Zagrożenia i ochrona
różnorodności biologicznej
na świecie i w Polsce

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Miłków, 7 września 2011

"Różnorodność biologiczna„
Termin stworzony przez amerykańskiego naukowca Waltera G. Rosena
na potrzeby Narodowego Forum Bioróżnorodności – wrzesień 1986r.
Waszyngton.

Pojęcie, które w oficjalnych dokumentach pojawiło się wraz
z Konwencją o różnorodności biologicznej ogłoszoną
i przyjętą podczas międzynarodowej konferencji Środowisko
i Rozwój (UNICED).
Szczyt Ziemi Rio de Janeiro 1992 rok.

Określenie "ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności
biologicznej" łączy się z innymi powszechnie znanymi i stosowanymi
pojęciami, takimi jak "ochrona przyrody" i "rozwój zrównoważony".
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Pojęcie różnorodności biologicznej według Konwencji
o różnorodności biologicznej – Rio de Janeiro 1992 rok

„Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie
wszystkich żywych organizmów pochodzących,
inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich
i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów
ekologicznych, których są one częścią.
Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku,
pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami".
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oznacza zmienność wewnątrzgatunkową
(bogactwo puli genowej) wszystkich
Bioróżnorodność żyjących populacji, międzygatunkową
(skład gatunków) oraz ponadgatunkową
(biodiversity)
(różnorodność ekosystemów i krajobrazów)
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Różnorodność biologiczna

ekosystem
Różnorodność ekologiczna
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genotyp
(populacja)

gatunek
różnorodność
gatunkowa
(taksonomiczna)

różnorodność genetyczna

Lasy świata
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Czynniki zagrożenia bioróżnorodności
 postępująca urbanizacja i zagospodarowanie terenu,
realizowane często bez uwzględnienia wymagań
ekologicznych (w tym zasad ochrony różnorodności
biologicznej), prowadzące m.in. do likwidacji
powierzchni naturalnej i półnaturalnej przyrody,
zaburzenia funkcjonowania ekosystemów (w tym ich
łączności) oraz dysharmonii krajobrazu;
 procesy eutrofizacji, odwadniania, zakwaszenia gleb,
skażenie toksycznymi związkami chemicznymi bądź
zmianami termicznymi oraz wywołaną przez człowieka
sukcesją, co powoduje zmiany cech naturalnych
siedlisk/biotopów/ekosystemów oraz zmiany walorów
przyrodniczych;
 zmiany sposobów użytkowania ziemi, w tym
ograniczenie lub zaniechanie tradycyjnych metod
produkcji rolnej i wywoływane przez nie zjawiska
sukcesji, powodujące przekształcenia struktury
krajobrazu oraz zarówno likwidację i fragmentację
siedlisk/ekosystemów jak i uproszczenie,
ujednolicenie i zniszczenie mozaiki siedlisk
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Czynniki zagrożenia bioróżnorodności
 nadmierna eksploatacja populacji wybranych
gatunków dziko żyjących, co powoduje
ograniczenie liczebności ich populacji
i zburzenie równowagi ekologicznej;
 genetyczne modyfikacje gatunków i ich
uwalnianie do środowiska, czego efekty
są w większości przypadków jak dotychczas
nierozpoznane;
 postępująca synantropizację fauny i flory oraz
przenikanie gatunków obcych(w tym także ich
planowe lub przypadkowe introdukcje).
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Problemy w sferze
ochrony różnorodności biologicznej
 Niewystarczające rozpoznanie stanu oraz zmian i zagrożeń
różnorodności biologicznej.
 Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, w tym także
przedstawicieli władzy.
 Brak lub niewystarczające uwzględnienie potrzeb oraz zasad
ochrony różnorodności biologicznej w politykach i działaniach
resortowych, systemy ekonomiczne i polityczne niedoceniające
wartości środowiska i jego zasobów.
 Systemy prawne i organizacyjne, które sprzyjają niezrównoważonej
eksploatacji.
 Niewystarczające siły i środki finansowe przeznaczane na realizację
zadań z zakresu ochrony przyrody.
 Niedokończony proces tworzenia warunków prawnych ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

 Silne zawężenie gamy produktów oferowanych przez rolnictwo,
leśnictwo, rybołówstwo
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Ilość istniejących gatunków
Robert May (2010). Tropical
Arthropod Species, More or Less?
Science, 329 (5987), 41-42 DOI:
10.1126/science.1191058

„Gdyby jakaś obca wersja SS
Enterprise odwiedziła Ziemię,
jakie mogłoby być pierwsze
pytanie gości? Wydaje mi się, że
byłoby to: „Ile różnych form życia
– gatunków – istnieje na waszej
planecie?” Żenująco naszą
najlepszą odpowiedzią byłoby 5
do 10 milionów eukariontów
(pomijamy tutaj wirusy i bakterie),
ale równie dobrze może to być aż
100 milionów albo zaledwie 3
miliony.”

Liczba gatunków zarejestrowanych na obszarze Polski
(wg Andrzejewski, Weigle red. 1991
"Polskie studium różnorodności biologicznej")
Grupa taksonomiczna
protisty fotosyntetyzujace
(glony)

28 130

protisty cudzożywne
(pierwotniaki)

