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Dotyczy bankowania i barkodowania DNA

wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej - 

zadania realizowanego przez Leśny Bank Genów Kostrzyca 

w latach 2017-2020 i finansowanego przez 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 

ze środków funduszu leśnego.

BROSZURA INFORMACYJNA



W trosce o to, co najcenniejsze w polskich lasach, 
w 2017 roku LBG Kostrzyca przystąpił do 
ochrony bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej,
gromadząc zasoby genetyczne ponad 100 gatunków
roślin.

Oprócz kolekcji nasion, zdeponowanych w banku
nasion oraz kriobanku, utworzono nowoczesny bank
DNA oraz tkanek, a także herbarium.

Zasoby banku DNA służą do prowadzenia badań 
z wykorzystaniem techniki barkodowania DNA,
umożliwiającej identyfikację wybranych gatunków
roślin na podstawie sekwencji DNA.

Leśny Bank Genów Kostrzyca jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych 
o zasięgu krajowym, od 25 lat zajmuje się gromadzeniem materiału roślinnego
najcenniejszych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych.

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Zdeponowanie materiału roślinnego w banku genów jest gwarancją przetrwania
gatunków, którym w naturze zagraża szereg czynników biotycznych i abiotycznych. 

Fot. Leśny Bank Genów Kostrzyca. 



KRIOBANK ŻYWY BANK GENÓW

BANK TKANEK
HERBARIUM

BANK NASION

WIRTUALNE HERBARIUM

KOLEKCJE ROŚLIN EX SITU

ARBORETUM

EKSTRAKCJA DNA

BANK DNA

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW BANKU GENÓW
Ryc. Schemat prowadzenia kolekcji materiału roślinnego w LBG Kostrzyca. 

W ramach zadania bankowania i barkodowania DNA wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej,  
wzbogacono istniejącą kolekcję LBG Kostrzyca o próbki nasion, tkanek, DNA oraz okazy zielnikowe 105
gatunków pochodzących z terenu woj. podlaskiego, w tym z Puszczy Białowieskiej oraz Biebrzańskiego

Parku Narodowego.



ZBIORY 

Każdorazowo liczba oraz wielkość
pobieranej próby, modyfikowana

była w oparciu o kondycję
zdrowotną roślin, ich wielkość,

liczebność, tak aby nie spowodować
zagrożenia dla populacji

chronionych i rzadkich gatunków
roślin.

Dzięki zadaniu udało się zlokalizować
nowe stanowiska dla takich gatunków jak
Thesium ebracteatum Hayne, Buxbaumia

aphylla Hedw. czy Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Besser.

Z drugiej strony, dla części z nich
(np. Botrychium matricariifolium

(Döll) A. Braun ex W.D.J. Koch, Carex
buxbaumii Wahlenb., Carex limosa L.,

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub,
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

nie udało się potwierdzić występowania na
terenie Puszczy Białowieskiej lub ze

względu na bardzo niewielką liczebność
populacji, odstąpiono od zbioru.



LICZBA ZABEZPIECZONYCH GATUNKÓW
ROŚLIN W RAMACH ZADANIA BANKOWANIA

 I BARKODOWANIA DNA WYBRANYCH
GATUNKÓW ROŚLIN PUSZCZY

BIAŁOWIESKIEJ

BANK NASION: 31 gatunków

BANK TKANEK: 1585 fragmentów tkanek = 105 gatunków 

BANK DNA: 451 próbek DNA = 103 gatunki

HERBARIUM: 203 okazy zielnikowe = 103 gatunki 



PODEJŹRZON RUTOLISTNY

Jednym z gatunków, których tkanki
i próbki DNA udało się

zabezpieczyć w LBG Kostrzyca
jest bardzo rzadki gatunek paproci.

Podejźrzon rutolistny wpisany
do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin
(kategoria zagrożenia CR), Polskiej
czerwonej listy paprotników i roślin
kwiatowych (kategoria zagrożenia

CR), objęty jest w Polsce
ochroną ścisłą.

Botrychium multifidum 
(S. G. Gmel.) Rupr.



SASANKA OTWARTA

 Ze względu na niską liczebność
populacji występujących na terenie
Puszczy Białowieskiej, zbankowany
materiał sasanki otwartej pochodzi

z terenu woj. podlaskiego
(Nadleśnictwo Pomorze).

