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Wstęp 

Współczesne rolnictwo na skutek daleko posuniętej intensyfikacji 
produkcji prowadzi do zubożenia różnorodności biologicznej i ujednolice
nia genetycznego agroekosystemów. W celu zachowania różnorodności 
biologicznej od ponad 25 lat w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgosz
czy gromadzone są ekotypy, odmiany i formy kilkunastu gatunków traw 
pastewnych. Zanikające w Polsce tradycje uprawy prosa i włośnicy beru 
były przesłanką podjęcia w latach 1986-1990 działań, mających na celu 
zabezpieczenie puli genowej tej grupy roślin. W latach 90-tych gromadze
nie zasobów genowych rozszerzono na gatunki dwuliścienne, posiadające 
cechy użytkowe oraz na rośliny dla terenów zdewastowanych i ugorowa
nych. W ramach ochrony in situ zapoczątkowano obserwacje dynamiki 
zmian roślinności na terenie rezerwatu Ostrów k/Pszczółczyna i w wybra
nych rezerwatach w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych 
(woj . bydgoskie) oraz na zboczach Gubałówki (Zakopane) . Rozpoczęto 
również gromadzenie gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem z 
terenu Pomorza i Kujaw. O znaczeniu placówki dla hodowli i nauki 
świadczy wykorzystanie kolekcji wynoszące ok. 30%. 

rzez: 

Materiał i metody 

Pozyskiwanie roślin przez Ogród Botaniczny IHAR odbywa się pop-

organizowanie ekspedycji w różne regiony Polski, 
pozyskiwanie nasion na jarmarkach i bazarach, 
uczestnictwo w ekspedycjach zagranicznych, 
międzynarodową i krajową wymianę nasienną (z bankami genów, 
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ogrodami botanicznymi i innymi placówkami naukowymi). 

Pozyskane materiały (nasiona, rośliny) po rozmnożeniu wysadzane są 
w kolekcjach na terenie Ogrodu, który położony jest na północnych krań
cach miasta ( ok. 7 km od centrum) na wysoczyźnie morenowej, po półno
cnej stronie pradoliny Wisły. Podłożem jest tu gleba płowa właściwa, wyt
worzona z gliny zwałowej o pH od 4,8 do 7,6. Waloryzacja polega na oce
nie materiałów kolekcyjnych według metodyki przyjętej dla określonych 
grup gatunków. Oceniane są cechy morfologiczne, fenologiczne, odpor
ność na choroby, itp. Wykorzystuje się przy tym deskryptory opracowane 
przez Międzynarodowy Zespół d/s Zasobów Genowych IBPGR [GÓRAL 
1989]. Informacje uzyskane w wyniku waloryzacji wraz z danymi opisujący
mi pochodzenie danego obiektu (tzw. cechy paszportowe) gromadzone są 
w komputerowej bazie danych. Zebrane nasiona po dosuszeniu do wilgot
ności ok. 7% przekazywane są do przechowalni w Centrum Roślinnych 
Zasobów Genowych w Radzikowie. 

Wyniki 

Wkład Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy w dzieło zabez
pieczenia roślinnych zasobów genowych określa liczba prób nasion prze
kazanych do przechowalni „Banku Genów" w Radzikowie oraz liczba 
obiektów zgromadzonych w kolekcjach żywych (tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Zasoby genowe zgromadzone przez Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy 
w latach 1971-1997 (stan na koniec 1997 r.) 

Plant genetic resources collected in Botanical Garden of PBAI 
in Bydgoszcz, 1971-1997 

Nasiona w przechowalni Obiekty w kolekcjach 
Seeds stare in 

żywych na terenie OB 
Grupa roślin 

CRZG OB IHAR 
IHAR w Bydgoszczy 

Group of plants Acccssions in living 
Radzików Bydgoszcz collections in BG 
CPGR BG of PBAI of PBAI in Bydgoszcz 

Radzików Bydgoszcz 

Trawy; Grasses 17146 4639 1152 
w tym: incl.: 397 
- ,,szkoleniowe"; wild growing 285 -
- prosowate; millet-like - -
Użytkowe dwuliścienne 453 468 1669 
Usable dicotyledonous 
Rekultywacyjne; Reclamation plants 50 146 

Razem; Total 17146 5157 2967 
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W okresie 27 lat realizowane były 4 tematy badawcze, z których 
,,Gromadzenie i ocenę grupy roślin prosowatych" zakończono w 1990 r. 
Celem tego tematu było zabezpieczenie zróżnicowanych genetycznie form 
i odmian hodowlanych prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) i włoś
nicy beru (Setaria italica Beauv.). Do „Banku Genów" przekazano łącznie 
453 próby, w tym 126 form prosa zebranych w końcu lat 80-tych od rol
ników z terenów południowo-wschodniej Polski [OSIŃSKI 1991 ]. 

