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Plan prezentacji:
Pojęcia ogólne, definicje
Wprowadzenie do kwestii ochrony zasobów genowych

Koncepcja ochrony leśnej różnorodności genetycznej w Kraju i Europie „UFORGEN”
Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej w Polsce
na lata 2091-2010 oraz 2011-2035
Realizacja ochrony zasobów genowych w LP i PN
Kontynuacja współpracy międzynarodowej w ochronie leśnej różnorodności genetycznej
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Podstawowe definicje

Gen w ujęciu historycznym jest to podstawowa jednostka dziedziczenia zajmująca określone
miejsce w chromosomie,
Allel jedna z dwóch lub większej liczby wykluczających się wzajemnie form tego samego genu
wywołujących odmienne wykształcenie się tej samej cechy
Genotyp (1)– całość informacji genetycznej zawartej w chromosomach danego organizmu
warunkująca jego fenotyp
Genotyp (2) - Układ alleli danego genu w komórkach osobnika (homozgota, heterozygota )
Genom u gatunków eukariotycznych podstawowy charakterystyczny dla danego gatunku
zespół chromosomów wraz z wszystkimi zawartymi w nim genami, w jądrze oraz organellach
komórkowych.
Zmienność genetyczna (1) suma różnych genów i alleli w genomie gatunku
Zmienność genetyczna (2) = wariancja genotypowa zmienność określonej cechy w
populacji (gatunku)
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Podstawowe definicje

Różnorodność genetyczna - zróżnicowanie genetyczne między różnymi populacjami tego
samego gatunku oraz specyficzna zmienność wewnątrzpopulacyjna powstała w wyniku
wielowiekowego dostosowywania się populacji do miejscowych warunków środowiska.
Zachowanie zasobów genowych - wszelkie działania mające na celu zachowanie wewnątrzi międzypopulacyjnego zróżnicowania genetycznego.
Drzewostan zachowawczy - drzewostan wytypowany do zachowania określonej puli genowej
ze względu na określone cechy.
Uprawy zachowawcze - powierzchnie powstałe z naturalnego lub sztucznego odnowienia
drzewostanów zachowawczych.
Powierzchnie zachowawcze in situ - drzewostany oraz ich potomstwo z odnowienia
naturalnego lub sztucznego na obszarze występowania populacji, wytypowane do zachowania
zasobów genowych.
Powierzchnie zachowawcze ex situ - powierzchnie założone poza obszarem występowania
określonych populacji, mające na celu zachowanie zagrożonych populacji.
Bank genów - zasoby genowe wytypowanych populacji i pojedynczych osobników, chronione
w formie powierzchni zachowawczych in situ i ex situ oraz długookresowego przechowywania
nasion, pyłku i tkanek roślinnych.

Izabelin, 20. 02. 2020 r.

Zmienność drzew leśnych

Zmienność rozpatrywana ze względu na poziom:
- gatunkowa,
- populacyjna,
- rodowa,
- indywidualna.
Zmienność – charakter:

- ciągła,
- ekotypowa,
- punktowa (inna)
Zmienność ciągła (klinalna) charakteryzuje się kierunkowymi zmianami
określonych cech w ramach zasięgu naturalnego gatunku, zwykle ma
charakter jednokierunkowy (klin) choć spotyka się również zmiany
dwukierunkowe
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Zróżnicowanie cech drzew leśnych

Zmienność ekotypowa
Ekotyp jest jednostką ukształtowaną w wyniku selekcji naturalnej obejmującą genotypy
najlepiej przystosowane do specyficznych warunków określonego środowiska. W
zależności od głównego czynnika sprawczego można wyróżnić :
- klimatotypy - klimat

- edafotypy

- gleba

- cenotypy

- fitocenoza

Zdolność adaptacyjna populacji gatunków i odmian jest wyrazem plastyczności tj
zdolności dostosowywania się do różnych czynników środowiska.
Adaptacja populacji jest wynikiem współdziałania genów i doboru naturalnego.
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Zmienność cech drzew leśnych

Cechy ilościowe
Cechy mierzalne możemy nadać im wartości liczbowe.
Często ważne ekonomicznie.

