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Wstęp 

Ekspedycje terenowe są jednym z głównych źródeł pozyskiwania ma
teriałów w ramach realizacji programu Ochrony Roślinnych Zasobów Ge
nowych w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Akli
matyzacji Roślin. Celem ekspedycji jest systematyczne gromadzenie i och
rona ex situ istniejących miejscowych populacji roślin uprawnych i gatun
ków spokrewnionych, stanowiących źródło różnorodności genetycznej za
grożonej bezpowrotnym wygini~ciem, na skutek działalności gospodarczej 
człowieka oraz w mniejszym stopniu, naturalnej sukcesji roślinnej (LUKA
SIEWICZ 1992]. 

W opracowaniu przedstawione zostały wyniki wypraw kolekcyjnych 
zorganizowanych przez Ogród Botaniczny IHAR w latach 1996-1998. W 
roku 1996 materiały kolekcyjne pozyskiwano z terenów: Słowińskiego 

Parku Narodowego oraz Pojezierza Kaszubskiego. Pracownik Ogrodu 
Botanicznego brał udział w ekspedycji zorganizowanej przez Centrum 
Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie na terenach Karpat 
Wschodnich oraz Wschodniej Słowacji. 

W 1997 roku zbiory ekotypów prowadzono na terenach Ojcowskiego 
i Magurskiego Parku Narodowego, Dolin Jurajskich, Nadwiślańskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych, Gubałówki (Zakopane) oraz Ukrainy -
Wołyń . 

W trakcie ekspedycji zorganizowanej w 1998 roku próby zbierano w 
południowo-wschodnich rejonach Polski: Roztoczańskim Parku Narodo
wym, w woj. chełmskim i zamojskim oraz podczas ekspedycji polsko-ukra-
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ińskiej na Krymie. 
W latach 1996-1998 zebrano łącznie 1472 próby traw oraz gatunków 

roślin dwuliściennych (w tym gatunki lecznicze, miododajne, chronione 
in.). Trasy ekspedycji przedstawiono na rys. 1. 

Ekspedycja 
Expedition 

1996 

Ekspedycja 
Expediotion 

1998 

Rys. 1. Rejony ekspedycji terenowych organizowanych przez Ogród Botanicz
ny IHAR w Bydgoszczy w latach 1996-1998 

Fig. 1. Rcgions of collccting missions of the PNAI Botanical Garden in 
1996-1998 

Materiał i metody 

W trakcie ekspedycji pozyskiwane są próby występujących na danym 
terenie gatunków, odmian i form roślin uprawnych oraz ich dzikich przod
ków. Materiał roślinny pobierany jest w postaci nasion lub żywych roślin z 
terenów użytkowanych rolniczo, nieużytków, lasów oraz innych siedlisk. 
Eksploracja na terenach chronionych prowadzona jest w uzgodnieniu z 
dyrekcjami parków narodowych. Zbiór gatunków chronionych i zagrożo
nych odbywa się z miejsc licznego występowania, w ilości nie zagrażającej 
wyginięciu gatunku. Kryteria pobierania gatunków rzadkich i ginących są 
zgodne z zaleceniami podawanymi przez LUKASIEWICZA [1992). Dokumen
tację miejsc zbioru opracowano zgodnie z systemem przyjętym przez 
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) w Rzymie 
[Moss, GUARIN0 1995). Część zebranych materiałów, poprzez wydawany co 
dwa lata przez Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy Delectus Seminum, 
włączana jest do międzynarodowej wymiany nasiennej prowadzonej z 
ogrodami botanicznymi i innymi placówkami naukowymi. 

Wyniki 

W dniach 19-23.08.1996 r. zorganizowana została ekspedycja na ob
szary pobrzeża Bałtyku. Zbiór ekotypów prowadzono na terenie Słowińs-
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kiego Parku Narodowego - w rejonie Niziny Gardneńsko-Łebskiej (gmi
ny: Ustka, Słupsk, Główczyce, Wicko, Łeba); w okolicach Lęborka -
wzdłuż dolnego biegu rzeki Łeby oraz na Pojezierzu Kaszubskim, w rejo
nie gmin Cewice i Sierakowice. Materiał roślinny pozyskiwano z piaszczy
stych wydm, torfowisk (brzeziny bagienne), wrzosowisk oraz łąk. Na ob
szarach odłogowanych występujących na tych terenach zaobserwowano 
zjawisko sukcesji wtórnej. Pojawiły się zbiorowiska flory segetalnej z poje
dyńczo występującymi roślinami uprawnymi oraz sukcesja drzew i krze
wów. Zebrano łącznie 249 prób w ramach 115 gatunków, w tym 165 prób 
traw i 84 próby gatunków roślin dwuliściennych, z 33 stanowisk. Materiał 
genetyczny pozyskano w 55% z użytków zielonych. 

