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I. Dane osobowe 

1. Imię i nazwisko: Piotr Boroń 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:  

Uzyskany tytuł: magister inżynier 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

(wówczas Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) 

Międzywydziałowe Studium Biotechnologii 

Kierunek: Biotechnologia stosowana 

Specjalność: Biotechnologia roślin 

Tytuł pracy magisterskiej: 

„Molekularna analiza zmienności u traw z plemienia Triticeae” 

Promotor: Dr inż. Marek Szklarczyk 

Data obrony: 29 czerwca 2006 r. 

 

Uzyskany stopień: Doktor nauk biologicznych 

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki 

Dziedzina: biologia 

Specjalność: biologia 

Temat pracy doktorskiej: 

„Taksonomia molekularna rodzaju Aconitum (Ranunculaceae) w Karpatach Zachodnich i Sudetach” 

Promotor: Prof. dr hab. Józef Mitka 

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak 

dr hab. Krzysztof Spalik prof. UW 

Data nadania stopnia doktora: 17 maja 2011 r.   
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

Grudzień 2010 – wrzesień 2012: asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, 

Mykologii i Fizjologii Drzew (wówczas Katedra Fitopatologii Leśnej), Wydział Leśny, Uniwersytet 

Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

Październik 2012 – obecnie: adiunkt w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew, 

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

Określenie rozprzestrzenienia i zróżnicowania genetycznego wybranych rzadkich i 

inwazyjnych gatunków grzybów. 

b) wykaz prac dokumentujący osiągnięcie naukowe (autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, 

nazwa wydawnictwa) 

B.1. Boroń P., Lenart-Boroń A.✉, Mullett M. The distribution of Dothistroma septosporum and its 

mating types in Poland. Forest Pathology 2016, 46(5): 489-496. 

(30 pkt. MNiSW; 1,547 IF) 

B.2. Boroń P.✉, Lenart-Boroń A., Mullett M., Kraj W., Grad B., Kowalski T. Temporal changes in the 

population structure of Dothistroma septosporum in the first recorded outbreak site in Poland. Plant 

Pathology 2019, 68(2): 383-391. 

(35 pkt. MNiSW; 2,303 IF) 

B.3. Boroń P.✉, Grad B. The occurrence of Tubakia dryina in Poland – new hosts and ITS variation. 

Forest Pathology 2017, 47(1): DOI: 10.1111/efp.12294. 

(30 pkt. MNiSW; 1,741 IF) 

B.4. Kowalski T.*, Boroń P.*✉, Bartnik C.*, Rossa R. Morphological and molecular characterization 

of Leptomelanconium allescheri associated with necrotic lesions on Pinus mugo needles in the Polish 

Tatra Mountains. Forest Pathology 2018, 48(3): DOI: 10.1111/efp.12420. 

(30 pkt. MNiSW; 1,741 IF) 

B.5 Górz A.*✉, Boroń P*. 2018. Episternus onthophagi: a new monotypic genus of epizoic fungus 

found on Onthophagus beetles (Scarabaeoidea). Phytotaxa 376 (1): 043–059 

(20 pkt. MNiSW; 1,185 IF) 

sumaryczny IF 8,517; 145 pkt. MNiSW ✉ – autor korespondencyjny, * – autorzy równoważni 
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Oświadczenia współautorów publikacji znajdują się w załączniku 6. Opis mojego udziału, w tym 

procentowego, w wykonaniu powyższych prac zawiera załącznik 4, p. I.B. Kopie prac zostały zebrane 

w załączniku 5.  

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie i cel badań 

Wykorzystanie metod molekularnych w mykologii zrewolucjonizowało między innymi takie 

dziedziny jak systematyka grzybów, identyfikacja nowych gatunków, identyfikacja funkcji genów, 

identyfikacja gatunkowa, genetyka populacyjna, czy metagenomika zbiorowisk grzybów (Bridge 

2002). Jednak pomimo ogromnego postępu w badaniach nad biologią i zróżnicowaniem grzybów 

osiągniętego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wciąż jesteśmy na początku drogi otwartej przez 

upowszechnienie się metod molekularnych i siłą rzeczy niektóre grupy grzybów przebadane są lepiej 

niż inne. 

Jedną ze stosunkowo rzadziej badanych grup są grzyby związane z aparatem asymilacyjnym 

drzew i krzewów. Wciąż brakuje danych na temat zakresu występowania, zarówno geograficznego 

zasięgu jaki i zakresu roślin gospodarzy, dla wielu gatunków grzybów zasiedlających igły i liście drzew 

leśnych. Dla wielu kolejnych gatunków brakuje danych na temat ich relacji filogenetycznych w 

stosunku do pozostałych grzybów co powoduje, że ich pozycja taksonomiczna często jest niepewna 

lub wręcz błędna. Wyjaśnienie tych niepewności każdorazowo wymaga wielu szczegółowych analiz 

morfologicznych i genetycznych. Sytuacja jest szczególnie istotna w przypadku patogenów drzew 

wymienianych w różnego rodzaju przepisach i listach kwarantannowych. Skuteczność tego typu 

działań zależy od dokładności identyfikacji gatunków, a czasem nawet taksonów niższego rzędu. 

Strategie życiowe grzybów zasiedlających igły i liście drzew można opisać poprzez ich podział 

na trzy grupy funkcyjne: endofity, epifity i patogeny (Petrini 1991). Razem tworzą one bardzo 

zróżnicowane filogenetycznie zbiorowiska grzybów lub inaczej mykobiota aparatu asymilacyjnego. 

