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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością rozsyłamy drugi numer „kuriera miesięcznego Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego”. Zachęcamy do pisania o grzybach oraz rozpowszechniania wszelkich informacji o
tematyce mykologicznej (imprezy, nowości wydawnicze, odkrycia czy refleksjach itp.). Wszystkie
otrzymane informacje będziemy zamieszczali na stronie oraz w kolejnych wydaniach Kuriera.
Jesteśmy także otwarci na wszelkie uwagi i sugestie.
Życzymy miłej lektury!
Zarząd PTMyk

‘MAPA’ KURIERA
(proszę kliknąć trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, aby przenieść się do wybranego zagadnienia)

1.
2.
3.
4.
5.

Zmiany w ochronie grzybów (relacja z debaty w Ministerstwie Środowiska)
Konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania
Nowości na stronie internetowej
Inne
Składki członkowskie (od 2013 roku!)

1. ZMIANY W OCHRONIE GRZYBÓW
12 marca 2012 w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyła się debata dotycząca
propozycji zmian w zakresie ochrony gatunkowej roślin i grzybów zorganizowana na wniosek
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska p. Michała Kiełszni. Podczas spotkania
przedstawiono opracowania PTOP Salamandra pt „Aktualizacja listy gatunków roślin
objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony” oraz „Aktualizacja listy
gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony”.
Opracowanie dotyczące grzybów dzieli się na część dotyczącą grzybów zlichenizowanych oraz
grzybów wielkoowocnikowych. Posłuży do sporządzania projektu rozporządzenia w sprawie
ochrony gatunkowej.
W programie spotkania znalazło się przedstawienie systemu ochrony gatunkowej ze
szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o ochronie przyrody z 2012 roku, oraz
prezentacja zmian list organizmów chronionych w stosunku do dnia dzisiejszego. Aktualizacji
listy grzybów podjęła się dr Anna Kujawa, która przedstawiła krótko propozycje, które w
pełnym brzmieniu można znaleźć na stronie: http://www.gdos.gov.pl/articles/view/4448.
Przygotowana lista powstała na skutek prześledzenia występowania w Polsce 4250
gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Zaproponowano między innymi usunięcie z listy
grzybów chronionych 32 gatunków, a wprowadzenie 192 gatunków, przesunięcie 51
gatunków z ochrony ścisłej do ochrony częściowej. Na liście proponowanej do ochrony
znajduje się obecnie 66 gatunków przeznaczonych do ochrony ścisłej oraz 190 gatunków
przeznaczonych do ochrony częściowej. Kilka stosunkowo pospolitych gatunków grzybów
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zaproponowano do ochrony ze względu na wartości osłonowe dla wielkogabarytowego
drewna. Szczególnie liczne na liście są grzyby związane z drewnem, które są obecnie
najbardziej zagrożone wyginięciem. Ponadto na nowej liście można znaleźć grzyby rzadkie w
Europie, wymienione w ramach konwencji berneńskiej (1979), rzadkie grzyby częstych
siedlisk, związane z deficytowym substratem oraz te związane z zagrożonymi siedliskami.
Kilku członków PTMYK przybyło na obrady. Głos zabierała pani mgr Grażyna Domian
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie), krytycznie odnosząc się m. in. do
planu usunięcia niektórych grzybów z listy grzybów chronionych (niektóre gatunki z rodzaju
Geastrum, Sarcoscypha austriaca), przeniesienia gatunków z ochrony ścisłej do częściowej
oraz do umożliwienia pozyskiwania owocników grzybów (np. soplówek Hericium). Ważnym
głosem, podnoszonym zarówno z sali jak i wielokrotnie w kuluarach był problem zmniejszania
się dydaktycznej funkcji obejmowania organizmów ochroną przy wydłużaniu się samych list
gatunkowych (Prof. Stefan Friedrich, Prof. Wiesław Mułenko). Dyskutowano również o
problemach dotyczących ochrony strefowej. Przedstawicielka Instytutu Badawczego
Leśnictwa mgr Aleksandra Rosa-Gruszecka podniosła problem niekontrolowanego
pozyskiwania owocników grzybów podziemnych, w tym przede wszystkim trufli w znacznych
ilościach oraz ich wywozu z Polski. Wielokrotnie pojawiały się głosy za koniecznością
uzgodnienia zastosowanej terminologii, często mającej inne znaczenie w gospodarce leśnej i
dopasowania jej do określeń wynikających z ustawy o ochronie przyrody (wskazywał na to
także wcześniej prof. Zbigniew Sierota). Środowiska leśników w rozmowach kuluarowych
zgłosiły protest przeciwko sugerowaniu, że gospodarka prowadzona w lasach jest
„nieekologiczna” i nastawiona wyłącznie na zysk, przypominając, że do praktyki leśnej
wprowadzono nakaz pozostawiania w lesie 5 % masy pozyskiwanego drewna. Dr Jacek
Piętka, mgr Grażyna Domian i dr Anna Kujawa podjęli dyskusję na temat sukcesji grzybów na
wielkogabarytowym drewnie i ich wzajemnych relacji. Pan Piotr Zaniewski pozytywnie
zaopiniował propozycje zmian dotyczące grzybów zlichenizowanych.
Chociaż prace nad nowym rozporządzeniem prawdopodobnie będą trwały jeszcze
około roku (powinno się ukazać do 1 października 2014 r.), opinie na temat proponowanych
zmian są zbierane przez GDOŚ jedynie do dnia 26 marca 2013 roku.
Zarząd PTMyk przygotowuje zbiorczą opinię dotyczącą proponowanych zmian.
Zachęcamy też do aktywnego, indywidualnego uczestnictwa w procesie wypracowywania
zmian w ochronie grzybów i wysyłania osobistych opinii oraz konkretnych zmian w
proponowanej liście grzybów wybranych do ochrony na adres pani Emilii Bylickiej
(emilia.bylicka@gdoś.gov.pl) do dnia 26 marca 2013 roku.