1 015

inne mikroorganizmy

1 200

porosty

1 600

grzyby

5 000

paprotniki

67

rośliny nasienne

2 189

owady i inne stawonogi

28 489

obleńce

1 001

mięczaki

252

pierścienice

236

pozostałe bezkręgowce
kręgowce

SUMA
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Liczba gatunków

1 449
624

71 252

Wymieranie gatunków
Wymieranie, ekstynkcja – proces zanikania gatunków lub innej grupy
taksonomicznej.
Naturalny proces związany z istnieniem życia na Ziemi
i towarzyszący jego istnieniu od samego początku.
W skali milionów lat szacuje się tempo wymierania gatunków na
zaniknięcie jednego gatunku co rok do pięciu lat.
Największe bogactwo gatunków występuje w lasach tropikalnych, gdzie
ich wymieranie szacuje się na 1-10% w ciągu dekady.
Arktyka
Globalne ocieplenie może już wkrótce doprowadzić do wymarcia dzikich
populacji niedźwiedzi polarnych. Lody Morza Arktycznego topnieją w tempie
blisko 10% rocznie. Grozi to zagładą środowiska naturalnego niedźwiedzi
polarnych i ich populacji
Ameryka Południowa
Żółwie morskie składają jaja na plażach Brazylii. Wiele z tych plaż może zniknąć,
kiedy podniesie się poziom morza. Zmiany klimatyczne zagrażają także potomstwu
żółwi morskich i innych gadów (np. Tuatara), gdyż temperatura panująca w gniazdach
determinuje płeć tych zwierząt. Z jaj inkubowanych w wyższych temperaturach lęgną
się samice, w niższych samce. Wzrost temperatury o 2°C będzie oznaczać,
że na 10 samic będzie się rodzić raptem 1 samiec! Podnosząca się temperatury
inkubacji sprawi, że drastycznie zmniejszy się liczba samców, co poważnie zagrozi
egzystencji całych populacji.
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Wymieranie gatunków
Chiny
Ze względu na szereg zagrożeń losy pandy wielkiej stoją pod
znakiem zapytania.

Afryka
Słonie afrykańskie są narażone na wiele niebezpieczeństw - jednym
z nich jest kurcząca się w zastraszającym tempie przestrzeń do życia.
Coraz częstsze i dłuższe okresy suszy zagrożą ich przetrwaniu.

Australia
Wybielanie rafy koralowej – na skutek podnoszenia się
temperatury wód, już o 1°C polipy koralowca pozbywają się
glonów, które zapewniają im tlen, pożywienie oraz zdobią
bajecznymi kolorami. Przy wzroście temperatury o 2°C nastąpi
masowe wymieranie koralowców.
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Zagrożenia różnorodności biologicznej
Wybuch wulkanu Krakatau
Główna eksplozja nastąpiła
27 sierpnia 1883 roku.
Huk, jaki jej towarzyszył, słyszalny był
z ponad 3200 km i przyjmuje się go
za najgłośniejszy, kiedykolwiek wyemitowany
na Ziemi (nawet w odległości 160 km
od epicentrum miał natężenie 180 decybeli,
czyli takie które wystarcza do zabicia człowieka).
W nocy wybuchy słyszane
były z odległości 4325 km.
Słup dymu, popiołu i gazów osiągnął 27 km wysokości.
Pokłady statków znajdujących się w Cieśninie Sundajskiej
były zasypywane popiołem, pyłem oraz kawałkami pumeksu
o średnicy około 10 cm.
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Zagrożenia różnorodności biologicznej
Wybuch wulkanu Krakatau
Skutki wybuchu Krakatau
Wybuch wulkanu Krakatau wyrzucił w powietrze prawie
50 (!) km sześciennych popiołów. Spowodowało to
obniżenie średniej globalnej temperatury, oraz pewne
dziwne zjawisko – słońce miało przez blisko 3 lata
zabarwienie zielone, a księżyc niebieskie. Ocenia się, że
popiół spadł na 70% powierzchni całej Ziemi.
Niesamowicie niszczycielskie okazały się gigantyczne
fale tsunami, osiągające wysokość
kilkunastopiętrowego wieżowca i poruszające się z
niewyobrażalną szybkością 700 km/h.
Zginęło 36 417 ludzi: 32 tysiące wskutek tsunami,
a 4 tysiące od popiołów, wyrzucanych przez ziejącą
ogniem górę na wysokość 55 kilometrów. Ocenia się, że
wybuch był porównywalny z eksplozją bomby atomowej
o mocy 200 kiloton

Erupcja zniszczyła na wyspie wszystkie
organizmy żywe
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Co to jest GMO (Genetically Modified Organism)?
Organizmy Transgeniczne – organizmy które
zawierają w swoim genomie (czyli informacji
genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące
z obcego organizmu.
Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami
organizmów jest inżynieria genetyczna - umożliwia
wyizolowanie i namnożenie dowolnego genu
z dowolnego organizmu i za pomocą różnych metod
wprowadzenia go do genomu modyfikowanego
organizmu.

Przenoszony gen to tzw. transgen
Modyfikacja polegająca na:
 wszczepienie do genomu modyfikowanego
organizmu fragmentu DNA z innego organizmu,
który odpowiedzialny jest za daną cechę,
 modyfikacja genu,
 usunięcie fragmentu DNA całkowicie z organizmu
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Co to jest GMO (Genetically Modified Organism)? C.d.
Wg Ustawy o GMO
Organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm
człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób
nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub
naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu:
– technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału
genetycznego poprzez włączenie do wirusa, plazmidu lub każdego innego
wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza organizmem i włączenie ich
do organizmu biorcy, w którym w warunkach naturalnych nie występują,
ale w którym są zdolne do ciągłego powielania,
– technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego
przygotowanego poza organizmem, a w szczególności: mikroiniekcji,
makroiniekcji i mikrokapsułkowania,

– metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału
genetycznego co najmniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku
zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania
swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego
komórkom potomnym.
Genetycznie modyfikowane truskawki odporne na przymrozki
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Pomidor transgeniczny Flavr Savr był pierwszym GMO
wprowadzonym do obrotu w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych.
Modyfikacja genetyczna pomidora Flavr Savr polegała na
zmniejszeniu w nim aktywność genu, który odpowiada za proces
dojrzewania i mięknięcia pomidora.
Tak zmodyfikowany pomidor lepiej znosił transport i dłużej
zachowywał świeżość
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Krowy dające więcej mleka, oraz mleko specjalnie
przystosowane do produkcji serów
Owce wytwarzające wełnę toksyczną dla moli i nie
kurczącą się w praniu
Transgeniczne koty dla alergików - ich sierść nie
powoduje alergii, itd.