 
Sasanka otwarta wpisana jest do
Polskiej Czerwonej Księgi Roślin

(kategoria zagrożenia EN), Polskiej
czerwonej listy paprotników

i roślin kwiatowych (kategoria
zagrożenia EN) i objęta jest

w Polsce ochroną ścisłą.

Pulsatilla patens (L.) Mill.



BEZLIST ZWYCZAJNY

Jest jednym z zaledwie dwóch
występujących w Polsce gatunków 
z rodzaju Buxbaumia.

Materiał genetyczny bezlistu
zwyczajnego oraz okrywowego,
zebrany z Puszczy Białowieskiej
zabezpieczono w banku genów.

Oba taksony objęte są w Polsce 
ochroną gatunkową. 
 

Buxbaumia aphylla Hedw.



Sphagnum fimbriatum Wilson

TORFOWIEC FRĘDZLOWATY

Wśród zbankowanych torfowców
znalazł się m.in. torfowiec frędzlowaty -  
gatunek objęty w Polsce
ochroną częściową.



Dawniej masowo pozyskiwana do
produkcji alkoholi, w szczególności 
tzw. żubrówki (w podaniach ludowych
Hierochloë odorata nazywana bywa
żubrówką lub trawą żubrową), 
co przyczyniło się do znacznego
zmniejszenia liczby jej stanowisk. 

TURÓWKA WONNA
Hierochloë odorata (L.) P.Beauv

Gatunek wpisany na Polską
czerwoną listę paprotników 
i roślin kwiatowych (kategoria
zagrożenia VU), objęty jest 
w Polsce ochroną częściową.

Materiał turówki wonnej z terenu 
woj. podlaskiego (gmina Sejny)
przechowywany jest w LBG Kostrzyca.

Jest przykładem rośliny, 
która dawniej rejestrowana była
na terenie Puszczy Białowieskiej,
ale od pewnego czasu jej
występowania nie potwierdzono 
w tym kompleksie leśnym.



TURZYCA BUXBAUMA
Carex buxbaumii Wahlenb.

Pochodzenie: Biebrzański Park
Narodowy

Gatunek wpisany do Polskiej
Czerwonej Księgi Roślin (kategoria
zagrożenia EN), Polskiej czerwonej
listy paprotników i roślin
kwiatowych (kategoria zagrożenia
EN), objęty jest w Polsce ochroną
ścisłą. TURZYCA ŻYCICOWA

Carex loliacea L.

Gatunek wpisany na Polską
czerwoną listę paprotników

i roślin kwiatowych (kategoria
zagrożenia NT), objęty jest

w Polsce ochroną ścisłą.

Pochodzenie: Białowieski Park
Narodowy



BANKOWANIE  GATUNKÓW Z RODZINY STORCZYKOWATYCH 

ORCHIDACEAE



Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 
Epipactis helleborine (L.) Crantz  
Goodyera repens (L.) R.BR.
Listera cordata (L.) R.Br.
Listera ovata (L.) R.Br.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

& Summerh.

BANK DNA I TKANEK**

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Liparis loeselii (L.) Rich.
Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

BANK NASION*

*Dot. wszystkich zbankowanych gatunków 
w LBG Kostrzyca (wg stanu na dzień 01.08.2020). 

**Dot. bankowania i barkodowania DNA
wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej.



Przechowywaniem w chłodniach
objęto materiał nasienny gatunków:

BANK NASION

Agrostis capillaris L., Allium ursinum L., Carex pallescens L., 
Dactylis glomerata L., Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz,
Hypericum montanum L.

Fot. Zdjęcia rentgenowskie wykonane podczas oceny nasion: A) dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (L.) A.DC., B) rzepika
szczeciniastego Agrimonia pilosa (Ledeb.), C) arniki górskiej Arnica montana L., D) mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng., E) leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum Hayne, F) turzycy strunowej Carex chordorrhiza L.f., G) brzozy niskiej Betula
humilis Schrank, H) turzycy nitkowatej Carex lasiocarpa Ehrh., I) groszka wschodniokarpackiego Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

 

czystość,
masa 1000 nasion,
wilgotność, 
żywotność.

Analizy laboratoryjne obejmowały oznaczanie 
parametrów jakościowych nasion, takich jak:

-20°C

Czas oczekiwania
na pierwsze kiełki 
to nawet 120 dni 

w przypadku
czosnku

niedźwiedziego 
Allium ursinum L.



