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ZRÓŻNICOWANIE GENETYCZNE 
I TAKSONOMIA MSZAKÓW 

-  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWA 

(POZNAŃ, 11-12 PAŹDZIERNIKA 2000)

Genetic Diversity and Taxonomy of Bryophytes 
-  International Conference 

(Poznan, Poland, 11-12 October 2000)

W październiku 2000 r. odbyta się w Poznaniu 
międzynarodowa konferencja  dotycząca problemów 
taksonomicznych, zróżnicowania genetycznego i flo- 
rystyczncgo mszaków. Poznań od wielu lat jest głów

nym ośrodkiem badań genetycznych mszaków w Pol
sce, a obecnie również ośrodkiem wykorzystującym 
najnowocześniejsze metody molekularne do określa
nia pozycji taksonomicznej i pochodzenia gatunków 
wątrobowców. Konferencja została zorganizowana 
przez Instytut Genetyki Uniwersytetu im. A. Mickie
wicza w Poznaniu. Wzięło w niej udział około 30 
osób z Polski, Węgier, Niemiec i Ukrainy. Uczestników 
konferencji powitali w imieniu organizatorów prof. 
M. Krzakowa i dziekan Wydziału Biologii UAM.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie 
sesje referatowe, krótka wycieczka do zamku w Kór
niku połączona z obiadem, sesja posterowa i uroczy
sta kolacja.

Pierwsza sesja referatowa poświęcona była wy
korzystaniu metod molekularnych w briologii. W se
sji tej niezmiernie interesujący referat wygłosiła prof. 
Zofia Szweykowska-Kuliriska; dotyczył on pocho
dzenia organelli komórkowych, takich jak mitochon
dria i plastydy, u allpoliploidalnego gatunku Pellia 
borealis (Allopoliploid character and the origin of or- 
ganells in Pellia borealis based on the nucleotide se
quences data). Druga sesja referatowa poświęcona 
była zagadnieniom fizjologii i ekolizjologii msza
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ków. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi 
ekofizjologicznyeh właściwości mszaków, a w szcze
gólności Conocephalum conicum  (K. Trębacz) oraz 
wpływu stężenia CO2 i niedoboru wody na procesy 
fotosyntezy (Z. Tuba).

Popołudniową część konferencji wypełniła sesja 
posterowa. Zaprezentowano 14 plakatów. Każdy z 
autorów wygłosił krótkie objaśnienie i odpowiadał na 
liczne pytania uczestników. Tematyka części poste
rów zgrupowana była wokół zagadnień taksonomicz
nych np. kompleksu krytycznych taksonów Calypo- 
geia fissa -  C .fissa  ssp. neogea (K. Buczkowska i J. 
Szweykowski), czy rodzaju Chiloscyphus (E. Chu
dzińska i inni), dotyczyła także ujęcia taksonomi
cznego i rozmieszczenia na świecie wątrobowca Ha- 
plomitrium hookeri (A. Bączkiewicz i J. Szweyko
wski). Przedstawiono również wyniki badań nad wy
korzystaniom metod kariologicznych w badaniach ta
ksonomicznych wątrobowców (E. Chudzińska), czy 
opracowywaniem zmienności liczby chromosomów 
u mchów, na przykładzie Plagiomnium aßine (J. 
Kłos, E. Kula, L. Przywara). Druga grupa posterów 
dotyczyła zagadnień geobotanicznych i florystycz- 
nych. Przedstawiono kilka bardzo interesujących po
sterów. np. o badaniach flory mchów w postglacjal- 
nyeh kotłach w Karkonoszach (E. Fudali). Autorka 
niniejszego doniesienia zaprezentowała obecny stan 
badań, jak i pierwsze podsumowujące wyniki opraco
wywanej flory wątrobowców Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego (Liverworts o f the Bieszczady National 
Park a present stale). Przedstawiono również kilka 
posterów omawiających wykorzystanie metod mole
kularnych w badaniach briologicznych, np. pracę 
zbiorową kolegów z Ukrainy nad Orthotrichum obtu
sifolium.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zor
ganizowano uroczystą kolację, której ukoronowa
niem był przepiękny dla oczu i wyśmienity w smaku 
milenijny tort briologiczny.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje 
referatowe. W pierwszej z nich wygłoszono 4 bardzo 
interesujące referaty. Prof. L. Przywara w swoim wy
stąpieniu omówił rolę poliploidów w ewolucji 
mchów. Następnie wygłoszone zostały dwa referaty 
dotyczące zmienności genetycznej (M. Krzakowa) 
oraz zmienności ekologicznej i morfologicznej (I. 
Meiosik) gatunków rodzaju Sphagnum, należących 
do sekcji Subsecunda. Autorki obdarowały wszy
stkich uczestników świeżymi egzemplarzami pracy 
będącej monografią tego rodzaju.

W drugiej sesji referatowej wygłoszono kilka re
feratów, głównie na temat badań dotyczących zróżni
cowania i zmienności florystycznej mszaków róż

nych obszarów Polski. I tak B. Fojcik i A. Stcbcl w 
dwóch referatach omówili rozmieszczenie mszaków 
na obszarze Katowic, E. Fudali przedstawiła obecne 
wyniki badań nad brio florą cmentarzy aglomeracji 
miejskich, a D. Szukalska wygłosiła referat o zróżni
cowaniu zbiorowisk epiksylicznych na obszarze Ba
biej Góry.

Przed konferencją wszyscy uczestnicy otrzymali 
zeszyt zawierający streszczenia referatów i posterów. 
Przeprowadzono również wstępne rozmowy na temat 
następnej konferencji, która być może odbędzie się w 
Krakowie.
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