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KURIER MIESIĘCZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO 

nr 3/2014          15.04.2014 

 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością rozsyłamy kolejny numer „kuriera miesięcznego Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego”. Zachęcamy do pisania o grzybach oraz rozpowszechniania wszelkich 

informacji o tematyce mykologicznej (imprezy, nowości wydawnicze, odkrycia lub refleksje, 

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. Apel w sprawie Acta Mycologica 

2. Pierwsze Warsztaty PTMyk 

3. Relacja z konferencji w Rogowie 

4. Obchody 50-lecia Czerwonych List 

5. Konferencja „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity” 

6. Konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania 

7. Finanse PTMyk 

 

1. APEL W SPRAWIE ACTA MYCOLOGICA 

Zbliża się Jubileusz 50-lecia Acta Mycologica, półrocznika anglojęzycznego, 

wydawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Jest to czasopismo 

ogólnodostępne (open-access), publikujące oryginalne prace twórcze i przeglądowe 

ze wszystkich dziedzin mykologii i lichenologii, a także recenzje książek i artykuły 

poświęcone pamięci wybitnych mykologów. 

W ostatniej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Acta Mycologica 

uzyskały 7 punktów, tzn. 2 pkt. więcej niż dotychczas oraz przybrały nową formę 

wydawniczą na Platformie Czasopism PTB 

(https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/index) wspólnie z Acta Societatis 

Botanicorum Poloniae i Acta Agrobotanica. Redakcja czyni wszelkie starania, aby Acta 

Mycologica znalazły się na tzw. liście filadelfijskiej i otrzymały stosowny wskaźnik 

oddziaływania (Impact Factor). W tym celu potrzebna jest mobilizacja całego naszego 

środowiska mykologicznego. 

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/index
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Rozpoczęła się nowa kadencja redakcyjna, w czasie, której nastąpi zmiana w 

składzie osobowym oraz przeniesienie siedziby Redakcji z Katedry Algologii i 

Mykologii UŁ do Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Tegoroczny 49 tom Acta 

Mycologica będzie redagowany w następujący sposób:  

 zeszyt pierwszy w Łodzi, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – redaktor naczelny, dr 

Dominika Ślusarczyk – sekretarz, 

 zeszyt drugi (i kolejne tomy) w Kórniku, prof. dr hab. Maria Rudawska – redaktor 

naczelny, dr hab. Tomasz Leski – sekretarz. 

Zeszyt 49 (1) jest już zamknięty, w czerwcu (2014) ukaże się w formie elektronicznej 

na Platformie Czasopism PTB oraz w wersji papierowej. Obecnie ogłaszamy nabór 

prac do zeszytu 49 (2), który ukaże się w grudniu (2014).  

Nowa Redakcja stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z przejściem Acta 

Mycologica na platformę cyfrową i pragnie zmobilizować środowisko mykologów 

krajowych i zagranicznych do przesyłania prac, których wysoki poziom merytoryczny 

przyczyni się do zwiększenia punktacji czasopisma. To od nas wszystkich zależy czy 

ten cel zostanie w najbliższym czasie osiągnięty. 

Liczymy na to, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem wszystkich osób 

skupionych wokół szeroko rozumianych zagadnień mykologicznych, a jego efektem 

będą liczne prace nadesłane na adres Redakcji. Ze swej strony zapewniamy sprawną 

obsługę redakcyjną, szybki proces recenzowania oraz opublikowanie 

zaakceptowanych prac on-line jeszcze przed ukazaniem się wersji drukowanej.  

Naszą ambicją jest, aby Acta Mycologica stały się godną wizytówką polskich i 

zagranicznych mykologów.  