KRIOBANK

Wśród zbankowanych próbek znalazły się 
nasiona m.in. takich gatunków jak: 

W celu oceny zdolności nasion do prawidłowego rozwoju,
w zależności od biologii danego gatunku, zastosowano
odpowiednie techniki przeprowadzania próby kiełkowania
nasion. W ustaleniu metodyki wykonania oceny
żywotności nasion korzystano z elektronicznej bazy
danych Królewskich Ogrodów Botanicznych Kew 
w Wielkiej Brytanii. Metodyka zamrażania i odmrażania
próbek nasion została opracowana przez specjalistów 
w LBG Kostrzyca.

Campanula latifolia L., Carex buxbaumii Wahlenb., Carex
lasiocarpa Ehrh., Carex lepidocarpa Tausch, Carex limosa L.,  
Carex loliacea L., Gentiana pneumonanthe L., Gladiolus
imbricatus L., Orthilia secunda (L.) House, Pyrola chlorantha
Sw., Pyrola rotundifolia L., Pyrola minor L., Viola palustris L.,
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau.

Zabezpieczone
rośliny pochodzą 

z terenu 
woj. podlaskiego.

-196°C

Utworzono 
31 

zasobów genowych.



  Carex loliacea L.,
  Carex lepidocarpa Tausch,
  Cypripedium calceolus L.,
  Viola palustris L.,
  Campanula latifolia L.,
  Betula humilis Shrank, 
  Pyrola chlorantha Sw.,
  Hypericum montanum L.,

   Fot. Nasiona przechowywane kriogenicznie: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 2 3

4 5 6

7 8



9 10 11

12 13 14

9.    Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau,
10.  Allium ursinum L.,
11.  Aquilegia vulgaris L.,
12.  Gladiolus imbricatus L.
13.  Carex pallescens L.
14.  Agrostis capillaris L.,
15.  Gentiana pneumonanthe L.
16.  Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz. 15 16



HERBARIUM
Ze względu na fakt, iż próby DNA bez przypisanego do nich okazu zielnikowego
mają ograniczoną wartość w barkodowaniu DNA, w ramach prowadzonych
badań zabezpieczono, obok fragmentów tkanek również 203 okazy zielnikowe. 
. 

Elektroniczne wersje zielników
umieszczono w internetowej bazie
danych*

                             

Digitalizacja okazów zielnikowych odbyła
się w Zielniku Wydziału Biologii, 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
Uniwersytetu Warszawskiego.

Próbki DNA do badań związanych 
z barkodowaniem DNA pochodzą również 
z archiwalnych okazów zielnikowych
będących cennym źródłem materiału
genetycznego.

Okazy obejrzeć można na stronie
internetowej www.barkodowanie.pl  

*Ratnasingham, S. & Hebert, P. D. N. (2007). BOLD: The Barcode of Life Data System (www.barcodinglife.org).
Molecular Ecology Notes 7, 355-364. DOI: 10.1111/j.1471-8286.2006.01678.x





BANK TKANEK

Na terenie powstałego w 2019 r. budynku kriobanku,
wyodrębniono pomieszczenie do przechowywania
suchego materiału biologicznego - bank tkanek oraz
herbarium.

Do zarządzania informacjami w banku DNA i tkanek wprowadzono
program umożliwiający katalogowanie próbek i tym samym
ułatwiający ich odnalezienie w archiwum.

Próby bezpośrednio po zbiorze umieszcza
się na żelu krzemionkowym, w celu jak
najszybszego podsuszenia tkanek.
Szczelnie zamknięte, z nową porcją żelu
krzemionkowego mogą być
przechowywane przez wiele lat 
w archiwum, służąc jako rezerwuar
materiału do banku DNA.

Od 2017 r. w banku tkanek zabezpieczono
łącznie 3474 fragmentów tkanek 177
gatunków roślin, z czego w ramach zadania
bankowania i barkodowania roślin Puszczy
Białowieskiej - 1585 fragmentów 105
gatunków (wg stanu na dzień 27.08.2020).



TURZYCOWATE CYPERACEAE; 19 GAT.

STORCZYKOWATE ORCHIDACEAE; 15 GAT.

WIECHLINOWATE POACEAE; 12 GAT.

TORFOWCOWATE SPHAGNACEAE; 7 GAT.
JASKROWATE RANUNCULACEAE; 6 GAT.

