
Radzików, 21.05.2018 

 

ROLA KURATORÓW KOLEKCJI ROŚLINNYCH (KONSULTACJE) 

1. Gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej poprzez: 

 zbiór i włączanie starych i lokalnych odmian oraz populacji (ekotypów) prowadzonej 

kolekcji roślin użytkowych oraz ich dzikich krewniaków, 

 włączanie polskich odmian (obligatoryjnie) oraz odmian zagranicznych, a także 

materiałów z badań prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze, o potencjalnym 

znaczeniu dla krajowej hodowli, 

 stworzenie sieci ochrony in situ (on farm) – przy współpracy z Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego wytypowanie rolników, u których możliwa byłaby ochrona lokalnych 

populacji, np. dla kolekcji traw wytypowanie ekstensywnych zbiorowisk łąk i pastwisk 

z klasy: Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, Koelerio glaucae-

Corynephoretea canescentis i Asteretea tripolium. Udział kuratora polega na 

systematycznym monitorowaniu stanu wytypowanych obiektów.  

UWAGI: 

 Kurator kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej (prof. dr hab. Wanda Kociuba) 

 Powinno dotyczyć tylko wybranych gatunków. 

Kurator kolekcji buraka BETA- KHBC Straszków (dr Adam Sitarski) 

 Kolekcjonowanie gatunków dzikich, spokrewnionych z uprawnymi jako źródła 

zmienności genetycznej. 

 Kurator kolekcji ziemniaka diploidalnego (mgr Iwona Wsilewicz-Flis) 

 Utrzymywanie w dobrej kondycji zgromadzonych obiektów kolekcyjnych, 

prowadzonych w różnych warunkach (pole, szklarnia, kultury in vitro, ciekły azot). 

 Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr 

Urszula Skomra) 

 zbiory terenowe oraz pozyskiwanie z innych źródeł i włączanie do kolekcji 

wartościowych dzikich genotypów o potencjalnym znaczeniu dla hodowli, 

 włączanie polskich odmian oraz odmian zagranicznych, a także cennych materiałów 

hodowlanych. 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska)  

 Gromadzenie nowych obiektów: starych i lokalnych odmian, polskich odmian, odmian 

zagranicznych o potencjalnym znaczeniu dla hodowli, nowo zarejestrowanych odmian; 

 Utrzymywanie zgromadzonych zasobów w czystości genetycznej 

 Kurator kolekcji róż (dr Marta Monder) 

 zbiór i włączanie starych i lokalnych odmian oraz populacji (ekotypów) prowadzonej 

kolekcji roślin użytkowych i ozdobnych oraz gatunków wyjściowych, 

 włączanie do kolekcji odmian o cechach przydatnych dla hodowli nowych odmian róż;  

 włączanie polskich odmian (obligatoryjnie) oraz odmian zagranicznych, a także 

materiałów z badań prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze, o potencjalnym 

znaczeniu dla hodowli, 



 stworzenie sieci ochrony in situ– przy współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich i 

innymi organizacjami oraz gospodarstwami szkółkarskimi, w których możliwe by było 

zachowanie i stworzenie warunków dla oceny taksonów pod względem określonych 

cech i przydatności dla hodowli . Udział kuratora polegałby na systematycznym 

monitorowaniu stanu wytypowanych obiektów. 

 Kurator kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych (dr Katarzyna Bączek) 

 identyfikacja i włączenie do kolekcji obiektów stanowiących np. 

populacje, w tym rasy chemiczne, dziko rosnących gatunków roślin o wysokim 

potencjale użytkowym (jednostki taksonomiczne niższego rzędu). 

 Kurator kolekcji buraka (mgr Kamilla Kużdrowicz) 

 włączanie starych odmian – jak starych, np. dla form uprawnych buraka odmiana 

sprzed kilku lat jest już stara. Obecne odmiany buraka oparte są na komponentach ms, 

są triploidalne lub anizoploidalne, więc w zasadzie nie będziemy mogli ich odtworzyć 

w naturalny sposób przez nasiona. Problemem jest też zdobycie dobrze kiełkujących 

nasion takich odmian, nie mówiąc już o komponentach czy odmianach zagranicznych. 