Modyfikowane świnie jako dawcy narządów
Polskim akcentem w modyfikacji zwierząt jest
transgeniczny knurek TG 1154.
Został stworzony w ramach projektu pt. "Wykorzystanie
genetycznie zmodyfikowanych świń dla pozyskiwania
organów do transplantacji u człowieka".

Polska transgeniczna świnia ma wbudowany gen,
który może znieść immunologiczną barierę
międzygatunkową pomiędzy świnią i człowiekiem.
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Ochrona ex situ różnorodności
biologicznej – Banki Nasion

Sposoby realizacji celów Konwencji
o Różnorodności Biologicznej
Podejście ekosystemowe do
bioróżnorodności (ecosystem approach)
ochrona in situ
ochrona ex situ

Umiarkowane użytkowanie zasobów
biologicznych i genetycznych
(sustainable use)
lokalne projekty nad zarządzaniem
i wykorzystaniem zasobów leśnych
zrównoważona turystyka
zrównoważone połowy ryb i zbiory plonów
wspieranie umiarkowanego rozwoju
w obszarze handlu, inwestycji
oraz fitofarmaceutyki
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FORMY OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI
RODZAJE BANKOW GENÓW

I. Ochrona in situ

II. Ochrona ex situ

Parki narodowe, rezerwaty

Banki genów, ogrody
botaniczne
1. Polowe banki genów
2. Banki nasion,
zarodników lub pyłku
3. Banki klonów

4. Banki (kultur) in vitro
źródło zdjęcia: H.Piękość-Mirkowa i Z.Mirek (2003).
Flora Polski Atlas Roślin Chronionych. Multico.

Stanowisko Pulsatilla slavica w Wąwozie
Koryciska Wielkie (Tatry Zachodnie)
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5. Banki DNA

Narodowe Centrum
Zasobów
Genowych USA

Zasoby genowe (genetic resources)
Plazma zarodkowa żywych
organizmów zawierająca
cechy o aktualnej lub potencjalnej
wartości użytkowej.
Bank genów (genebank)
Centrum zasobów genowych
prowadzące prace nad
zachowaniem genotypów w formie
kolekcji nasion, pyłku,
merystemów, kultur in vitro
i żywych roślin.

25

Millenium Seed Bank Project (MSBP)
Przechowuje kolekcje 97% gatunków rodzimej flory Wielkiej Brytanii.
Jest to około 24.300 gatunków, przy czym istotną zasadą jest, że każdy gatunek
reprezentują dwie kolekcje.
Docelowo do roku 2020 25% światowej flory ma być przechowywana w postaci
nasion.
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IPK-Gatersleben
1943/1948
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USDA-ARS National Center for Genetic Resources
Preservation, Fort Collins, Colarado, Stany Zjednoczone

1953/
1995
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Norweski Svalbard Global Seed Vault 2007, Spitsbergen
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The UPM Seed Bank Madryt (Hiszpania) 1966

Prof. César Gómez-Campo
1933 - 2009
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EUROPEJSKIE PROJEKTY BANKÓW NASION
FLORY NATURALNEJ
 MSBP 2001-2020
2009 – 24.300 gatunków (10% flory Świata)
2020 – ~65.000 gatunków (25% flory Świata)

 GENMEDOC 2004-2006 – poświęcony ochronie
flory śródziemnomorskiej
Wykonawcy projektu pochodzący z Hiszpanii, Francji.
Włoch, Grecji i Tunezji

 SEMCLIMED 2006-2008
 ENSCONET 2004-2009
stworzenie europejskiej sieci banków nasion
dla ochrony zagrożonych roślin wyższych
ze wszystkich regionów biogeograficznych
Europy oraz Makaronezji obejmującej
Wyspy Kanaryjskie, Azory i Maderę.
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EUROPEJSKIE PROJEKTY BANKÓW NASION
FLORY NATURALNEJ
 REDBAG 2002-2006
10 ogrodów botanicznych z całej Hiszpanii (wraz z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi).

 BASEMAC 2000-2006
Tworzenie banków nasion poświęconych zagrożonym gatunkom roślin
z terenu Makronezji (Kanaryjski Ogród Botaniczny”Viera y Clavijo”, portugalskie
ogrody botaniczne, oraz z Faial na Azorach.

 RIBES 2005-2010
Koordynatorem programu RIBES jest Trydenckie Muzeum Historii Naturalnej w Trento
gromadzące głownie nasiona flory Dolomitów. Pozostali uczestnicy programu
reprezentują różne regiony Włoch z Półwyspu Apenińskiego, Sycylii i Sardynii.

 FlorNaturLBG 2009-2013
Projekt LBG Kostrzyca ukierunkowany na zachowanie zasobów genowych 58
gatunków roślin zielnych z terenu zachodniej i południowej Polski, w tym z terenu
Karkonoskiego, Tatrzańskiego, Babiogórskiego, Wolińskiego i Słowińskiego Parku
Narodowego
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Leśny Bank Genów Kostrzyca
jego rola i działalność
w ochronie i zachowaniu
leśnych zasobów genowych

Zasięg administracyjny
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Leśny Bank Genów Kostrzyca
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Lokalizacja Leśnego Banku Genów Kostrzyca
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Dlaczego powstał Leśny Bank Genów?

