długoterminowej przechowalni nasion do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów 

Genowych, IHAR-PIB, 

− udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi 

międzynarodowymi umowami, standardami i obowiązującymi procedurami 

w ramach obszaru (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców), 

− przygotowanie podsumowania stanu liczbowego dla każdej z kolekcji. 

Materiał: 

W roku bieżącym materiał badawczy stanowiły populacje nasion żyta ozimego, 40 

obiektów przesłanych z przechowalni długoterminowej KCRZG w celu reprodukcji 

i waloryzacji zgodnie z przyjętym standardowym zestawem cech morfologicznych 

i fenologicznych.  

Metody: 

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

w rozstawie 2,5 x 15 cm. Próbki nasion form ozimych wysiano 28 września 2021 roku. 

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

wegetacyjnym 2021/22 wykonane zostały obserwacje i pomiary następujących cech 

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

(skala 9 punktowa), data kwitnienia, data dojrzałości woskowej. Na podstawie tych dat 

wyznaczono długość faz fenologicznych długość okresu nalewania ziarniaków i długość 

okresu wegetacji. Średnia wysokość roślin (dla 20 roślin na poletku), długość kłosa (dla 

15 kłosów na poletku), średnią liczbę ziaren w kłosie oraz MTZ. Po zbiorze i wstępnym 

oczyszczeniu oznaczono zdolność kiełkowania obiektów. Do czasu wysyłki do 

przechowalni IHAR próbki przechowywano w komorze w temperaturze 18oC 

i wilgotności względnej 25% 

Wyniki: 

Spośród 40 reprodukowanych populacji żyta ozimego kiełkowanie uzyskano dla 38 

obiektów. W związku z zakończeniem tematu wszystkie dostępne próbki przekazano na 

początku grudnia do przechowalni długoterminowej IHAR-PIB wraz z danymi 

waloryzacyjnymi. Żywotność (zdolność kiełkowania) zreprodukowanych próbek jest 

wysoka i nie niższa niż 97%, co potwierdziły wykonane testy kiełkowania. 
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21 listopada tegoroczne prace zostały przez koordynatora (Krajowe Centrum 

Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB), uznane za wykonane w całości, a usługa 

badawczo-doświadczalna skierowana do zakończenia. 

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

Umowa nr:                           6/1.2/2022 zadanie celowe MRiRW zad. 1.2 

Podwykonawca:                 PAN OB 

Koordynator:          mgr inż. Konrad Woliński 

Wykonawcy:                       mgr inż. Anna Zaremba 

        mgr inż. Konrad Woliński  

        mgr inż. Maciej Niedzielski  

        Ryszard Rawski 

Okres realizacji:                 01.01– 31.10.2022 

Budżet projektu:                kwota planowana: 166 200,00 PLN (z 23% vat)  

        kwota wykonana: 164 573,23 PLN (z 23% vat) 

KOLEKCJA HISTORYCZNYCH ODMIAN JABŁONI 

Ochrona zasobów genowych historycznych odmian jabłoni prowadzona jest od 1987 

roku. Obecnie kolekcja stała zajmuje 3 kwatery o łącznej powierzchni 1,13 ha oraz liczy 

534 obiekty zazwyczaj w dwóch egzemplarzach. Ze względu na coraz większą liczbę 

obiektów zgromadzonych w kolekcji zaszła potrzeba zastosowania podkładek karłowych 

M9, by móc zagęścić nasadzenia i skuteczniej weryfikować odmiany (wcześniejszy okres 

wchodzenia drzew w owocowanie). Jedna z najstarszych kwater prowadzona jest 

w formie dawnego sadu przydomowego, czyli drzewa rosną na silnie rosnących 

podkładkach i posadzone są w dużych rozstawach. Obiekty z drugiej najstarszej kwatery 

już zostały przeniesione na nowe podkładki i nowy teren (z podporami betonowymi).   

Oprócz licznej kolekcji stałej PAN OB posiada kolekcję roboczą składającą się 

z dwóch szkółek o łącznej liczbie obiektów 542. 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 
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z deskryptora UPOV oraz oznacza się na podstawie dostępnej literatury. Owoce każdej 

owocującej odmiany posiadają dokumentację fotograficzną.  

W celu popularyzacji historycznych odmian jabłoni zorganizowano warsztaty 

z rozmnażania drzew owocowych, na początku maja Dzień Kwitnącej Jabłoni, warsztaty 

z okulizacji oraz spacer po kolekcji, w czasie którego zaprezentowano wcześnie 

dojrzewające odmiany jabłek, oraz Dzień Jabłoni, podczas którego przedstawiono około 

70 odmian jabłoni wraz z możliwością konsumpcji, zorganizowano konkurs na 

rozpoznawanie odmian oraz odbył się spacer po kolekcji historycznych odmian. 

Na przełomie sierpnia i września odbyła się wyprawa terenowa do Skwierzyny 

w Lubuskiem, skąd po eksploracji kilku miejscowości udano się w kierunku Szczecina. 

W okolicach Skwierzyny przeprowadzono inwentaryzację m.in. w Świętoszowie, 

Trzebuniu Małym, Osiecznicy, Buczku i Babinku. W wyniku inwentaryzacji udało się 

rozpoznać odmiany: ‘Antonówka Zwykła’, ‘Piękna z Herrnhut’, ‘Grochówka’, ‘Bursztówka 

Szlachetna’, ‘Żeleźniak’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Malinowa Oberlandzka’, ‘Królowa Renet’ 

i ‘Reneta Gwiazdkowa’. W czasie ekspedycji pozyskano 26 nowych odmian. 

W roku 2022 prowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne i prace pielęgnacyjne 

na poszczególnych kwaterach kolekcji. W drugiej połowie listopada uzupełniono 

brakujące drzewa w poszczególnych kwaterach (3 odmiany). W wyniku obserwacji 

oznaczono 36 odmian, z których wiele okazało się duplikatami oraz zweryfikowano 

4 odmiany. Tożsamość potwierdzono u 15 odmian. W deskryptorze UPOV według 

wybranych 24 cech owoców opisano 31 odmian. Obecnie kolekcja liczy 534 obiekty 

w kolekcji stałej oraz 542 obiekty w kolekcji roboczej. 

KOLEKCJA KRIOGENICZNA HISTORYCZNYCH ODMIAN JABŁONI 

Kriogeniczna kolekcja jabłoni odmian historycznych osiągnęła w 2022 roku liczbę 289 

kultywarów. Dodano do niej 14 odmian pobranych w kolekcji Ogrodu Botanicznego. 

Zbioru dokonano 11 stycznia, w okresie najkorzystniejszym dla zachowania tkanek 

w stanie uśpienia.  

 

lp. nazwa odmiany 

1 Rożnovskie Citronove 

2 Szampańska 

3 Rulikowszky Kazmer 

4 Skirianka 
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5 Suislepskie 

6 Suislepskie Czerwone 

7 Tiroler Splitzlederer 

8 Wajland 

9 Weidners Goldrenette 

10 Mohringer Rosenapfel 

11 Owcze Nosy 

12 Książe Albrecht Pruski 

13 Cesarz Wilhelm 

14 Kosztela 

Lista odmian pobranych i zamrożonych w 2022 roku 

  

Pomimo zadowalających warunków termicznych poprzedzających moment zbioru, 

zdecydowano się wzorem lat poprzednich na przeprowadzenie indukcji tolerancji na 

zamrażanie, hartując pąki przez okres trzech tygodni w -4oC. Kolejny etap – suszenie, dla 

najszybciej tracących wilgoć odmian zakończono 8 lutego. Cały proces odwadniania 

potrwał do 14 lutego. Pąki mrożono w tym okresie sukcesywnie. 

Ocena żywotności rozpoczęła się 18 lipca rozmrażaniem pąków. W tydzień później 

przystąpiono do okulizacji, która przeprowadzono tą samą metodą co w latach ubiegłych 

(okulizacja na przystawkę podkładek wegetatywnych M26). Do końca sezonu 

wegetacyjnego nie zaobserwowano regeneracji pąków na podkładkach. Jest ona 

spodziewana wiosną 2023 roku. Przez cały okres wegetacyjny obserwowano regenerację 

pąków 15 odmian pozyskanych z kolekcji Ogrodu Botanicznego w 2021 roku. Uzyskano 

regenerację dla 13 odmian oraz dla ponad 52% za założonych na podkładce pąków/ 

Stanowi to wynik wyróżniający się na tle średniej wieloletniej. 

W czasie Dnia Jabłoni nieodpłatnie przekazano 30 jednorocznych doniczkowanych 

drzewek jabłoni pochodzących z oceny zbioru 2021 oraz zasobów kolekcji polowej 

jabłoni. W ramach tego wydarzenia opiekun kolekcji przybliżył metodykę i ideę ochrony 

historycznych odmian jabłoni przy użyciu par ciekłego azotu.  

7 grudnia na spotkaniu zdawczo-odbiorczym prace wykonane w 2022 roku 

zostały uznane przez koordynatora zadania (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) za 

wykonane w całości, a temat badawczo-doświadczalny przeznaczony do kontunuowania 

bez zastrzeżeń w roku następnym. 

„Prowadzenie Kolekcji historycznych odmian róż”  
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Umowa nr:    5/1.2/2022 zadanie celowe MRiRW – zad. 1.2  

Podwykonawca: PAN OB 

Koordynator:  mgr inż. Konrad Woliński 

Wykonawcy:    mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz 

mgr Michał Krawiec 

Okres realizacji: 01.01–31.10.2022 

Budżet projektu:       kwota planowana: 34 500,00 PLN (z 23% vat) 

kwota wykonana: 34 471,39 PLN (z 23% vat) 

 

1. Prace agrotechniczne – w okresie sprawozdawczym przeprowadzano stałe 

standardowe zabiegi pielęgnacyjne w kolekcji historycznych odmian róż i w szkółce 

pojemnikowej. Wykonano najważniejsze prace: ręczne usuwanie chwastów; usuwanie 

podkładek u krzewów; podwiązywanie pędów róż pnących; podpieranie krzewów 

parkowych i rabatowych; cięcie zgodnie z przynależnością do grupy oraz cięcie sanitarne 

martwych i chorych pędów; okrywanie krzewów kopczykami z ziemi i kory; osłanianie 

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

okrywanie roślin, przesadzanie i sadzenie krzewów róż. 

2.    Róże historyczne w Ogrodzie rosną w kilku miejscach. Stan liczbowy kolekcji uległ 

zwiększeniu o 80 odmian, większość nowych, a część zastąpi stare krzewy. Według stanu 

na 31 października 2022 zgromadzono 278 taksonów. 

3. Konferencje i wyjazdy szkoleniowe: nawiązano kontakt z ogrodem 

wschodnioniemieckim w Forst – Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) 

i uczestniczono w polsko-niemieckich warsztatach: Wegebau in historischen 

Parkanalagen (Budowa dróg parkowych w historycznych założeniach ogrodowych). 

4. Wykonano obserwacje 80 taksonów rosnących w pojemnikach oraz 208 odmian 

rosnących w gruncie. W sposób ciągły sprawdzano tożsamość odmian. Wykonano 

obserwacje dotyczące podatności róż historycznych na porażenie przez najczęściej 

spotykane choroby i szkodniki (oceniono 20 nowych taksonów w uprawie 

pojemnikowej). 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 
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5.   Opracowano wyniki i przygotowano sprawozdanie roczne. 