W tym samym roku, w dniach 2-13.09., pracownik Ogrodu Botanicz
nego uczestniczył w ekspedycji zorganizowanej na terenie Karpat Wschod
nich - rejony Ukrainy i Słowacji. Na terenie Ukrainy zbiór ekotypów 
obejmował część Podkarpacia, Karpat Wschodnich i Zakarpacie, należące 
do rejonów lvano-Frankovsk i Użgorod. Na terenie Wschodniej Słowacji 
penetrowano rejony położone w Masywach: Vihorlat, Uzska Hornatina i 
Nizke Beskidy. Zebranych zostało 116 prób, w tym 94 próby traw; pozo
stałe 22 próby to gatunki dwuliścienne . 

Ekspedycja zorganizowana w dniach 12.08.-20.08.1997 r. obejmo
wała tereny Dolin Jurajskich oraz Ojcowskiego i Magurskiego Parku Na
rodowego. W Ojcowskim Parku Narodowym zbiory prowadzono na wa
piennych zboczach w Grodzisku i Dolinie Sąspowskiej. W Dolinach Juraj
skich penetrowano skałki wapienne, zbiorowiska muraw naskalnych, 
muraw kserotermicznych oraz łąki i pastwiska w rejonie Czajowic, Boguci
na, Kobylan. Próbki nasion pozyskiwano z 17 stanowisk. Na obszarze Ma
gurskiego Parku Narodowego i przyległych okolicach materiał genetyczny 
pozyskiwano głównie z łąk i pastwisk, także z opuszczonych w latach 40-
tych gospodarstw łemkowskich (np. Ciechania). Ogółem przeprowadzono 
penetrację 4 7 stanowisk. Zebranych zostało 280 ekotypów traw oraz 185 
prób roślin dwuliściennych reprezentujących 166 gatunków, które w około 
50% pochodziły z nieużytków (rys. 2). 

We wrześniu 1997 roku penetrację prowadzono także w woj. bydgos
kim na terenach Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. Próbki 
nasion pozyskiwano z projektowanych rezerwatów przyrody - Parowy Ost
nicowe Gruczna (gm. Swiecie ), z dobrze zachowanymi fragmentami 
muraw kserotermicznych z ostnicą Jana (Stipa joannis Cel.) oraz Kozielec 
(gm. Dobrcz) z łanowa wystt:;pującym lnem austriackim (Linum austria
cum L. ). W rejonie tym istnieją dobrze zachowane stare odmiany drzew 
owocowych. Z terenów tych zebrano nasiona 28 gatunków roślin, w tym 
1 7 gatunków roślin użytkowych. 

Materiały pozyskiwano również podczas polsko-ukraińskiej ekspedy
cji zorganizowanej przez CRZG w Radzikowie, w dniach 1-10.10.1997 r. 
na terenach Wołynia. Zebranych zostało 85 prób traw oraz 105 prób ga
tunków dwuliściennych. 
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Ekspedycja zorganizowana w dn. 18-26.08.1998 r. objęła tereny Wy
żyny Lubelskiej i Roztocza. Ekotypy pozyskiwano z kserotermicznych sie
dlisk w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Pagóry Chełms
kie, Działy Grabowieckie) oraz z łąk torfowych w dolinie Wieprza, w ob
rębie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Spenetrowano także nadbu
żańskie łąki na odcinku Dubienka - Hrubieszów, a także łąki w rejonie 
Sieniawy i Jarosławca. Podczas tej ekspedycji zebrano 214 prób traw oraz 
144 próby roślin dwuliściennych. Próby zebrano z 45 stanowisk. Materiał 
genetyczny pozyskiwano głównie z użytków zielonych ( ok. 50% ). 

W dniach 19-28.07.1998 r. pracownik Ogrodu Botanicznego brał 

udział w ekspedycji zorganizowanej przez CRZG w Radzikowie na tere
nach Krymu (m.in. Rezerwat Aju-Dag, Kazantypski Zaliw). Zebranych 
zostało 190 prób w tym: 85 prób traw i 105 prób roślin dwuliściennych . 