Endofity zasiedlają żywe, niezmienione chorobowo tkanki gospodarza, w postaci mikroplech, 

czasem nie większych niż kilkaset komórek (Stone 1987). Niepasożytnicze grzyby epifityczne na 

liściach funkcjonalnie podobne są do endofitów jednak żyjąc na powierzchni, a nie wewnątrz liści 

zajmują inna niszę ekologiczną (Osono 2014). Ostatnią grupą grzybów związanych z liśćmi i igłami 

drzew są patogeny wywołujące uszkodzenia aparatu asymilacyjnego rozpoznawane często jako 

objawy chorobowe. Podział na wymiennie powyżej grupy funkcyjne jest jednak tylko przybliżeniem 

relacji pomiędzy grzybami a gospodarzem oraz pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów. Cykle 

życiowe wielu gatunków grzybów są dużo bardziej skomplikowane. I tak wiele patogenów aparatu 

asymilacyjnego, jak na przykład Dothistroma spp. czy Cyclaneusma minus, tj. sprawcy osutek sosny, 

przez część życia występuje w postaci utajonej nie powodując uszkodzeń i dopiero po pewnym 

czasie powodują nekrozy i zamieranie igieł (Kabir, Ganley et al. 2015; McDougal, Stewart et al. 2012). 
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Gatunki te przez pierwszą część życia funkcjonalnie nie różną się od typowych endofitów. Inne 

gatunki mogą być patogenami dla niektórych gospodarzy i endofitami dla innych jak np. w 

przypadku sprawcy raka smołowatego sosny, tj. Fusarium circinatum znajdowanego jednocześnie w 

zdrowych liściach traw (Swett, Porter et al. 2014; Swett i Gordon 2012). 

Grzyby związane z aparatem asymilacyjnym drzew i krzewów są grupą filogenetycznie 

bardzo zróżnicowaną (Arnold 2007). Zakres tej różnorodności rozpoznano dopiero niedawno dzięki 

zastosowaniu technik molekularnych, a zwłaszcza sekwencjonowania DNA, które pozwalają 

masowo identyfikować grzyby zasiedlające poszczególne organy oraz rutynowo badać ich relacje 

filogenetyczne. Co więcej, grzyby związane z aparatem asymilacyjnym drzew należą do gatunków 

ekologicznie bardzo zmiennych, a ich występowanie i zachowanie zależy od wielu czynników 

biotycznych i abiotycznych. Nawet stosunkowo niewielkie zmiany ukształtowanych przez długi czas 

relacji pomiędzy poszczególnymi elementami ekosystemów leśnych mogą spowodować zachwianie 

równowagi pomiędzy skutecznością patogenów aparatu asymilacyjnego, a odpowiedzią obronną 

drzew. Jednym z czynników mogących mieć silny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów leśnych 

jest pojawienie się patogenów inwazyjnych (Prospero i Cleary 2017; Santini, Ghelardini et al. 2013) 

wiązane często z szeroko rozumianą działalnością człowieka, w przypadku patogenów aparatu 

asymilacyjnego, głównie z transportem na duże odległości latentnie zainfekowanych sadzonek 

(Santini, Ghelardini et al. 2013; Prospero i Cleary 2017; McMullan, Rafiqi et al. 2018). Inwazjom 

patogenów mogą również sprzyjać zmiany klimatyczne, które poprzez zmianę lokalnych warunków 

pogodowo klimatycznych mogą ułatwić aklimatyzację egzotycznych patogenów na nowych 

obszarach (Watt, Kriticos et al. 2009; Woods, Coates et al. 2005). Szczególnie cennym narzędziem 

w śledzeniu inwazji obcych patogenów są molekularne metody oceny zmienności genetycznej 

pozwalające zobrazować strukturę populacji sprawcy. Dane tego typu często pozwalają prześledzić 

szlaki migracji patogenów i źródła ich zawleczenia, oraz zmianę struktury ich populacji w czasie. 

Kolejną słabo poznaną grupą są grzyby, których występowanie związane jest z owadami 

(Vega i Blackwell 2005; Araújo i Hughes 2014), które, podobnie jak w przypadku grzybów 

występujących na liściach, można podzielić ze względu na typ relacji z gospodarzem. Stosunkowo 

liczną grupą, jednocześnie filogenetyczne bardzo zróżnicowaną, są pasożytnicze grzyby 

entomopatogeniczne. Należą tu głównie gatunki należące do Blastocladiomycota, 

Entomophthoromycota i workowce z rzędu Hypocreales (głównie formy anamorficzne 

Clavicipitaceae, Cordycipitaceae i Ophiocordyliaceae) (Furlong i Pell 2005; Kepler, Ban et al. 2013). 

Do pasożytów należą również grzyby z rzędu Laboulbeniales rozwijające się na pancerzach owadów, 

nie wywołują one jednak wyraźnych szkód dla nosiciela (Vega i Blackwell 2005). Znanych jest też 

wiele nie antagonistycznych związków pomiędzy owadami i grzybami, z których najbardziej złożone 

są związki mutualistyczne. Przykładami tego typu zależności są grzyby „uprawiane” przez niektóre 

gatunki mrówek i termitów (Schults, Mueller et al. 2005; Aanen i Boomsma 2005), symbioza na 

poziomie pokarmowym pomiędzy wieloma gatunkami korników i grzybami (głównie Ophiostoma 
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spp. i Grosmannia spp.) (Kirisits 2004; Harrington 2005), czy związki pomiędzy owadami a drożdżami 

zasiedlającymi ich przewody pokarmowe (Urubschurov i Janczyk 2011). 

Stosunkowo najmniej poznaną grupą grzybów związanych z owadami są pasożytnicze i 

niepasożytnicze grzyby epizoiczne występujące w postaci zwartych plech na powierzchni pancerzy 

owadów. Opisane zostały jedynie pojedyncze przypadki grzybów rosnących w ten sposób, wszystkie 

z nich są bardzo słabo poznane (Espadaler i Santamaria 2012). Należą tu między innymi pasożyty z 

rodzaju Termitaria i Matirolella występujące na termitach oraz Termitariopsis na mrówkach (Weir i 

Blackwell 2005), dowodem na ich pasożytniczy sposób odżywiania jest wytwarzanie haustoriów 

penetrujących do wnętrza ciała owada. Szczególnie intrygujące są jednak grzyby niepasożytnicze 

takie jak występujące na mrówkach Aegeritella spp. (Bałazy, Espadaler et al. 1990) czy 

Cantharosphaeria chilensis znany jedynie z chrząszczy z rodziny Cucujidae (Thaxter 1920). O ile na 

niepasożytniczy charakter tych grzybów wskazuje całkowity brak haustoriów to właściwy im sposób 

odżywiania pozostaje nieznany. Również nieznany pozostaje ich wpływ na funkcjonowanie owadów, 

które zasiedlają choć niektóre obserwacje wskazują, że szczególnie duże i/lub szczególnie liczne 

narośla prowadzą do ograniczenia aktywności ich nosicieli. 