6. 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  

Okres realizacji:    01.01.2018 – 31.12.2021  

(procedura zamykania projektu – rok 2022)   

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

 kwota dotacji 6 421 715,49 zł  

Instytucja finansująca:   Unia Europejska – Fundusz Spójności (koordynator 

      krajowy: Centrum Koordynacji Projektów  

      Środowiskowych)  

W 2022 nie ponoszono kosztów projektu, gdyż komplet zadań został sfinalizowany do 

końca 2021 roku. Wydatki kwalifikowane rzeczywiście poniesione w czasie realizacji 

projektu przekroczyły 99% zakładanego budżetu. 

Celem projektu było objęcie działaniami konserwatorskimi wybranych 31 

gatunków flory Polski występujących na 71 stanowiskach naturalnych w 13 

województwach. Spośród nich 28 gatunków zaliczanych jest do gatunków o wysokim 

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

chronionych w UE Dyrektywą Siedliskową. Dwa pierwsze zadania projektu obejmowały 

kompleksową ochronę ex situ wymienionych 31 gatunków przez długoterminowe 

zabezpieczenie ich różnorodności gatunkowej i genetycznej w banku nasion i w banku 

DNA. Działania te obejmowały także pełną charakterystykę botaniczną i ekologiczną 

wszystkich 71 populacji i stanowisk zbioru nasion i materiału genetycznego, tj. liści 

z populacji roślin jako źródła genomowego DNA. Trzecie zadanie tego projektu było 

nowością w działaniach konserwatorskich nad ochroną różnorodności flory, gdyż 

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

materiałów pochodzących ze zbiorów dla banku nasion flory polskiej. 

Koordynatorem projektu i jego głównym wykonawcą (tzw. beneficjentem 

wiodącym) był PAN OB, a partnerem – współwykonawcą (tzw. podmiotem 

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

Ponadto część zadań projektu wykonywały ogrody botaniczne Uniwersytetu 

A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie na 

podstawie zawartych umów jako zleceniobiorcy wybrani na podstawie postępowań 

przetargowych. 

W styczniu 2022 roku złożono do Instytucji Wdrażającej (CKPŚ) wniosek końcowy 

o płatność, który następnie był dwukrotnie (w maju i w listopadzie) poprawiany 

i uzupełniany. Na przełomie maja i czerwca projekt został poddany kompleksowej 

kontroli ze strony instytucji wdrażającej. Kontrolą objęto całość dokumentacji, w tym 

finansową, jak i całość fizycznego dorobku projektu w pełnym zakresie wszystkich pięciu 

zadań. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  Do końca 2022 roku trwało 

analizowanie przez instytucję wdrażającą dokumentacji załączonej do wniosku 

końcowego. 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  

Zestawienie projektów finansowanych lub dofinansowanych: ze środków Narodowego 

Centrum Nauki; ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; przez inne 

organizacje krajowe (w tym MEiN, NAWA); przez podmioty/instytucje zagraniczne. 

Tytuł Kierownik Okres 
realizacji 

Przyznane środki Instytucja 

projektu projektu (rok) od-do 
 

finansująca 
1.NCN OPUS 13 (projekt 

badawczy) „Jaka jest 

prawdziwa różnorodność 

środkowoeuropejskich 

traworośli? – analiza 

podziemnych elementów 

zbiorowisk roślinnych 

metodą metabarkodingu 

wielu loci” 

prof. dr hab. 

Arkadiusz 

Nowak 

2018 – 2021 

(przedłużony 

do: styczeń 

2022) 

1 059 507 PLN Narodowe 

Centrum Nauki 
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2. ZADANIA REALIZOWANE 
W RAMACH DOTACJI 
CELOWEJ MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI. Obszar 1. Ochrona 
roślinnych zasobów 
genowych roślin 
ogrodniczych. Zadanie 1.2 
„Zachowanie ex situ zasobów 
genowych ogrodniczych 
roślin użytkowych”   

 
- „Prowadzenie kolekcji 
zasobów genowych żyta” 
 
 
 
 

 
- „Prowadzenie kolekcji 
jabłoni i utrzymanie w 
kriobanku gatunków roślin 
sadowniczych” 
 
 
 
 
 
- „Prowadzenie kolekcji 
historycznych odmian róż” 
 

mgr inż. 
Konrad 
Woliński 
(koordyna-
tor)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
01.01.2022 – 

20.11.2022 

 
 
 
 

 
 
01.01.2022 – 
31.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2022 – 
31.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet:  
kwota planowana: 

83 400,00 PLN  
(z 23% vat) 

kwota wykonana: 

83 313,46 PLN  
(z 23% vat) 

  

  

Budżet: 

kwota planowana: 

166 200,00 PLN  
(z 23% vat) 

kwota wykonana: 

164 573,23 PLN  
(z 23% vat) 

  

 

Budżet: 

kwota planowana: 

34 500,00 PLN  
(z 23% vat) 

kwota wykonana: 

34 471,29 PLN  
(z 23% vat) 

Ministerstwo 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

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

dr Leszek 
Trząski  

01.01.2018 – 
31.12.2021 
(w roku 2022 
procedura 
zamykania 
projektu) 

całkowita wartość 

projektu 7 554 

959,43 całkowita 

kwota dotacji: 6 

421 715,49 

Unia Europejska 
Fundusz 
Spójności 
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA  

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Katarzyna Misiak  

Wykonawcy:    

Koordynator: mgr inż. Katarzyna Misiak   

Prowadzący: mgr Anna Pińkowska, mgr Dorota Górowska, mgr inż. Katarzyna Misiak, 

mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz, mgr Michał Krawiec, Ewa Napiórkowska, 

Wiktoria Wieliczko, Krzysztof Szkopek, Jarosław Deluga. 

PAN OB w ramach działalności edukacyjnej realizuje obowiązek wynikający z art. 

69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  oraz popularyzuje 

wiedzę botaniczną i ogrodniczą. 

Kwestie szczególnie uwzględniane w prowadzonej edukacji przyrodniczej to: 

• przybliżanie i uświadamianie, na czym polega naukowe podejście do świata roślin, 

jakie są kierunki badań, jakie zawody są powiązane z całym procesem badawczym, 

jakie są potrzebne zdolności, umiejętności i cechy; 

• wskazanie, jak wielu różnych specjalistów potrzeba, żeby skutecznie zachować 

różnorodność biologiczną. Wskazuje się na: szacunek do pracy badaczy, szacunek 

do pracy osób wdrażających wyniki lub wspomagających proces badawczy, 

kształcenie umiejętności współpracy, uczenie się od siebie nawzajem, 

zaangażowanie w ochronę przyrody przez codzienne zachowania, kształtowanie 

poczucia estetyki uwzględniającego wszystkie składniki różnorodności 

biologicznej. 

 

STRESZCZENIE 
W roku 2022 zrealizowano zajęcia w różnej formie dla 9719 osób. Przyjęto 342 rezerwacje, które zostały 
odwołane w 29 przypadkach. Grupy, dla których zrealizowano zajęcia, liczyły od 6 do 87 osób. Duże 
grupy dzielone były na mniejsze liczące 20-25 osób, w wyjątkowych przypadkach do 30. Uwzględniając 
te podziały, zrealizowano 104 spacery edukacyjne (w tym oprowadzania po kolekcji i spacery 
tematyczne) oraz 358 warsztatów edukacyjnych o różnej tematyce. Wszystkie tematy opracowane były 
w wersjach dla różnych grup wiekowych. Uczestnicy mogą wybrać jeden temat zajęć, połączyć dwa lub 
skorzystać z opcji tematu na życzenie, czyli zajęć opracowanych indywidualnie dla danego odbiorcy. 
W terminach, gdy nie było możliwe przeprowadzenie zajęć z powodu zbyt dużej liczby 
zainteresowanych, niektóre grupy skorzystały z udostępnionych materiałów w postaci kart pracy lub 
instrukcji dla opiekuna. Wygospodarowano i wstępnie urządzono teren, na którym docelowo 
realizowane będą zajęcia dla najmłodszych dzieci w formie samodzielnego odkrywania tajemnic 
przyrody „Dziecięcą Stację Badawczą”. W 2022 roku w stacji odbywały się zajęcia pt. „Świadomy 
ogrodnik” i „Właściwości liści” oraz warsztaty dla osób z dysfunkcjami. W 2022 roku stacja została 
wyposażone w przenośne kompostowniki, szachownicę służącą m.in. do oceny rozmiarów liści oraz 
podpory dla roślin służące także do wykonywania mat z pędów i liści. Miejsce jest otwarte także dla osób 
zwiedzających Ogród indywidualnie. 
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W roku 2022 zrealizowano zajęcia w różnej formie dla 9719 osób. 
Grupy wiekowe Liczba osób w tym: 

Dorośli 1374 
Seniorzy uprawnieni do ulgi: 813 

Studenci: 60 

Przedszkole 2109   

Szkoła podstawowa 5327 Grupy mieszane wiekowo: 1904 

Szkoła średnia 909   

Łącznie 9719   

 

Przyjęto 342 rezerwacje odwołane w 29 przypadkach; w tym 7 grup nie pojawiło się 

w ustalonym terminie bez podania przyczyny, 6 grup odwołało zajęcia z powodu pogody, 

a 16 ze względów organizacyjnych oraz zdarzeń losowych i chorób. 

 

 

Grupy, dla których zrealizowano zajęcia, liczyły od 6 do 87 osób. Duże grupy dzielone są 

zawsze na mniejsze liczące 20-25 osób, w wyjątkowych przypadkach do 30. 

Uwzględniając te podziały, zrealizowano 104 spacery edukacyjne (w tym oprowadzania 

po kolekcji i spacery tematyczne) oraz 358 warsztatów edukacyjnych. 

Wszystkie proponowane tematy opracowane były w wersjach dla różnych grup 

wiekowych. Uczestnicy mogą wybrać jeden temat zajęć, połączyć dwa lub skorzystać 

z opcji tematu na życzenie, czyli zajęć opracowanych indywidualnie dla danego odbiorcy. 

W roku 2022 jako podstawowe najczęściej wybierano tematy: 

Świadomy ogrodnik 66 

Fazy życia 47 

Akademia Zmysłów  44 

Jeżeli zmieni się klimat 35 

Mądrzy ludzie żyją w brudzie?  30 

Właściwości liści 29 

Wśród tematów wybieranych przez mniej niż 25 grup i zajęć na życzenie zrealizowano 

m.in. następujące: 
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• Anatomia i fizjologia roślin, modyfikacje organów, przystosowania 

• Botanika – mszaki, paprotniki, rośliny wyższe 

• Botanika – rozpoznawanie roślin 

• Doświadczenie wielozmysłowe 

• Gdzie cytryna dojrzewa 

• Iglaste świątecznie 

• Łowcy roślin 

• Mam tyle lat, ile płatków ten kwiat 

• Mszaki i paprotniki 

• Ogród botaniczny jako miejsce ochrony ex situ 

• Ogród botaniczny, czyli właściwie co? 

• Przyroda – zoologia: ptaki, zapylacze, szkodniki 

• Rodzaje drzew 

• Skorelowanie grup roślin z siedliskiem 

• Warsztaty florystyczne  

W terminach, gdy nie było możliwe przeprowadzenie zajęć przez edukatora z powodu 

zbyt dużej liczby zainteresowanych, niektóre grupy skorzystały z udostępnionych bez 

dodatkowej opłaty materiałów w postaci kart pracy lub instrukcji dla opiekuna. 

Udostępniono materiały do tematów: 

• Łowcy roślin 

• Matematyka dla botanika 

• Mszaki i paprotniki 

• W poszukiwaniu wiosny 

Specjalną uwagę poświęcono warsztatom metodycznym dla nauczycieli przedszkolnych 

pod hasłem „Ogródki ze Smakiem”. Były one nagrodą w objętym patronatem PAN Ogrodu 

Botanicznego konkursie pod taką samą nazwą organizowanym przez Electrolux. 

