
 

 

 

BADANIA SFINANSOWANO PRZEZ DYREKCJĘ GENERALNĄ LASÓW 

PAŃSTWOWYCH, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ, MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN, 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAŃ AGRONOMICZNYCH W ORLEANIE 

7 PROGRAM RAMOWY UE 
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Figure 2. Hypothetical migration routes of  tree species migration from different European 

refugia to Poland 
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Wstęp 

Introduction 
 

Analiza polimorfizmu DNA podstawowych gatunków  

lasotwórczych, patogenów grzybowych, szkodników 

owadzich i ssaków, umożliwia poznanie zmienności 

puli genetycznej organizmów żyjących w ekosystemie 

leśnym, co jest kluczowym elementem gwarantującym 

przeżywalność i adaptację gatunku do zmiennych  

warunków środowiska (Dyrektywa Komisji 2008/62/WE 

o zachowaniu zasobów genowych oraz Dyrektywa 

2009/128/WE o integrowanej ochronie roślin). 

Analiza patogenów drzew leśnych 

Analysis of forest tree pathogens 
 

Na podstawie analiz qPCR oraz sekwencjonowania  

nowej generacji (NGS) określono przynależność takso-

nomiczną gatunków lęgniowców (Oomycetes), obec-

nych w próbach środowiskowych (tkankach roślinnych, 

wodzie i glebie) oraz pokrewieństwo genetyczne 

(filogenezę) patogenów z rodzaju 

Phytophthora i Pythium. 

Analiza szkodników owadzich 

Analysis of forest tree pests 
 

Zastosowanie techniki sekwencjonowania oraz marke-

rów SSRs umożliwiło określenie przynależności gatun-

kowej i poznanie stopnia zmienności genetycznej 

w badanych populacjach chrabąszczy Melolontha spp. 

Analiza ssaków 

Mammals and game population analysis 
 

Markery DNA umożliwiły wykrycie zjawiska hybrydyza-

cji między gatunkami nietoperzy z rodzaju Myotis oraz 

identyfikację gatunkową przedstawicieli Pipistrellus. 

Analizy mikrosatelitarnych loci DNA pozwoliły określić 

stopień pokrewieństwa u popielic oraz poznanie  

pośrednich i bezpośrednich skutków selekcji łowieckiej 

i jeleni. 

Rycina 1. Rozmieszczenie frekwencji mitochondrialnego genu nad1 (mapa) i dendro-

gram zmienności genetycznej Polskich populacji świerka pospolitego (Abies alba 

L. Karst.) 

Figure 1. Distribution of mitochondrial nad1 gene frequencies (map) and dendrogram  

of genetic similaritaries of Polish Norway spruce (Abies alba L. Karst.) populations 

Analiza populacji drzew leśnych 

Forest tree species analysis 
 

Badanie zmienności genetycznej podstawowych gatun-

ków lasotwórczych na podstawie markerów polimorfi-

zmu DNA jądrowego oraz organellowego (chloroplasty 

i mitochondria) umożliwiło określenie puli genetycznej 

populacji na poziomie wewnątrz- i międzypopulacyjnym, 

poznanie naturalnych procesów genetycznych w odna-

wiających się populacjach, tj. przepływ genów, zapyle-

nie wsobne i zmiany częstości genów. Analiza struktury 

genomów sosny, świerka, jodły, modrzewia, dębu i buka 

umożliwiła dokładne poznanie ich dróg migracji  

polodowcowej w Europie 10 000 lat p.n.e. 

Rycina 4. Barcoding osobników Melolontha spp. na podstawie analizy polimorfizmu 

mitochondrialnego genu cox1 

Figure 4. Barcoding of Melolontha spp. individuals based on mitochondrial gene cox1 
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Rycina 3. Klasyfikacja taksonomiczna lęgniowców Oomycetes z kladu 6. Od lewej: ob-
serwacja morfologii w mikroskopie, amplifikacja qPCR za pomocą specyficznych sond 
i końcowy dendrogram klasyfikacji taksonomicznej patogenu na podstawie analizy 

regionu ITS1-4 

Figure 3. Molecular classification of Oomycetes from clade 6. From the left: microscopical 
observation of morphology, qPCR amplification with specific probes, and final dendrogram 
of pathogen clasification based on ITS1-4 region study 

Rycina 5. Rozmieszczenie frekwencji mitochondrialnych haploty-

pów gacka Plecotus auritus w Europie 

Figure 5. Mitochondrial haplotype frequencies distribution 

of Plecotus auritus in Europe 


