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lów  i zapalono znicze na grobach botaników na 
C m entarzu Rakow ickim  w Krakowie.

W listopadzie odbyły się trzy spotkania. 9 listopa
da dr Dorota Nalepka (IB PAN) wygłosiła referat 
„W pływ  rolnictw a neolitycznego na rozwój szaty ro
ślinnej Południow ych Kujaw". Dwa tygodnie 
później, 23 listopada, d r hab. Jerzy Szw agrzyk (K ate
dra B otaniki Leśnej AR) przedstawił przygotow any 
w spólnie z. tir A nną (Jazdą referat „Czynniki decydu
jące o rozm ieszczeniu Rubus hirtus i Rubus idaeus w 
lasach m asywu Babiej G óry” . Na kolejnym  posiedze
niu. 30 listopada, doe. dr hab. Barbara Godzik (IB 
PAN) w ygłosiła referat „Im patiensparviflora -  nowy 
biow skaźnik ozonow y” . Prelegentka przedstaw iła też 
wyniki swoich ostatnich badań nad wpływem  ozonu 
na rośliny, prow adzonych w Tatrach. W dniu 14 
grudnia Oddział gościł dra Pawła K w iatkowskiego 
(K atedra Botaniki i Fizjologii Roślin AR we W rocła
wiu), który zapoznał słuchaczy z roślinam i naczynio
wymi gór Santa Cruz w Kalifornii.

W 2000 r. odbyły się 23 posiedzenia, przedsta
w iono 24 tem aty, przygotow ane przez 26 osób. O d
dział gościł pięć osób z zagranicy.

Sław om ir FLORJAN

„CZW ARTKI BOTANICZNE” W ODDZIALE 
KRAKOWSKIM PTB W IV KWARTALE 2000 R.

„Botanical Thursdays” at the Polish Botanical 
Society, Cracow Division, in the 4th quarter of 2000

W dniu 29 września, na nadzw yczajnym  posie
dzeniu, goście Oddziału: Liu Guoxiang. Hu Zhengyu 
i (Jusbert M. Lokhorst przedstawili referat „Apical 
cap form ation in O edogonium  and O edocludiitm , Oe- 
dogonialcs, C hlorophyta” . W dniu 12 października, 
prof. d r hab. K rystyna W asylikow a (Instytut Botaniki 
PAN) w ygłosiła referat „Początki uprawy roślin w 
św ietle badań archeobotanicznych". Tydzień później, 
doe. dr hab. Konrad W ołow ski (IB PAN) zapoznał 
słuchaczy z zagadnieniam i filogenezy euglcnin.

T radycyjnie w czw artek poprzedzający uroczy
stość W szystkich Św iętych złożono wiązanki kwia-