Materiały edukacyjne dotyczące zakładania ogródków przedszkolnych oraz kalendarza 

prac ogrodniczych przygotowane w Ogrodzie są dostępne na stronie 

www.electrolux.pl/local/ogrodki-ze-smakiem/ 

Współpraca przy konkursie firmy Electrolux wiązała się w sposób szczególny 

z przygotowaniem „Dziecięcej Stacji Badawczej”. Pod takim hasłem w Ogrodzie 

wygospodarowano i wstępnie urządzono teren, na którym docelowo realizowane będą 
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zajęcia dla najmłodszych dzieci w formie samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody. 

W roku 2022 odbywały się tam zajęcia „Świadomy ogrodnik” i „Właściwości liści” oraz 

warsztaty dla osób z dysfunkcjami. Miejsce jest otwarte także dla osób zwiedzających 

Ogród indywidualnie i do końca 2022 roku zostało wyposażone w przenośne 

kompostowniki, szachownicę służącą m.in. do oceny rozmiarów liści oraz podpory dla 

roślin służące także do wykonywania mat z pędów i liści. Jesienią pojawiły się pierwsze 

sygnały, że niektóre dzieci biorące udział w wiosennych zajęciach, wróciły z rodzicami, 

żeby sprawdzić, co wyrosło z posadzonych przez nie roślin. 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ  

Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Szymańczyk 

W okresie sprawozdawczym odbyły się poniższe wydarzenia promujące naukę:  

• 29.01 – warsztaty „Zioła na parapecie” 

• 06.02 – spacer po kolekcji iglaków w Arboretum  

• 05.03 – warsztaty „Szczepienie starych odmian jabłoni” – wykład i pokaz 

• 08.03 – „Panny młode Linneusza – kobiecość roślin” – spacer tematyczny 

• 12.03 – warsztaty teoretyczne i praktyczne przycinania róż 

• 02.04 – 01.05 Miesiąc Japoński – w ramach zadania odbyło się szereg wydarzeń 

upowszechniających wiedzę o Kraju Kwitnącej Wiśni m.in. takie jak: od 9 kwietnia 

plenerowa wystawa fotograficzna „Sakura w Japonii”; od 10 kwietnia wystawa 

prac Agnieszki Gewartowskiej „Czarodziejski Ogród”; 30 kwietnia – hanami; 30 

kwietnia spektakl z elementami tańca buto „Tańcząc ku korzeniom”; kiermasz 

połączony z warsztatami prezentujący sztukę i rękodzieło Japonii, publikacje, 

jedzenie, konkurs fotograficzny „Sakura w Ogrodzie” 

• 09.04 – warsztaty „Wiosenne cięcie i sadzenie róż” 

• 09.04 – wiosenne przyrodnicze warsztaty fotograficzne  

• 23.04 – „Wiśnie japońskie” – spacer tematyczny pośród kwitnących wiśni 

• 23.04 – „W magnoliowym gaju” – zwiedzanie kolekcji magnolii  

STRESZCZENIE 
Działalność Upowszechniania Nauki odbywała się poprzez realizację projektu złożonego w październiku 
2021 roku pn. „Różnorodność świata roślin inspiruje 2022”. Wykonano wszystkie zaplanowane 
działania, a także wiele dodatkowych, nie ujętych w projekcie, jak np. obchody 70-lecia Polskiej 
Akademii Nauk, udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, plenerowa wystawa fotografii „Zapraszamy 
na spacer prowansalski”, wystawa kaktusów w oranżerii czy konkurs na największą dynię. 

  
  
  
Działalność Upowszechniania Nauki w 2022 roku 
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• 30.04 – spacer z przewodnikiem wśród Kolekcji flory Polski 

• 01.05 – spotkanie autorskie z artystką Agnieszką Gewartowską tworzącą obrazy 

inspirowane naturą 

• 07.05 – „Dzień kwitnącej jabłoni” – spacer, wykłady połączone ze spotkaniem 

z pszczelarzem i warsztatami przy ulu 

• 20.05 – Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking po Ogrodzie, edycja nocna 

• 21.05 – „Japońskie endemity i relikty” – spacer tematyczny 

• 22.05–26.06 – XXVI Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne – 

Muzyka w Kwiatach” (w festiwalu wzięło udział 15 pianistów, w tym 10 w ramach 

Estrady Młodych).  

• 28.05 – spacer po kolekcji flory Polski 

• 29.05 – „Gatunki i odmiany azalii i różaneczników” – spacer tematyczny 

• 10.06 – obchody 70-lecia Polskiej Akademii Nauk (otwarcie alei PAN, otwarcie 

plenerowej wystawy historycznej o PAN, koncert fortepianowy, spotkanie 

z autorami książki „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach 

nauki”) 

• 11.06–31.12 prezentacja plenerowej wystawy historycznej o PAN 

• 11-12.06 – wystawa kaktusów zorganizowana we współpracy z Polskim 

Towarzystwem Miłośników Kaktusów o/Warszawa 

• 12-26.06 – wystawa historyczna o willi Janówek i młodzieńczych latach Wojciecha 

Fangora zorganizowana we współpracy z galerią Kolonia Artystyczna 

• 21-26.06 – festiwal ‘Rosalia’, w ramach którego odbył się m.in. 21 i 23.06 spacery 

po kolekcji róż dla osób starszych „O różach bez pośpiechu”; 22.06 „Zdrowe róże. 

Certyfikat ADR – fakty i mity”; 24.06 „Rodzinne róże – warsztaty dla dzieci 

(zorganizowane, ale nie odbyły się z powodu braku uczestników); 24 i 26.06 

„Tajemniczy ogród. Pole Testowe Nowych Odmian Róż” – spacer; 25 i 26.06 

„Różany zawrót głowy” – spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian 

Uprawnych Róż; 25.06 „Róże pod lupą” – profesjonalna ocena nowych odmian róż; 

25.06 „Królową trzeba rozpieszczać” – warsztaty z pielęgnacji i ochrony róż 

w okresie letnim 

• 09.07 – „Mrozoodporne bambusy uprawiane w ogrodzie” – spacer tematyczny 

• 16.07 – „Jadalne kwiaty” – spacer z przewodnikiem połączony z degustacją 



   
 

74 

 
 

• 17.07 – „Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca” – spacer 

z przewodnikiem wśród drzew pochodzących z Ameryki Płn. połączony 

z konkursem, w którymi nagrodami były rośliny z PAN OB  

• 23.07 – warsztaty połączone z degustacją miodów „Ogród przyjazny zapylaczom” 

• od 30.07 prezentacja wystawy zorganizowanej wespół z firmą L’Occitane nt. roślin 

wykorzystywanych w produkcji naturalnych kosmetyków 

• 07.08– koncert gongów w wykonaniu terapeutki i artystki Katarzyny 

• 13.08 – „Spacer w cieniu jabłoni” – prezentacja najwcześniej owocujących odmian 

(spacer), połączona z pokazem okulizacji 

• 20.08 – „Trawy ozdobne” – spacer z przewodnikiem 

• 27.08 – konkurs The Warsaw Rose Trials – międzynarodowa ocena róż  

• 28.08 – „Ziołowy zakątek” – spacer z opiekunem Kolekcji roślin leczniczych 

i przyprawowych  

• 10.09 – warsztaty z oceny róż „Czy istnieje róża idealna?” 

• 10.09 – „Kolorowy świat hortensji” – spacer z przewodnikiem  

• 10-11.09, 17-18.09 – „Połączeni dziedzictwem – sto lat Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego” spotkania w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

• 10-11.09 – festiwal „Jesienne Kwiaty” (w ramach festiwalu odbyły się m.in. 

wycieczki busem po Ogrodzie „Zielony Express”; warsztaty i spotkania tematyczne 

w terenie i oranżerii) 

• 17.09 – Dzień Jabłoni – wykłady i wystawa owoców połączona z degustacją oraz 

spacer po kolekcji  

• 24.09 – „Chryzantema – symbol słońca i cesarza” – spacer z przewodnikiem 

• 25.09 – „Wrzosy pączkowe i inne wrzosowate” – spacer z przewodnikiem  

• 01.10 – „Warzywa kapustne i korzeniowe” – spacer połączony z degustacją 

• 15.10 – Dzień Dyni – wykłady i spacer, warsztaty z dekorowania dyń „Jesienne 

szaleństwo” połączony z rozstrzygnięciem konkursu na największą dynię  

• 22.10– spotkanie z autorami i promocja książki „Szczepan A. Pieniążek” wydanej 

przez PAN 

• 23.10– wykłady i wystawa nt. profilaktyki chorób nowotworowych „Klimatyczne 

rozmowy o zdrowiu” zorganizowane wespół z Fundacją Kochasz – Dopilnuj 

• 13.11 – „Lato w szklarni” – spacer z przewodnikiem  
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• od 08.12 – wystawa kolekcjonerska byłego pracownika Ogrodu Botanicznego 

Wiesława Gawrysia „Czekoladowe smaki” 

• 18.12 – „Ogrzej się w szklarni” – spacer z przewodnikiem po oranżerii 

• od 19.12 – plenerowa wystawa fotografii „Tadżycki tygiel” towarzysząca wydaniu 

książki o tym samym tytule 

Wydarzenia były promowane na stronie internetowej Ogrodu www.ogrod-powsin.pl, 

Instagramie, Google Moja Firma oraz profilu na Facebooku. W 2022 roku odnotowano 176 

tys. wizyt na stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl. Odsłon strony było 604 tys. (56 

tys. użytkowników), najwięcej w okresie maj-czerwiec. Natomiast na portalu 

społecznościowym Facebook odnotowaliśmy dalszy wzrost – rok 2022 rozpoczynaliśmy 

39 922 polubieniami strony, a na koniec roku było ich ponad 42 tys. Obserwujących profil 

mamy 49 267 (w 2021 – 45 742). To po tym względem pierwsze miejsce wśród ogrodów 

botanicznych Polski. Na drugiej pozycji jest ogród botaniczny Uniwersytetu 

Warszawskiego z liczbą 32 700 polubień. Stronę Ogrodu lubi 83,10% kobiet i 16,90% 

mężczyzn, najwięcej w przedziale wiekowym 35-44 lata i te dane nie zmieniły się od 

dwóch lat. Za granicę docieramy zasięgiem do Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Belgii, 

Holandii i na Ukrainę. W 2022 roku na stronie facebookowej Ogrodu pojawiło się nieco 

ponad 600 postów zawierających treści edukacyjne i informacyjne. Profil na Instagramie 

obserwuje 4601 (wzrost od 2021 o 598 internautów). Na 31 grudnia było 979 postów 

(w 2022 ukazały się 123 wpisy).  

Na blogu „Florofil” www.ogrod-powsin.pl/blog raz w tygodniu na przestrzeni 

całego roku ukazywały się wpisy o ciekawostkach roślinnych, naukowych i edukacyjnych 

związanych z ogrodnictwem i botaniką oraz informacje o ważnych wydarzeniach 

mających miejsce w Ogrodzie lub z nim związanych. W sumie w 2022 r. opublikowane 

zostały 22 artykuły opatrzone fotografiami. Po wybuchu wojny na Ukrainie opracowano 

i uruchomiono stronę internetową w wersji ukraińskiej.   

Otwarcie Ogrodu  

Ogród był otwarty przez cały rok z wyłączeniem 10 czerwca, 1 listopada, 24 grudnia i 31 

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

Dyrektora nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. 
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Ogród odwiedziło 118 tys. 802 osób na podstawie jednorazowych biletów wstępu (w tym 

dzieci do lat 5 (4880 osób) i seniorzy powyżej 75 roku życia (3130 osób), którzy wstęp do 

ogrodu mają bezpłatny). 

