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Rozwój nowych technik molekularnych stworzył 

imponujący zestaw narzędzi genetycznych użytecznych 

w szeroko pojętych badaniach przyrody. Dobrym 

przykładem możliwości zastosowania tych technik jest 

analiza zmienności genetycznej współczesnych 

populacji jeleniowatych, które poddawane były i wciąż 

są poddawane częstym przesiedleniom. W Polsce 

dotyczy to m. in. jelenia szlachetnego i daniela,  

a głównym celem przesiedleń tych gatunków było i jest 

poprawienie jakości osobniczej byków. Warto więc 

zadać pytanie o zasadność takich działań, zarówno  

w kontekście poprawy jakości osobniczej, struktury 

genetycznej populacji, jak i ochrony różnorodności 

genetycznej tych populacji?  
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Introduction 
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Methods 

W przypadku jelenia próby genetyczne pochodziły od 

827 osobników pozyskanych z 40 lokalizacji 

rozmieszczonych w całym zasięgu występowania 

jelenia w Polsce. Zastosowano markery DNA 

mikrosatelitarnego (jądrowego), co pozwoliło to 

zarówno na analizy, jak i porównania dystansu 

genetycznego pomiędzy porównywanymi sub-

populacjami jelenia szlachetnego w Polsce. 

Analizując daniele zebrano tkanki od 150 osobników  

z 14 lokalizacji rozmieszczonych w całej Polsce. Do 

analiz wykorzystano region kontrolny DNA (CR mtDNA) 

o długości 750 par zasad.  

Wyniki 

Results 

Najlepszy podział zmienności genetycznej populacji 

jelenia otrzymano w momencie, gdy wszystkie osobniki 

rozdzielono pomiędzy 12 oddzielnych populacji. Jak 

wynika z Tabeli 1 na zmienność genetyczną populacji 

jelenia w niewielkim stopniu wpływa zmienność 

pomiędzy grupami (populacjami), stanowi bowiem 

jedynie 5.25% ogólnej zmienności. Zmienność 

pomiędzy populacjami w obrębie grupy także nie jest 

wysoka - 3.01%, natomiast największa zmienność 

występuje w obrębie populacji - 91.75%. Prezentowane 

wyniki analiz genetycznych w polskiej populacji danieli 

wskazują na stosunkowo niewielkie zróżnicowanie linii 

matczynych (CR mtDNA). W trakcie badań stwierdzono 

zaledwie 7 haplotypów daniela, podczas gdy  

w populacji jelenia szlachetnego w naszym kraju 

stwierdzono aż 35 haplotypów. 

Podsumowanie 

Conclusion 

 Stosowanie przesiedleń celem polepszenia jakości 

osobniczej w polskiej populacji jelenia szlachetnego 

jest bezzasadne. 

 W przypadku daniela ograniczona pula genowa 

spowodowana historią naturalną tego gatunku może 

negatywnie wpływać na jego jakość osobniczą. 

Dlatego ewentualne przyszłe wsiedlenia należałoby 

poprzedzać analizą struktury genetycznej 

miejscowych populacji oraz tych, z których 

przesiedlane będą daniele. 
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Tabela 1. Wyniki AMOVY oszacowane dla dwunastu wydzielonych populacji 

(Borowski i in. 2010) 

Table 1. Results from AMOVA model calculated for twelve obligatory created populations 

(Borowski et al. 2010) 
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DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH  

Wyniki AMOVY (Analysis of Molecular Variance) oszacowane dla dwunastu wydzielonych populacji 
jelenia szlachetnego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło                  Suma           Komponent         Procent

zmienności   d.f.  kwadratów    zmienności      zmienności

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiędzy

grupami           11      28255.442       26.55806 Va 3.82

Pomiędzy 

populacjami 

w obrębie grup     29     34959.290       12.53474 Vb 1.80

W obrębie

populacji 1597    1046864.609      655.51948 Vc 94.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łącznie         1637               1110079.341                694.61228

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeleń szlachetny