Podczas ekspedycji krajowych zorganizowanych w latach 1996-1998 
zebrano łącznie 1072 prób, w tym 659 prób traw oraz 413 prób gatunków 
roślin dwuliściennych (tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Wykaz materiałów zebranych podczas ekspedycji 
krajowych i zagranicznych w latach 1996-1998 

List of materials collected during !ocal and foreign expeditions in 1996-1998 

Grupa roślin Ekspozycje krajowe Ekspozycje zagraniczne Razem 
Plant group Loca! expeditions Foreign expeditions Total 

lata; yea rs krajowe zagraniczne 
!ocal foreign 

1996 1997 1998 1996 1997 1998 

Trawy; Grass 165 280 214 94 66 85 659 245 
Dwuliścienne 84 185 144 22 28 105 413 155 
Dicotyledonous plants 
w tym: including 
- użytkowe 42 61 83 11 11 30 186 52 

usable plants 
- chronione i zagrożone 4 2 2 6 2 

protected and threat 
ened plants 

Razem; Total 249 465 358 116 94 190 1072 400 

Podsumowanie 

W porówniananiu do ekspedycji organizowanych przez Ogród Bota
niczny w latach 70-tych i 80-tych poszerzono liczbę gatunków objętych 
ochroną zasobów genowych o grupę roślin dwuliściennych oraz gatunki 
traw dziko rosnących. Wcześniej gatunki te pozyskiwano wyłącznie do 
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wymiany nasiennej prowadzonej pomiędzy ogrodami botanicznymi. 
W trakcie penetracji terenów Magurskiego Parku Narodowego 

stwierdzono występowanie starych okazów drzew owocowych, będących 
pozostałością po osadnictwie łemkowskim. W rejonie tym nie natrafiono 
na formy i odmiany gatunków warzywnych i ozdobnych, które mogły być 
uprawiane przed wysiedleniem miejscowej ludności. 

Podczas ekspedycji na terenach Wyżyny Lubelskiej oraz Roztocza 
pozyskiwano m.in. materiały z siedlisk kserotermicznych. Zaobserwowano 
zanikanie zbiorowisk muraw z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami spowo
dowane sukcesją drzew i krzewów. Stopień zachowania muraw kseroter
micznych i ich skład gatunkowy zależą od warunków siedliskowych, a 
także od ingerencji człowieka: wypalania, wypasu i koszenia, które stano
wią integralną część ochrony całkowitej lub częściowej tego typu zbioro
wisk roślinnych [FIJAŁKOWSKI 1982; KORNAŚ i in. 1995]. 
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Streszczenie 

W latach 1996-1998 Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy zorganizował 
ekspedycje w celu pozyskiwania roślinnych zasobów genowych na terenach: Po
brzeża Słowińskiego i Pojezierza Kaszubskiego, Wyżyny Lubelskiej, Dolin Juraj
skich, Gubałówki (Zakopane), na terenach Parków Narodowych: Magurskiego, 
Ojcowskiego, Roztoczańskiego oraz Nadwiślańskiego Zespołu Parków Krajobra
zowych . Uczestniczono również w ekspedycjach zagranicznych w rejonie Karpat 
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Wschodnich (rejon lvano-Frankovsk i Użgorod), Wschodniej Słowacji (rejony 
położone w masywach: Vihorlat, Uzska Hornatina i Nizke Beskidy), Ukrainy 
(Wołyń, Krym). Zebrano łącznie 1465 prób traw oraz gatunków roślin dwuliścien
nych, w tym z terenów Polski - 1065. 

1996-1998 COLLECTION MISSIONS OF BOTANICAL GARDEN 
OF PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE 

Gabriela Majtkowska 
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Summary 

From 1996 to 1998 the PBAI Botanical Garden organized some collecting 
missions to: Słowiński Coast and Kaszubski Lake Districts, Lubelska Upland, Ju
rajskie Valleys, Gubałówka (near Zakopane) as well as to Magurski, Ojcowski, 
Roztoczański National Parks, and Nadwiślański Landcape Park. The staff of Bo
tanical Garden participated in foreign collecting missions to Eastern Carpatian 
region (Ivano-Frankovsk and Użgorod), Eastern Slovakia (regions near Vihorlat, 
Uzska Hornatina, Nizke Beskidy) and Ukraine (Wołyń, Crimea). More than 
1465 seed samples (grasses and dicotyledonous species) were collected in total, 
including 1065 samples from Poland's territory. 
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