Z mykologicznym pozdrowieniem 

Redakcja Acta Mycologica 

 
 

2. WARSZTATY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO, ŁÓDŹ – SPAŁA 2014 

Zapraszamy serdecznie na ogólnopolskie spotkanie 
konferencyjno-warsztatowe zaplanowane na 24-28 
września 2014 r. pod hasłem: GRZYBY – organizmy 
kluczowe dla życia na Ziemi.  
REJESTRACJA na Warsztaty PTMyk została już 
zakończona. Spodziewamy się ok. 120 uczestników  

Wszystkie szczegóły dotyczące doniesień 
konferencyjnych i wstępnego programu znajdziecie Państwo na stronie 
http://www.ptmyk.pl/?p=1466. bardziej szczegółowy plan Warsztatów będzie 
dostępny pod koniec sierpnia br. 

http://www.ptmyk.pl/?p=1466
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3. RELACJA Z KONFERENCJI W ROGOWIE 

W dniach 26 – 27 marca 2014 r. w Leśnym 

Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie (SGGW) 

odbyła się X konferencja z serii „Aktywne Metody 

Ochrony Przyrody w Zrównoważonym 

Leśnictwie” pod tytułem przewodnim „Rola 

martwego drewna w ekosystemach leśnych”. 

Dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab.  

Henryk Żybura witał uczestników konferencji, 

kończąc swoje krótkie wystąpienie myślą, że 

właściwie obecność tak znacznej liczby gości na spotkaniu poświęconemu rozkładającemu się 

drewnu nieco go niepokoi, ale z drugiej strony ma nadzieję, że goście zrozumieją, że zdrowe 

lasy są warunkiem koniecznym by pojawiły się „zdrowe kłody”.  Rzeczywiście liczba 

uczestników przerosła oczekiwania organizatorów konferencji, tak dalece, że trzeba było 

dostawiać krzesła w auli, w której odbywały się sesje. Członkowie PTMYK na konferencji 

przedstawili kilka posterów i wystąpień. W korytarzu łączącym aulę i muzeum prezentowana 

była wystawa zdjęć grzybów „Życie ukryte w 

drzewie - grzyby”, przygotowana przez PTMYK 

w związku z zeszłorocznym programem 

edukacyjnym sponsorowanym przez Fundację 

Nasza Ziemia, Żywiec Zdrój oraz Lasy 

Państwowe. Pierwszego dnia dominowała 

tematyka dotycząca metod pomiarów 

martwego drewna w lasach. Zadawano pytania 

czy w każdym lesie należy zawsze pozostawiać 

tę samą ilość drewna i jak oceniać „jakość 

biocenotyczną” drewna. Po wystąpieniu pani Doroty Radziwiłł z Departamentu Monitoringu i 

Informacji o Środowisku wnioskowano o rozszerzenie badań stałych o wybrane gatunki 

grzybów i zaoferowano pomoc merytoryczną w opracowaniu listy grzybów wartych 

monitorowania na szczeblu państwowym. Wieczorna sesja została przygotowana przez koło 

naukowe studentów Wydziału Leśnego SGGW, którzy opowiadali o pracach odbytych w 

zamkniętym obszarze „czarnobylskiej zony”.  Sesje przedpołudniowe 27 marca zdominowały 

owady i grzyby. Pierwsza z nich poświęcona w zasadzie owadom, wskazywała jak wiele 

chrząszczy i motyli żyje w drewnie właśnie dzięki grzybom i jak wiele różnych grup 

ekologicznych owadów można wyróżnić w siedliskach stworzonych w kłodach. Druga z sesji – 

dedykowana grzybom nie wolna była od wniosków podobnych – to bezkręgowce zdają się 

kształtować w znacznym stopniu mykocenozy pniaków. W sesji tej pani Barbara Kudławiec 

zaprezentowała saprotroficzne grzyby nadrewnowe projektowanego rezerwatu Wapienny 

Las, a pani Monika Staniszek-Kik współpracująca z Wigierskim Parkiem Narodowym 

opowiedziała o projekcie „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach 

leśnych WPN”.  Liczymy na to, że konferencja, która się odbyła będzie krokiem ku zbliżeniu 
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środowisk mykologów z leśnikami, dendrologami i lichenologami, bo wykazała, że mamy 

wiele wspólnych tematów i jeszcze więcej wspólnych pytań, na które warto znaleźć 

odpowiedź.  