Sprzedano 1120 karnetów w tym: rocznych normalnych 278, rocznych ulgowych 113, 

rocznych rodzinnych 132, rocznych dla pracowników Polskiej Akadmii Nauk 2 oraz 

sezonowych normalnych 336, sezonowych ulgowych 116, sezonowych rodzinnych 58 

i 85 karnetów seniora – bezterminowe, dla osób, które ukończyły 75 rok życia. Nie są 

ewidencjonowane osoby, które odwiedzają Ogród na zaproszenie, np. na koncert czy 

wernisaż. 

W 2022 roku dla odwiedzających kontynuowana była akcja „Środa dla Seniora”. 

W ramach projektu w każdą pierwszą środę miesiąca bezpłatny wstęp do Ogrodu mieli 

emeryci i renciści po okazaniu dokumentów uprawniających do skorzystania z oferty. 

W ramach akcji Ogród odwiedziło 496 osób.  

Została rozbudowana oferta komercyjna dla firm i osób prywatnych chcących 

wynająć teren Ogrodu do własnych celów marketingowych, organizacji prywatnego 

spotkania, pikniku, ceremonii ślubnej. Wykonano 560 indywidualnych oraz 37 

komercyjnych sesji zdjęciowych i nagrań wideo. Odbyła się 1 ceremonia ślubna. 

We współpracy z firmą Marcin Stachowiak ad+ zorganizowane zostały cztery 

wydarzenia o charakterze sportowym pod nazwą „Botaniczna Piątka”. Łącznie we 

wszystkich spotkaniach udział wzięły 1334 osoby w tym: 1234 osoby dorosłe i 100 dzieci.  

We współpracy z firmą Wonderful Lighting Sp. z o.o. 28 października została 

otwarta wystawa multimedialna Ogród Świateł zatytułowana „Królewna Śnieżka”, która 

była czynna codziennie poza 24 i 31 grudnia od godz. 16 do 20 w dni powszednie i od 16 

do 21 w dni weekendowe i świąteczne. W tym okresie wystawę zwiedziło 109 190 osób.   

[Podsumowanie: 109 190+1334+118 802+496+9719=239 541 osób + osoby, które zakupiły 

karnety z założeniem, że:   

278 karnetów rocznych normalnych 100 zł 6*17 zł (cena biletu jednoraz.) = 278*6=1668  

115 karnetów rocznych ulgowych 80 zł 7*13 zł (cena biletu jednoraz.) = 115*7=805  

132 karnety rodzinne 195 zł 5*45 zł (cena biletu jednoraz.) * 4 osoby =132*5*4=2640  

336 sezonowych normalnych 65 zł 4*17 zł =336*4=1334  

116 sezonowych ulgowych 55 zł 5*13 zł =116*5=580  

58 rodzinnych sezonowych 150 zł 4*45 zł * 4 osoby=58*4*4=928  
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85 karnetów seniora bezterminowych  

Podsumowanie wejść do Ogrodu na podstawie karnetów (na podstaw. powyższych 

szacunków): 8040  

Podsumowanie: 239 541 + 8040 = 247 581] 

W roku sprawozdawczym Ogród odwiedziło łącznie 247 581 osób 

Inna działalność mająca na celu popularyzację placówki (współpraca z mediami) 

Organizowane w Ogrodzie wydarzenia zarówno promujące naukę i edukację, jak 

i o charakterze kulturalnym, jak koncerty i wystawy, promowane były w takich mediach, 

jak: TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, portal „Mój Wilanów”, magazyn 

„Passa”, „Przegląd Piaseczyński”, portal „Halo Ursynów”, TVP1 „Wiadomości”, „Informator 

Konstanciński”, „Co w Wilanowie”, media społecznościowe Urzędu Dzielnicy Ursynów, 

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, Polsat „Czysta Polska”, Radio dla Ciebie, Polskie Radio 1, Polskie Radio 

2, Radio RMF, ZET. Bardzo często na żywo z Ogrodu była nadawana prognoza pogody 

przez TVP2, TVN, Polsat, Kurier Warszawski z udziałem eksperta. 

Pracownicy redagowali artykuły prasowe, uczestniczyli w programach 

telewizyjnych oraz udzielali wywiadów dla prasy, radia, telewizji i serwisów 

internetowych. Kontynuowano współpracę z magazynem „Wysokie Obcasy”, w którym 

w cyklu „Instytut Dobrego Życia” ukazało się kilka artykułów. 

TVP2 „Pytanie na Śniadanie” – średnio 2 nagrania w miesiącu, emisja w sobotę, 

oglądalność 800 tys. widzów 

TVP2 „Lajk” program kulturalny – 8 nagrań o wystawach fotograficznych i malarstwa, 

o willi Janówek, o Ogrodzie Świateł – w formie zapowiedzi/zaproszeń do OgroduPolsat 

Program Polsatu „Czysta Polska” – kilkanaście nagrań na przełomie całego roku 

Program TVP1 „Rok w Ogrodzie” – kilka nagrań w ciągu roku 

Szczegółowe informacje o udziale w nagraniach i ich tematyce znajdują się w częściach 

dotyczących aktywności poszczególnych komórek organizacyjnych. 
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WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

Współpraca bezpośrednia 

Armenia 
Alla Aleksanyan – Armenian National Agrarian University, Institute of Botany Aft. A.L, 

Takhtajyan National Academy of Sciences of the Republic of Armenia; Georgi Fayvush – 

Institute of Botany Aft. A.L, Takhtajyan National Academy of Sciences of the Republic of 

Armenia. Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptem Is the vegetation 

archetype of the Garden of Eden located in the Irano-Turanian region and safe against 

climate change? Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Marcin Kotowski, Sebastian 

Świerszcz. 

Czechy 

Vítězslav Plášek – University of Ostrava. Kooperacja naukowa przy pracach nad 

manuskryptem Diversity, Distribution, and Classification of Chasmophytic Vegetation in the 

Central Asian Biodiversity Hotspot: Alpine Belt of the Eastern Pamir-Alai and Western Tian 

Shan Mountains. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz. 

Estonia 

Carlos P. Carmona, Kadri Koorem, Meelis Pärtel, Mari Moora, Guillermo Bueno, Javier Puy, 

and Enrico Tordoni (komitet wykonawczy), Uniwersytet w Tartu. Współpraca w ramach 

globalnego projektu TraitDivNet w zakresie uzyskania informacji o wybranych 

kluczowych cechach dla znacznej części światowych ekosystemów, aby poznać ogólne 

mechanizmy determinujące różnorodność funkcjonalną w ekosystemach i pomiędzy 

nimi. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz. 

Hiszpania  

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

Canaria. Współpraca w zakresie badań morfo-anatomicznych Dracaena. Efektem 

współpracy w 2022 roku są dwie publikacje (Jura-Morawiec et al. “Unraveling the role of 

dragon’s blood in the undisturbed growth of dragon trees”; Jura-Morawiec & Marrero 

“Raíces aéreas del drago macaronesico Dracaena draco – crecimiento, anatomía y posible 

función”, poster na konferencji (Marrero & Jura-Morawiec “Aerial roots of the 

Macaronesian dragon tree Dracaena draco: gaps and controversies”) oraz seminarium 
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naukowe podczas wyjazdu studyjnego na Gran Canarię. Osoba współpracująca: Joanna 

Jura-Morawiec. 

Iran 

Abolfazl Sharifian, Hossein Barani – Department of Rangeland and Watershed 

Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan. 

Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptami “Change in European forage and 

fodder plant indicator sets over the last three centuries” i “Global principles in local 

traditional knowledge: a review of forage plant-livestock-herder interactions”. Osoba 

współpracująca: Marcin Kotowski. 

 

Alireza NaqinezhadUn – iversity of Mazandaran. Kooperacja naukowa przy pracach nad 

manuskryptem “Is the vegetation archetype of the Garden of Eden located in the Irano-

Turanian region and safe against climate change?”. Osoby współpracujące: Arkadiusz 

Nowak, Marcin Kotowski, Sebastian Świerszcz. 

Kenia 

Hussein T. Wario – Center for Research and Development in Drylands. Kooperacja 

naukowa przy pracach nad manuskryptem “Global principles in local traditional 

knowledge: a review of forage plant-livestock-herder interactions”. Osoba 

współpracująca: Marcin Kotowski. 

Mongolia  

Gantuya Batdelger – Botanical Garden and Research Institute, Mongolian Academy of 

Science, Ulaanbaatar. Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptem “Global 

principles in local traditional knowledge: a review of forage plant-livestock-herder 

interactions”. Osoba współpracująca: Marcin Kotowski. 

Niemcy 

Demetra Rakosy, Elena Motivans, Reinart Feldmann, Elisabeth Kühn, Tiffany Marie Knight 

– Helmholtz Centre for Environmental Research–UFZ, Leipzig; Demetra Rakosy, Elena 

Motivans, Valentin Ştefan, Neeraja Venkataraman, Tiffany Marie Knight – German Centre 

for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig; Elena Motivans, 

Valentin Ştefan, Neeraja Venkataraman, Tiffany Marie Knight – Institute of Biology, Martin 

Luther University Halle-Wittenberg, Halle (Saale); Anita Grossmann, Anika Kirstin Gathof 
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– Technical University Berlin, Berlin; Kevin Baumann - Justus Liebig University, Gießen. 

Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptem “Intensive grazing alters the 

diversity, composition and structure of plant-pollinator interaction networks in Central 

European grasslands”. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz. 

Stany Zjednoczone 

Colin Khoury – International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Cali, Colombia; San 

Diego Botanic Garden, Encinitas, California. Konsultacja merytoryczna oraz kooperacja 

naukowa przy tworzeniu manuskryptu „The primal garden – Tajikistan as a biodiversity 

hotspot of food crop wild relatives”. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, Marcin 

Kotowski, Sebastian Świerszcz. 

Tadżykistan 

Barfiya Palavonshanbeeva, Murodbek Laldjebaev, Alidovar Sodatsairov – Department of 

Earth and Environmental Sciences, University of Central Asia, 155 Qimatsho Imatsho 

Street, Khorog. Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptami “The primal 

garden – Tajikistan as a biodiversity hotspot of food crop wild relatives” oraz przy 

prowadzeniu badań etnobotanicznych w regionie Rosztkala w Tadżykistanie. Osoby 

współpracujące: Arkadiusz Nowak, Marcin Kotowski, Sebastian Świerszcz. 

Węgry 

Marianna Biró, Dániel Babai, Szilárd Szentes, Zsolt Molnár – Institute of Ecology and 

Botany, Centre for Ecological Research, Vácrátót; Research Centre for the Humanities, 

Institute of Ethnology, Budapest, Hungary. Kooperacja naukowa przy pracach nad 

publikacją “Changing view of forage and fodder plants: Central and Eastern European 

indicator sets used in the last 3 centuries” i “Global principles in local traditional 

knowledge: a review of forage plant-livestock-herder interactions”. Osoba 

współpracująca: Marcin Kotowski. 

Włochy 

Costanza Geppert – University of Padova School of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine, Padova. Kooperacja naukowa przy pracach nad manuskryptem “Intensive 

grazing alters the diversity, composition and structure of plant-pollinator interaction 

networks in Central European grasslands”. Osoby współpracujące: Arkadiusz Nowak, 

Sebastian Świerszcz. 
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Kontakty zagraniczne placówki  

Hiszpania 

Wyjazd studyjny do Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” (dr hab. Joanna Jura-

Morawiec, prof. PAN); 04-09.07, wyjazd finansowany przez BWZ PAN. 

