
STRUKTURA ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ POPULACJI 
PODSTAWOWYCH GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH, PATOGENÓW, 
OWADÓW I SSAKÓW

Justyna NOWAKOWSKA, Anna TEREBA, Agata KONECKA, Małgorzata BORYS, 
Jolanta BIENIEK

Zmienność genetyczna organizmów żyjących w ekosystemie leśnym jest jednym z klu-
czowych elementów gwarantujących przeżywalność i adaptację gatunku do warunków 
środowiska. Laboratorium Biologii Molekularnej IBL prowadzi badania z zakresu struk-
tury genomów i polimorfizmu DNA podstawowych gatunków lasotwórczych, patoge-
nów grzybowych, szkodników owadzich i ssaków, zgodnie z postanowieniami Dyrek-
tywy Komisji 2008/62/WE o zachowaniu zasobów genowych oraz Dyrektywy 2009/128/
WE o integrowanej ochronie roślin.

Badanie zróżnicowania genetycznego podstawowych gatunków lasotwórczych 
na podstawie markerów polimorfizmu DNA jądrowego (np. RAPD, SNPs i SSR) oraz 
organellowego PCR-RFLP, STS, cpSSR i mtSSR), obejmuje m.in. określenie struktury 
genetycznej populacji na poziomie wewnątrz- i międzypopulacyjnym, oraz poznanie na-
turalnych procesów genetycznych w odnawiających się populacjach, tj. przepływ genów, 
zapylenie wsobne, zmiany częstości genów. Analiza struktury genomów sosny, świerka, 
jodły, modrzewia, dębu i buka umożliwiła dokładne poznanie ich dróg migracji polodow-
cowej w Europie 10 000 lat p.n.e.

Na podstawie analiz DNA (qPCR) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 
określono przynależność taksonomiczną gatunków Oomycetes, obecnych w próbach 
środowiskowych (tkankach roślinnych, wodzie i glebie) oraz pokrewieństwo genetycz-
ne (filogenezę) patogenicznych gatunków grzybów z rodzaju Phytophthora i Pythium. 

Zastosowanie techniki sekwencjonowania oraz markerów SSRs umożliwiło określe-
nie przynależności gatunkowej i poznanie stopnia zmienności genetycznej w badanych 
populacjach chrabąszczy Melolontha spp.

Na podstawie analiz DNA jądrowego wykazano, że postępująca fragmentacja śro-
dowisk leśnych miała wpływ na strukturę genetyczną wybranych gatunków nietoperzy 



(Myotis mystacinus i Plecotus auritus), które pełnią ważne funkcje w ekosystemach 
leśnych. Markery DNA mikrosatelitarnego umożliwiły wykrycie zjawiska kojarzenia 
wsobnego, niekorzystnego ze względu na adaptację i odporność na choroby tych ssaków, 
oraz wykrycie zjawiska izolacji przestrzennej nietoperzy w Polsce. 

W badaniach łowieckich, analizy DNA umożliwiły określenie liczebności i efektywnej 
wielkości populacji jeleniowatych, poznanie dróg migracji i zróżnicowania genetycznego 
zwierzyny, oraz oszacowanie pośrednich i bezpośrednich skutków selekcji łowieckiej.


