
 

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

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób „łowić” mikrogrzyby (drożdże i grzyby 

drożdżopodobne, a niewykluczone, że także grzyby pleśniowe, w tym keratynofilne) ważne 

w ocenie czystości wód, jak je namnażać, hodować, identyfikować, czyli jak się nimi zajmować, 

to zapraszamy na warsztaty tematyczne, których celem jest zaznajomienie uczestników z 

etapami postępowania w badaniach hydromykologicznych: od poboru prób wodnych, 

poprzez izolację, hodowle laboratoryjne i przygotowanie materiału do identyfikacji taksonów.  

Uczestnicy kursu otrzymają materiały (część teoretyczna) i instrukcje (część 
praktyczna), pomocne w samodzielnym poruszaniu się w problematyce hydromykologicznej 
oraz certyfikaty uczestnictwa.  

 

Organizatorzy – dr Anna Biedunkiewicz, prof. dr hab. Maria Dynowska (Katedra Mykologii, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Czas i miejsce: 25 i 27 września 2014 r., budynek Przyrodniczej Stacji Terenowej Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Spała, ul. 
Wojciechowskiego 14 

 

Zajęcia będą miały charakter terenowo-laboratoryjny, z wykładem wprowadzającym i 

elementami pokazu (przygotowane przez organizatorów mikrohodowle grzybów), aby w 

stosunkowo krótkim czasie móc zapoznać kursantów z pełnym tokiem diagnostycznym i 

wyjaśnić czy wszystkie grzyby występujące w wodach można nazwać „grzybami wodnymi”. 

Wstępny program warsztatów: 

o warsztaty cz. I (czwartek): 

 wykład wprowadzający (830-900)  

 zbiór prób w terenie (900-1100) 

o warsztaty cz. II – laboratoryjna (sobota, 830-1100) 

Maksymalna liczba uczestników – 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Koszt warsztatów – 50 zł/os.  

Opłatę proszę wnieść razem z opłatą wpisową; szczegóły w komunikacie nr 1 na stronie 
www.ptmyk.pl w zakładce Konferencje. 

 

Pytania o część merytoryczną proszę kierować do dr Anny Biedunkiewicz 
(alibi@uwm.edu.pl), natomiast w razie pytań organizacyjnych proszę się kontaktować z mgr. 
Rafałem Olszyńskim (Ra.ols@biol.uni.lodz.pl). 

 

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 2 marca 2014 r. 

http://www.ptmyk.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1L8awnjciyg0b1vQmxMppouAPdUeHdBcyTUS8JwWRUKQ/viewform

