
Warsztaty V – Fungal Conservation – Red Listing, Communicating, Taking Action 

(w ramach konferencji Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Łódź – Spała 2014) 

 

Grzyby, podlegają zagrożeniom swego istnienia, podobnie jak rośliny i zwierzęta. Niestety sytuacja 

większości gatunków grzybów i ich status związany ze stopniem zagrożenia wyginięciem pozostają 

nierozpoznane, mimo wielkiego zapotrzebowania na taką wiedzę wśród specjalistów mających wpływ na 

kształtowanie polityki ochrony przyrody lub tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. O ile 

na poziomie regionalnym i narodowym, także w Polsce, czerwone listy wymieniają wiele gatunków 

grzybów, o tyle na globalnej czerwonej liście znajduje się tylko jeden gatunek grzyba 

wielkoowocnikowego i dwa gatunki porostów. Sytuacja wymaga pilnego podjęcia skoncentrowanych 

wysiłków całej społeczności mykologów, aby te braki uzupełnić. 

Proponujemy Państwu udział w warsztatach, które przeprowadzi jeden z najlepszych specjalistów 

w dziedzinie zagrożenia i ochrony grzybów na świecie – dr Gregory M. Mueller, członek zarządu Komisji 

Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (Species Survival Commission, IUCN), 

koordynator międzynarodowej akcji Global Fungal Red List Initiative. 

Prowadzący: dr Gregory M. Mueller (Chicago Botanic Garden, Illinois, USA) 

Koordynator: prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (Katedra Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego) 

Czas i miejsce: 27 września 2014 (sobota), godz. 1230-1500, budynek Przyrodniczej Stacji Terenowej 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Spała, ul. 

Wojciechowskiego 14.  

Osoby zainteresowane będą mogły również kontynuować dyskusję i odbyć 

indywidualne konsultacje praktyczne w terenie, podczas sesji terenowej w dniu 28 

września (niedziela). 

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim i będą poruszać następujące zagadnienia: 

1. Ważne przesłanki dla tworzenia czerwonych list grzybów i upowszechniania przekonania, że grzyby 

powinny być uwzględniane w dyskusjach i decyzjach z zakresu ochrony przyrody. 

2. Global Fungal Red List Initiative – co to jest i jak powstaje globalna czerwona lista grzybów? Jak 

mykolodzy, zarówno zawodowi jak i amatorzy, mogą włączyć się do tej akcji? 

3. Wykorzystanie osiągnięć Global Fungal Red List Initiative i informacji przez nią zgromadzonych w 

działaniach na rzecz wzrostu zainteresowania grzybami w środowiskach zajmujących się ochroną 

przyrody oraz w społeczeństwie. 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z międzynarodowym systemem kategorii i 

kryteriów stosowanych obecnie w tworzeniu czerwonych list grzybów oraz przedyskutować związane z 

nimi praktyczne problemy i osobiste doświadczenia. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają 

stosowne certyfikaty. 

Koszt warsztatów – 50 zł/os.  

Pytania proszę kierować do koordynatora warsztatów: prof. dr hab. Marii Ławrynowicz na adres email 

miklaw@biol.uni.lodz.pl. 

Opłatę proszę wnieść razem z opłatą wpisową; szczegóły w komunikacie nr 1 na stronie 

www.ptmyk.pl w zakładce Konferencje. 

 

Kurs ten jest integralną częścią spotkania konferencyjnego pod nazwą Warsztaty Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego, Łódź – Spała 2014. Rejestracja na kurs jest możliwa poprzez formularz internetowy przy wybraniu 

opcji pełnego uczestnictwa w konferencji (aby rozpocząć wypełnianie formularza przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij 

na słowa ‘formularz internetowy’). Rejestracja zostanie zamknięta z dniem 31 marca 2014 r. 

mailto:mpola@biol.uni.lodz.pl
http://www.ptmyk.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1L8awnjciyg0b1vQmxMppouAPdUeHdBcyTUS8JwWRUKQ/viewform