• Impulsem do utworzenia Leśnego Banku Genów Kostrzyca była
niespotykana na skalę światową klęska ekologiczna w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, która wystąpiła w górach
Środkowej Europy, w przypadku Polski – w Karkonoszach i
Górach Izerskich. Wtedy to powstała idea utworzenia instytucji,
która zajmowałaby się ochroną zagrożonych ekosystemów
leśnych w Polsce
Przedmiotem ochrony
w Leśnym Banku Genów Kostrzyca
jest różnorodność biologiczna
polskich lasów

36

Zadania LBG Kostrzyca

Ochrona i zachowanie zasobów genowych
w postaci nasion lub ich części)

poszczególnych gatunków, aby po zmianie niekorzystnych
warunków lokalnych można było wprowadzić je ponownie
na opuszczone siedliska.

Działalność gospodarcza na zlecenie
jednostek PGL LP
krótkookresowe przechowywanie nasion, oceny nasion,
przedsiewne przysposabianie nasion

Inwentaryzacje stanowisk
roślin
Produkcja biopreparatu
mikoryzowego

Ekoedukacja. Działalność szkoleniowa
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Struktura organizacyjna LBG Kostrzyca

Dyrektor

Zastępca
Dyrektora
Zespół Organizacji
Zbioru i Tworzenia
Zasobów

Zespół Badań
i Ochrony
Zasobów

Główny
Księgowy

Zespół Pracowni
BadawczoWdrożeniowych

Stanowisko
ds. edukacji
ekologicznej

Pracownia

Kriokonserwacji

Pracownia Analiz
DNA
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Sekretarz

Kancelaria
i Kadry

Stanowisko
ds. Funduszy
Zewnętrznych

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów
•
•
•
•
•

•

Planowanie, organizacja, zbiór i nadzór nad
zbiorami materiału nasiennego;
Przyjęcie materiału nasiennego;
Przygotowanie materiału nasiennego do
przechowywania;
Inwentaryzacje stanowisk roślin, w tym
stanowisk cisa pospolitego, jarzębu brekinii;
Zadania gospodarcze dla nadleśnictw:
Przyjmowanie i przygotowanie
depozytów nadleśnictw
Przysposabianie nasion do siewu;
Prowadzenie Arboretum LBG Kostrzyca,
w tym m.in. założenie archiwum klonów cisa
pospolitego.
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Arboretum stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane
są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych oraz
ozdobnych gatunków roślin. Rośnie tutaj około 3,5 tysiąca roślin
reprezentujących ponad 400 gatunków i odmian.
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5,7 ha
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Zespół Badań i Ochrony Zasobów
W strukturze PGL LP Stacja Oceny Nasion dla nadleśnictw
z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu.
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Zespół Badań i Ochrony Zasobów

• Oceny nasion:
przed zbiorem zasadniczym dla określenia zasadności zbioru,
podczas procesu technologicznego przygotowania nasion
do przechowywania dla określenia skuteczności i poprawności
procesu,
w trakcie przechowywania nasion,
przed wydaniem nasion do siewu dla określenia ich jakości
i przydatności do produkcji szkółkarskiej
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Próba kiełkowania nasion w kiełkowniku Jacobsena
jest najbardziej miarodajną metodą oceny stanu nasion,
ponieważ uwzględnia ona faktyczne, genetyczne
uwarunkowania danej populacji nasion
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a

b
Nasiona
czereśni ptasiej

cc
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Nasiona b i c –
nasiona pełne
Nasiono d nasiono puste
Nasiono a –
zarodek prawie
całkowicie
spasożytowany
przez larwę

d

Pracownia Kriokonserwacji

• Kategoria nasion
Orthodox:
Nasiona typowe,
tolerujące duże
odwodnienie. Mogą
być przechowywane w
warunkach
tradycyjnych.

• Kategoria nasion
Recalcitrant:
Nasiona nietypowe,
przy wysokim
odwodnieniu
zamierają. Wymagają
opracowania nowego
sposobu
przechowywania.

Istnieją również nasiona typu pośredniego - Intermediate
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Pracownia Kriokonserwacji
Pracownia uczestniczy w opracowaniu metodyki przechowywania nasion lub ich części
gatunków kategorii recalcitrant, intermediate i orthodox
w ciekłym azocie (-196°C) lub oparach ciekłego azotu (-150°C).
Obiektem badań Pracowni Kriokonserwacji są nasiona i ich części oraz inne tkanki możliwe
do zamrożenia w ultra niskich temperaturach, takich gatunków jak: dąb szypułkowy (Q.
robur), dąb bezszypułkowy (Q.petraea), buk zwyczajny (F.sylvatica), jodła pospolita (A.alba)
oraz cis pospolity (T. baccata)
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Pracownia Kriokonserwacji
Pierwsze zasoby genowe
przechowywane w ciekłym
azocie utworzono w 2007 roku.
Zasoby genowe dębu
szypułkowego z 7 drzew
pomnikowych.
Metodyka opracowana
pod opieką merytoryczną
dr Pawła Chmielarza z ID PAN
w Kórniku.
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Pracownia Kriokonserwacji
Izolacja osi zarodkowych
z żołędzi
Izolacja osi zarodkowych z żołędzi
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Pracownia Kriokonserwacji
Krioprotekcja osi zarodkowych

Krioprotekcja stosowana jest w celu zabezpieczenia komórki
tworzeniem się wewnątrzkomórkowego lodu.
50

przed

Pracownia Kriokonserwacji
Hodowla osi
zarodkowych

Rozwój osi zarodkowej

in vitro

• Po zakończeniu przechowywania
w ciekłym azocie, osie zarodkowe
hoduje
się
na
specjalnych
pożywkach.

• Badania wskazują, iż istnieje
możliwość wyhodowania in vitro
prawidłowo rozwijające się siewki
z osi zarodkowej.
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Pracownia Kriokonserwacji
Quercus robur L. Przechowywanie osi zarodkowych w ciekłym
azocie oraz hodowla siewek.