 

Członkowie PTMYK obecni na konferencji: Andrzej Grzywacz, Maria Ławrynowicz, Dominika 

Ślusarczyk, Zbigniew Sierota, Dariusz Kubiak, Andrzej Szczepkowski, Małgorzata Czyżewska, 

Barbara Kudławiec, Grażyna Domian, Marta Wrzosek. 

 

(opracowanie tekstu: Marta Wrzosek) 

 
 

4. OBCHODY 50-LECIA CZERWONYCH LIST 

W roku 2014 IUSCN organizuje obchody 50-lecia Czerwonych List. Wszelkie informacje na 

temat związanych z tym działań można znaleźć na stronie: 

https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/about_usa/red_list_50th_annive

rsary/. 

 
 

5. KONFERENCJA „GRZYBY MIKROSKOPOWE I ICH METABOLITY” 

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na XX Konferencję Krajową pt.: 

„Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”, organizowaną wspólnie z Sekcją 

„Micromycetes i ich metabolity” Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, która 

odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 (środa-czwartek) w sali konferencyjnej 

Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00). 

W programie referaty zgłoszone przez uczestników. 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 zł (doktoranci i studenci – 100 zł) i 

obejmuje zeszyt streszczeń, posiłki i napoje. Wpłat prosimy dokonywać przelewem na 

konto IGR PAN: 18109013620000000036017898 tytułem „XX Konferencja Krajowa”.  

Prosimy o rejestrację udziału w konferencji wraz z tytułem wystąpienia do dnia 

5 maja 2014 r. pocztą elektroniczną na adres: lste@igr.poznan.pl lub telefonicznie 61 

6550219. Streszczenia o objętości 1-2 stron A4 prosimy przesłać na powyższy adres 

mailowy do dnia 5 maja 2014). 

 

Komitet Organizacyjny (Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski, dr hab. Łukasz Stępień, 

dr Lidia Błaszczyk, mgr inż. Judyta Strakowska, mgr inż. Monika Urbaniak, mgr 

Karolina Wilman) 

 

 

6. KONFERENCJE, WARSZTATY, SEMINARIA, SPOTKANIA 

https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/about_usa/red_list_50th_anniversary/
https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/about_usa/red_list_50th_anniversary/
mailto:lste@igr.poznan.pl
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Zachęcamy do udziału w warsztatach zorganizowanych przez CBS pt. „Barcoding 

Masterclass”, które odbędą się w Utrechcie w dniach: 22-23 kwietnia 2014. Więcej 

informacji na stronie: http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/400-barcoding-

masterclass-utrecht-the-netherlands. 

 
W dniach 24-25 kwietnia 2014 roku odbędzie się w Amsterdamie Sympozjum CBS 

zatytułowane „Genera and Genomes”. Zachęcamy do uczestnictwa! Więcej 

informacji na stronie: http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/396-2014-cbs-

spring-symposium-the-genera-of-fungi. 

 
W dniach 21-22 maja 2014 odbędzie się w Poznaniu konferencja pt.: Grzyby 

mikroskopowe i ich metabolity. Więcej informacji na stronie: 

http://www.ptmyk.pl/?p=1548. 

 
W dniach 28-30 maja 2014 w Warszawie odbędzie się Mini-Sympozjum „Plant-

Microbe Interactions”. Więcej informacji na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=1372. 

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu zapraszają do 

uczestnictwa w konferencji naukowej pt. „Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień”, 

która odbędzie się w ramach XIV Toruńskiego Seminarium Ekologicznego w dniach 

27-28 czerwca 2014 r. w Toruniu. 

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej (www.tse.umk.pl), za 

pomocą której również można dokonać rejestracji. 

 
W dniach 29 czerwca – 5 lipca 2014 odbędą się w Estonii warsztaty etnobiologiczne 

dla doktorantów i młodych badaczy. Więcej szczegółów na można znaleźć na stronie: 

http://folklore.ee/ethnobio/. 