Obecnie ochrona zasobów genowych w Ogrodzie Botanicznym IHAR 
w Bydgoszczy realizowana jest w ramach 3 tematów: 

I. Gromadzenie i ocena wybranych gatunków traw ze szczególnym 
uwzględnieniem ekotypów 

Realizacja tego tematu trwa od 1971 r. Głównym jego zadaniem jest 
gromadzenie oraz ochrona zasobów genowych roślin z rodziny Gramineae 
(trawy pastewne, gazonowe i ozdobne) w celu zachowania ich naturalnej 
zmienności, jak również wyselekcjonowania materiałów wyjściowych przy
datnych do prac hodowlanych. Zgromadzone materiały wyjściowe są 

przedmiotem zainteresowania ośrodków krajowych i zagranicznych, a wy
korzystanie kolekcji do tych celów sięga ok. 30% (SCHMIDT, MAJTK0WSKA 

1997]. Systematyczny spadek liczby waloryzowanych obiektów w kolekcji 
traw, obserwowany od 1986 roku, spowodowany był wprowadzeniem pow
tórzeń (rys. 1). Waloryzacja ekotypów pochodzących z rejonów górskich 
(np. kolekcji grzebienicy pospolitej Cynosurus cristatus L.) prowadzona 
jest na Polu Doświadczalnym IHAR na Gubałówce (Zakopane), położo
nym na wysokości ok. 1100 m n.p.m. 

Gatunki ozdobne i dziko rosnące, krajowe i zagraniczne, prezento
wane są w odrębnej , liczącej około 400 taksonów kolekcji „szkoleniowej". 
W ostatnich latach kolekcja ta została wzbogacona o gatunki wysokogór
skie, w tym endemity, np.: kostrzewa karpacka (Festuca carpatica Dietr.) i 
kostrzewa tatrzańska (F tatrae Degen). Obserwacje nad zimowaniem ga
tunków z obcej flory pozwalają ocenić ich przydatność do uprawy w 
warunkach klimatycznych Polski (MAJTK0WSKI, SCHMIDT 1993]. W ramach 
współpracy z International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) w 
Rzymie realizowano ocenę zakresu zmienności europejskich ekotypów 
życicy trwałej (ECP/GR Lolium Core Collection Programme), a także 
uaktualniono Europejską Bazę Danych dla rodzajów kupkówka Dactylis i 
kostrzewa Festuca [SCHMIDT, ŻUREK 1997; SCHMIDT, KASZUBA 1997; ŻUREK 
1998]. 

II. Gromadzenie i ocena ekotypów wybranych gatunków dwuliściennych 
roślin użytkowych dla celów hodowlanych 

Celem tego tematu realizowanego od roku 1994 jest zgromadzenie, 
wstępna waloryzacja oraz zachowanie zasobów genetycznych roślin przed-