Nasiona dębu
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Osie zarodkowe
wyizolowane z żołędzi

Przechowywanie
osi zarodkowych
w ciekłym azocie

Kultury in vitro
z osi zarodkowych

Pierwsze siewki
ex-vitro
w LBG Kostrzyca

Pracownia Analizy DNA
• Pracownia Analizy DNA powstała w celu ustalenia tożsamości
leśnego materiału rozmnożeniowego, w trosce o wysoką jakość genetyczną
zasobów przechowywanych w LBG Kostrzyca.
• Pracownia analiz DNA zajmuje się analizą wewnętrznej struktury genetycznej
drzew, dzięki czemu możliwe będzie w przyszłości bezbłędne rozpoznawanie
drzew i ich pochodzenia
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Zadania realizowane przez Pracownię Analiz DNA
Wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych
DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,
zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.

Badania polegają na amplifikacji chloroplastowych sekwencji
mikrosatelitarnych w DNA izolowanym z tkanki megagametofitu
pięciu losowo wybranych nasion z każdego badanego zasobu
oraz z igieł pozyskanych przez pracowników LBG podczas wyjazdów
terenowych.
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Pracownia Analizy DNA
Porównanie DNA igły i nasion zgromadzonych w Leśnym Banku
Genów
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Homogenizacja megagametofitów oraz igieł
(preparaty wcześniej odpowiednio
przygotowane)
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Izolacja DNA z igieł i megagametofitów (metoda CTAB, Doyle
i Doyle, 1990)
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Pracownia Analizy DNA
NASIONO:
Izolujemy do badań tkankę
wokół zarodka (megagametofit),
który jest haploidalny i posiada
jedynie geny matczyne .

IGŁA :
zawiera m.in.
chloroplastowe
DNA, dziedziczone
po linii ojcowskiej.
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• określenie stężenia i czystości prób po ekstrakcji (pomiar
spektrofotometryczny)
• przeprowadzenie reakcji PCR z wykorzystaniem markerów
genetycznych
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Pracownia Analizy DNA
Wyniki analiz

I.

igła

nasiona
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Genotypy igły i nasion zgodne.
Wniosek – badane nasiona pochodzą z danego drzewa
matecznego.

Pracownia Analizy DNA
Wyniki analiz

II.

Igła ma inny genotyp niż nasiona, które mają taki sam
(jednorodny) genotyp.
Wniosek – nasiona pochodzą z innego drzewa niż dane
drzewo mateczne.

igła

Brak zgodności

nasiona
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Pracownia Analizy DNA
Wyniki analiz

III.

Igła ma inny genotyp niż nasiona, które również między
sobą różnią się.
Wniosek – nasiona pochodzą z kilku drzew,
w tym prawdopodobnie z danego drzewa matecznego.

igła

nasiona
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Brak zgodności

Pracownia Analizy DNA
Wyniki analiz

IV.

Igła ma inny genotyp niż nasiona, które również różnią się
między sobą.
Wniosek – nasiona pochodzą z kilku drzew.

igła

Brak zgodności
nasiona
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Pracownia Analizy DNA
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY NIEZGODNOŚCI BADANYCH
GENETYCZNIE PRÓBEK NASION I IGIEŁ
•
•
•
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zebrane z kilku drzew szyszki uległy wymieszaniu podczas zbioru lub
transportu do wyłuszczarni
podczas procesów technologicznych mogło mieć miejsce niedokładne
wyczyszczenie maszyn pomiędzy obróbką poszczególnych partii nasion
zamiana partii nasion podczas przekazywania nasion między
wyłuszczarnią a przechowalnią

Pracownia Analizy DNA
II. „Wybór genotypów i populacji cisa pospolitego do ochrony
zmienności genetycznej (Badania wspomagające program
restytucji cisa w Polsce)”.

• Autorem projektu jest prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Celem projektu jest zbadanie poziomu zmienności genetycznej
w obrębie każdej z wytypowanych 36 populacji cisa pospolitego
Taxus baccata w Polsce, a następnie pomiędzy tymi populacjami.
Pozwoli to na oszacowanie zróżnicowania genetycznego T.baccata
w na terenie kraju, a co za tym idzie na poprawne gospodarowanie
nasionami cisa w programie restytucji tego gatunku w Polsce

65

III. „Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym
DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału
dowodowego w postępowaniu sądowym”.

Autorem projektu jest dr Artur Dzialuk z Katedry Genetyki
UKW w Bydgoszczy.
• Lasy Państwowe corocznie ujawniają
ok. 10 tys. przypadków kradzieży drewna.
• Największa ich część powstaje w wyniku kradzieży
drewna z pnia lub z gotowego zapasu, notuje się również
przypadki nielegalnego wyrębu drzew
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Pracownia Analizy DNA
III. „Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym
DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału
dowodowego w postępowaniu sądowym”.

• Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie min. do praktyki leśnej
(ale również do wykorzystania przez policję, prokuraturę) metodyki
zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby analizy DNA,
opracowanie metod izolacji DNA z drewna, zbadanie polimorfizmu
markerów DNA u wybranych gatunków drzew leśnych,
wybór zestawu markerów umożliwiających jednoznaczną
identyfikację poszczególnych drzew oraz opracowanie metodyki
analiz statystycznych umożliwiających wykorzystanie
wyników analiz w postępowaniu sądowym jako dowód w sprawie.
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Produkcja biopreparatu mikoryzowego
Biopreparat mikoryzowy:
• zapewnia optymalne warunki wzrostu i
rozwoju dla materiału szkółkarskiego
powstałego
z zasobów genowych LBG Kostrzyca,
• umożliwia lepsze przystosowanie sadzonek
do niekorzystnych warunków siedliska na
terenach poklęskowych,
• daje gwarancję powodzenia restytucji
ekosystemów leśnych.
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Porównanie sadzonek:
Z lewej: sadzonka niemikoryzowana
Z prawej: sadzonka mikoryzowana
69