W związku z powyższym, celem przeprowadzonych badań było uzyskanie i analiza danych na 

temat występowania, relacji filogenetycznych i struktury populacji wybranych gatunków grzybów. 

Wszystkie omawiane gatunki są lub jeszcze do niedawna były w Polsce rzadko spotykane. Dwa z 

nich, tj. Dothistroma septosporum [prace B.1 i B.2] i Tubakia dryina [praca B.3] zostały stwierdzone 

w Polsce nie wcześniej niż w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Od tego czasu z rzadko 

i jedynie lokalnie występujących „ciekawostek” zmieniły się w powszechnie spotykane gatunki 

inwazyjne. Trzeci badany gatunek, tj. Leptomelanconium allescheri [praca B.4], to rzadko 

występujący nowy w Polsce patogen, zaobserwowany po raz pierwszy w 2016 roku. Ostatni badany 

gatunek, Episternus onthophagi [praca B.5], to unikatowy przykład grzyba epizoicznego 

niepasożytniczo zasiedlającego pancerze żuków gnojowych. Jest to pierwsze stwierdzenie zjawiska 

tego typu u Scarabaeoidea. Szczegółowym celem badań przeprowadzonych dla wyżej 

wymienionych grzybów było: 

 

1. Określenie w Polsce stopnia rozprzestrzenienia oraz zakresu roślin gospodarzy dla 

inwazyjnych patogenów aparatu asymilacyjnego: D. septosporum, T. dryina [prace B.1 i 

B.3]. 

2. Określenie potencjalnej zdolności do rekombinacji płciowej D. septosporum w 

poszczególnych populacjach w Polsce na podstawie porównania udziałów typów 

koniugacyjnych MAT-1 i MAT-2 [prace B.1 i B.2] oraz rozkładu markerów 

mikrosatelitarnych [praca B.2]. 



Załącznik 2. Autoreferat 

7 
 

3. Określenie i udokumentowanie zmian w strukturze genetycznej populacji zachodzących 

na przestrzeni kilkunastu lat dla najstarszej znanej w Polsce populacji D. septosporum 

[praca B.2]. 

4. Określenie stopnia zróżnicowania genetycznego polskich populacji T. dryina na poziomie 

sekwencji rejonu ITS [praca B.3]. 

5. Scharakteryzowanie wywoływanych objawów chorobowych oraz cech morfologicznych L. 

allescheri oraz udostępnienie danych / materiałów porównawczych w celu ułatwienia 

morfologicznej i molekularnej identyfikacji gatunku [praca B.4]. 

6. Scharakteryzowanie morfologii plech oraz typu kolonizacji pancerzy chrząszczy przez E. 

onthophagi oraz udokumentowanie odrębności morfologicznej i genetycznej gatunku 

wraz formalnym opisem taksonomicznym [praca B.5]. 

7. Określenie relacji filogenetycznych L. allescheri i E. onthophagi w stosunku do najbliżej 

spokrewnionych gatunków [prace B.4 i B.5]. 

 

Opis uzyskanych wyników 

W pracach B.1 i B.2 opisałem wyniki badań nad rozprzestrzenieniem i zróżnicowaniem 

grzybów z rodzaju Dothistroma, sprawców jednej z najgroźniejszych chorób igieł sosen na świecie – 

czerwonej plamistości igieł sosny. Badania prowadziłem w ramach ogólnoeuropejskiego programu 

badawczego finansowanego w ramach akcji COST [III.A.1]. Czerwona plamistość igieł sosny może 

być wywołana przez dwa blisko spokrewnione gatunki D. septosporum i D. pini, z których pierwszy 

obecny jest praktycznie w całym naturalnym i sztucznym zasięgu występowania sosen podczas gdy 

drugi występuje jedynie w Ameryce Północnej i w niektórych krajach europejskich. Przed 

opublikowaniem wyników analiz opisanych w pracy B.1 całkowita wiedza na temat 

rozprzestrzenienia Dothistroma spp. w Polsce ograniczała się jedynie do potwierdzonej obecności 

D. septosporum w pojedynczej lokalizacji, tj. miejsca pierwszego stwierdzenia patogenu w kraju w 

miejscowości Domiarki (leśnictwo Goszcza, Nadleśnictwo Miechów). Przy braku kompleksowych 

analiz z pozostałych rejonów kraju prawdziwy zakres występowania obydwu gatunków 

Dothistroma, zarówno geograficzny jak i zakres roślin gospodarzy, pozostawał nieznany. Pierwszym 

celem badań opisanych w pracy B.1 było uzupełnienie tego braku. 

Z jednej strony badaniami objęto obszar stanowiący większość terytorium Polski w celu 

rozpoznania rozprzestrzenienia czerwonej plamistości igieł sosny w kraju. Uwzględniono łącznie 37 

lokalizacji rozmieszczonych głównie w południowej Polsce oraz na osi północ-południe w centralnej 

części kraju, dla których przebadano łącznie 318 izolatów oraz 100 próbek igieł (detekcja in planta). 

Z drugiej strony szczególną uwagę poświęcono dwóm populacjom zlokalizowanym w miejscowości 

Domiarki, tj. najstarszej znanej populacji D. septosporum w Polsce (Kowalski i Jankowiak 1998), dla 

których przeanalizowano łącznie 313 izolatów. Zdecydowana większość badanych izolatów / próbek 

igieł pochodziła z sosny czarnej, pozostałe izolaty pochodziły z sosny górskiej oraz sosny zwyczajnej 
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i żółtej (pojedyncze izolaty). Dla każdego izolatu / próbki igieł identyfikację gatunkową sprawcy 

przeprowadzono w oparciu o metody molekularne co jest kluczowe dla odróżnienia bardzo 

zbliżonych morfologicznie gatunków D. septosporum i D. pini. 