 
Estonia 

Marcin Kotowski, Aldona Czerwińska – Wydział polityczno-ekonomiczny i konsularny, 

Ambasada RP w Tallinnie. Pomoc w przygotowaniu „Zielników polskich" w Muzeum 

Narwy; przy Estońskiej Akademii Nauk – Centrum Literatury im. Tuglasa i Under 

w Tallinnie; w Muzeum Haapsalu oraz w Ogrodzie św. Hildegardy na przedmurzu 

Tallinna. 

W roku 2022 Arkadiusz Nowak i Sebastian Świerszcz byli członkami założycielami Sekcji 

Azjatyckiej International Association for Vegetation Science. Obecnie są członkami Grupy 

Sterującej Sekcji. 

Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę 

z partnerem zagranicznym 

Kraj Partner Nazwa 
dokumentu 

Okres 
obowiązywania 

Zakres współpracy 

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 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

• Climate Change Alliance of Botanic Gardens (członkostwo PAN OB od 2021 r.) – sojusz, 

którego inicjatorami jest Botanic Gardens Conservation International, International 

Association of Botanic Gardens, Botanic Gardens Australia and New Zealand. Celem 

sojuszu jest promocja badań i działań na rzecz ochrony klimatu. W najbliższych latach 

20-50% krajobrazów roślinnych i przestrzeni miejskich dozna najwyższych 

temperatur w historii pomiarów. Wymagać to będzie ogromnych wysiłków na rzecz 

zabezpieczenia i zwiększenia kolekcji zagrożonych i użytkowych roślin ex situ.  
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• Botanic Gardens Conservation International BGCI (członkostwo PAN OB w roku 2022) 

– organizacja członkowska współpracująca z 800 ogrodami botanicznymi w 118 

krajach, których wspólna praca tworzy największą na świecie sieć ochrony roślin. 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  

W 2022 roku PAN OB współpracował z licznymi: ogrodami botanicznymi, arboretami 

i ogrodami dendrologicznymi w kraju, wyższymi uczelniami, Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym Katedrą Farmakognozji – materiał roślinny do badań dla 

doktoranta (pędy iglaków), Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN – udostępnienie 

materiału roślinnego do badań (liście Rosa chinensis), SGGW Wydział Leśny – 

udostępnienie materiału roślinnego do badań z entomologii dla magistrantki dr. hab. 

Tomasza Mokrzyckiego. Instytucja współpracuje także z gminą Ursynów, udostępniając 

Ogród lokalnej społeczności w celach rekreacyjnych oraz prowadząc działalność 

edukacyjną. Ponadto pracownicy PAN OB koordynują monitoring opiętka jesionowego 

w Polsce w ramach międzynarodowej współpracy z BGCI oraz stowarzyszeniem Rada 

Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, która jest najstarszą i najważniejszą 

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 należy także do Botanic Gardens 

Conservation International (BGCI) oraz do sieci ogrodów botanicznych regionu morza 

bałtyckiego. W 2022 roku kontynuowano także współpracę z Polskim Stowarzyszeniem 

Hodowców Róż. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

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” 
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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 

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  2 0 
b) w innych instytucjach 0 2 
2. za granicą 0 1 

Wykaz krajowych i/lub zagranicznych ośrodków naukowych, w których pracownicy 

jednostki prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym: 

− PAN OB, 

− Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, 

− Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW, 

− Chińska Rolnicza Akademia Nauk w Pekinie. 

Zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria) 

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

czerwiec-wrzesień – seria wykładów prowadzonych przez prof. dr. hab. Arkadiusza 

Nowaka na Chińskiej Rolniczej Akademii Nauk w Pekinie (wykłady są do obejrzenia na 

platformie Zoom. Zoom ID: 957 346 2035. Passcode: 123456) 

dr Karolina Tomiczak 

13.10 – wykład dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW przedstawiający 

funkcjonowanie laboratorium kultur tkankowych roślin oraz badania prowadzone przez 

Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie biotechnologii roślin, 30 min, ok. 30 

osób 

16.12 – wykład dla studentów V roku biotechnologii roślin z Wydziału Biologii 

i Biotechnologii SGGW pt. „Krioprezerwacja materiału roślinnego z kultur in vitro. 

Badania Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin”, 1 h, 11 osób  
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dr Małgorzata Grzyb  

13.10 – wykład dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW przedstawiający 

funkcjonowanie laboratorium kultur tkankowych roślin oraz 

badania prowadzone przez Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej w zakresie 

biotechnologii roślin, 30 min, ok. 30 osób 

16.12 – wykład dla studentów V roku biotechnologii roślin z Wydziału Biologii 

i Biotechnologii SGGW pt. „Somatyczne embriogeneza Cyathea delgadii jako model 

w badaniach plastyczności komórek roślinnych i metoda pozyskiwania paproci”, 1 h, 11 

osób 

 

mgr inż. Jolanta Podlasiak 

13.10 – wykład dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW pt. „Prawodawstwo 

w zakresie ochrony przyrody. Ochrona ex situ roślin w PAN OB – CZRB w Powsinie”, 1,5h, 

35 osób 

 

mgr Maciej Niemczyk 

24.05 – Wydział Rolniczy SGGW w ramach programu ERASMUS, przedmiot Agro-ecology, 

30 osób 

31.08 – grupa nauczycieli licealnych w ramach doszkalania zawodowego, 10 osób 

13.10 – Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, 30 osób 

16.12 – Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW, 11 osób 

Wykłady inne poza zajęciami ze studentami  

mgr inż. Jolanta Podlasiak 

28.06 – prezentacja kolekcji w PAN OB podczas Jubileuszowego Zjazdu PTB (Kolekcja 

pomologiczna, Kolekcja róż, Kolekcja flory Polski, Kolekcja roślin drzewiastych). 

Staże naukowe, praktyki studenckie i zawodowe 

1. Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

• Praktyki dla studenta kierunku biologia Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Termin: 8-26.08. Przygotowanie i przeprowadzenie praktyk: 

prof. dr hab. Anna Mikuła, dr Małgorzata Grzyb, dr Karolina Tomiczak, mgr 

Wojciech Tomaszewicz 

Zakres tematyczny praktyk: 
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− obsługa sprzętów obecnych w laboratorium biotechnologicznym (autoklaw, 

destylarka, pehametr, mikroskop świetlny itp.), 

− przygotowywanie roztworów macierzystych i pożywek, 

− sterylna praca z różnorodnym materiałem roślinnym w komorze z laminarnym 

przepływem powietrza,  

− podstawowe pasaże materiału roślinnego (na pożywki agarowe i do płynnych),  

− krioprezerwacja zawiesin komórkowych goryczek z użyciem metody 

kapsułkowania/dehydratacji, 

− prowadzenie obserwacji zakładanych hodowli i gromadzenie dokumentacji 

fotograficznej z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych firmy Olympus, 

- obsługa oprogramowania komputerowego do obróbki i cyfrowego zapisu 

obrazów (cellSens Standard). 

2. Zespół Kolekcji Dendrologicznych 

• Pracownicy Zespołu koordynowali przebieg praktyk zawodowych uczniów szkół 

średnich od marca do października (łącznie dla 120 praktykantów): 

− Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Technikum Ogrodnicze, technik ogrodnik wg 

umowy, czas 700 h (III-IV) liczba uczestników: 5 osób;  

− Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Technikum Ogrodnicze, technik architektury 

krajobrazu wg umowy, czas 2660 h (III-VI), 19 osób;  

− Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, Technikum Ogrodnicze, technik architektury 

krajobrazu, wg umowy, czas: 1610 h (V), 23 osoby;  

− Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, Technikum Ogrodnicze, technik ogrodnik kl. III, wg 

umowy, czas: 1750 h (IX-X), 25 osoby;  

− Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, Technikum Ogrodnicze, technik ogrodnik kl. IV, wg 

umowy, czas: 735 h (XI-X), 21 osób;  

− Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Technikum Ogrodnicze, technik architektury 

krajobrazu kl. III, wg umowy, czas 1890 h (IX-X), 27 osób; 

3. Zespół Kolekcji Ozdobnych 

Pracownicy Zespołu koordynowali przebieg praktyk: 

− Praktyki zawodowe dwóch studentek III roku Architektury Krajobrazu SGGW, 

czas: 160 h (VIII); 
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− Praktyki zawodowe jednego studenta studiów podyplomowych Aranżacja roślin 

w przestrzeni użytkowej, SGGW, 100 h (IV); 

− Praktyki indywidulane dwóch uczniów Technikum Ogrodniczego, specjalizacja 

technik architektury krajobrazu (Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie), 140 h (V-VI). 

4. Zespół Kolekcji Flory Polski 

Pracownicy Zespołu koordynowali przebieg praktyk: 

− Praktyki dla trzech studentów Wydziału Leśnego SGGW; 18.07-12.08. 

Przygotowanie i przeprowadzenie stażu: dr Magdalena Bederska-Błaszczyk, mgr 

inż. Jolanta Podlasiak, Anna Gasek, Michał Dreher; 

− Praktyki dla uczniów Technikum Ogrodniczego (Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie), 

technik ogrodnik kl. IV, wg umowy, czas: 450 h (V-VI), 10 osób. 

5. Bank Nasion i Laboratorium Kriokoserwacji 

− Praktyki dla studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 

i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Czas trwania i uczestnicy: 18. 

07-12.08, 1 uczestnik. Przygotowanie i przeprowadzenie stażu: mgr inż. Maciej 

Niemczyk. 

Liczba osób odbywających praktyki i staże w jednostce PAN (ogółem): 140 

SEMINARIA I SZKOLENIA  

Seminaria naukowe i sprawozdawcze 

• 17.05 (otwarte seminarium naukowe) pt. “Plant Biodiversity and Conservation 

Practice in Nepal” Yuba Raj Subedi, Mountain Research and Development Foundation, 

Nepal. Prelegent (nepalska Fundacja Badań Górskich i Rozwoju) przedstawił referat 

dotyczący bioróżnorodności i ochrony roślin w Nepalu. Ponadto opowiedział 

o związkach, jakie panują pomiędzy nepalską florą a lokalnymi społecznościami; 

• 07.06 (otwarte seminarium naukowe) pt. „Jadalne rośliny Laosu” dr hab. Łukasz 

Łuczaj, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

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 

140 - - - 
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• 06.07 (otwarte seminarium naukowe w Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo”, 

Gran Canaria, Hiszpania), dwa wykłady na zaproszenie pt. “Morpho-anatomical 

adaptations of the Macaronesian dragon trees to an arid environment" I “La madera 

de Temisas – estudio preliminar” dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN; 

• 10.10 (seminarium z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Roku 

Botaniki, Uniwersytet Opolski): 

− Josias Braun-Blanquet - geo-Botanik, prof. Arkadiusz Nowak, 

− Geobotanika funkcji i cech, dr Sebastian Świerszcz, 

− Geobotanika smaków, witamin i piękna, dr Marcin Kotowski. 

• 30.11 (otwarte seminarium), wykład pt. “Managing grassland biodiversity by grazing 

– case studies and problems” prof. Peter Torok;  

• 14.12 (otwarte seminarium), wykład pt.  „Stres i adaptacja. Od hiperstresu letalnego 

do hipostresu letalnego” dr Paweł Kojs. W referacie zaproponowano spojrzenie na 

stres z perspektywy czynnika stresowego (stresora), który tworzy kontinuum 

wartości, intensywności lub siły oddziaływania na dowolny system.  

Liczba seminariów w jednostce w roku sprawozdawczym (łącznie): 6 

 

Organizacja kursów, szkoleń krajowych i międzynarodowych  

W roku sprawozdawczym nie organizowano kursów i szkoleń. 