Arboretum
Naturalnym dopełnieniem LBG Kostrzyca
jest jego Arboretum, żywy bank genów –
uzupełnienie ochrony zasobów genowych
w chłodniach i ciekłym azocie.
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Porównanie ocen nasion buka
metodą
Laboratoryjnej Próby Kiełkowania
w odniesieniu
do metody barwienia nasion
tetrazolem (próba tetrazolinowaTT)

Oceny nasion buka w trakcie przechowywania

„Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych”
wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia
zasad oceny nasion w lasach Państwowych.
Rodzaj i
gatunek

Buk
pospolity
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Uproszczona metoda oceny
nasion

Kwalifikacyjna metoda oceny
nasion

Metoda
podstawowa

Metoda
Testy zastępcze
podstawowa

Barwienie TT

Testy
zastępcze

Barwienie IC

Barwienie TT

Kiełkowanie po
odpowiednio długim
przechłodzeniu

Wymagania dotyczące nasion – Ocena nasion wg PN-R-65700

Żywotność
Gatunek

Kiełkowanie
Klasa

Zdolność

Energia

Wynik
barwienia TT

% co najmniej
Buk
zwyczajny
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I

X

X

81

II

X

X

71

III

X

X

50

NADLEŚNICTWO „X”
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NADLEŚNICTWO „Y”
Drzewostany nasienne gospodarcze
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366/03 NAS
GOSP

1349/00
NAS GOSP

1347/00
NAS GOSP

1346/00
NAS GOSP

1344/00
NAS GOSP

1343/00
NAS GOSP

1206/00
NAS GOSP

1205/00
NAS GOSP

20%

1204/00
NAS GOSP

1203/00
NAS GOSP

1202/00
NAS WYŁ

NADLEŚNICTWO „Z”

100%

80%

60%

40%
Barwienie TT

LPK1 - % nasion skiełkowanych prawidłowo

LPK2 - % nasion skiełkowanych prawidłowo

0%

ZBIÓR NASION – 2000 ROK
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ZBIÓR NASION – 2001 ROK
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ZBIÓR NASION – 2003 ROK
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ZBIÓR NASION – 2006 ROK
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Zbiór nasion – 2009 rok
Lp.
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Numer depozytu

Żywotność –
Barwienie TT

LPK - % nasion skiełkowanych
prawidłowo

1

346/ZP/09

91,50%

83,25%

2

430/ZP/09

85,50%

83,50%

3

429/ZP/09

85,00%

82,00%

4

440/ZP/09

82,00%

87,25%

5

321/ZP/09

84,00%

81,25%

6

364/ZP/09

87,50%

87,25%

7

365/ZP/09

93,00%

95,50%

8

366/ZP/09

81,50%

84,75%

9

396/ZP/09

86,50%

86,75%

10

318/ZP/09

89,50%

84,25%

11

319/ZP/09

90,00%

60,50%

12

320/ZP/09

89,00%

55,25%

13

339/ZP/09

82,00%

37,00%

14

327/ZP/09

78,50%

65,75%

15

332/ZP/09

81,50%

68,50%

16

397/ZP/09

86,00%

47,25%

Zbiór nasion – 2009 rok c.d.

Lp.
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Numer depozytu

Żywotność –
Barwienie TT

LPK - % nasion
skiełkowanych
prawidłowo

17

305/ZP/09

81,50%

68,75%

18

301/ZP/09

80,00%

78,00%

19

302/ZP/09

90,00%

91,25%

20

322/ZP/09

94,50%

58,75%

21

323/ZP/09

87,50%

70,25%

22

324/ZP/09

89,50%

78,25%

23

325/ZP/09

92,50%

75,75%

Porównanie ocen nasion BK metodą LPK w odniesieniu
do metody barwienia nasion TT 2009 rok
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Propozycja zmiany obowiązujących zasad oceny nasion buka
wykonywanych przez SON LBG Kostrzyca

Nasiona przechowywane w LBG Kostrzyca, przeznaczone
do siewu jesiennego w roku następnym po zbiorze
Ocena nasion metodą tetrazolinową przed ich spakowaniem w celu
podjęcia decyzji o celowości przechowywania.

W przypadku nasion I i II klasy żywotności – tworzony jest depozyt nasion
do dalszego przechowywania oraz zakłada się laboratoryjną próbę
kiełkowania.
W przypadku nasion III klasy żywotności – następuje wydanie do siewu
jesiennego bez zakładania LPK.

Barwienie TT + Laboratoryjna Próba Kiełkowania
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Propozycja zmiany obowiązujących zasad oceny nasion buka
wykonywanych przez SON LBG Kostrzyca c.d.

Nasiona przeznaczone do stratyfikacji – siew wiosną w roku
następnym po zbiorze
Barwienie TT przeprowadzane po dostarczeniu nasion.

Kwalifikacja nasion do III lub poniżej III klasy żywotności – wydanie
do siewu jesiennego bez zakładania laboratoryjnej próby kiełkowania,
oraz bez możliwości przyjęcia do przechowywania, za wyjątkiem
wyraźnego życzenia nadleśnictwa.
Wynik barwienia TT kwalifikacja nasion do I lub II klasy żywotności założenie laboratoryjnej próby kiełkowania wraz z otrzymaniem decyzji
o przeznaczeniu nasion do stratyfikacji.
Świadectwo oceny nasion wystawiane jest w terminie zbliżonym
do odbioru nasion poddanych procesowi.

Barwienie TT + Laboratoryjna Próba Kiełkowania
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Propozycja zmiany obowiązujących zasad oceny nasion buka
wykonywanych przez SON LBG Kostrzyca c.d.