Głównym wynikiem tej części analiz było potwierdzenie powszechnego występowania 

czerwonej plamistości igieł sosny we wszystkich przebadanych lokalizacjach. W ten sposób 

definitywnie wykazałem obecność choroby dla większości obszaru Polski. Wynik taki był zaskakujący 

gdyż zakres występowania czerwonej plamistości igieł sosny powiększył się zasadniczo od 

pojedynczego miejsca na południu Polski w 1990 roku, tj. daty pierwszego zaobserwowania, do 

prawdopodobnie całego terytorium kraju. Wykazałem w ten sposób, że choroba uznawana 

poprzednio za niegroźną ciekawostkę naukową może mieć potencjalnie poważne skutki dla 

polskiego leśnictwa. Powszechność występowania choroby na sośnie czarnej wskazuje, że w 

przypadku upraw tego gatunku pewien poziom strat (głównie obniżenie przyrostu) jest 

nieunikniony. Z kolei jedynie okazjonalne występowanie choroby na sośnie zwyczajnej wskazuje, że 

zagrożenie dla tego najważniejszego dla polskiego leśnictwa gatunku jest obecnie dużo mniejsze. 

Wszechobecność choroby powoduje jednak, że może znacząco wzrosnąć w przypadku wystąpienia 

warunków sprzyjających dla rozwoju choroby lub pojawienia się szczepów bardziej 

przystosowanych do rozwoju na sośnie zwyczajnej. Oprócz sosny czarnej i pojedynczych 

przypadków na sośnie zwyczajnej, czerwona plamistość igieł sosny wstępowała powszechnie na 

sośnie górskiej uprawianej jako krzew ozdobny poza swoimi naturalnymi górskimi siedliskami. 

Potwierdzono również pojedynczy przypadek występowania choroby na sośnie żółtej. Wyniki te 

wskazują, że oprócz zagrożenia dla leśnictwa czerwona plamistość igieł sosny w Polsce może 

powodować uszkodzenia sosen rosnących jako drzewa ozdobne w przydomowych ogrodach, 

plantacjach choinkowych i wchodzących w skład parków i zadrzewień zieleni miejskiej. 

Bezpośrednie praktyczne zastosowanie wyników uzyskanych w tej części badań polega na 

ułatwieniu decyzji związanych doborem gatunków sosen w przypadku odnowień powierzchni 

leśnych oraz przy zakładaniu plantacji choinkowych czy projektowaniu parków i zadrzewień 

miejskich. 

Drugim celem badań opisanych w pracy B.1 była identyfikacja sprawcy czerwonej plamistości 

igieł sosny w Polsce. D. septosporum i D. pini to gatunki bardzo podobne i rozróżnienie ich na 

podstawie cech morfologicznych w warunkach polowych jest niemożliwe. Istnieje przekonanie, że 

nawet szczegółowe analizy laboratoryjne (oparte głównie na pomiarach wielkości zarodników 

konidialnych) nie dają stuprocentowej pewności co do poprawności identyfikacji Dothistroma spp. 

Dlatego w praktyce konieczne jest zastosowanie jednej z kilku dostępnych metod molekularnych. W 

badaniach opisanych w pracy B.1 zastosowałem dwie metody oparte na wykorzystaniu 

specyficznych gatunkowo starterów PCR (Groenewald, Barnes et al. 2007; Ioos, Fabre et al. 2010) 

co pozwoliło na identyfikację sprawcy zarówno w preparatach DNA uzyskanych z czystych kultur 

oraz bezpośrednio z zainfekowanych igieł wykazujących objawy czerwonej plamistości igieł sosny. 
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Łącznie przeanalizowałem 731 próbek, dla których każdorazowo potwierdzono 

występowanie D. septosporum. W żadnej z próbek nie wykryto obecności D. pini. Dzięki tym 

wynikom wykazałem, że za obserwowane obecnie w Polsce przypadki czerwonej plamistości igieł 

sosny odpowiada wyłącznie, lub prawie wyłącznie, D. septosporum. Brak wykrycia D. pini w tak dużej 

próbie wskazuje, że gatunek ten pomimo występowania w krajach ościennych w Polsce nie 

występuje lub jest na tyle rzadki, że nie ma znaczenia z punktu widzenia wykrytego szybkiego 

postępu choroby. 

Wynik taki pokazuje, że regulacje i zabiegi kwarantannowe zmierzające do zapobieżenia 

rozprzestrzenieniu się D. pini do Polski są uzasadnione pomimo powszechnego występowania 

czerwonej plamistości igieł sosny w kraju. Pojawienie się drugiego sprawcy o nieznanej wirulencji w 

stosunku do rodzimych sosen i w rodzimych warunkach pogodowo-klimatycznych mogłoby 

potencjalnie doprowadzić do nasilenia strat powodowanych przez czerwoną plamistość igieł sosny. 

Z kolei trzecim celem analiz opisanych w pracy B.1 było określenie potencjalnej zdolności do 

rozmnażania płciowego na podstawie analizy rozkładu typów koniugacyjnych MAT-1 i MAT-2. Z 

biologicznego punktu widzenia występowanie rozmnażania płciowego, nawet w ograniczonym 

zakresie, jest istotne gdyż prowadzi do ciągłego powstawania osobników niosących nowe 

kombinacje genów i w konsekwencji do powstania szczepów różniących się właściwościami 

fenotypowymi. Sytuacja taka jest mniej korzystna z fitopatologicznego punktu widzenia gdyż 

zwiększa ogólną plastyczność populacji, w tym odporność populacji na użyte zabiegi ochronne. Na 

podstawie proporcji typów koniugacyjnych można oszacować prawdopodobieństwo znaczącego 

udziału rozmnażania płciowego w cyklu życiowym osobników danej populacji gdyż przy 

odpowiednio częstym jego występowaniu proporcja typów koniugacyjnych powinna być zbliżona 

do 1:1. 