Większość z kolejnych punktów, w przypadku kolekcji buraka, jest realizowana od 

dawna. 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej poprzez zbiór i włączanie nowych 

obiektów oraz populacji (ekotypów) prowadzonej kolekcji roślin użytkowych. 

 kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Gromadzenie nowych obiektów i przekazywanie ich do przechowalni 

długoterminowej. 

 

2. Podejmowanie decyzji o regeneracji obiektów zgromadzonych w przechowalni 

długoterminowej, na podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. testów 

żywotności nasion oraz wyczerpywania ilości nasion w ramach udostępniania innym 

użytkownikom 

UWAGI: 

 Kuratora kolekcji ziemniaka diploidalnego (mgr Iwona Wsilewicz-Flis) 

 Zabezpieczanie genetycznej bioróżnorodności przez sukcesywne włączanie nowych 

genotypów (np. z tzw. syntezy materiałów na poziomie diploidalnym, z roślinnych  

materiałów z projektów badawczych, z innych kolekcji). 

 Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr 

Urszula Skomra) 

 Podejmowanie decyzji odnośnie temperatury przechowywania w przechowalni 

długoterminowej oraz o potrzebie regeneracji obiektów tam zgromadzonych na 

podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. żywotności nasion oraz 

wyczerpywania ich ilości w ramach udostępniania innym użytkownikom.  

 Kurator kolekcji żyta (dr Wiesław Podyma) 

 Wykonywanie decyzji o regeneracji obiektów zgromadzonych w przechowalni 

długoterminowej, na podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. testów 



żywotności nasion oraz wyczerpywania ilości nasion w ramach udostępniania innym 

użytkownikom.  

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk i populacji 

roślin oraz prowadzenie i udostępnianie informacji dotyczących ich stanowisk. 

 Kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Regeneracja i rozmnażanie obiektów z zachowaniem tożsamości genetycznej 

 

3. Koordynacja waloryzacji zgromadzonych obiektów w powiązaniu ze środowiskiem 

hodowlano-nasiennym w zakresie ustalenia pożądanego zestawu cech.  

UWAGI: 

 Kurator kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej (prof. dr hab. Wanda Kociuba) 

 Badane w kolekcji cechy powinny być zgodne z jednolitą metodyką w badaniach 

wieloletnich, gdyż umożliwiają porównanie obiektów pod względem zestawu tych 

samych cech. Koordynacja ze środowiskiem hodowlano-nasiennym jest wskazana, ale 

czy będzie możliwa do zrealizowania ze względu na koszty związane z dodatkowymi 

badaniami, jakie będą proponowali hodowcy. 

 Kurator kolekcji ziemniaka diploidalnego (mgr Iwona Wsilewicz-Flis) 

 W miarę potrzeb uzupełnianie charakterystyki oraz danych paszportowych obiektów 

kolekcyjnych, szczególnie nowowprowadzonych, opracowanie oraz przekazywanie 

tych danych do centralnej bazy danych KCRZG. 

 Kurator kolekcji roślin dyniowatych (prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-

Szczytt) 

 Ustalone cechy do waloryzacji nie mogą być dowolnie zmieniane bo nastąpi bałagan. 

 Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr 

Urszula Skomra) 

 Waloryzacja zgromadzonych obiektów w powiązaniu ze środowiskiem hodowlano-

nasiennym w zakresie ustalenia pożądanego zestawu cech. 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

 Koordynacja identyfikacji odmian – opis i charakterystyka obiektów 

 Kurator kolekcji żyta (dr Wiesław Podyma) 

 Przygotowanie i przestrzeganie metodyki prowadzenia kolekcji. Koordynacja 

waloryzacji zgromadzonych obiektów w powiązaniu ze środowiskiem hodowlano-

nasiennym w zakresie ustalenia pożądanego zestawu cech. 