2. KONFERENCJE, WARSZTATY, SEMINARIA, SPOTKANIA
W dniach 8-9 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Utrechcie spotkanie ECMM-ISHAM Working
Group on Zygomycoses, zatytułowane „Emerging Zygomycetes, a new problem in the clinical
lab”. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie:
http://www.zygomycota.eu/Meetings/2013/index.html.
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W dniach 10-11 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Amsterdamie wiosenne sympozjum
światowej kolekcji kultur – CBS zatytułowane „One Fungus = Which Genes”. Więcej
informacji można znaleźć na stronie:
http://www.cbs.knaw.nl/News/NewsDetails.aspx?Rec=78.
W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku w Utrechcie odbędzie się spotkanie ISHAM Working
Group Medical Barcoding zatytułowane: „The future of barcoding: getting closer, or drifting
further away from clinical practice?”. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.isham.org/WorkingGroups/barcoding/index.html.
W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku w Łagowie odbędzie się wiosenna sesja Klubu
Przyrodników, pt. Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone? Mechanizmy utraty
różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym i sposoby przeciwdziałania. Więcej
szczegółów nt. spotkania można znaleźć na stronach:
http://www.ptmyk.pl/?p=774 oraz
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=793&Itemid=353.
17 maja 2013 roku odbędzie się w Łodzi 52. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej i IX
Ogólnopolskie Sympozjum Ekologia Człowieka Współczesnego nt. „Środowiskowe
uwarunkowania chorób pasożytniczych i grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”. Więcej
informacji
można
znaleźć
na
stronie:
http://ptparasit.org.pl/go.live.php/PLH102/aktualnosci/54/ix-ogolnopolskie-sympozjum-iekologia-czlowieka-wspolczesnegoiorazbr52-dzien-kliniczny-parazytologii-lekarskiej.html.
W dniach 1-8 czerwca 2013 roku w Parku Narodowym Somideo w Asturii odbędą się
warsztaty „Ascomycota”. Więcej informacji można pobrać ze strony:
http://www.biol.uw.edu.pl/ptmyk/wp-content/uploads/2013/01/Preliminary-invitation-SOMIEDO-ASCOMYCOTA2013-English.pdf.
W dniach 24-30 czerwca 2013 roku odbędzie się w Olsztynie 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zjazdu:
http://zjazd56ptb.olsztyn.pl/page/1/strona-glowna.
W dniach 28 czerwca-3 lipca 2013 roku, w Plymouth w Anglii odbędzie się 54th Meeting of
Society for Economic Botany. Więcej informacji na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=702.
W dniach 17-18 września 2013 roku odbędzie się w Warszawie I Kongres Towarzystw
Naukowych pt. „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie".
Organizatorami Kongresu będą: Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw
Naukowych przy Prezydium PAN, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe
Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
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http://www.rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:i-kongres-towarzystwnaukowych-.

