
PROGRAM SEMINARIUM ON-LINE 
21.12.2020 r. 

Instytutu Dendrologii PAN 
PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie 
 

CZĘŚĆ I 

9.00-9.15 Przywitanie gości przez Dyrektorów Instytutów. 
9.15-9.30 Od gleby, poprzez mykoryzy, po owocniki – różne spojrzenie na 

różnorodność grzybów w kontynentalnych borach mieszanych (mgr 
Marta Kujawska). 

9.30-9.45 Kointrodukcja drzew i związanych z nimi grzybów symbiotycznych – Gdzie 
szukać pasażerów na gapę? (dr inż. Marcin Pietras). 

9.45-10.00 Etnobiologia leśna - weryfikacja tradycji związanych z użytkowaniem 
niedrzewnych produktów leśnych poprzez zastosowanie współczesnych 
narzędzi badawczych (dr Marcin Kotowski). 

10.00-10.15 Biologia nasion oraz hodowla in vitro w zachowaniu bioróżnorodności ex 
situ (prof. dr hab. Paweł Chmielarz). 

10.15-10.30 Fizjologiczne konsekwencje stosowania wybranych auksyn egzogennych 
w procesie somatycznej embriogenezy Picea abies i P. omorika  (dr Teresa 
Hazubska-Przybył). 

10.30-10.45 Somatyczna embriogeneza Cyathea delgadii jako model w badaniach 
plastyczności komórek roślinnych i alternatywna metoda pozyskiwania 
paproci (dr Małgorzata Grzyb, prof. dr hab. Anna Mikuła). 

10.45-11.00 Biochemiczne podstawy starzenia się nasion – poszukiwanie markera 
żywotności nasion (mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc, dr hab. Ewelina 
Ratajczak, prof. ID PAN). 

11.00-11.15 Co wiemy o genetycznych podstawach długowieczności nasion? (dr Hanna 
Fuchs). 

11.15-11.30 Wieloaspektowe podejście do krioprezerwacji materiału roślinnego (dr 
Karolina Tomiczak). 

11.30-11.45 Modelowanie zasięgów geograficznych – szanse i wyzwania (dr inż. Marcin 
K. Dyderski). 

 
11.45-12.00 Przerwa 

CZĘŚĆ II 

12.00-12.15 Badania z zakresu ekologii roślinności i różnorodności funkcjonalnej 
zbiorowisk roślinnych (dr Sebastian Świerszcz). 

12.15-12.30 Wykorzystanie Arboretum w Kórniku w badaniach z zakresu ekologii 
funkcjonalnej roślin drzewiastych (mgr inż. Sonia Paź-Dyderska). 

12.30-12.45 Jak rośliny runa leśnego spełniają światowe wzorce? Badania związku 
pomiędzy dekompozycją a cechami funkcjonalnymi roślin (mgr Katarzyna 
Rawlik). 

12.45-13.00 Badania anatomiczne roślin drzewiastych w kontekście ich przystosowania 
się do różnych warunków środowiska (dr hab. Joanna Jura-Morawiec, 
prof. PAN). 

13.00-13.15 Anatomia rozwojowa roślin drzewiastych - charakterystyka prowadzonych 
badań (dr Adam Miodek). 



13.15-13.30 Skrzydłorzech kaukaski – tylko relikt czy także gatunek inwazyjny? (dr 
Anna K. Jasińska). 

13.30-13.45 Wykorzystywanie badań genetycznych w programach hodowli i restytucji 
gatunków drzew leśnych (dr Weronika Żukowska, dr inż. Błażej 
Wójkiewicz). 

13.45-14.00 Ochrona ex situ różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin (dr 
Anna Rucińska). 

14.00-14.15 Badania wpływu stresu metali ciężkich na funkcjonowanie roślin 
drzewiastych (dr Agnieszka Szuba). 

14.15-14.30 Strategia różnych gatunków drzew przeciwdziałająca stresowi solnemu (dr 
Aneta Baczewska-Dąbrowska). 

 

 

                


