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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. Wystawa „Życie ukryte w drzewie – grzyby” w Łodzi i Poznaniu
2. Aktualizacja internetowej bazy danych o gatunkach makrogrzybów Polski

3. Nowa edycja warsztatów mykologicznych w Poznaniu

4.
5.
6.

Grudniowe spotkanie sekcji mykologicznej PTB
Konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania
Finanse PTMyk
1. WYSTAWA „ŻYCIE UKRYTE W DRZEWIE – GRZYBY” W ŁODZI I POZNANIU
W dniach 4-18 listopada br. wystawę zdjęć nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie
fotograficznym pt. „Życie ukryte w drzewie – grzyby” można było oglądać w Łodzi. W
dniach 19 listopada – 3 grudnia zapraszamy do jej obejrzenia w holu budynku
Wydziału Biologii UAM, przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu. Następnie, wystawa
prezentowana będzie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

2. RELACJA Z KURSU W BIAŁOWIEŻY
W dniach 30 września–4 października br. odbył się w Białowieży kurs pt. „Diversity of
wood-inhabiting fungi: polypores of the Białowieża forest”. Relacja z warsztatów
znajduje się na stronie Białowieskiego Parku Narodowego pod adresem:
http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1362&Itemid=1.
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3. AKTUALIZACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH O GATUNKACH MAKROGRZYBÓW POLSKI
Szanowni Państwo,
w październiku 2013 została zaktualizowana internetowa baza danych o gatunkach
makrogrzybów Polski opublikowanych po roku 2000
http://grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm.
W bazie umieszczane są wszelkie publikowane doniesienia zawierające dane o
lokalizacjach grzybów makroskopowych. Baza obejmuje zarówno publikacje
naukowe, jak i doniesienia konferencyjne oraz dane z atlasów grzybów (jeśli można
zlokalizować miejsce występowania gatunków) i artykułów popularnych.
Uprzejmie proszę osoby korzystające z tej bazy o przesyłanie zauważonych błędów
lub braku publikacji na adres ankujawa@man.poznan.pl.
Wdzięczna będę za przesyłanie publikacji, które są pominięte w bazie. Dane z tych
publikacji zamieszczę w kolejnej aktualizacji.
Anna Kujawa

4. NOWA EDYCJA WARSZTATÓW MYKOLOGICZNYCH W POZNANIU
Sekcja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego Micromycetes i ich metabolity
zaprasza na serię warsztatów pt. „Grzyby Fusarium i ich metabolity”. Więcej
informacji można znaleźć na stronie: http://www.ptmyk.pl/?p=1261.

5. GRUDNIOWE SPOTKANIE SEKCJI MYKOLOGICZNEJ PTB W POZNANIU
Polecamy referat dr. Marka Halamy z Uniwersytetu Wrocławskiego "Grzyby
psychoaktywne występujące na obszarze Polski południowo-zachodniej", który
odbędzie się w ramach spotkań Sekcji Mikologicznej Oddziału Poznańskiego PTB dnia
11 grudnia 2011 (uwaga! termin został zmieniony). Spotkania SM OP PTB odbywają
się o godzinie 12.00 w Auli Owalnej Wydziału Biologii na ul. Umultowskiej 89 w
Poznaniu.

6. KONFERENCJE, WARSZTATY, SEMINARIA, SPOTKANIA
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-barcodingmasterclass-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-cbsspring-symposium-the-genera-of-fungi.
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W dniach 8-13 września 2014 roku w Krakowie odbędzie się konferencja Europejskiej
Fundacji Fitopatologicznej (EFPP). Więcej informacji na stronie:
http://www.ptmyk.pl/?p=1167.
W dniach 24-28 września 2014 roku w Łodzi i Spale odbędą się pierwsze Warsztaty
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, których tematami przewodnimi będą 1)
integracja środowisk mykologicznych oraz 2) nauczanie Mykologii w Polsce na
różnych poziomach kształcenia. Planowane jest również kilka sesji tematycznych
poświęconych aktualnie prowadzonym badaniom oraz sesja posterowa wraz z
konkursem na najlepszy poster.
Konferencji towarzyszyć będą 4 grupy warsztatów tematycznych, w tym jedne
anonsowane po raz pierwszy: 1) mikromycetes w ochronie środowiska (zespół prof.
Jerzego Długońskiego, Uniwersytet Łódzki), 2) grzyby wodne (prowadzone przez
zespół prof. Marii Dynowskiej, UWM, Olsztyn) oraz 3) grzyby owadobójcze (dr hab.
Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i prof.
Stanisław Bałazy, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań). 4)
Realizacja początkowo planowanych warsztatów taksonomicznych,
dotyczących gatunków z rodzaju Coprinus (dr hab. Błażej Gierczyk, UAM, Poznań),
nie jest niestety pewna ze względu na przesunięcie pierwotnego terminu warsztatów
z początku na koniec września. Jeśli warsztaty te nie będą mogły się odbyć, to
postaramy się zaproponować Państwu inną grupę taksonomiczną makromycetes –
informacje wkrótce. Zaplanowane są także trzy sesje terenowe oraz plenerowa
wystawa świeżych grzybów.
Część plenarna będzie odbywać się w Łodzi, natomiast część warsztatowa i
sesje terenowe w Stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale k. Tomaszowa
Mazowieckiego.
Oprócz obrad i warsztatów planujemy też spotkania nieformalne, które
pozwolą nam się lepiej poznać i zintegrować. Liczymy na Wasz udział!
Więcej szczegółów zamieścimy w kolejnym kurierze oraz w komunikatach
planowanych na początek grudnia (wstępny, anonsujący konferencję), 10 stycznia i
15
czerwca
2014
r.
Pytania
prosimy
kierować
na
adres
konferencja.PTMyku@gmail.com.
Zachęcamy do przesyłania na adres mailowy PTMyk informacji o konferencjach,
warsztatach, wystawach, festynach, pogadankach i wykładach mykologicznych, itp.
7. FINANSE PTMYK
Zbliża się koniec roku, a więc i koniec czasu na opłacenie wpisowego i składek
członkowskich PTMyk za rok 2013. Jednorazowe wpisowe (30 zł lub 15 zł dla
studentów) i składki roczne (50 zł) należy wpłacać na konto Towarzystwa:
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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
Wpłatę można wykonać pojedynczym przelewem! Dziękujemy za wszystkie
dotychczasowe wpłaty!
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