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Rycina 2. Analiza laboratoryjna (z lewej) i schemat porównania profili genetycznych 

drewna (z prawej) 

Figure 2. Laboratoy analysis (left) and comparison of genetic profiles of illegal wood (right) 
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Zastosowanie analiz DNA drewna 

w postępowaniu karnym 

DNA analysis as a tool of illegal logging 
tracking 

 

Badanie struktury genetycznej materiału organicznego 

(w tym drewna) przeprowadzone na podstawie bada-

nia DNA jest metodą stosowaną w kryminalistyce  

i medycynie sądowej. Aby ująć sprawcę kradzieży,  

wystarczającym materiałem dowodowym w postępo-

waniu Straży Leśnej i Policji w sprawach karnych są 

niewielkie kawałki drewna lub części drzew pozyska-

nych nielegalnie. 

Określenie przynależności taksonomicznej 

mieszańców gatunków drzewiastych 

Taxonomic affinity and detection of interspecific hybrids 
  

Zastosowanie markerów DNA organellowego umożliwia 

precyzyjne określenie przynależności taksonomicznej 

oraz wykrycie mieszańców międzygatunkowych w ob-

rębie gatunków modrzewia Larix spp. i topoli Populus 

spp. 

Detekcja patogenów w próbach środowiskowych 

Detection of invasive pathogens in environmental 

 samples 
 

Globalizacja handlu i obserwowane zmiany klimatycz-

ne sprzyjają niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się 

obcych, inwazyjnych gatunków: szkodników owadzich, 

nicieni i patogenów (grzybów, lęgniowców). Dzięki 

technice analizy DNA (qPCR) opracowanej dla ośmiu 

gatunków Phytophthora (P. alni, P. cactorum,  

P. plurivora, P. lacustris, P. hungarica, P. megasperma, 

P. quercina, P. pseudosyringae) możliwa jest weryfika-

cja zdrowotności sadzonek. 

Na podstawie analizy qPCR i sekwencjonowania  

wykrywamy obecność groźnych patogenów grzybo-

wych z rodzaju Heterobasidion, Chalara i Dothistroma.  

Działania te wpisują się w aktywną integrowaną ochro-

nę roślin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/128/WE. 

Rycina 1. Materiał dowodowy (drewno dębu z lewej) i porównawczy (pniak z prawej) 

Figure 1. Evidence (left) and reference (right) oak wood 

Gatunki objęte badaniami to: sosna zwyczajna, sosna 

limba, świerk pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułko-

wy, buk zwyczajny, olsza czarna, brzoza brodawkowa-

ta, jodła pospolita, modrzew japoński i europejski, 

jesion wyniosły, grab pospolity i klon jawor. 

Analiza porównawcza polega na pobraniu materiału 

w terenie (Ryc. 1), analizie zestawu markerów DNA 

w laboratorium i porównaniu profili genetycznych prób 

(Ryc. 2). Otrzymane wielkości poszczególnych marke-

rów DNA jądrowego i organellowego (Tab. 1) umożli-

wiają określenie podobieństwa z blisko 100% prawdo-

podobieństwem. 

Rycina 4. Pobieranie prób (liście, gleba) na szkółce leśnej (z lewej) i sekwencjonowa-

nie DNA patogenu z rodzaju lęgniowców (z prawej) 

Figure 4. Symptomatic samples (leaves, soil) collection in  nursery (left) and DNA sequencing 

of a pathogen from Oomycetes genera (right) 
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Tabela 1. Porównanie profili genetycznych materiału dowodowego i porównawczego 

drewna dębowego (przykład) 

Table 1. Comparison of the genetic profiles of evidence and reference wood oak material 

Materiał 

Material 

Marker 1 

ssrQrZAG7 

Marker 2 

ssrQrZAG20 

Marker 3 

MSQ4 

Marker  

cpDNA 
N. 

Dowodowy 

Evidence  
121   ,  141 158   ,  168 217  ,  217 7 1 

Dowodowy 

Evidence  
121   ,  141 162   ,  168 207   ,  209 5 2 

Porównawczy 

Reference 
121   ,  141 158   ,  168 217   ,  217 7 3 

Marker 1-3: DNA jądrowe / nuclear DNA 

cpDNA - chloroplastowe DNA / chloroplast DNA 

Rycina 3. Molekularna identyfikacja gatunków modrzewia europejskiego (E) i japoń-

skiego (J) w drzewostanie, oraz ich mieszańców (H) 

Figure 3. Molecular indentification of taxonomy of European (E) and Japanese (J) larch, and 

their hybrids (H) in a stand 

Rycina 5. Schemat  specyficznych gatunkowo sond TaqMan (S) identyfikują-

cych w reakcji qPCR sekwencje ITS rybosomalnego DNA, które różnicują bada-

ne gatunki Phytophthora: PAA - P. alni subsp. alni i PL - P. lacustris 

Figure 5. General scheme of TaqMan probe (S) annealing sites to the ITS 

of rybosomal DNA which are specific for the different Phytophthora species: 

PAA - P. alni subsp. alni, PL - P. lacustris 
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