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sobie, to proces począwszy od rozpadu lasu po jego mi-
neralizację, trwałby setki lat. My te przemiany przyśpie-
szamy, pobierając drewno, które jest uniwersalnym ma-
teriałem; ma aż 30 tysięcy zastosowań. Najważniejsze, 
że to drewno trafia na polski rynek i nie tylko; daje pracę 
330 000 osobom. Dlatego, aspekt gospodarczy naszych 
działań jest olbrzymi, nie tylko środowiskowy.

Akcja „Sadzimy las dla Niepodległej” zapoczątko-
wała odbudowę obszarów zniszczonych przez nawałnicę. 

Leśny Bank Genów Kostrzyca został wybudowa-
ny w roku 1995 r. i był odpowiedzią na klęskę 
zamierania lasów, która miała miejsce w latach 

80. ub. wieku w Sudetach. Zanieczyszczenia prze-
mysłowe zniszczyły wówczas bardzo duże obszary 
lasu. Postanowiono utworzyć jednostkę, która mo-
głaby przechowywać nasiona na potrzeby produkcji 
szkółkarskiej w celu odnawiania zniszczonych drze-
wostanów. Rozważano różne lokalizację, ale wybra-
no Miłków.

Pieniądze na tę inwestycję pochodziły z  Banku 
Światowego, Funduszu PHARE Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz z Lasów Państwowych. 

Od tamtej pory Leśny Bank Genów Kostrzyca de-
ponuje nasiona gatunków lasotwórczych (nadleśnictwa 
są zobligowane do zbioru nasion i przekazywania ich do 
banku). 

– Przechowujemy nasiona w  warun-
kach „tradycyjnych”, to znaczy w  temperaturze  
-20ºC i  „kriogenicznych” – w  zbiornikach wypełnionych 
ciekłym azotem  w  temperaturze -196oC lub w  jego pa-
rach w temperaturze ok. -150oC. Pozyskujemy też i prze-
chowujemy nasiona roślin rzadkich, ginących i objętych 
ochroną gatunkową. Ponadto prowadzimy badania ge-
netyczne drzew leśnych, sprawdzamy ich zmienność ge-
netyczną, poszukujemy odporności niektórych gatunków 

na patogeny – informuje Małgorzata Pałucka, kierownik 
Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w Leśnym 
Banku Genów Kostrzyca.

Otoczenie banku stanowi 14-hektarowe arboretum, 
stanowiące żywy bank genów, w którym przechowywane 
są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronio-
nych oraz ozdobnych gatunków roślin. Zgromadzono tu-
taj kolekcję 700 gatunków roślin.

– Dążymy do tego, żeby nasze arboretum stało się 
w przyszłości ogrodem botanicznym – mówi Małgorzata 
Pałucka.

BARKODOWANIE PUSZCZY

W  inauguracji odnowy lasu na terenach poklęskowych 
w  Leśnictwie Dywan, 21 kwietnia 2018 roku, uczest-
niczyło ponad 1500 harcerzy, wolontariuszy, osób du-
chownych, przedstawicieli parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej, władz państwowych, samorządowych, uczelni 
wyższych, instytucji i przedsiębiorstw oraz innych miesz-
kańców Pomorza.

– W miejscu sadzenia nowego lasu na uczestników 
akcji czekało prawie 50 tys. sadzonek sosny, dębu bez-

szypułkowego, modrzewia, brzozy, lipy, głogu jed-
noszyjkowego, gruszy, jabłoni – informuje Jerzy 
Krefft, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. Jeszcze w tym 
roku gdańscy leśnicy planują organizowanie po-
dobnych akcji, które swym zasięgiem obejmą 
łącznie 30 ha powierzchni leśnej, na której posa-
dzonych zostanie 300 000 drzewek.

l

Wielka katastrofa na północy i  zachodzie 
Polski w ubiegłym roku nie była jedyną katastro-
fą w lasach tego roku. Pod naporem wiatru padły 
drzewostany w  Rudach Raciborskich (350 tys. 
m3), a huragan Grzegorz powalił 1,3 mln m3 drzew 
we wrocławskiej i  zielonogórskiej dyrekcjach re-
gionalnych Lasów Państwowych.

– Możemy sobie oczywiście życzyć, żeby 
podobne klęski już się nigdy nie wydarzyły, ale 
musimy być przygotowani na takie zjawiska – mó-
wi Krzysztof Rostek.

Jacek Zyśk, Kazimierz Netka
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W ubiegłym roku Leśny Bank Genów Kostrzyca roz-
począł realizację projektu pn. „Identyfikacja molekularna 
(barkodowanie) oraz bankowanie DNA wybranych gatun-
ków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”. Projekt będzie 
trwał do 2020 r. i zakłada pozyskanie fragmentów tkanek, 
okazów zielnikowych oraz nasion najcenniejszych roślin 
z terenu Puszczy Białowieskiej. 

Co to jest barkod? Podobnie jak w sklepie każdy 
produkt jest identyfikowany przez kod kreskowy, tak 
każde zwierzę, roślina czy grzyb ma kod genetyczny, 
w  którym zawarta jest informacja do jakiego gatunku 
należy. Można to stwierdzić pobierając z danego okazu 
fragment tkanki i  izolując z niej DNA. Tak więc wystar-
czy mieć fragment (tzw. ślad biologiczny) rośliny – liść, 
łodygę, kwiat, czy zwierzęcia (wystarczy np. wypluwka 
czy pióro sowy), aby analizując barkod powiedzieć ja-
ki gatunek w  danym miejscu się znajdował. Metodyka 
jest oczywiście bardziej skomplikowana niż ten ogólny 
opis. Potrzebne są odpowiednie urządzenia, odczynniki, 
no i oczywiście wiedza, żeby wspomniany barkod zna-
leźć i go zdiagnozować, ale pracownicy Leśnego Banku 
Genów podjęli się tego, bo Puszcza Białowieska jest 
źródłem wyjątkowo cennych gatunków, a niektóre z nich 
występują wyłącznie na tym obszarze.