WRZOSOWATE ERICACEAE; 6 GAT.

FIOŁKOWATE VIOLACEAE; 4 GAT.

RÓŻOWATE ROSACEAE; 4 GAT.

BOBOWATE FABACEAE; 4 GAT.

WIDŁAKOWATE LYCOPODIACEAE; 3 GAT.

DZIURAWCOWATE HYPERICACEAE; 3 GAT.

DZWONKOWATE CAMPANULACEAE; 3 GAT.

NASIĘŹRZAŁOWATE OPHIOGLOSSACEAE; 2 GAT.

WIERZBOWATE SALICACEAE; 2 GAT.

PŁONNIKOWATE POLYTRICHACEAE; 2 GAT.

LILIOWATE LILIACEAE; 2 GAT.

BEZLISTOWATE BUXBAUMIACEAE; 2 GAT.

*Dot. rodzin botanicznych z jednym gatunkiem (astrowate Asteraceae, brzozowate Betulaceae, narecznicowate
Dryopteridaceae, goryczkowate Gentianaceae, kosaćcowate Iridaceae, rosiczkowate Droseraceae, sandałowcowate
Santalaceae, widłozębowate Dicranaceae, zimoziołowate Linnaeaceae).

*

STATYSTYKI BANKU TKANEK ROŚLIN ZEBRANYCH Z TERENU 
WOJ. PODLASKIEGO W LATACH 2017-2018



BANK DNA
roślin Puszczy Białowieskiej

Bankowanie próbek DNA stanowi
jedną z form zabezpieczania materiału
roślinnego ex situ, uzupełniając
kolekcję banku nasion, kriobanku oraz
herbarium LBG Kostrzyca.

Procedury laboratoryjne,
powstałe na potrzeby
tworzenia banku DNA,
konsultowane były 
z zagranicznymi
specjalistami z Banku
DNA Królewskich
Ogrodów Botanicznych,
Kew w Wielkiej Brytanii.

Źródłem DNA są niewielkie
fragmenty tkanek –  najczęściej
młode, zdrowe liście, zabezpieczone
w terenie przy okazji zbioru nasion.

. 9 
gatunków
zebrano 
z dwóch

stanowisk

27 
gatunków
objętych 
ochroną
ścisłą 

31
gatunków
objętych 
ochroną

częściową 8
gatunków

wpisanych 
do 

PCKR
38

gatunków
wpisanych 

na 
PCL

29
gatunków

wpisanych 
na listę 
IUCN

451 
próbek DNA 

= 
103 

gatunki

Na potrzeby tworzenia banku DNA, 
do zbioru typowano osobniki
oddalone od siebie, w celu
zapewnienia jak najszerszego
udziału puli genowej populacji
danego gatunku.



-80°C...

NOWOCZESNE
SYSTEMY 
PRZECHOWALNICZE...

GATUNKÓW W BANKU
 WCIĄŻ PRZYBYWA...

...od 2019 roku bank DNA 
i tkanek przechowuje
próbki roślin naczyniowych
pochodzące z obszaru całej
Polski, nie tylko 
z Puszczy Białowieskiej.

...zbiór roślin dotyczył wielu
stanowisk dla gatunku, tak aby
tworzyć kolekcję próbek DNA 
na poziomie populacyjnym.

177
gatunków

=
3474

fragmentów 
tkanek*

*Wg stanu na dzień 27.08.2020.

KOLEKCJA PRÓBEK DNA 
NA POZIOMIE
POPULACYJNYM...

...w takiej 
temperaturze
przechowywane są 
w LBG Kostrzyca 
próbki DNA 
zagrożonych 
gatunków roślin. 

...każda zbankowana próbka
posiada swój barkod,
umożliwiający szybkie
zlokalizowanie próby 
w zamrażarkach, a także wgląd 
w dokumentację terenową 
oraz wykonane analizy.

zabezpieczono
materiał roślinny

 z 121
kolejnych
stanowisk

zbankowano 
kolejnych 

302 
próbek 

DNA



Bankowanie DNA Bankowanie tkanek 

Analiza sekwencji barkodów

Etapy służące wygenerowaniu barkodów DNA

Zbiór materiału w terenie 
uzupełnienie formularza zbioru
wykonanie zdjęć okazu 
i siedliska

Sekwencjonowanie DNA 

Otrzymanie barkodów DNADeponowanie informacji 
o wygenerowanych
barkodach w bazach
danych

Identyfikacja gatunków 

BARKOD DNA

1 2 4 Reakcja łańcuchowa polimerazy
3

PCR 

5

6

789



katalogowanie archiwalnych okazów 
w muzeach, herbariach

Metoda identyfikacji gatunków roślin, zwierząt bądź grzybów 
polegająca na ustaleniu "kodu paskowego DNA" charakterystycznego 
dla danego gatunku.