Wynikiem tej części analiz było określenie typów koniugacyjnych dla 625 izolatów z których 

619 pochodziło z 17 populacji liczących nie mniej niż 7 izolatów. Dla 16 z tych populacji potwierdzono 

występowanie obydwu typów koniugacyjnych: MAT-1 i MAT-2. Wykazałem w ten sposób 

potencjalną zdolność tych populacji do rozmnażania płciowego. Jednak dla 5 z tych populacji 

proporcja typów koniugacyjnych była statystycznie różna od 1:1 co wskazuje, że częstotliwość 

rozmnażania płciowego jest w nich bardzo ograniczona lub nie występuje ono w ogóle. Wyniki takie 

wskazują, że większość populacji D. septosporum w Polsce posiada potencjalną zdolność do 

rekombinacji płciowej i częstotliwość tego procesu jest na tyle duża, że nie wywołuje to istotnych 

statystycznie odstępstw w relacji typów koniugacyjnych od 1:1. Sytuacja taka, obok częstego 

występowania na wielu gospodarzach, świadczy o dużej dynamice rozprzestrzeniania się w ostatnich 

latach i dużej plastyczności populacji D. septosporum w Polsce. Dane zebrane w trakcie badań 

opisanych w pracy B.1 posłużyły do przygotowania dwóch prac przeglądowych, w których wraz z 

współautorami opisujemy w skali całego świata aktualną sytuację epidemiologiczną oraz metody 

zwalczania czerwonej plamistości igieł sosny [odpowiednio prace II.A.14 i II.A.13]. 
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Szczególną uwagę w badaniach nad D. septosporum poświęciłem najstarszej znanej polskiej 

populacji w miejscowości Domiarki. W jej skład wchodzą dwie oddalone od siebie o 1,2 km plantacje 

sosny czarnej: stara plantacja założona w 1985 roku i nowa plantacja założona w 1990 roku. Od 

momentu stwierdzenia choroby w 1990 roku izolaty pozyskane z obydwu plantacji były często 

wykorzystywane w badaniach nad D. septosporum (Kowalski i Jankowiak 1998; Kraj i Kowalski 2012; 

Barnes, Wingfield et al. 2014; Groenewald, Barnes et al. 2007; Barnes, Crous et al. 2004; Kowalski i 

Drożyńska 2011), dzięki czemu możliwe było włączenie zachowanych izolatów / próbek DNA z części 

powyższych analiz w badania opisane w pracach B.1 i B.2. Przeanalizowano łącznie 313 izolatów, 

które tworzyły cztery grupy ze względu na pochodzenie: 29 izolatów ze starej plantacji z 2003 roku, 

67 izolatów ze starej plantacji z 2014 roku, 140 izolatów z nowej plantacji z 2010 roku i 77 izolatów 

z nowej plantacji z 2014 roku. Tak więc analizie poddano po dwa punkty w czasie dla każdej plantacji. 

Dzięki tak wyjątkowemu pochodzeniu izolatów możliwe stało się przeanalizowanie zmian struktury 

genetycznej populacji w przeciągu 11 lat. 

Wyniki analizy proporcji typów koniugacyjnych dla tych grup wykazały, że stosunek MAT-1 

do MAT-2 w populacji w Domiarkach traktowanej jako całość jest statystycznie różna od 1:1 co 

wskazuje na ograniczony udział rozmnażania płciowego. Jednak analiza poszczególnych elementów 

populacji wykazała istotne statystycznie odstępstwo od 1:1 jedynie dla izolatów pochodzących z 

nowej plantacji z 2010 roku. Pozostałe grupy nie odbiegały istotnie od stosunku typów 

koniugacyjnych 1:1, choć w przypadku dwóch grup: starej plantacji w 2003 roku i nowej plantacji 

2014 roku wynik testu był zbliżony do poziomu istotności 0,05. Można przypuszczać, że przy 

wykorzystaniu niewiele większej liczby izolatów zostałby on przekroczony. Z drugiej strony stosunek 

typów koniugacyjnych w czwartej z badanych grup, tj. starej plantacji w 2014 roku, był stosunkowo 

wyrównany. 

Opisana powyżej sytuacja wskazywała, że w obrębie populacji w Domiarkach istnieją 

różniące się genetycznie grupy izolatów, które w różnym stopniu ujawniają się w obydwu 

plantacjach, a ich udział zmieniał się w czasie. Dalsza identyfikacja powyższych grup oraz 

prześledzenie ich zmian wymagało uzyskania bardziej szczegółowych danych na temat struktury 

genetycznej populacji D. septosporum w Domiarkach obecnie i w przeszłości, co było głównym 

celem badań, które opisałem w pracy B.2. W analizie tej wykorzystałem zestaw 11 

wysokozmiennych loci mikrosatelitarnych (Barnes, Cortinas et al. 2008), które w ostatnich latach 

stały się standardem w badaniach populacyjnych D. septosporum. 

Wartości ogólnych wskaźników zmienności genetycznej (haplotypic diversity, gene diversity, 

allele richness, private allele richness) zarówno dla całej populacji, jak i poszczególnych jej części są 

bardzo wysokie. Wartości te, uzyskane dla pojedynczej lokalizacji, okazały się porównywalne lub 

wyższe, czasami znacząco, niż wartości uzyskane w podobnych analizach w skali całych państw, a 

czasem kontynentów. Wynik taki okazał się wysoce zaskakujący. Do rzadkości należą przypadki kiedy 

młoda populacja patogenu jest genetycznie aż tak zróżnicowana. Zazwyczaj migracji zakończonej 
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założeniem nowej populacji towarzyszy efekt genetycznego wąskiego gardła (bottleneck effect) 

znacząco obniżający zmienność genetyczną. Fakt, że w przypadku populacji w Domiarkach tak nie 

jest świadczy o jej bogatej i skomplikowanej historii zmian genetycznych pomimo jej młodego wieku. 

W dalszej analizie rozkładu markerów mikrosatelitarnych zidentyfikowałem czynniki kształtujące jej 

ewolucyjną przeszłość: migrację, selekcję lub dryf genetyczny oraz rekombinację płciową. 