W dniach 18-20 września 2013 roku odbędzie się w Gdańsku kurs: „Letnia Szkoła
Taksonomii”, organizowany przez pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony
Przyrody oraz Katedry Ewolucji Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=768.
W dniach 11-15 listopada 2013 w Turcji odbędzie się 3rd International Congress on Fungal
Conservation. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=727.
Zapraszamy na kolejne spotkania Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB, które
odbywać będą się według harmonogramu znajdującego się na stronie:
http://www.ptmyk.pl/?p=695.
Z przyjemnością informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 pan dr
hab. Krzysztof Grzywnowicz będzie prowadził w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
wykład otwarty, ogólnouniwersytecki p.t. „Mniejsi bracia w kapeluszach, czyli mykologia dla
bystrzaków”. Więcej informacji na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=689.
Zachęcamy do przesyłania na adres mailowy PTMyk informacji o konferencjach,
warsztatach, wystawach, festynach, pogadankach i wykładach mykologicznych, itp.

3. NOWOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
Na stronie w dziale „O nas” dodano zakładkę „Wspomnienia o nieobecnych”, która będzie
stopniowo rozbudowywana. Zachęcamy także do współtworzenia tego działu! Jeśli tylko
chcieliby Państwo zamieścić jakieś wspomnienia, anegdoty czy refleksje związane ze
Zmarłymi, prosimy o ich przesyłanie drogą mailową na adres Towarzystwa. Jednocześnie
dziękujemy prof. Tomaszowi Majewskiemu za zaangażowanie i pomoc w tworzeniu tego
działu.
W dziale „Polecamy” pojawiła się zakładka „recenzje literatury mykologicznej”. Zamierzamy
umieszczać tam wszelkie informacje o mykologicznych nowościach wydawniczych wraz z
recenzjami. Będziemy wdzięczni za przesyłanie recenzji oraz innych informacji do
zamieszczenia we wspomnianej zakładce na adres: polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com.
Będziemy wdzięczni za przesyłanie aktualizacji oraz formularzy z informacją „o sobie” do
umieszczenie w zakładce „o członkach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego”.
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4. INNE
W dniach 12-14 marca odbył się pierwszy turnus warsztatów „Grzyby mikroskopijne i ich
identyfikacja”, organizowanych przez pracowników Instytutu Genetyki Roślin PAN w
Poznaniu. Ze względu na dużą liczbę chętnych zorganizowano jeszcze dwa dodatkowe
turnusy warsztatów. Dziękujemy organizatorom warsztatów! I mamy nadzieję wkrótce
przedstawić Państwu bardziej szczegółową relację z tego wydarzenia.
Przypominamy, że każdy członek Towarzystwa może organizować działalność pod auspicjami
PTMyk. Chęć podjęcia takiej działalności należy zgłosić do Zarządu Głównego na formularzu,
który stanowi załącznik do bieżącego numeru Kuriera. Zarząd prowadzi rejestr działalności
prowadzonej pod auspicjami Towarzystwa oraz udostępnia logo, ewentualnie inne
dodatkowe materiały (w zależności od uzgodnień) do wykorzystania i zamieszcza informację
na stronie internetowej.
Przypominamy, że sekcje mogą być powoływane w ramach Towarzystwa zgodnie z zasadami
zapisanymi w Statucie. Wymogiem stworzenia Sekcji jest oddolna inicjatywa grupy min. 15
osób, która wybiera swój trzyosobowy Zarząd i zgłasza chęć powstania Sekcji do Zarządu
Głównego. Zarząd Główny uchwałą powołuje sekcje na wniosek komitetu założycielskiego
sekcji.

5. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zgodnie z uchwałą 3_17/11/2012 uczestnicy Walnego Zgromadzenia PTMyk na spotkaniu w
dn. 17 listopada 2012 roku w Warszawie uchwalili wysokość składki członkowskiej na kwotę
50 zł rocznie oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 30 zł, a dla studentów w wysokości 15
zł. Składki (tylko za rok 2013) oraz wpisowe należy wpłacać na konto Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
Nr konta: 39 1020 3352 0000 1902 0192 8951
Bank PKO BP SA 1 oddział Łódź
Dziękujemy za wszystkie dokonane wpłaty!
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Wniosek o patronat
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Rodzaj działalności proponowanej do objęcia patronatem………………………………………………………………..
(np. wystawa, konferencja, warsztaty, wykłady, lekcje dla młodzieży, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czas i miejsce planowanej działalności ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zgłaszającego wniosek ………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy zgłaszającego wniosek....………………………………………………………………………………………………

Krótkie uzasadnienie celowości objęcia patronatem……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykorzystanie logo PTMyk (opcjonalnie; wskazać sposób wykorzystania)……………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis
(w wersji papierowej wniosku)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinia Zarządu PTMyk
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