Siew jesienny z bieżącego zbioru nasion
Barwienie TT przeprowadzane po dostarczeniu próbki nasion przeznaczonej
do oceny usługowej.
Zakładanie laboratoryjnej próby kiełkowania uzależnione od masy nasion
dostarczonej w próbce do oceny usługowej.
LPK pozwoli nadleśnictwu na zweryfikowanie częstych przyczyn obniżonego
wskaźnika kiełkowania nasion i wschodów (np. przyczyn spowodowanych
infekcjami grzybowymi, związanych z warunkami przechowywania
przed wysiewem, niejednorodnością partii, itp.).

Barwienie TT + Laboratoryjna Próba Kiełkowania
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Propozycja zmiany obowiązujących zasad oceny nasion buka,
wykonywanych przez SON LBG Kostrzyca c.d.

Tworzenie depozytów przechowywanych w LBG Kostrzyca
Ocena nasion metodą tetrazolinową przed ich spakowaniem w celu podjęcia
decyzji o celowości przechowywania.

Nasiona I i II klasy żywotności – tworzony jest depozyt nasion do dalszego
przechowywania oraz zakłada się laboratoryjną próbę kiełkowania.
Nasiona III klasy żywotności – następuje wydanie do siewu jesiennego bez
zakładania LPK.
Powtórna ocena nasion znajdujących się w przechowaniu metodą LPK będzie
wykonywana przy zgłoszeniu nasion do przeprowadzenia stratyfikacji tak, aby
wyniki oceny były aktualne w momencie wydania nasion do siewu
wiosennego.

Barwienie TT + Laboratoryjna Próba Kiełkowania
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Projekty realizowane przez
LBG Kostrzyca

Program
„Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin,
dziko rosnących w zachodniej części Polski
(FlorNaturLBG)”
jest realizowany w ramach dofinansowanego ze środków
V osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko „Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych” oraz ze środków
NFOŚiGW.
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Finansowanie Projektu:

• Koszt całkowity projektu: 2 480 445 zł
(Koszt kwalifikowany: 2 273 416 zł)
• Wartość umowy z instytucją wdrażającą
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ):
85% kosztów kwalifikowanych: 1 932 403,60 zł
• Wartość Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - współfinansującym
program:
15% kosztów kwalifikowanych: 341 012,40 zł
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Zasadniczy cel projektu
Projekt jest ukierunkowany
na zabezpieczenie zasobów
genowych gatunków roślin
zagrożonych wyginięciem,
chronionych, pochodzących
ze stanowisk naturalnych
występujących w zachodniej
części Polski na obszarach
Natura 2000, oraz na terenie
Parku Narodowego Gór
Stołowych, Babiogórskiego,
Karkonoskiego, Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
Działania projektu obejmują
58 gatunków ze 129 stanowisk
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Cardamine resedifolia – Wielki Śnieżny Kocioł
Fot. Marek malicki

Lista gatunków objętych projektem
Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa Polska

Lokalizacja stanowiska

czosnek syberyjski
czosnek siatkowaty

Karkonoski PN, Babiogórski PN
Karkonoski PN, Babiogórski PN
Woj. wielkopolskie, pomorskie, Kaszubski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa
Powidzki i Przemęcki Park Krajobrazowy,
woj. wielkopolskie
Karkonoski PN
Rezerwat przyrody „Śnieżnik Kłodzki"
Rezerwaty Przyrody: „Torfowiska Doliny
Izery”, "Torfowisko pod Zieleńcem"

1
2

Allium sibiricum
Allium victorialis

3

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

4

Apium nodiflorum (L.) Lag.

selery węzłobaldachowe

5

Apium repens (Jacq.) Lag.

selery błotne

6
7

Arabis alpina
Campanula barbata L

8

Betula nana L.

12
13
14
15
16

Campanula bohemica Hruby in Polivka,
Domin & Podp.
Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Cardamine amara L. subsp. opizii (J.
Presl. & C. Presl) Celak.
Cardamine resedifolia L.
Carex magellanica Lam.
Carex parviflora Host
Cerastium alpinum L. s. s.
Cochlearia tatrae Borbás

17

Corrigiola litoralis L.

18

Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lindl.

19

Eleocharis multicaulis Sm.

9
10
11
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starodub łąkowy

gęsiówka alpejska
dzwonek brodaty
brzoza karłowata
dzwonek karkonoski

Karkonoski PN

dzwonek piłkowany

Tatrzański PN, Żywiecki Park Krajobrazowy
Śnieżnicki Park Krajobrazowy,
Karkonoski PN, Babiogórski PN
Karkonoski PN
Karkonoski PN
Tatrzański PN
Babiogórski PN
Tatrzański PN
Gryżyński Park Krajobrazowy,
woj. dolnośląskie i wielkopolskie
Tatrzański PN
Nadmorski Park Krajobrazowy,
woj. dolnośląskie

rzeżucha gorzka Opiza
rzeżucha rezedolistna
turzyca patagońska
turzyca czarna
rogownica alpejska
warzucha tatrzańska
nabrzeżyca nadrzeczna
irga kutnerowata
ponikło wielołodygowe

Lista gatunków objętych projektem c.d.
Lp.