Pierwszym czynnikiem, który miał znaczący wpływ na zwiększenie poziomu zmienności 

genetycznej populacji D. septosporum w Domiarkach była migracja. Wynikiem, który jasno wskazuje 

na pojawienie się nowych osobników o odmiennym profilu genetycznym była bayesowska analiza 

skupień zgodnie z algorytmem STRUCTURE. W analizie tej najbardziej prawdopodobny okazał się 

podział na trzy grupy genetyczne. Osobniki należące do dwóch z tych grup występowały 

równomiernie we wszystkich czterech zestawach izolatów, tj. w nowej plantacji w 2014 roku, w 

nowej plantacji w 2010 roku, w starej plantacji w 2014 roku i w starej plantacji w 2003 roku. 

Natomiast trzecia grupa genetyczna podobnie jak dwie poprzednie występowała równomiernie w 

trzech pierwszych zestawach izolatów, jednak brak jej wśród izolatów z 2003 roku. Wynik taki 

wskazuje, że osobniki zaklasyfikowane do tej grupy genetycznej pojawiły się w Domiarkach 

pomiędzy 2003 a 2010 rokiem, oraz że w 2014 występowały mniej więcej w podobnych proporcjach 

w obydwu plantacjach. Porównanie rozkładu alleli unikatowych (private allele richness) pozwoliło 

też zaobserwować migrację pomiędzy starą i nową plantacją. W 2010 i w 2014 roku nowa plantacja 

była bogata w allele unikatowe, podczas gdy liczba alleli unikatowych w starej plantacji była 

ograniczona zarówno w 2003 oraz w 2014 roku. Pokazuje to, że osobniki zaklasyfikowane do 

„nowej” grupy genetycznej (nieobecnej w 2003) pojawiły się najpierw w nowej plantacji, a dopiero 

później rozprzestrzeniły się na starą plantację. 

Z kolei selekcję i / lub dryf genetyczny uwidoczniono poprzez porównanie częstotliwości 

występowania powtarzających się haplotypów (multilocus haplotypes). Częstotliwość czterech 

najliczniejszych haplotypów wykrytych w obrębie badanych osobników zmieniała się w czasie 

znacząco. Z jednej strony trzy najliczniejsze haplotypy, nie wykryte w 2003 roku, pojawiają się po 

raz pierwszy w 2010, a ich liczebność w 2014 roku jest już co najmniej dwukrotnie większa. Z kolei 

czwarty najliczniejszy haplotyp był najczęstszy w 2003 roku, dużo rzadziej występował w 2010, a w 

2014 roku zniknął zupełnie. Zmiany te można przypisać dryfowi genetycznemu albo selekcji, w 

zależności od tego, czy były one czysto losowe, czy zaszły pod wpływem doboru naturalnego. 

Ostatnim czynnikiem, którego wpływ na zróżnicowanie populacji D. septosporum w 

Domiarkach wykazałem w badaniach opisanych w pracy B.2 był udział rozmnażania płciowego, który 

przeanalizowano wykorzystując trzy metody: analizę proporcji typów koniugacyjnych, test oparty 

na indeksie asocjacji (IA – index of association) oraz test długości losowych drzew (PTLPT – parsimony 

tree length permutation test). Podobnie jak w badaniach opisanych w pracy B.1 wyniki analizy 

proporcji typów koniugacyjnych dla czterech grup izolatów okazały się nie w pełni jednoznaczne. 

Wskazały na brak lub niewielki udział rekombinacji płciowej jedynie dla nowej plantacji w 2010 roku, 
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i jedynie w pełnym zestawie izolatów (tj. bez oczyszczenia zestawu z powtarzających się klonów). 

Dysproporcje typów koniugacyjnych dla pozostałych grup (stara plantacja 2003, stara plantacja 

2014, nowa plantacja 2010 i nowa plantacja 2014 – zarówno w pełnym zestawie jak i po korekcie 

klonów) były duże jednak niewystarczające żeby uznać je za istotnie różne od 1:1. Dwa pozostałe 

testy, IA, i PTLPT, nie potwierdziły losowej rekombinacji płciowej dla żadnej z grup. Wyniki takie 

wskazują na ograniczony poziom rekombinacji płciowej w każdej z grup jednak niewystarczający 

żeby zapewnić losowy rozkład markerów. 

Wytłumaczenie tego stanu rzeczy przyniosła analiza rekombinacji płciowej przeprowadzona 

dla grup genetycznych wyróżnionych w analizie STRUCTURE. Spośród trzech wykrytych grup, grupa 

1 miała proporcje typów koniugacyjnych różną od 1:1 nawet przy poziomie istotności 0.01 oraz 

negatywny wynik testów IA, i PTLPT. Rekombinacja płciowa w tej grupie jest bardzo ograniczona lub 

nie występuje w ogóle. Grupa 3 miała typy koniugacyjne w proporcji zbliżonej do 1:1 jednak 

podobnie jak poprzednio negatywny wynik testów IA, i PTLPT. W tej grupie rekombinacja płciowa 

występuje jednak w ograniczonym zakresie. Natomiast w grupie 2 na częstą rekombinację płciową 

wskazują zgodnie proporcja typów koniugacyjnych zbliżona do 1:1 oraz losowy rozkład markerów 

wykryty w teście PTLPT. Tak więc wykryte grupy genetyczne wyraźnie różniły się skłonnością do 

rozmnażania płciowego. O wypadkowej częstotliwości rekombinacji w każdym z czterech 

oryginalnych zestawów izolatów decydował względny udział osobników należących do każdej z grup 

genetycznych. 

Ogół wyników uzyskanych w badaniach nad rozprzestrzenieniem i zróżnicowaniem 

genetycznym D. septosporum [B.1 i B.2] pokazuje jak szybko inwazyjny gatunek patogenu może się 

rozprzestrzenić w środowisku znacząco zwiększając swój zasięg, zyskując dużą częstotliwość 

występowania oraz osiągając silne zróżnicowanie genetyczne i złożoność populacji. Zagadnienia te 

szeroko zaprezentowałem i omówiłem w trakcie licznych spotkań w ramach akcji COST [III.A.1], a w 

szczególności podczas wystąpień II.K.3 i II.K.5. 