"Kodem paskowym DNA" określamy sekwencję DNA wybranych
fragmentów genów (barkodów), które cechuje wysoka zmienność
międzygatunkowa, a niska w obrębie gatunku.

Analizując sekwencje barkodów DNA możliwa jest identyfikacja
gatunków na podstawie niewielkich fragmentów tkanek oraz 
w stadiach rozwojowych trudnych do określenia w tradycyjny sposób.

badania medyczno-sądowe

BARKODOWANIE DNA
z języka angielskiego: barcode - kod paskowy

oznaczanie alergenów u ludzi

kontrola handlu dzikimi roślinami 
i zwierzętami

pomoc w opisywaniu nowych
gatunków

poznanie składników diety

ocena bioróżnorodności w próbkach 
środowiskowych

identyfikacja gatunków kryptycznych

oznaczenie gatunków inwazyjnych

kontrola składu żywności, leków



Ratnasingham, S. & Hebert, P. D. N. (2007). BOLD: The Barcode of LLife Data System
 (www.barcodinglife.org). Molecular Ecology Notes 7, 355-364. DOI: 10.1111/j.1471-8286.2006.01678.x

 



Przykład rekordu w bazie

Elektroniczne wersje okazów zielnikowych, 
wraz z informacjami terenowymi 
i sekwencjami barkodów DNA zdeponowano 
w bazie danych                                             



IDENTYFIKACJA 

GATUNKÓW
W związku z wprowadzeniem na rynek
sekwencjonowania DNA miniaturowej
platformy sekwencyjnej III generacji,
stworzonej głównie z przeznaczeniem do
badań związanych z barkodowaniem DNA,
przy wspólpracy z Muzeum i Instytutem
Zoologii Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie przeprowadzono testy
polegające na porównaniu możliwości
sekwencjonowania DNA metodą tradycyjną 
tj. metodą Sangera (stosowaną obecnie 
w LBG Kostrzyca) i z zastosowaniem 
 mobilnej platformy. 
Głównym celem testów była odpowiedź na
pytanie o możliwości rozróżnienia wybranych
gatunków roślin za pomocą obu urządzeń. 

Zaletą miniaturowego urządzenia jest
możliwość sekwencjonowania DNA

i RNA poza przestrzenią laboratorium,
np. w trakcie inwentaryzacji

przyrodniczych.



Jednym z celów zadania było
utworzenie referencyjnej bazy danych

zawierającej informacje o sekwencjach
dwóch podstawowych barkodów DNA*

wybranych gatunków roślin.

BIBLIOTEKA 

BARKODÓW DNA
*Grupa Robocza ds. Roślin (ang. PWG, Plant Working Group) Konsorcium CBOL

(ang. Consortium for the Barcoding of Life) wytypowała do identyfikacji gatunków roślin
dwa podstawowe barkody - markery rbcL oraz matK.

Powstała biblioteka może wspomóć
pracę taksonomów przy
inwentaryzacjach przyrodniczych.



www.lasy.gov.pl
www.lbg.lasy.gov.pl

Podziękowania:

dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
za sfinansowanie wszystkich działań i możliwość
wprowadzenia do praktyki leśnej molekularnej metody
identyfikacji gatunków roślin,

dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu, Białowieskiego 
i Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie
realizacji zadania,

dla dr. hab. Tadeusza Malewskiego z Muzeum 
i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie - za opiekę merytoryczną nad zadaniem
barkodowania DNA oraz konsultacje naukowe 
dot. możliwości wprowadzenia sekwenatorów III generacji
do praktyki leśnej,

dla Jana Kucharzyka, który odpowiedzialny był 
za zbiór materiału roślinnego i bez którego nie
powstałyby wspaniałe fotografie roślin Puszczy
Białowieskiej, które znalazły się w niniejszej broszurze.