Na liście projektu jest 112 gatunków, wśród których 
znajdują się ciekawe gatunki kryptyczne, czyli takie, które 
są morfologicznie identyczne, tak że nawet doświadczony 
botanik nie zdoła ich odróżnić. Natomiast jeśli zajrzy się 
w głąb ich genomu i sprawdzi barkod, można wówczas 
z całą pewnością stwierdzić, że są to dwa różne gatunki. 

Projekt składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmo-
wał pozyskanie fragmentów tkanek roślin do badań gene-
tycznych oraz okazów zielnikowych. W zasadzie etap ten 
jest już prawie zakończony. Prawie, bo niektóre gatunki 
owocują wczesną wiosną, a projekt zaczął się latem ubie-
głego roku, więc nie można było ich zebrać. W tym roku 
na wiosnę odbędzie się powtórka zbioru, aby uzupełnić 
kolekcję.

Okazy zielnikowe zbierane są po to, aby wzbogacić 
herbarium Leśnego Banku Genów Kostrzyca, ale również 
dlatego, że ich zdjęcia i opisy są wymagane w międzyna-
rodowych bazach genetycznych.

– Kolejną rzeczą, którą zajmujemy się w  ramach 
projektu jest pozyskanie nasion z wybranych gatunków, 
po to żeby je przechować w banku i  jeżeli kiedykolwiek 
będą potrzebne – móc je wykorzystać i odtworzyć daną 
populację lub gatunek – mówi Małgorzata Pałucka.

Obecnie w  Leśnym Banku Genów Kostrzyca 
trwają bardzo intensywne prace laboratoryjne nad wy-
izolowaniem DNA, optymalizacją dalszych procedur, 
polegających na zwiększeniu ilości DNA, odnalezieniu 
specjalnych markerów genetycznych, które będą warun-
kowały dalsze powodzenie analiz. Później pracowników 
zaangażowanych w projekt czeka jeszcze interpretacja 
wyników.

– Zamierzamy zrobić to w tym roku, a na koniec pro-
jektu pozostawiamy przygotowanie bazy danych oraz prze-
kazanie osobom pracującym w lasach i poza nimi informacji 
w formie prostego klucza do oznaczania roślin za pomocą 
śladów biologicznych – dodaje Małgorzata Pałucka.

Leśny Bank Genów jest jednostką organizacyjną 
Lasów Państwowych – nic więc dziwnego, że większość 
projektów tam realizowanych jest związanych stricte z la-
sami. Wspomnijmy o jednym. W Pracowni Kriokonserwacji 
od 2014 r. był realizowany projekt zachowania zasobów 
genowych jesionu wyniosłego i wiązów – górskiego, po-
spolitego i  szypułkowego, w postaci nasion i  części ro-
ślin (pąków zimowych jesionu). Projekt ten miał na celu 
ochronę siedlisk jesionowo-wiązowych. Zamieranie tych 
gatunków zaobserwowano w połowie lat 90. ub. wieku. 
Chorobą zostały dotknięte drzewa w  Polsce, Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech 
i Norwegii. Po badaniach ustalono, że drzewa niszczyły 
choroby wywołane przez grzyby, m.in. Hymenoscyphus 
fraxineus i Ophiostoma novo-ulmi.

Patogeny te sprawiają, że proces zamierania jesio-
nów i wiązów w ostatnich kilkudziesięciu latach jest bar-
dzo dynamiczny.

W  ramach projektu wyszukiwano zdrowe drzewa, 
następnie zbierano z nich nasiona i deponowano w tem-
peraturach kriogenicznych. 

Materiał genetyczny będzie służył w  przyszłości 
do zasilenia istniejących jeszcze populacji lub do ich od-
tworzenia. Ponadto posłuży on też do poznania poziomu 
zmienności i  zróżnicowania genetycznego, które mają 
znaczenie dla zdolności adaptacyjnych gatunków oraz 
do znalezienia w populacjach drzew o genotypie odpor-
nym na patogeny. Podczas trwania projektu opracowano 
metodykę zwalczenia patogenów za pomocą termoterapii 
nasion.

W Leśnym Banku Genów Kostrzyca jest przecho-
wywanych 7981 zasobów genowych, w tym reprezentu-
jące gatunki biocenotyczne, nieregularnie obradzające, 
ginące bądź zagrożone.

Można powiedzieć, że wykorzystanie barkodów 
w  Lasach Państwowych jest działaniem pilotażowym, 
chociaż samo barkodowanie nie jest zupełnie nowe, bo 
metodyka ta została opracowana przez kanadyjskich 
uczonych w 2003 roku.

– Chcemy, żeby nasza praca nie zamykała się tyl-
ko w  obszarze Puszczy Białowieskiej, ale żeby nasze 
doświadczenia były możliwe do wykorzystania w każdej 
innej inwentaryzacji przyrodniczej na dowolnym obszarze 
w Polsce – podsumowuje Małgorzata Pałucka.

Aldona Zyśk
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