Analogiczną sytuację dla Tubakia dryina, tj. szybki postęp choroby w Polsce, opisałem w 

pracy B.3. Grzyb ten wywołuje niespecyficzne nekrozy blaszki liściowej głównie na dębach. Znaczne 

nasilenie występowania tego typu uszkodzeń obserwowane w ostatnich latach na najczęstszych 

gatunkach drzew liściastych Polsce skłoniło mnie do podjęcia badań opisanych w pracach B.3 i 

II.A.20 (praca w recenzji) wykonywanych w ramach grantu II.I.4. Głównym celem obydwu tych prac 

była identyfikacja sprawcy wspomnianych nekroz występujących na dębie szypułkowym, lipie 

drobnolistnej, buku zwyczajnym i klonie jaworze. Wykorzystano w tym celu metodę polegającą na 

izolacji czystych kultur grzybów z wysterylizowanych powierzchniowo fragmentów blaszki liściowej, 

zarówno z obrębu nekroz jak również z obszarów niezmienionych chorobowo, i późniejszą 

identyfikację molekularną w oparciu o sekwencjonowanie wybranych rejonów jądrowego DNA. 

Wynikiem analiz opisanych w pracy B.3 było uzyskanie 76 kultur T. dryina z 10 lokalizacji w 

południowej Polsce oraz po jednej lokalizacji w centrum i na północy kraju. Potwierdziło to szeroki 
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zakres geograficzny oraz częste występowanie T. dryina w Polsce. Był to zaskakujący wynik, gdyż 

dotychczasowe przekonanie było, że T. dryina jest w Polsce gatunkiem rzadkim. Pogląd ten wziął się 

stąd, że do czasu opublikowania pracy B.1 gatunek był stwierdzany w Polsce tylko dwukrotnie 

(Przybył 1995; Kowalski 2006). Co więcej, w pierwszym przypadku występowanie było jedynie 

sporadyczne, a w drugim było ono ograniczone do pojedynczej lokalizacji. Tak więc podobnie jak w 

przypadku badań nad D. septosporum wykazałem znaczący wzrost zasięgu oraz częstotliwości 

występowania T. dryina w Polsce. 

Co więcej, pomimo że większość spośród 76 uzyskanych kultur T. dryina uzyskano z dębu (68 

izolatów), to jednak 7 izolatów pochodziło z buka oraz jeden izolat z lipy. O ile występowanie 

badanego gatunku grzyba na dębach nie jest niczym zaskakującym to buk zwyczajny i lipa 

drobnolistna zostały stwierdzone jako gospodarze dla T. dryina po raz pierwszy. W przypadku lipy 

drobnolistnej jest to jedyny znany przypadek występowania T. dryina w rodzinie Malvaceae. Tak 

więc bezpośrednim skutkiem tej części analiz było poszerzenie katalogu gospodarzy dla T. dryina o 

dwa nowe gatunki. 

Ostatnia część badań opisanych w pracy B.3 polegała na analizie zmienności genetycznej 

uzyskanych izolatów na poziomie sekwencji rejonu ITS. Porównanie uzyskanych sekwencji dla 

wszystkich 76-ciu izolatów wykazało, że całkowita ich zmienność sprowadzała się do występowania 

dwóch haplotypów różniących się 6 polimorfizmami (3 substytucje i 3 indele). Może to wskazywać 

na obecność w obrębie T. dryina nierozpoznanych dotychczas gatunków kryptycznych, oraz że 

zróżnicowanie to może być przyczyną problemów napotykanych w badaniach patogeniczności T. 

dryina, w których często uzyskiwano sprzeczne wyniki. Co więcej dla większości badanych lokalizacji 

dwa haplotypy występowały mniej więcej równomiernie. Tak więc badana populacja T. dryina 

składała się z dwóch współwystępujących, i wewnętrznie jednorodnych, linii genetycznych. Taki 

układ zmienności sugeruje, że obydwie linie rozprzestrzeniły się na badany obszar niezależnie w 

mniej więcej tym samym czasie. Alternatywne wytłumaczenie, tj. rodzime pochodzenie jednej lub 

obydwu grup genetycznych, jest mniej prawdopodobne biorąc pod uwagę niedawne wykrycie T. 

dryina w Polce oraz brak zróżnicowania genetycznego w obydwu grupach. 

Głównym osiągnięciem badań opisanych w pracy B.3 było, podobnie jak w pracy B.1, 

udokumentowanie szybkiego rozprzestrzenienia się kolejnego patogena liści ważnych gospodarczo 

gatunków drzew, dostarczenie wstępnych danych genetycznych pozwalających śledzić procesy 

zachodzące w jego populacji oraz poszerzenie zakresu roślin gospodarzy dla T. dryina o dwa kolejne 

gatunki drzew. 

Z kolei w pracy B.4 opisałem występowanie patogenu aparatu asymilacyjnego drzew na dużo 

wcześniejszym etapie rozprzestrzenienia, tj. pierwsze wykrycie Leptomelanconium allescheri w 

Polsce. Gatunek został wykryty w trakcie przeglądu stanu zdrowotnego naturalnych stanowisk sosny 

górskiej w Tatrach. W badaniach tych zidentyfikowano szereg grzybów występujących na igłach 

sosny górskiej, jednak wyjątkowy przypadek wykrycia L. allescheri został opisany bardziej 
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szczegółowo w osobnej pracy. Dotychczasowy zasięg gatunku w Europie ograniczał się do terytoriów 

Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, poza Europą L. allescheri występuje jeszcze tylko w 

Kanadzie. Tak więc głównym osiągnięciem pracy B.4 było doniesienie na temat występowania L. 

allescheri w Polsce, przez co udokumentowałem rozszerzenie się zasięgu gatunku na północ. 

Korzystając z okazji wykrycia i uzyskania kultur L. allescheri podjęto bardziej szczegółowe badania 

mające na celu scharakteryzowanie objawów chorobowych wywoływanych na igłach sosny górskiej, 

scharakteryzowanie morfologii struktur grzyba występujących na igłach in situ oraz kolonii na 

sztucznych pożywkach, uzyskanie i udostępnienie kultur i sekwencji wzorcowych do celów 

porównawczych oraz określenie pozycji filogenetycznej L. allescheri w stosunku do blisko 

spokrewnionych gatunków. 