 Kurator kolekcji pszenicy jarej (mgr Barbara Żmijewska) 

 Nadzór nad regeneracją obiektów przekazanych z przechowalni długoterminowej 

KCRZG 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Zabezpieczanie zagrożonych populacji przez ochronę ex situ. 

 kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Charakterystyka i ocena dla obecnego i przyszłego wykorzystania w hodowli nowych 

odmian i prac badawczych. 

 



4. Wytypowanie obiektów do kolekcji bazowych dla poszczególnych grup roślin. 

UWAGI: 

 Kurator kolekcji ziemniaka diploidalnego (mgr Iwona Wsilewicz-Flis) 

 Udostępnianie zasobów genowych w miarę zamówień do prac badawczo-

hodowlanych.    

 Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr 

Urszula Skomra) 

 Podejmowanie decyzji o rozmnażaniu obiektów utrzymywanych w kolekcjach  

polowych. 

 Nadzór nad właściwym utrzymaniem obiektów w kolekcjach polowych (uzupełnianie 

brakujących roślin, nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi) 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Edukacja społeczeństwa w zakresie znaczenia gatunków objętych ochroną i sposobów 

ich ochrony oraz zachowania bioróżnorodności. 

 

5. Opracowanie dokumentacji paszportowej i waloryzacyjnej dot. ocenianych obiektów 

oraz przekazywanie do centralnej bazy danych KCRZG. 

UWAGI: 

 Kuratora kolekcji ziemniaka diploidalnego (mgr Iwona Wsilewicz-Flis) 

 Prezentacja kolekcji jako zbioru obiektów o różnym zestawie cech, które mogą być 

użytecznym źródłem materiału roślinnego do prac badawczo-hodowlanych. 

 Kuratora kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

 Opracowanie danych paszportowych i waloryzacyjnych zgromadzonych obiektów   

 Kuratora kolekcji pszenicy jarej (mgr Barbara Żmijewska) 

 Przekazywanie zregenerowanych obiektów do przechowalni długoterminowej KCRZG 

 Kuratora kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Promowanie upraw roślin zielarskich pozyskiwanych ze stanu naturalnego. 

 Koordynatora kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Opracowanie oraz przekazywanie do Centralnej Bazy Danych EGISET: danych 

paszportowych, waloryzacyjnych, oceny cech użytkowych oraz dokumentacji 

fotograficznej. 

 

6. Udostępnianie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcjach roboczych.  

UWAGI: 

 Kurator kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej (prof. dr hab. Wanda Kociuba) 

 Kurator kolekcji powinien na bieżąco mieć udostępnione informacje nie tylko 

dotyczące liczby udostępnianych obiektów, ale jakie to są obiekty i gdzie zostały 

przekazane. Kurator może wtedy kontaktować się z odbiorcą materiałów z kolekcji, 

zwłaszcza jeśli to były obiekty przeznaczone do badań, aby wyniki badań można było 

wykorzystać do charakterystyki obiektów kolekcyjnych. 

 Kurator kolekcji roślin dyniowatych (prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-

Szczytt) 

 Powinien być uzgodniony. Kto udostępnia a kto nie. 



 Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr 

Urszula Skomra) 

 Ustalenie zasad i warunków udostępniania obiektów w postaci nasion oraz sadzonek 

zielnych. Ścisła współpraca kuratora z KCRZG w tym zakresie. 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

 Udostępnianie zgromadzonych zasobów  dla hodowli, placówek naukowo-badawczych 

i zainteresowanych odbiorców 

 Kurator kolekcji pszenicy jarej (mgr Barbara Żmijewska) 

 Udostępnianie (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców) zasobów genowych 

zgromadzonych w kolekcjach roboczych. 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Wytypowanie obiektów do kolekcji bazowych dla poszczególnych grup roślin. 

 Kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Uzupełnianie dokumentacji obiektów już znajdujących się w bazie Egiset 

 Udostępnianie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcjach roboczych i 

informacji zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi umowami, standardami. 