Udział w kursach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

1. “Plant Translocation – Theory and Techniques”, szkolenie organizowane przez ogród 

botaniczny w Rzymie, dzięki platformie Stowarzyszenia COST, 24-26.03. Uczestnik: 

Anna Znój. 

2. “Adaptation of the existing ‘risk analysis’ process to apply to fungi. The ‘risk analysis’ 

is a desk review of the target species carried out at the certification application stage 

to determine whether the species is at low, medium or high risk of overharvesting". 

Warsztaty i panel dyskusyjny organizowane przez FairWild Foundation. Uczestnik: 

Marcin Kotowski. 

3. BGCI Index Seminum: Troubleshoot Workshop, organizowane przez Botanic Gardens 

Conservation International (BGCI), 12.12. Uczestnik: Anna Znój. 
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4. BGCI Online Workshop: Indeks Seminum, organizowane przez Botanic Gardens 

Conservation International (BGCI), 01.12. Uczestnik: Anna Znój. 

5. Analysis of vegetation ecology data in R organizowane przez IAVS Young Scientists 

Working Group, 02.04. Uczestnik: Anna Znój, Anna Rucińska. 

6. Ant-ICON State of the Antarctic Environment Project workshop, organizowany przez 

SCAR Scientific Research Programme Ant-ICON, 25.12. Uczestnik: Anna Znój. 

7. „Dobre praktyki w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym muraw, 

wrzosowisk i widnych lasów oraz ograniczenia występowania IGO” Kampinoski Park 

Narodowy 26-27.09. Uczestnicy: Magdalena Bederska-Błaszczyk, Michał Dreher. 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE  
 
Stopień doktora  

IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DZIEDZINA I ZAKRES  
NADANEGO STOPNIA 

NAUKOWEGO 

dr Anna Znój „Mikrobiota ryzosfery 
inwazyjnych i rodzimych roślin 
Magnoliophyta w Antarktyce” 

stopień naukowy doktora 
nauk biologicznych 
w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych, dyscyplina: 
nauki biologiczne 

 

PEŁNIONE AKTUALNIE FUNKCJE Z WYBORU PRZEZ 
PRACOWNIKÓW PAN OB W KOMITETACH NAUKOWYCH, 
ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH  
 
• dr Aneta Baczewska-Dąbrowska  

rady naukowe 

− Rada Naukowa PAN OB – członek  

− MDPI Plants – Academic Editor 

• dr Małgorzata Grzyb 

rady naukowe 

− Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – członek (od 24 lutego) 

pozostałe 
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− Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego, zastępca Skarbnika 

Głównego (od lipca 2019 r.) 

− Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – [2]: Horticulturae [1], 

International Journal of Molecular Sciences [1] 

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

rady naukowe 

− Rady Naukowej PAN OB – sekretarz 

wydawnictwa 

− Botanical Journal of the Linnean Society – Associate Editor (od 2020) 

pozostałe 

− Dragon Tree Consortium – członek 

− Recenzje grzecznościowe dla czasopism naukowych – [4]: IAWA J [2], Flora [1], 

Plant, Cell & Environment [1] 

• dr Paweł Kojs 

rady naukowe 

− Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – członek (kadencja 2016-

2024) 

− Rada Naukowa Leśnego Banku Nasion Kostrzyca – członek (kadencja 2020-2023) 

− Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – członek (od 2006) 

organizacje krajowe 

− Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – I wiceprezes zarządu (2020-

2023) 

− Stowarzyszenie Ekosferyczna Osada – wiceprezes (od 2011) 

organizacje międzynarodowe 

− Instytut Komunikologii w Waszyngtonie – członek zwyczajny (od 2018) 

− EBGC – przedstawiciel ROBiA w Polsce w EBGC 

pozostałe 

− Communicating editor – TSAF (Trees) 

• dr Marcin Kotowski 

pozostałe 

− The International Society of Ethnobiology (ISE) – członek 
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− The Society for Economic Botany (SEB) – członek 

• mgr inż. Agnieszka Kościelak 

organizacje krajowe 

− Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) – członek  

− Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – członek Komisji Rewizyjnej (od 2014)  

• mgr Damian Matynia 

rady naukowe 

− Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – sekretarz (od 2016) 

organizacje krajowe 

− Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – kierownik biura (od 2013)  
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specialized bacterial communities within three distinct rhizocompartments of 

Antarctic hairgrass (Deschampsia antarctica Desv.). Polar Biology, 1-14. (IF=2,310; 

MEiN=70). 

b) inne publikacje recenzowane  

1. Świerszcz S., Swacha G., Raduła M.W., Nowak S. 2022. Distribution of graminoids 

in open habitats in Tajikistan and Kyrgyzstan. Vegetation Classification and Survey 

3, 273-286. DOI: 10.3897/VCS.95767 

2. Jura-Morawiec J., Marrero Á. 2022. Raíces aéreas del drago macaronesico 

(Dracaena draco) – crecimiento, anatomía y posible función. Botánica 

Macaronésica 32: xx-xx (accepted, IF=0; MEiN=5) 

https://doi.org/10.1111/1365-2745.14025
https://doi.org/10.3390/nu14112287
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3. Mikuła A., Tomiczak K., Grzyb M., Tomaszewicz W. 2022. Somatyczna 

embriogeneza: od odkrycia przez badania do praktycznego wykorzystania. 

Postępy Biochemii 68 (1): 24-37 https://doi.org/10.18388/pb.2021_403  (IF=0, 

MEiN=70)  

4. Nowak A., Biurrun I., Janišová M., Dengler J. 2022. Classification of grasslands and 

other open vegetation types in the Palaearctic – Introduction to the Special 

Collection. Vegetation Classification and Survey 3: 149–159. doi: 

10.3897/VCS.87068 

c) Monografie, rozdziały w monografiach / książce w jęz. angielskim i innym 

 
1. Badora K., Wróbel R., Nowak A. 2022. Spójność sieci ekologicznej Natura 2000 

w województwie opolskim. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. ISBN: 978-83-

961853-3-4 (MEiN=80) 

2. Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) 2022. Polskie Towarzystwo 

Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo 

Botaniczne, Warszawa. ISBN 978-83-954123-9-4 (wersja drukowana), ISBN 978-

83-963503-1-2 (wersja online), DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-

2  (MEiN=80) 

3. tps://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01 

--- rozdziały w monografiach --- 

4. Mikuła A. 2022. Powstanie, rozwój i misja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne 

w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, 

Warszawa. ss. 16-25. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01 

(MEiN=5) 

5. Mikuła A., Górecka M. (2022) Struktura i władze Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego Struktura PTB, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) 

Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). 

Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 26-39. DOI: 

https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_02C (MEiN=5) 

6. Mikuła A., Górecka M. 2022. Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie 

https://doi.org/10.18388/pb.2021_403
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_02
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_02
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Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie 

Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 50-55. DOI: 

https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_04 (MEiN=5) 

7. Mikuła A., Górecka M. 2022. Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: 

Mostowska A., Rostański A.., Mikuła A (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne 

w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, 

Warszawa. ss. 56-67. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_05 

(MEiN=5) 

8. Mikuła A., Górecka M. 2202. Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie 

Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie 

Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 68-85. DOI: 

https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_06 (MEiN=5) 

9. Rybczyński J.J. 2022. Biblioteka i archiwum Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie 

Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie 

Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 86-95. DOI: 

https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_07 (MEiN=5) 

10. Mikuła A. 2022. Finanse Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., 

Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę 

powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 100-

109. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_09 (MEiN=5) 

11. Mikuła A., Górecka M. 2022. Kalendarium Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

1922-2022, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo 

Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo 

Botaniczne, Warszawa. ss. 570-587. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-

963503-1-2_12 (MEiN=5) 

d) książki popularnonaukowe 

1. „Tadżycki tygiel. Odbicie natury Azji Środkowej w kulturze kulinarnej 

Tadżykistanu” (The Tajik Melting Pot. Central Asian nature as reflected in the 

culinary culture of Tajikistan). 2022. Praca zbiorowa: Marcin Andrzej Kotowski, 

Murodbek Laldjebaev, Barfiya Palavonshanbieva, Alidovar Sodatsairov, Arkadiusz 

Nowak. ISBN: 978-83-961853-3-4 

https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_04
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_04
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_05
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_05
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_06
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_06
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_07
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_07
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_09
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_09
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_12
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_12
https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_12
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH  

a)  udział czynny 

1. Grzyb M., Sujkowska-Rybkowska M., Mikuła A. 2022. Regulacja somatycznej 

embriogenezy paproci drzewiastej Cyathea delgadii przez kalozę. LIX Zjazd 

w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, Polska, 26.06-03.07, 

poster. 

2. Marrero Á., Jura-Morawiec J. 2022. Aerial roots of the Macaronesian dragon tree 

(Dracaena draco): gaps and controversies. 5th FloraMac Symposium, 12-16.09, La 

Gomera, the Canary Islands, Spain. Abstract Book p. 75-76, poster. 

3. Kościelak A. 2022. Odnawianie się z samosiewu obcych gatunków drzew 

i krzewów w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie. X Jubileuszowy Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 26-28.06. Wojsławice. Materiały 

Konferencyjne: 43-44, poster. 

4. Monder M.J., Bąbolewski P. Kościelak A., Obserwacje wzrostu i kwitnienia 

gatunków z Azji Centralnej: heptakodium chińskiego (Heptacodium miconioides 

Rehder) i irgii sikangijskiej (Cotoneaster silangensis Flinck&B. Hylmö) w 2019 

roku w warunkach klimatycznych PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. 

X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 26-28.06. 

Wojsławice. Materiały Konferencyjne: 75-77. Poster. 

5. Kotowski M. Society of Economic Botany/International Society of Ethnobiology 

congress, Kingston, Jamaica, 29.05-02.06 – prelegent. 

6. Kotowski M., Świerszcz S., Nowak A. Ethnobotany of Tajik non-forest plant 

communities – the extent of vegetation use and its implications. Asian Grassland 

Conference, 19-21.04, konferencja wirtualna – poster. 

7. Kotowski M., Świerszcz S., Nowak A. Food CWR resources in the non-forest 

plant communities of Tajikistan. Asian Grassland Conference, 19-21.04, 

koferencja wirtualna – poster. 

8. Mikuła A. 2022. Sto lat aktywności Polskiego Towarzystwa Botanicznego na rzecz 

rozwoju i popularyzacji botaniki. LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

Warszawa, 26.06–03.07, wykład plenarny jubileuszowy. 

9. Mikuła A. 2022. Polskie Towarzystwo Botaniczne – retrospekcja i spojrzenie 

w przyszłość. III Kongres Towarzystw Naukowych, 20-22.10, wykład. 
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10. Nowak A. 2022. The diversity of open habitats occurring in Tajikistan with some 

remarks to their conservation status and perspectives. 17. konferencja EDGG 

(Eurasian Dry Grassland Group) pt. “Grassland dynamics and conservation in 

a changing world” w Tolosa, w Kraju Basków – referat. 

11. Nowak A., Świerszcz S., Naqinezhad A., Nobis M. The Pistacietea khinjuki-verae: a 

new class of open woodlands in transitional forest-steppe zone in Irano-Turanian 

mountains. Asian Grassland Conference, 19-21.04, koferencja wirtualna – 

wystąpienie. 

12. Monder M.J., Sołtan S., Fazy fenologiczne BBCH Rosa helenae ‘Semiplena’ 

i ‘Lykkefund’ w roku 2019 w warunkach klimatycznych PAN Ogrodu Botanicznego 

– CZRB w Powsinie. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego. Materiały konferencyjne: 71-73. Wojsławice. 26-28.06 – 

poster.  

13. Świerszcz S., Swacha G., Raduła M., Nowak S. Environmental determinants of 

graminoids in open vegetation types of Central Asia. Asian Grassland Conference, 

19-21.04, koferencja wirtualna – poster.  