 
W dniach 3-8 sierpnia 2014 roku odbędzie się w Bangkoku 10th International 

Mycological Congress. Zachęcamy do udziału! Więcej informacji znajduje się na 

stronie: http://imc10.com/2014/home.html. 

W dniach 3-5 września 2014 odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja 

naukowa „XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium”. 

Konferencja organizowana po raz pierwszy w Polsce i stanowić będzie doskonałą 

okazję do wymiany najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny biodegradacji, 

http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/400-barcoding-masterclass-utrecht-the-netherlands
http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/400-barcoding-masterclass-utrecht-the-netherlands
http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/396-2014-cbs-spring-symposium-the-genera-of-fungi
http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/396-2014-cbs-spring-symposium-the-genera-of-fungi
http://www.ptmyk.pl/?p=1548
http://www.ptmyk.pl/?p=1372
http://www.tse.umk.pl/
http://folklore.ee/ethnobio/
http://imc10.com/2014/home.html
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bioremediacji, ochrony środowiska i biotechnologii.  Serdecznie zapraszamy do 

udziału. Więcej informacji pod adresem www.ibbs2014.p.lodz.pl. 

 
Zachęcamy do udziału w konferencji „8th BioDetectors”, która odbędzie się w Turynie 

w dniach 25-26 września 2014. Więcej informacji na stronie: 

http://www.ptmyk.pl/?p=1599. 

 
Zapraszamy na IX Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, które odbędą się w Karłowie 

w dniach 25-27 września 2014. Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.ptmyk.pl/?p=1476. 

 
W imieniu Organizatorów, zapraszamy do udziału w 11 Conference of the European 

Foundation for Plant Pathology, która odbędzie się w Krakowie w dniach 8-13 

września 2014 r. Podczas konferencji odbędzie się także 5th International Seed 

Health Conference oraz następujące warsztaty: 

- Ramularia Workshop (Ramularia collo-cygni), 

- Blackleg Workshop (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) 

- Clubroot Workshop (Plasmodiophora brassicae) 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.efpp11-

krakow.pl/. 

 
Zapraszamy do udziału w XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists, 
które odbędzie się w dniach 22-26 września 2014 na Łotwie. Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=1290. 

 
W dniach 5-11 października 2014 w Oberhof w Turyngii odbędzie się 32. Cortinarius 
Congress. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: 
http://www.ptmyk.pl/?p=1379. 

 
W dniach 15-17 października 2014 odbędzie się w Marrakech (Maroko) 
międzynarodowy kongres poświęcony mykoryzie, pod hasłem „Mycorrhizal Symbiosis 
a key factor for improving plant productivity and ecosystems restoration”. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie: http://ic-mycorrhizae2014.uca.ma/. 

 
Zachęcamy do przesyłania na adres mailowy PTMyk informacji o konferencjach, 

warsztatach, wystawach, festynach, pogadankach i wykładach mykologicznych, itp.  

 
 

7. FINANSE PTMYK 

http://www.ibbs2014.p.lodz.pl/
http://www.ptmyk.pl/?p=1599
http://www.ptmyk.pl/?p=1476
http://www.efpp11-krakow.pl/
http://www.efpp11-krakow.pl/
http://www.ptmyk.pl/?p=1290
http://www.ptmyk.pl/?p=1379


7 
 

Z początkiem Nowego Roku prosimy o wpłacanie zaległych składek za rok 2013 oraz  

zachęcamy do opłacenia składek na rok bieżący (nadal 50 zł rocznie). Opłata za 

Warsztaty PTMyk dla członków, którzy nie uiścili składki rocznej będzie powiększona 

o 50 zł składki. 

Nowym członkom przypominamy, że jednorazowe wpisowe wynosi 30 zł (lub 

15 zł dla studentów). Numer konta: 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. Zwracamy uwagę, że numer konta do wpłat 

konferencyjnych jest inny! 

Wpłatę obu kwot można wykonać pojedynczym przelewem! Dziękujemy za 

wszystkie dotychczasowe wpłaty! 