 

7. Udział kuratora w tworzeniu planu finansowego ochrony zasobów genowych. 

UWAGI: 

Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Opracowanie dokumentacji paszportowej i waloryzacyjnej dotyczącej ocenianych 

obiektów oraz przekazywanie do centralnej bazy danych KCRZG. 

 

8. Współpraca kuratora ze środowiskiem hodowlano-nasiennym, polegająca na 

systematycznych spotkaniach, w tym udziale w zjazdach hodowców. 

UWAGI: 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

 Współpraca z hodowlami, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 

 Kurator kolekcji buraka (mgr Kamilla Kużdrowicz) 

 współpraca ze środowiskiem także fitopatologów. 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Uzupełnianie charakterystyki obiektów znajdujących się w kolekcji KCRZG. 

  

9. Współpraca pomiędzy kuratorami, zwłaszcza zajmującymi się roślinami o zbliżonym 

typie uprawy i użytkowania. 

UWAGI: 

 Kuratora kolekcji roślin zielarskich (prof. Waldemar Buchwald) 

 Udział kuratora w tworzeniu planu finansowego ochrony zasobów genowych. 

 Koordynatora kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Współpraca z prowadzącymi kolekcje. 

 

 



10. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w 

zakresie znaczenia ochrony bioróżnorodności poprzez:   

 zakładanie polowych kolekcji edukacyjno-demonstracyjnych w celu prezentacji 

zasobów genowych zgromadzonych w prowadzonej kolekcji, zwłaszcza starych 

odmian i odmian regionalnych, 

 stworzenie sieci obiektów demonstracyjnych (np. gospodarstwa demonstracyjne), w 

których prezentowane będą stare lub lokalne odmiany, przy współpracy z Ośrodkami 

Doradztwa Rolniczego oraz fundacjami działającymi na rzecz rolnictwa. 

Kurator kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej (prof. dr hab. Wanda Kociuba) 

 Należałoby wytypować, dla których gatunków roślin powinny być prowadzone takie 

działania, bo np. pszenżyto nie ma starych i lokalnych odmian, dlatego trudno będzie 

kuratorowi wywiązać się z tego zadania i obowiązku. 

Kolekcja buraka BETA - KHBC Straszków (dr Adam Sitarski) 

 Ogólnie: Kurator powinien nieć całkowitą wiedzę o danym gatunku znajdującym się 

w Banku Genów i ponosić za to odpowiedzialność. Bardzo ważna jest zgodność bazy 

komputerowej z stanem aktualnym (wszystkie opisy, a zwłaszcza stan zapasów nasion 

oraz ich kiełkowanie). Konieczna jest ewaluacja materiałów (także badania molekularne).  

Kurator kolekcji tytoniu (prof. dr hab. Teresa Doroszewska) i chmielu (dr Urszula 

Skomra) 

 zakładanie polowych i szklarniowych kolekcji edukacyjno-demonstracyjnych w celu 

prezentacji zasobów genowych, zwłaszcza starych i regionalnych odmian oraz gatunków 

pokrewnych, 

 udział w konferencjach, prowadzenie szkoleń i prelekcji, publikacje. 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

 Udział w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w 

zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych (polowe kolekcje edukacyjno-

demonstracyjne, szkolenia); 

 Kurator kolekcji żyta (dr Wiesław Podyma) 

 Udział w pracach mających na celu podwyższanie świadomości na temat ochrony 

zasobów genowych. 

 Kurator kolekcji buraka (mgr Kamilla Kużdrowicz) 

 Działania edukacyjno-demonstracyjne powinny być koniecznie powiązane z 

fundacjami działającymi na rzecz rolnictwa, aby zapewnić dodatkowe środki finansowe 

na takie prace. 

 Kurator kolekcji soi i fasoli (dr inż. Lech Boros) 

 rozmnażanie wybranych dawnych odmian  fasoli na  suche  nasiona, opracowanie 

charakterystyki cech użytkowych oraz  zaleceń  uprawowych celem  udostępnienia  na  

wystawach, targach  i  szkoleniach, 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

 Współpraca pomiędzy kuratorami, zwłaszcza zajmującymi się roślinami o zbliżonym 

typie uprawy i użytkowania. 

 Kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 



 Prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących wartości, zachowania, 

znaczenia i wykorzystania zasobów genowych 

 

 

OGÓLNE UWAGI KURATORÓW: 

 Kurator kolekcji roślin dyniowatych (prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-

Szczytt) 

Przeczytałam uważnie propozycję  pt. "Zadania i obowiązki kuratorów kolekcji roślinnych". 

Jest ona dostosowana do zadań jakie wykonują kuratorzy w IHAR Bydgoszcz. 

Inni kuratorzy np. ja mają ograniczone pole działania, gdyż realizują tylko część Obszaru 1 tj. 

1.3. 

Zatem pierwsza uwaga, zakres działania zależy od zakresu finansowania w programie 

wieloletnim. 

Nie można więc zadań i obowiązków ujednolicić. Natomiast pewne zadania mają charakter 

ogólny 

i warto by kuratorzy pamiętali o zasadach punkt 2, 4,5,7 i 8,9). Punkt 10 dotyczy realizacji 

zadania 1.7. 

 Kurator kolekcji grochu, łubinu i seradeli (prof. dr hab. Wojciech Święcicki) 

Opracowany przez kuratorów z Bydgoszczy przykład jest ogólnie biorąc właściwy. Trzeba 

jeszcze dopracować szczegóły, aby w założeniach był uniwersalny dla różnych gatunków. 

Niestety, jest w nim mowa jedynie o zadaniach i obowiązkach, a nie ma nic o wzmocnieniu 

roli Kuratorów. Wobec umiejscowienia kolekcji w różnych instytucjach z umów na realizację 

PW (lub innych przepisów) musi wynikać, że: 

 kolekcja jest własnością wspólną/dobrem narodowym, a nie własnością instytucji, 

czy osoby, 

 mianowanie Kuratora, wprawdzie pracownika instytucji, ale płatnego z PW 

musi być ze względu na kwalifikacje i dorobek uzgodnione z Koordynatorem. 

 Kurator kolekcji ziemniaka tetraploidalnego (mgr Dorota Michałowska) 

Regeneracja i rozmnażanie zgromadzonych obiektów, aby były w stanie żywym i gotowym 

do dalszego rozmnożenia. 

 Kurator kolekcji róż (dr Marta Monder) 

Punkt 2 Nie dotyczy. Odmiany róż rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie. 

 Kurator kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych (dr Katarzyna Bączek) 

Opracowywanie deskryptorów charakterystyki i oceny badanych obiektów. 

Współpraca z zagranicznymi jednostkami dotycząca metodyki prowadzenia 

waloryzacji zasobów genowych roślin, w szczególności dla gatunków dla których 

deskryptory dotychczas nie zostały opracowane. 

 Kurator kolekcji żyta (dr Wiesław Podyma) 

Wymagania dotyczące wiedzy jaką powinien posiadać kurator kolekcji: 

 znajomość biologii kwitnienia i rozwoju gatunków będących w zakresie kolekcji. 

 znajomość taksonomii rodzaju 

 Kurator kolekcji roślin zielarskich (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 



Współpraca z organami administracji publicznej, w zakresie chronionych roślin leczniczych, 

zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 880 z późn. zm). 

 kurator kolekcji konopi (prof. dr hab. Waldemar Buchwald) 

Współpraca z organami administracji publicznej, w zakresie konopi, zgodnie z ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dziennik Ustaw nr 179, 2005). 

 

 

 

 

Dokument do konsultacji opracowany przez zespół:  

 dr inż. Jan Schmidt, kurator kolekcji motylkowatych, 

 dr Bartosz Tomaszewski, kurator kolekcji roślin łąkowo-pastwiskowych, 

 dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kurator kolekcji traw i roślin do celów 

energetycznych. 

 Prof. Jerzy Czembor, Koordynator Obszaru 1 PW „Ochrona Zasobów Genowych 

Roślin Użytkowych” 

 

 