14. Tomaszewicz W., Grzyb M., Cioć M., Pawłowska B., Mikuła A. 2022. Sacharoza 

i światło jako czynniki stymulujące regenerację in vitro paproci drzewiastej 

Cyathea delgadii Sternb. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego, Warszawa, Polska, 26.06-03.07 – poster 

15. Tomiczak K., Podwyszyńska M., Mikuła A. 2022. Przeżywalność i stabilność 

genetyczna międzygatunkowych mieszańców somatycznych Gentiana cruciata L. 

(+) Gentiana tibetica King po krioprezerwacji. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, Polska, 26.06-03.07, streszczenia 

referatów i plakatów: 237-238 – referat. 

16. Gadowski S., Tomiczak K., Komsta Ł. 2022. Non-negative Principal Component 

Analysis in TLC Fingerprinting of 21 in-vitro grown Gentiana species. ACCORD 

2022. Interdisciplinary Conference on Drug Sciences "Synergy of interdisciplinary 

innovations “, Warszawa, Polska, 26-28.05. Abstract book and posters – poster.  

17.  Znój A., Rucińska A., Boczkowska M., Olszak M., Targońska-Karasek M., 

Świerszcz S., Nobis M., Nowak A. Pros and cons of using metabarcoding for 

species identification in grassland communities. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, Polska, 26.06-03.07 – poster 
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18. Bederska-Błaszczyk M., Podlasiak J., Gasek A., Dreher M., Ranc H., Rucińska A. 

Rośliny jako świadkowie historii PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, Polska, 26.06-03.07 – poster. 

19. Niemczyk M., Rucińska A., Podlasiak J., Gasek A., Bederska-Błaszczyk M., Ranc 

H., Dreher M., Nowak A. Ochrona ex situ zagrożonych gatunków flory Polski 

w PAN Ogrodzie Botanicznym- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 

Polska, 26.06-03.07 – poster. 

b) udział bierny 

1. „Wegebau in historischen Parkanalagen (Budowa dróg parkowych 

w historycznych założeniach ogrodowych)” – stdeutscher Rosengarten Forst 

(Lausitz) – uczestnictwo w polsko-niemieckich warsztatach 21.09 – Krawiec M., 

Kocikowski M. 

2. Interaktive Fachtagung Rosen (Seminarium interaktywne Róże) – Ostdeutscher 

Rosengarten Forst (Lausitz), 8.06 –Kocikowski M. 

3. 10th SCAR Open Science Conference, 1-10.08 – Znój A. 

4. „Jakość nasion w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych”, Skierniewice 

8-9.06 – Rucińska A. 

5. „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie dla bezpiecznej i efektywnej produkcji 

rolnej w świetle zmian klimatycznychi rosnących potrzeb żywnościowych”, 

Warszawa 20-21.09 – Rucińska A.  

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI 

1. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 26 czerwca – 

3 lipca 2022, Warszawa. (PAN OB – współorganizator). Anna Mikuła – członek 

Komitetu organizacyjnego. Anna Mikuła, Arkadiusz Nowak – członkowie 

Prezydium komitetu naukowego. 

2. Gala Roku Botaniki, 3 grudnia, Warszawa. Anna Mikuła – członek Komitetu 

organizacyjnego. 
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ZESTAWIENIE LICZBOWE UZYSKANYCH WYNIKÓW W ROKU 

SPRAWOZDAWCZYM 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Punktacja 

dorobku  

I. Publikacje, w tym:  72  

a) W czasopismach naukowych z tzw. listy 

filadelfijskiej 

57 IF=278,073 

MEiN=6530 

b) W recenzowanych czasopismach zagranicznych 

i polskich 

4  

MEiN=75 

c) Monografie, rozdziały w monografiach / książce 

w jęz. angielskim i innym 

10  

MEiN=200 

d) Książki popularnonaukowe 

 

1  

II. Komunikaty naukowe 19  

I-II Razem  91 IF=278,073 

MEiN=6805 

 
 

 
 
 

Publikacje naukowe jednostki 
Liczba 
ogółem 

Monografie 
naukowe 

(lub 
rozdziały) 

wydane przez 
wydawnictwa 
zamieszczone 

w wykazie 
wydawnictw 

Monografie 
naukowe 

(lub rozdziały) 
wydane przez 
wydawnictwa 

niezamieszczone 
w wykazie 

wydawnictw 

Artykuły 
naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 
i materiałach  
z konferencji 

zamieszczonych 
w wykazie 
czasopism 

Artykuły naukowe 

opublikowane  
w czasopismach 

naukowych 
niezamieszczonych 

w wykazie 
czasopism 

Pozostałe 
publikacje 
naukowe 

91 10 0 57 4 20 
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Wydawnictwa jednostki 
 

ogółem 
wydane 

z tego 
wydawnictwa  wydawnictwa ciągłe  

zwarte w tym 
czasopisma: 
drukowane 

wyłącznie 
w wersji 

elektroniczne
j 

Inne 
wydawnictwa 

ciągłe 

Pozostałe 

liczba 
tytułów 

nakła
d w 
egz. 

liczba 
tytułów 

nakła
d w 
egz. 

liczba 
tytułów 

nakła
d w 
egz. 

liczba 
tytułów 

liczba 
tytułów 

nakład 
w egz. 

liczba 
tytułó

w 

nakład 
w egz. 

1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 

Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych (De Gruyter Open/Springer; PAN – 

Czytelnia Czasopism, Elektroniczna Biblioteka; inne platformy). 

Liczba tytułów ogółem 0, w tym (Tytuł czasopisma, nazwa platformy elektronicznej, na 

której zostało udostępnione czasopismo).   

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH 

Wybrane dwa ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/prac badawczych 

• Miodek A., Gizińska A. & Kojs P. Contribution of intrusive and symplastic growths 

in wood fibre tip development. Trees (2022). https://doi.org/10.1007/s00468-

022-02370-5 (IF=2,888; MEiN=100)   

W czasopiśmie Trees – Structure and Function opublikowany został artykuł 

dotyczący udziału wzrostu intruzywnego i symplastycznego rozwijających się 

końców włókien drzewnych. Włókna drzewne pełnią ważną rolę we wzmacnianiu 

mechanicznym tkanki, jak również w determinacji jakości formowanego drewna. 

Przeprowadzone pomiary i analiza tkanek pozwoliły na stwierdzenie, że 

w początkowych fazach rozwoju wzrost włókien drzewnych w kierunku stycznym 

zachodzi wyłącznie na drodze intruzywnej, zaś w kierunku promieniowym 

stanowi połączenie wzrostu intruzywnego i symplastycznego (średni udział 

wzrostu intruzywnego wynosi 37,8%, symplastycznego 62,2%). 

• Rybczyński J.J., Kaźmierczak A., Dos Santos Szewczyk K., Tomaszewicz W., Miazga-

Karska M., Mikuła A. 2022. Biotechnology of the tree fern Cyathea smithii (J.D. 

Hooker; Soft tree fern, Katote). II. Cell suspension culture: focusing on structure 

and physiology in the presence of 2,4-D and BAP. Cells 11, 1396. 

https://doi.org/10.3390/cells11091396 (IF=7,666; MEiN=140)   
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Mimo że płynne kultury in vitro są dobrze poznaną metodą namnażania komórek 

roślinnych i źródłem pozyskiwania roślin na masową skalę oraz drogą 

produkowania szeregu cennych metabolitów wtórnych, to w przypadku paproci, 

ten typ kultury został opisany dopiero w 2022 roku przez zespół biotechnologów 

naszego Ogrodu. Badaniami objęto paproć drzewiastą Cyathea smithii, która 

pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie dorasta do 8 m wysokości. Jest to jedna z niewielu 

paproci drzewiastych, która jest w stanie przetrwać sporadyczne opady śniegu 

i mrozy do około -5oC. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest utrzymywanie 

na wzniesionym pionowo kłączu „spódnicy” suchych liści, które chronią merystem 

przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Przeprowadzone badania 

pozwoliły na opisanie struktury i potencjału wzrostowego zawiesiny komórek C. 

smithii, co stanowi podstawę do dalszego prowadzenia eksperymentów. 

Sporządzone z roślinnej tkanki ekstakty wykazały aktywność przeciwbakteryjną 

wobec Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, co może 

znaleźć praktyczne wykorzystanie 

Najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcia działalności naukowej 

jednostki o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym 

Kotowski M. A., Świerszcz S., Khoury C. K., Laldjebaev M., Palavonshanbieva B. & Nowak 

A. 2022. The primal garden: Tajikistan as a biodiversity hotspot of food crop wild 

relatives. Agronomy for Sustainable Development, 42(6), 1-14. DOI: 10.1007/s13593-

022-00846-9 (IF=7,8; MEiN=200)   

W czasopiśmie Agronomy for Sustainable Development ukazała się publikacja 

naukowców z Zakładu Botaniki Konserwatorskiej pt. „Pierwotny ogród: Tadżykistan jako 

hotspot bioróżnorodności dzikich krewnych uprawnych roślin jadalnych”. Publikacja ta 

jest pierwszym wykazem dziko rosnących przodków i krewniaków uprawnych roślin 

jadalnych (CWR) pochodzących z Tadżykistanu. Gatunki CWR uznawane są obecnie za 

kluczowe dla poprawy produkcji rolnej i utrzymania zrównoważonych agroekosys-

temów. Ich naturalna selekcja w środowisku pozwala na zgromadzenie bogatego zestawu 

użytecznych cech, które mogą być wprowadzone do światowych upraw poprzez 

krzyżowanie z gatunkami obecnie dopuszczonymi do obrotu. Wraz z nadejściem 

antropogenicznych zmian klimatycznych i większej niestabilności ekosystemu CWR 
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prawdopodobnie okażą się krytycznym zasobem w zapewnieniu bezpieczeństwa 

żywnościowego w nowym tysiącleciu. Góry Pamir, dolina rzeki Pandż oraz ziemie na 

wschód od Buchary i Samarkandy stanowiły niegdyś centralne skrzyżowanie nici 

jedwabnego szlaku biegnącego między Europą a Azją Wschodnią. Dzięki temu możliwy 

był swobodny przepływ ich lokalnych produktów do wszystkich części Starego Świata. 

Efekty tego widać obecnie w naszej diecie. To między innymi z regionu zamieszkiwanego 

przez współczesnych Tadżyków wywodzą się dzicy przodkowie takich roślin, jak jabłko, 

czosnek, por, seler, kapar, orzech włoski, pistacja, migdał, soczewica, winogrono. 

Niniejsza publikacja potwierdziła niespotykaną dotychczas na tak małym obszarze 

różnorodność dzikich krewniaków roślin użytkowych w liczbie 549 gatunków. Praca 

jednocześnie zwraca uwagę na wciąż obecne luki w badaniach dotyczących stopnia 

pokrewieństwa dzikich krewniaków roślin uprawnych z obecnymi w handlu odmianami 

warzyw i owoców oraz na zagrożenia wynikające z ich niewłaściwej ochrony. 

Wybrane dwa ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego, inne) i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje); 

działania zwiększające innowacyjność).  