Nazwa Łacińska

Nazwa Polska

21
22
23

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex
Melderis
Erigeron alpinus L.
Euphrasia minima
Galium sudeticum Tausch

przymiotno alpejskie
świetlik maleńki
przytulia sudecka

24

Galium valdepilosum Heinr. Braun

przytulia stepowa

25

Gentianella bohemica Skalický

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Gentianella campestris
Gladiolus paluster Gaudin
Gnaphalium supinum
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Laserpitium archangelica Wulfen
Linaria odora (M. Bieb.) Fisch.
Melica ciliata L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Pedicularis hacquetii Graf
Pedicularis sudetica Willd.
Pimpinella saxifraga subsp.
rupestris

20

36

37

Pinus x rhaetica Brügger

38

Plantago coronopus L.
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perz sitowy

goryczuszka czeska
goryczuszka polna
mieczyk błotny
szarota drobna
kiksja zgiętoostrogowa
okrzyn jeleni
lnica wonna
perłówka orzęsiona
szafirek miękkolistny
gnidosz Hacqueta
gnidosz sudecki
biedrzeniec mniejszy
skalny
sosna drzewokosa
babka pierzasta

Lokalizacja stanowiska
Woliński PN, Nadmorski Park Krajobrazowy,
Rezerwat przyrody „Beka”
Tatrzański PN
Karkonoski PN, Tatrzański PN
Karkonoski PN
Rezerwat Przyrody "Góra Radunia„
woj. dolnośląskie
Książański Park Krajobrazowy, Ślężański Park
Krajobrazowy, PN Gór Stołowych
Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Karkonoski PN
Woj. dolnośląskie
Karkonoski PN, Tatrzański PN
woj. Dolnośląskie – Parki Krajobrazowe
Babiogórski PN
Słowiński PN
woj. dolnośląskie – Parki Krajobrazowe
woj. dolnośląskie – Parki Krajobrazowe
Babiogórski PN, Tatrzański PN
Karkonoski PN
Karkonoski PN
PN Gór Stołowych - Wielkie Torfowisko
Batorowskie, Tatrzański PN, Rezerwaty
Przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem„ i
Torfowisko pod Węglińcem”
Woliński PN

Lista gatunków objętych projektem c.d.
Lp.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

Nazwa Łacińska

c.d.
Potamogeton
polygonifolius
Pourr.
Puccinellia maritima (Hudson)
Parl.
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Pulsatilla slavica G. Reuss
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus lingua L.
Ranunculus oreophilus M. Bieb.
Rhodiola rosea
Rubus chamaemorus
Salix lapponum
Saxifraga sponhemica C.C.Gmel.
(decipiens Ehrh.)
Saxifraga bryoides
Saxifraga moschata subsp.
basaltica
Saxifraga nivalis L.
Saxifraga oppositifolia
Stipa borysthenica Klokov
Stipa joannis Čelak.
Veronica alpina
Veronica praecox All.
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Nazwa Polska

Lokalizacja stanowiska

rdestnica podługowata

Rezerwat Przyrody „Torfowiska pod
Węglińcem”, woj. lubuskie

mannica nadmorska

Woliński PN

sasanka łąkowa
sasanka słowacka
sasanka wiosenna
jaskier polny
jaskier wielki
jaskier skalny
różeniec górski
malina moroszka
wierzba lapońska

woj. dolnośląskie
Tatrzański PN
Tatrzański PN
woj. dolnośląskie
Rezerwat Przyrody "Stawy Milickie"
Tatrzański PN
Tatrzański PN, Karkonoski PN
Słowiński PN
Karkonoski PN

skalnica zwodnicza

Park Narodowy Gór Stołowych

skalnica mchowata

Karkonoski PN

skalnica darniowa bazaltowa

Karkonoski PN

skalnica śnieżna
skalnica naprzeciwlistna
ostnica piaskowa
ostnica Jana
przetacznik alpejski
przetacznik wczesny

Karkonoski PN
Karkonoski PN, Tatrzański PN
Cedyński Park Krajobrazowy
woj. lubuskie
Karkonoski PN, Tatrzański PN
woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Metody realizacji przedsięwzięcia

I.

Zbiór materiału nasiennego i opis stanowiska (terenowa
inwentaryzacja stanowiska w każdym roku realizacji
projektu).

II. Pozyskanie nasion i przygotowanie do przechowywania.
III. Oceny materialu nasiennego.
IV. Przechowywanie pozyskanego materiału nasiennego metodą
tradycyjną (w temperaturze -20oC.).

V. Przechowywanie materiału nasiennego metodą kriogeniczną
VI. Stworzenie bazy danych projektu.
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I. Zbiór materiału nasiennego c.d.
Wykonywany jest zgodnie z zaleceniami European Native Seed
Conservation Network (ENSCONET), według którego ideałem jest:
 zbiór z 50 osobników ze względu na reprezentatywność
próbek,
 zbiór minimum 5000 nasion ze stanowiska, poza przypadkami
małych populacji, zwłaszcza gatunków bardzo zagrożonych.
Liczba osobników do zbioru oraz liczba nasion
jest korygowana w trakcie zbioru z uwagi
na liczebność populacji
i możliwość pozyskania
materiału nasiennego
z danej populacji.
Ponadto zgodnie
z uzyskanymi zezwoleniami
nie można nigdy zebrać
więcej niż 20 % całkowitej
liczby nasion w populacji
dostępnych w dniu zbioru.
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Arabis alpina Karkonoski Park Narodowy

Projekt „Utworzenie Archiwum klonów pomników przyrody cisa
pospolitego Taxus baccata L.”
Finansowanie projektu

•
•
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Koszt całkowity projektu: 259 800 PLN
(Koszt kwalifikowany: 256 800 PLN)
Wartość Dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- współfinansującym program:
190 000 PLN
co stanowi 74 % kosztów kwalifikowanych

Projekt „Ochrona zasobów genowych ex situ wybranych
stanowisk Jarzęba brekinii „Sorbus torminalis Crantz.”
Finansowanie projektu
• Koszt całkowity projektu: 188 700 PLN
(Koszt kwalifikowany: 178 000 PLN)
• Wartość dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - współfinansującym program:
152 200 PLN, co stanowi 85,5 % kosztów kwalifikowanych
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Dziękuję za uwagę

Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
sekretariat@lasy.gov.pl
tel. +48 22 322 33 44,
fax +48 22 233 44 55
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