OCHRONA ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH ... 117 

stawiających wartości użytkowe (np. lekarskie, miododajne, barwierskie, 
przyprawowe). Kolekcja ta może stanowić bogate źródło materiałów wyj
ściowych do hodowli i innych prac badawczych. Pod koniec 1997 roku w 
kolekcji znajdowało się 1669 taksonów, w tym: 1436 ozdobnych, 201 lecz
niczych, 149 miododajnych, 44 przyprawowe, 7 barwierskich, 12 włókno
dajnych oraz 158 gatunków o innym znaczeniu. W ramach ochrony in situ 
prowadzone są obserwacje dynamiki zmian roślinności w rezerwacie 
Ostrów k.Pszczółczyna (woj. bydgoskie), w wybranych rezerwatach w Zes
pole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych oraz na Gubałówce (Zako
pane). Wyniki obserwacji fitosocjologicznych w Pszczółczynie wykazały 
zmiany w składzie gatunkowym w porównaniu z posiadaną dokumentacją. 
Potwierdzono wystąpienie 65 gatunków, co stanowi ok. 73% spisu z roku 
1968 [MAJTKOWSKA i in. 1995). Na zboczach Gubałówki odnotowano wystę
powanie kilku gatunków chronionych, takich jak: dziewięćsił bezłodygowy 
Car/ina acaulis L. i storczyki z rodzaju Orchis oraz rzadkiej knieci górskiej 
Caltha laeta Sch.N.N. Rozpoczęto również gromadzenie gatunków chro
nionych i zagrożonych wyginięciem z terenu Pomorza i Kujaw. Obserwa
cje biologii i rozwoju tych gatunków w warunkach kolekcyjnych pozwolą 
na ich rozmnożenie w celu ewentualnej reintrodukcji. W ramach tego 
tematu, po likwidacji w 1996 roku Zakładu Roślin Pastewnych IHAR w 
Krakowie, gromadzone są również ekotypy gatunków motylkowatych dro
bnonasiennych. 

III. Gromadzenie i ocena przydatności roślin do rekultywacji terenów 
zdewastowanych i gruntów odłogowanych 

Celem zapoczątkowanego w 1995 roku tematu jest zgromadzenie i 
ocena kolekcji roślin przydatnych do rekultywacji biologicznej terenów 
zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. W zabiegach 
tego typu przydatne są gatunki wieloletnie, silnie zadarniające, spełniające 
funkcję roślinności pionierskiej, zwłaszcza populacje lokalne. Ocena odpo
rności roślin na niekorzystne warunki prowadzona jest bezpośrednio na 
terenach zdegradowanych przez zakłady przemysłowe - przy Zakładach 
Azotowych w Puławach, na hałdach pokopalnianych w Bieruniu, na tere
nach posiarkowych w Grzybowie i Jeziórku [MAJTKOWSKI, GÓRAL 1996; 
MAJTKOWSKI, MAJTKOWSKA 1996). Początki gromadzenia roślin rekultywa
cyjnych w OB IHAR w Bydgoszczy związane były z realizacją grantu KBN 
440659203 „Gromadzenie i badanie gatunków roślin do rekultywacji tere
nów zdewastowanych" (kierownik grantu - prof. dr hab. Stanisław Góral, 
IHAR Radzików, okres realizacji: 1992-1995). Obecnie w kolekcji znaj
duje się 145 obiektów w ramach 138 gatunków, w tym: 40 gatunków 
drzew i krzewów, 75 bylin dwuliściennych i 30 gatunków traw. W kolekcji 
tej znajdują się również tzw. gatunki alternatywne, które od kilkunastu lat 
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są badane na Zachodzie jako odnawialne źródło surowca dla celów ener
getycznych, jako proekologiczne pokrycia dachowe, płyty do produkcji 
mebli, materiały izolacyjne oraz surowiec dla przemysłu celulozowo-pa
pierniczego [MAJTKOWSKI 1998; MAJTKOWSKJ , MAJTKOWSKA 1998]. W 1998 r. 
kolekcję powiększono o 40 odmian z gatunków: palczatka Gerarda (An
dropogon gerardi Vitm. ), proso rózgowate (Panicum virgatum L. ), trawa 
indiańska (Sorghastrum nutans L. Nash.), perzy (Agropyron i Elytrigia) oraz 
wydmuchrzyc (Elymus i Leymus), stosowanych w Kanadzie i USA na 
pasach izolacyjnych autostrad oraz na terenach marginalnych i zdegrado
wanych. 

Podsumowanie 

W Polsce istnieje obecnie 27 instytucji o charakterze ogrodów bota
nicznych, w tym 10 typowych ogrodów botanicznych, 13 arboretów i ogro
dów dendrologicznych, 3 ogrody roślin leczniczych oraz 1 palmiarnia. W 
XX wieku w związku z zagrożeniem środowiska naturalnego ogrody bota
niczne zaczęły pełnić ważną rolfc w ochronie zasobów przyrodniczych, sta
jąc się bankami genów gromadzącymi zarówno rośliny zagrożone w swoim 
środowisku naturalnym, jak i rośliny użytkowe dla rolnictwa, leśnictwa, 
przemysłu i ochrony środowiska. Rola ogrodów botanicznych w ochronie 
ex situ zasobów przyrodniczych została podkreślona w Konwencji o 
Różnorodności Biologicznej, podpisanej w 1992 roku na Szczycie Państw 
Świata w Rio de Janeiro [PUCHALSKI 1998]. 