• Tomaszewicz W., Cioć M., Dos Santos Szewczyk K., Grzyb M., Pietrzak W., 

Pawłowska B., Mikuła A. Enhancing In Vitro Production of the Tree Fern Cyathea 

delgadii and Modifying Secondary Metabolite Profiles by LED Lighting. Cells 2022, 

11, 486. https://doi.org/10.3390/cells11030486 (IF=7,666; MEiN=140) 

W czasopiśmie Cells ukazała się publikacja Zespołu Biotechnologii 

i Mikropropagacji Roślin, w której opisano wpływ różnej długości fal świetlnych 

emitowanych przez LED-y (Light-Emitting Diode, dioda emitująca światło) na 

mikropropagację i rozwój paproci drzewiastej Cyathea delgadii w kulturach in 

vitro oraz na akumulację barwników fotosyntetycznych i metabolitów wtórnych 

w jej tkankach. Światło niebieskie (430 nm) stymulowało namnażanie roślin 

i wpłynęło pozytywnie na liczbę i długość liści. Z kolei jego wpływ na wydłużanie 

korzeni był niekorzystny. Najdłuższe korzenie powstawały w świetle czerwonym 

(670 nm) oraz kontrolnym – emitowanym przez lampy fluorescencyjne. Ponadto 
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rośliny rosnące na światłe niebieskim w najwyższym stopniu akumulowały 

barwniki fotosyntetyczne. Ekstrakty z tych roślin charakteryzowały się również 

najwyższą zawartością takich metabolitów wtórnych jak rutyna i izokwercetyna. 

W publikacji opisano również wpływ szerokiego spektrum długości światła na 

efektywność somatycznej embriogenezy na eksplantatach ogonków liściowych 

paproci. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w ulepszaniu warunków 

mikropropagacji paproci i wykazują, że akumulacja metabolitów może być 

kontrolowana przez różne spektra światła. 

• Mikuła A., Gaj M., Grzyb M., Hazubska-Przybył T., Kępczyńska E., Kępczyński J., 

Rybczyński J.J., Tomiczak K., Wójcik A.M. 2022. Polish contribution to global 

research on somatic embryogenesis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 91, 

9115. https://doi.org/10.5586/asbp.9115 

Embriogeneza somatyczna (SE) jest złożonym procesem, w wyniku którego 

niektóre komórki ciała rośliny nabywają zdolności regeneracyjnych i dzieląc się, 

tworzą zarodki, a następnie kompletne rośliny. Od czasu pierwszej publikacji na 

ten temat wydanej w 1958 roku proces ten został opisany u wielu gatunków roślin 

i jest wykorzystywany w masowym ich rozmnażaniu, np. do komercyjnych 

zastosowań. Ze względu na potrzebę poznania i sterowania tym procesem jest on 

także dogłębnie badany w wielu laboratoriach na świecie. Powyższy schemat 

ilustruje wykorzystanie kultur zawiesinowych komórek embriogenicznych 

w badaniach i doskonaleniu gatunków należących do rodzaju Gentiana. 

Przedstawiana praca podsumowuje osiągnięcia polskich grup badawczych 

pracujących nad systemami SE stworzonymi dla roślin, takich jak: goryczki, paproć 

drzewiasta Cyathea delgadii Sternb. i drzew iglastych, a także dla trzech gatunków 

roślin modelowych: Arabidopsis thaliana, Medicago sativa i M. truncatula. 

Prowadzone badania eksperymentalne zmierzają do poszerzenia wiedzy na temat 

cytomorfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych procesów 

zachodzących podczas indukcji SE oraz rozwoju zarodków i wnoszą znaczący 

postęp w wiedzy o tym zjawisku. 
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Wybrane dwa ważniejsze osiągnięcia jednostki we współpracy z instytucjami 

zagranicznymi (według katalogu: wspólna publikacja, patent, nowa metoda 

badawcza, nowa technologia, grant, inne) 

 
Lp Kraj  

 
Podmiot Rodzaj 

osiągnięcia: 
(wspólna 

publikacja, 
patent, nowa 

metoda 
badawcza, nowa 

technologia, 
grant, inne) 

Opis osiągnięcia 

1. Hiszpania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín 
Botánico 
Canario Las 
Palmas  
de Gran 
Canaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólna 
publikacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jura-Morawiec J., Marcinkiewicz J., Caujapé-
Castells J. 2022. Unraveling the role of dragon’s 
blood in the undisturbed growth of dragon 
trees. Trees DOI:10.1007/s00468-022-02349-
2 
 
Kolejnym efektem międzynarodowej współpracy 
pracowników Ogrodu jest artykuł dotyczący 
czerwonej żywicy tzw. smoczej krwi. W niniejszej 
pracy wykazano, że wydzielanie „smoczej krwi” to 
nie tylko reakcja obronna wywołana działaniem 
czynników zewnętrznych (jak np. nacięcie czy 
infekcja), ale także integralny element normalnego 
rozwoju liści i tkanki okrywającej pień smoczych 
drzew Dracaena draco, D. cinnabari i D. tamaranae. 

2. Polska 
Iran 
Armenia 

Uniwersytet 
Babolsar 
w Iranie 
 

Inne 

 
Nowak A., Świerszcz S., Naqinezhad A., 
Aleksanyan A., Fayvush G., Kotowski M., ... & 
Nobis M. 2022. Is the vegetation archetype of 
the Garden of Eden located in the Irano-
Turanian region and safe against climate 
change? Regional Environmental Change 
22(2), 1-13. DOI: 10.1007/s10113-022-
01929-9 (IF=4,7; MEiN=100)   
 
Zespół botaników z Polski, Iranu i Armenii odkrył 
archetyp ogrodu edeńskiego opisanego w Starym 
Testamencie. Na podstawie wskazówek 
z mojżeszowego dzieła (drzewo życia, drzewo 
mądrości, kierunek wschodni, obecność kadzidła, 
zbieg czterech rzek, góry złota za rajem, bogactwo 
gatunków pastewnych, leczniczych, kulinarnych, 
bezpieczeństwo itd.), analizując ok. 1000 płatów 
różnych zbiorowisk roślinnych od Sycylii przez 
Sudan, Mezopotamię, Iran aż do Tadżykistanu, 
Afganistanu i obszaru cywilizacji Doliny Indusu) 
wytypowano dwa najbardziej pasujące do opisu 
typy roślinności, która stała się dla naszych 
przodków sprzed ok. 7-8 tys. lat wyobrażeniem 
raju. Widzieli go jako gaje pistacjowe (Pistacia 
khinjuk lub Pistacia vera). Co ciekawe, najbardziej 
pasujący do opisu, najbogatszy w gatunki typ 
takiego gaju został odnaleziony na południowo-
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zachodnich stokach Gór Zagros w Iranie, a miejsce 
to jest oddalone zaledwie o ok. 50-100 km od 
starożytnej Susy. Prawdopodobnie gaje pistacjowe, 
bogate, żyzne, świetliste i bezpieczne, były azylem 
ludzi mieszkających w dolinach rzek na wypadek 
wojen i kataklizmów. Przeprowadzona przez 
botaników prognoza zachowania „rajskiej” 
roślinności jest bardzo pesymistyczna. Ocieplenie 
klimatu powoduje, że być może już za ok. 50 lat, na 
oczach 8 mld ludzi na świecie archetyp krainy 
szczęśliwości zniknie z powierzchni Ziemi.  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Działalność gastronomiczna 

Osoba odpowiedzialna: Beata Towerska 

Rok 2022 był szóstym rokiem funkcjonowania w ramach PAN OB kawiarni Botanica 

Cafe&Bistro. Miejsce to jest istotnym elementem wspomagającym ofertę Ogrodu dla 

zwiedzających. Kawiarnia oferuje kawy, ciasta, lody oraz napoje. W roku 2022 kawiarnia 

zwiększyła ofertę, przygotowując posiłki w wersji słonej, zupy, zapiekanki, tarty 

wytrawne oraz organizując obiady w formie cateringu dla grup zorganizowanych. 

Podstawą oferty były posiłki przygotowywane na miejscu z wysokiej jakości produktów. 

Ponadto kawiarnia świadczyła usługi wewnętrzne, obsługując poczęstunki i bufet 

podczas seminariów, posiedzeń Rady Naukowej, konferencji czy organizowanych 

w Ogrodzie wydarzeń. W roku sprawozdawczym utworzono nowy podświetlany szyld 

i podświetlenia zewnętrzne oraz unowocześniono zewnętrzny ogródek kawiarniany. 

Ponadto w związku z organizacją Ogrodu Świateł kawiarnia działała nieprzerwanie przez 

cały rok, a w okresie od listopada do grudnia Ogród Świateł skutecznie zapewniał 

niezmienną ilości klientów, którzy odwiedzali kawiarnię w sezonie zimowym. 

Sklepik 

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Deluga 

W roku 2022 na terenie recepcyjnym PAN OB działał sklepik z pamiątkami 

i wydawnictwami związanymi z działalnością Ogrodu. Sklepik był otwarty 7 dni 

w tygodniu równolegle z kasami biletowymi. W ofercie sklepiku znalazły się drobne 

gadżety z logo ogrodu, książki i kalendarze. 
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Wynajem pomieszczeń i powierzchni 

W 2022 roku została rozbudowana oferta komercyjna dla firm i osób prywatnych 

chcących wynająć teren Ogrodu do własnych celów marketingowych, organizacji 

prywatnego spotkania, pikniku, ceremonii ślubnej. Wykonano 560 indywidualnych oraz 

37 komercyjnych sesji zdjęciowych i nagrań wideo. Odbyła się 1 ceremonia ślubna.  

Wynajem krótkoterminowy  

W roku 2022 w ramach wynajmu krótkoterminowego na podstawie zarządzenia 

Dyrektora nr 22/2020 zostały udostępnione pracownikom Ogrodu oraz zaproszonym 

wykładowcom i gościom służbowe miejsca noclegowe oraz pokoje gościnne. Ogród na 

bieżąco ponosi wszelkie wydatki związane z ich organizacją oraz wyposażeniem w sprzęt, 

jak również z konserwacją i utrzymaniem tego sprzętu. W przypadku zaistnienia 

konieczności dokonywane są również prace remontowe oraz naprawcze, w tym usługi 

elektryczne oraz hydrauliczne. Ogród dysponuje również mieszkaniami socjalnymi, które 

w razie potrzeby mogą zostać krótkoterminowo udostępnione określonym w zarządzeniu 

osobom. Również w przypadku mieszkań socjalnych w miarę potrzeb ponoszone są 

wydatki związane utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, technicznego 

i estetycznego lokalu i jego wyposażenia oraz przeprowadzaniem bieżącej konserwacji 

i napraw. W roku 2022 w wyjątkowej sytuacji w okresie od marca do września jedno 

z mieszkań socjalnych nieodpłatnie było udostępnione rodzinie z Ukrainy. 

KONTROLE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM  

W roku 2022 w Ogrodzie zostały przeprowadzone liczne kontrole, m.in. kontrola 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wywiązywania się 

z udzielonego pozwolenia wodno-prawnego, kontrola wodociągu lokalnego 

przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oględziny 

w sprawie stanu technicznego zakładowej oczyszczalni ścieków przeprowadzone przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz kontrola CKPŚ dotycząca projektu FlorIntegral. Po 

uwzględnieniu wszelkich wyjaśnień i zastosowaniu się do uwag wszystkie kontrole 

zakończyły się pozytywnie. 



   
 

114 

 
 

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ 

W POLSCE  

Od początku 2022 roku, w związku z dalszym trwaniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-

2, nadal obowiązywały ograniczenia sanitarne w funkcjonowaniu PAN OB.  16 maja 2022 

roku na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia został zniesiony stan epidemii 

i zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego. Mimo złagodzenia wielu obostrzeń 

sanitarnych, nadal zalecany był ograniczony kontakt i zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

Każdy budynek został wyposażony w stosowne dozowniki umożliwiające bezpieczną 

dezynfekcję.  

 

 

 

 

    Opracowanie jest wynikiem pracy zbiorowej  

pracowników PAN OB – CZRB w Powsinie. 