Zależą od czynników genetycznych i środowiskowych.
Zależą od pewnej (często dużej) liczby genów. Każdy gen (allel) może mieć inny (mały lub duży) wpływ na
wartość cechy.
Zmienność pojedynczego genu ma niewielki wpływ na wartość cechy.

Średnia lub niska odziedziczalność.
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Zmienność cech drzew leśnych

Cechy jakościowe
Cechy dyskretne, warianty cechy tworzą wyraźne klasy.
W zasadzie brak możliwości przypisania im wartości liczbowych (barwa, kształt, 0/1)

Niektóre mają istotne znaczenie ekonomicznie / adaptacyjne (oporność na patogeny).
W mniejszym stopniu zależą od środowiska.
Zwykle zależne od niewielkiej liczby (genów. (w skrajnych wypadkach od jednego genu).
Wysoka odziedziczalność.
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Zmienność genetyczna

Zmienność (V)
Zmienność genetyczna:

VF = VG + VE + VGxE
zmienność uwarunkowana genami

Zmienność genetyczna ≈ Zasoby genowe

Izabelin, 20. 02. 2020 r.

Zmienność genetyczna

Źródła zmienności genetycznej
Mutacje
Rekombinacje
Niezależna segregacja alleli
Crossing - over
Losowe łączenie się gamet
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Zmienność genetyczna

Mechanizmy decydujące o zmienności genetycznej
Procesy adaptacji
Wzrost częstości pewnych genów/alleli zwiększających
dostosowanie do warunków środowiskowych (ale utrata innych)
Procesy demograficzne
Zmiany częstości alleli na skutek fluktuacji liczebności populacji
(dryf genetyczny) (z reguły redukcja zmienności)
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Ochrona zmienności genetycznej
Specyfika drzew leśnych
Występowanie na dużym obszarze geograficznym
Duża efektywna wielkość populacji
Intensywny przepływ genów
Przewaga zapłodnienia krzyżowego
Wysoki poziom heterozygotyczności
Organizmy długowieczne

Dywergencja adaptacyjna – proweniencje
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Ochrona zmienności genetycznej

Podstawowym celem ochrony są geny i allele
Nie jesteśmy w stanie chronić wszystkich genotypów. Genotypy są bytem
nietrwałym (chyba, że mówimy o klonach). Każdy osobnik jest unikalny.
Jeżeli:
Częstości alleli w populacji są w różnych genach zróżnicowane,
Prawdopodobieństwo przekazania allelu do kolejnego pokolenia zależy
od jego częstości,
to powstaje pytanie:
Jak liczna powinna być populacja, by zachować wszystkie (większość)
alleli w kolejnym pokoleniu ?
Zasada 5/95
Jedna z propozycji głosi, że należy zebrać taką próbę, w której z
prawdopodobieństwem 0,95 znajdzie się co najmniej jedna kopia allelu o częstości
większej niż q=0,05 ( według Burczyka).
.
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Ochrona zmienności genetycznej

Zasada 5/95 (według Burczyka)
Próba 59 niespokrewnionych gamet:
Dla gatunku kojarzącego się w sposób losowy oznacza to 30
niespokrewnionych osobników,
Dla gatunku rozmnażającego się przez samozapłodnienie to 60
niespokrewnionych osobników.
Często jako kompromis uwzględniający zmienność systemu kojarzenia
przyjmuje się próbę 50 osobników niespokrewnionych.

Jeśli alleli rzadkich o q=0,05 jest więcej to próba musi być większa, np.
dla trzech alleli o q=0,05 potrzeba S=80 gamet.
W skrajnym przypadku, dla 20 alleli, każdy o częstości q=0,05, potrzeba
S=117 gamet by mieć 95% prawdopodobieństwa, że wszystkie rzadkie
allele przynajmniej raz znajdą się w próbie. (geny warunkujące cechy
ilościowe mają zazwyczaj niewielką liczbę alleli)
.
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej

Konferencja w Strasburgu

Strasbourg Resolution S2 „Conservation of forest genetic resources
adopted at the first Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe
(1990)
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej

Konferencja w Strasburgu
W rezolucji nr 2 „Ochrona leśnych zasobów genowych” Konferencji Strasburskiej z
1990 r. , której Polska jest sygnatariuszem, stwierdza się, że:
1.1. utrzymanie różnorodności genetycznej gatunków leśnych, zasadniczego
dziedzictwa ludzkości, jest celem pierwszej wagi,
1.2. istnieje poważne niebezpieczeństwo zubożenia lub zmiany tej różnorodności,
1.3. istniejące zróżnicowanie genetyczne występujące na kontynencie europejskim
wynika głównie z rozległych zasięgów występowania gatunków w szerokim
zakresie warunków ekologicznych,
1.4 wykorzystywanie ulepszonego materiału genetycznego ma wielkie
znaczenie w odnowieniach i zalesieniach, zwłaszcza produkcyjnych.
W związku z tym:
1.5. państwa sygnatariusze rezolucji postanawiają prowadzić w swoich krajach,
zgodnie z przyjętymi zasadami, politykę ochrony leśnych zasobów
genetycznych
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej

Zasobność różnorodności biologicznej
Poziom org.

Liczba jednostek

Ekosystemowy

-

10 4-5

Gatunkowy

-

5 – 30

Genetyczny

-

10

Molekularny

-

10 >18

6

12-15

Zasobność gatunkowa
Kręgowce

Świat
41000

Polska
600

Owady

750 000

30 000

Rośliny n.

360 000

3 500

Rośliny w.

250 000

2 500
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Publications

EUFORGEN PROGRAMME

EUFORGEN PROGRAMME

Public Awareness
material
EUFORGEN produced a lot of posters, leaflets and other public awareness
material

Third EUFORGEN
Conifers Network
Meeting,
17-19 October 2002,
Kostrzyca, Poland

Third EUFORGEN Conifers Network Meeting,
17-19 October 2002, Kostrzyca, Poland

Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli
selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991 – 2010
Zachowanie leśnych zasobów genowych konieczne
jest do zapewnienia:
Ciągłości podstawowym procesom ekologicznym
Trwałości utrzymania lasu i użytkowania systemów
ekologicznych
Restytucji lasów na siedliskach zdegradowanych lub
zniszczonych
Zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej dla
przyszłych pokoleń
Zwiększenia naturalnej odporności drzewostanów.
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Zbiorowiska populacje i genotypy

Cenne rodzime
populacje powstałe
przed 1860 r.

Drzewostany
zachowawcze

Populacje i genotypy
zagrożone

Genotypy
hodowlane

Populacje
hodowlane

Drzewa
zachowawcze

Uprawy zachowawcze in situ
Uprawy zachowawcze ex situ

Archiwa klonów
zachowawcze plantacje
nasienne

Uprawy pochodne

Ochrona leśnych zasobów genowych w Banku Genów

Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Plsce

In situ
Drzewa zachowawcze
Drzewostany zachowawcze
Zbiorowiska zachowawcze
Wyłączone drzewostany nasienne
Drzewa doborowe

Ex situ
Obiekty zachowawcze w terenie
Uprawy i drzewostany zachowawcze
Zachowawcze plantacje nasienne
Archiwa klonów
Uprawy pochodne
Plantacje i plantacyjne uprawy nasienne
Obiekty chronione w Banku Genów
nasiona, części roślin, pyłek
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej

Pozyskane materiały winny w pełni odzwierciedlać istniejące zróżnicowanie genetyczne.
Minimalna ilość osobników uczestniczących w tworzeniu pokolenia potomnego wynosi 75%.
Optymalna ilość osobników reprezentujących populację wynosi 150.
Minimalna ilość osobników reprezentujących populację wynosi 100.
Osobniki do zbioru winny być typowane losowo.
Z każdego z wybranych osobników pozyskuje się jednakową ilość materiału.
Minimalna wielkość powierzchni zachowawczej ex situ - 10 ha.
Minimalny zasób genowy dla populacji w banku ok. 100 000 żywych nasion).
Przed właściwym pozyskaniem należy wykonać wstępną ocenę jakości i zdrowotności materiału.
Pozyskanie winno być prowadzone pod ścisłą kontrolą.
Pozyskane materiały winny posiadać właściwą dokumentację.
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce

Zestawienie liczby drzewostanów zachowawczych poszczególnych gatunków w RDLP.
Gatunek
RDLP
So
Bk
Dbbs
Dbs
Jd
Js
Md
Św
Lp
Gb
Białystok
11+3*
4+1*
4
1+2*
Gdańsk
9+1*
1
1*
Katowice
10+1*
1*
3
3
1
10+1*
Kraków
1
5
1
Krosno
2
1
1
Lublin
10
4
1
Łódź
2
1
Olsztyn
16
Piła
2+1*
1+1*
Poznań
2
1
Radom
6
1
2
Szczecin
34
1
1
Szczecinek
5+1*
3+2*
2
4*
1*
Toruń
4+2*
2*
1+3*
1*
Warszawa
4
1
Wrocław
3
2
2
Zielona Góra
1
Razem
126
10
4
29
13
4
5
17
1
1
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Razem
26
12
30
7
4
15
3
16
5
3
9
36
18
13
5
7
1
210

Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Plsce

Park Narodowy
Babiogórski PN
Białowieski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
PN Bory Tucholskie
Drawieński PN
Gorczański PN
PN Gór Stołowych
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Pieniński PN
Poleski PN
Roztoczański PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
PN Ujście Warty
Wielkopolski PN
Wigierski PN
Woliński PN
Razem

So

3
1

Zestawienie liczby drzewostanów zachowawczych poszczególnych gatunków w Parkach Narodowych.
Gatunek
Kłokoczka
Bk
Brz
Dbs Dbbs
Jd
Js
Jw
Lb
Md
Olcz
Św
płd.
1*
1*
4+1*
1
2
2
1
2

1
1+8*

6*

1

1

1*
4

8*
3+1*

1

2

1
1
2

3

1
1*

1*
1

1
1
1*
1

Irga zw.

1
4

2

Wiśnia
karłow.

1

1

1

1

1
2

1*
1
1*

2+2*
6

1

24

23

3+3*

1

7+2*

2*
1
2

2

2

19

1

3
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1

3

4

30

1

Razem
7
3
2
3
3
2
25
5
5
7
2
0
5
8
2
3
2
2
17
0
7
7
0
117

Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce

Ochrona zmienności genetycznej drzew leśnych
Zbiorowiska, populacje i genotypy

Drzewostany zachowawcze

Drzewa zachowawcze

Populacje o określonej
strukturze i wartości
genetycznej

Uprawy zachowawcze in situ
Uprawy zachowawcze ex situ

Genotypy hodowlane

Populacje hodowlane

Drzewa ze specyficznymi ,
allelami ,
allele rzadkie

Archiwa klonów
Zachowawcze plantacje nasienne

Ochrona leśnych zasobów genowych w Banku Genów
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Uprawy pochodne

Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce
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Realizacja ochrony leśnej zmienności genetycznej w Polsce

Dziękuję za uwagę
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Wprowadzenie

Plastyczność fenotypowa – zdolność jednego genotypu do wytworzenia kilku alternatywnych
fenotypów. O fenotypie wspólnie z genotypem decydują czynniki środowiskowe. Zmiana
warunków środowiska może także prowadzić do zmiany fenotypu. Plastyczność fenotypowa jest
jednym z podstawowych mechanizmów adaptacji i obejmuje szereg zmian morfologicznych,
fizjologicznych i behawioralnych, obserwowanych u wielu organizmów. Zjawisko jest przedmiotem
badań wielu dziedzin biologii, w tym genetyki, genomiki, biologii ewolucyjnej, ekologii, fizjologii i

biologii rozwoju. Jest szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i w różny sposób może wpływać na
tempo ewolucji, przyspieszając ją, spowalniając lub nie zmieniając tempa zmian ewolucyjnych.
Zjawisko jest obserwowane u wielu grup organizmów, jednak ma szczególne znaczenie dla roślin,
które są pozbawione możliwości przemieszczania się, a tym samym zmiany warunków życia.
Rośliny dostosowują swoją morfologię, anatomię i fizjologię do warunków świetlnych przez
odpowiednią budowę zewnętrzną i wewnętrzną liści,

Walne Zebranie, Sękocin Stary, 17.12.2019 r.