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy stał się jedyną placówką w 
Polsce specjalizującą się w gromadzeniu i opracowywaniu roślin z rodziny 
traw, których znaczenie w nadchodzącym XXI wieku będzie prawdopo
dobnie wzrastać. Zmiany w sposobach gospodarowania spowodowane 
będą wieloma czynnikami, z których najważniejsze to nadprodukcja żyw
ności oraz skażenie środowiska. Wejście Polski do Unii Europejskiej spo
woduje prawdopodobnie ograniczenie produkcji zbóż oraz innych roślin 
uprawnych. Stworzy to konieczność wykorzystania terenów odłogowanych 
do uprawy nowych roślin z przeznaczeniem dla różnych dziedzin przemy
słu i energetyki. Znajdujące się w kolekcjach OB IHAR alternatywne ga
tunki traw mają szansę stać się „roślinami XXI wieku". 
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Słowa kluczowe: kolekcje, ekotypy, zasoby genowe, trawy, prosowate, rośliny 
rekultywacyjne, rośliny użytkowe 

Streszczenie 

Prace związane z ochroną roślinnych zasobów genowych realizowane są w 
Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy od 1971 roku. W okresie tym prowa
dzono 4 tematy badawcze, które koncentrowały się na trzech grupach roślin: tra
wach (pastewne, zbożowe, gazonowe, ozdobne, alternatywne), roślinach przydat
nych do rekultywacji terenów zdegradowanych i odłogowanych oraz wybranych 
gatunkach roślin dwuliściennych posiadających wartości użytkowe (np. lecznicze, 
przyprawowe, barwierskie, miododajne, ozdobne itp.). Ogród Botaniczny IHAR 
do przechowalni Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowic przeka
zał ok. 16,5 tys. prób nasion kilkunastu gatunków traw pastewnych, zbożowych 
(prosowate) i gazonowych. W kolekcjach na terenie ogrodu zgromadzono blisko 
1600 taksonów roślin dwuliściennych, 145 gatunków przydatnych do rekultywacji 
oraz ok. 450 gatunków traw ozdobnych i dziko rosnących. Ogród Botaniczny 
IHAR jest placówką zarządzającą Europejską Bazą Danych dla rodzaju Dactylis i 
Festuca, a także jednym z wykonawców ECP/GR Lolium Core Collcction Progra
mme, w ramach współpracy z International Plant Genctic Resources Institute w 
Rzymie. W 1996 r. zapoczątkowano obserwacje in situ na terenie rezerwatu 
Ostrów k/Pszczółczyna (woj. bydgoskie). 

PRESERVATION OF PLANT GENETIC RESOURCES AT 
PBAI BOTANICAL GARDEN IN BYDGOSZCZ 

Wlodzimie17 Majtkowski 
Botanical Garden of Plant Breeding and Acclimatization Institute, 

Branch in Bydgoszcz 

Key words: collections, ccotypes, genetic resources, grasses, millet-likc plants, 
reclamation plants, usable plants 

Summary 

Over nearly 30 years the activities of Botanical Garden of Plant Brccding 
and Acclimatization Institute in Bydgoszcz have dealt with the prcscrvation of 
plant genetic resources. As a result of expeditions to different regions of Poland 
and forcign countries as well as the seeds exchange with other botanical gardens, 
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about 16500 acccssions of grass ecotypes and cultivars were gathered, evaluatcd 
and transferrcd as secd samples to Gene Bank in Radzików (near Warsaw). 
Therc are also 1600 taxons of usable dicotyledonous plants as a living collection 
in Botanical Garden. Furthermore, above 145 species of plants for waste arcas 
rcclamation and 450 wild growing and ornamental grass species arc gathered in 
living collcctions, tao. Botanical Garden of PBAI is also a manager for the Dac
tylis and Festuca European genera databases. Since 1995 we are also involved in 
European network for evaluation of Lolium perenne core collection. 
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