Pierwszym krokiem w opisanych badaniach była identyfikacja L. allescheri, która została 

przeprowadzona na podstawie cech morfologii trzech typów struktur: nekrotycznych części igieł, 

utworów grzyba obserwowanych in situ na igłach oraz kolonii na sztucznych pożywkach. Prace w tej 

części badań obejmowały rozpoznanie i zbiór igieł wykazujących charakterystyczne objawy infekcji 

L. allescheri w terenie, szczegółowe obserwacje objawów chorobowych, makroskopowe i 

mikroskopowe obserwacje i pomiary utworów na igłach oraz uzyskanie i obserwacje rozwoju i 

morfologii jednozarodnikowych kultur. Wynikiem każdej z analiz był szczegółowy opis i 

charakterystyka wymienionych powyżej objawów i struktur oraz udostępnienie ich dla celów 

porównawczych. Jednak najważniejszym wynikiem uzyskanym w tej części badań była obserwacja 

nowego, nieznanego wcześniej, aspektu biologii L. allescheri, tj. mikrokonidiów, które były 

wytwarzane w sztucznych kulturach. 

Kolejnym etapem badań była amplifikacja i sekwencjonowanie trzech fragmentów 

jądrowego DNA: rejonu ITS, fragmentu genu LSU (28S rRNA) oraz rejonu IGS. Sekwencjonowanie 

przeprowadzono dla trzech typów próbek, tj. nekrotycznych fragmentów igieł, konidiów pobranych 

bezpośrednio z warstwiaków na igłach oraz sztucznych kultur, uzyskując za każdym razem 

identyczne sekwencje. Potwierdzono w ten sposób tożsamość grzybni zasiedlającej igły, konidiów 

na igle oraz izolatów na sztucznych pożywkach. Molekularna weryfikacja identyfikacji L. allescheri w 

oparciu o bazę NCBI GenBank nie była jednak możliwa z uwagi na brak sekwencji referencyjnych, 

nie zdeponowano dotychczas żadnych sekwencji identycznych lub zbliżonych do L. allescheri ani jako 

oznaczone izolaty ani jako próbki środowiskowe. Uzyskane przeze mnie sekwencje trzech 

fragmentów DNA są więc pierwszymi sekwencjami L. allescheri w bazie GenBank. Tak więc 

bezpośrednim praktycznym zastosowaniem wyników uzyskanych w tej części badań jest 

umożliwienie molekularnej identyfikacji L. allescheri z użyciem sekwencjonowania DNA. Co więcej, 

w badaniach wykazałem, że amplifikacja fragmentów koniecznych do identyfikacji molekularnej 

możliwa jest z próbek DNA izolowanych bezpośrednio z nekrotycznych fragmentów igieł bez 

konieczności izolacji kultur. Uzyskane kultury zostały również zdeponowane w kolekcji CBS KNAW 

przez co mogą być dowolnie wykorzystane w innych badaniach. 
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W ostatniej części badań uwagę poświęciłem relacjom filogenetycznym L. allescheri. Ze 

względu na brak sekwencji w bazie GenBank gatunek ten nie był uwzględniony w opublikowanych 

dotychczas szerokich analizach filogenetycznych. Celem tej części badań było więc uzupełnienie 

tego braku poprzez przeprowadzenie analizy filogenetycznej uwzględniającej L. allescheri oraz 

gatunki z jego bezpośredniego sąsiedztwa filogenetycznego. Przegląd sekwencji dostępnych w bazie 

GenBank pokazał, że dla większości gatunków spokrewnionych z L. allescheri dostępne są sekwencje 

rejonu ITS oraz fragmentu genu 28S RNA. Możliwe było więc ich wykorzystanie do skonstruowania 

dwu-genowego drzewa filogenetycznego z udziałem L. allescheri. Gatunkami najbliżej 

spokrewnionymi z L. allescheri są Cenangium acuum i Piceomphale bulgarioides, które tworzą 

wspólnie silnie poparty klad. Pozycja tej grupy w obrębie Pezizomycotina pozostaje jednak 

nieustalona gdyż nie wykazywała on związków z żadną z opisanych dotychczas rodzin. 

Kolonizacja pancerzy żuków gnojowych przez grzyby niepasożytnicze została opisana w 

dwóch następnych pracach B.5 i II.A.12. To zupełnie nieznane wcześniej zjawisko zostało po raz 

pierwszy zaobserwowane na chrząszczach z rodzaju Onthophagus, na pancerzach których 

zidentyfikowano szereg wysoce niespotykanych morfotypów. Wszystkie one są bardzo 

charakterystyczne morfologicznie, a ich wygląd i struktura wewnętrzna nie wykazują podobieństwa 

do żadnych znanych dotychczas form grzybów. Poza faktem występowania na powierzchni oskórka 

chrząszczy nie wykazują one również znaczącego podobieństwa pomiędzy sobą. Obecnie trwają 

prace nad opisem i scharakteryzowaniem genetycznym poszczególnych morfotypów, do tej pory 

opublikowano wyniki dla dwóch z nich. 

Morfotyp opisany w pracy B.5 należał do najrzadszych i jednocześnie najbardziej odrębnych 

morfologicznie. Jego występowanie związane było głównie z śródpiersiem i udami drugiej i trzeciej 

pary odnóży, gdzie tworzył on stosunkowo nieliczne lecz grube narośla pokrojem przypominające 

sporodochium. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że jedynie najbardziej zewnętrzna warstwa 

komórek była żywa i cechowała się aktywnym wzrostem oraz wytwarzaniem blastokonidiów. 

Warstwy komórek położone poniżej były pozbawione cytoplazmy. Plechy przylegały do powierzchni 

pancerza ściśle dopasowując się do jego nierówności i obrastając szczecinki. Nie zaobserwowano 

jednak wytwarzania haustoriów oraz żadnych innych struktur służących do zakotwiczenia plechy w 

cele owada. Obydwie te obserwacje pozwalają wnioskować na temat sposobu odżywiania 

nowoopisanego grzyba. Brak haustoriów, a nawet nieżywotna warstwa komórek bezpośrednio 

przylegająca do ciała owada wykluczają pobieranie substancji odżywczych z ciała owada. Z drugiej 

strony obecność żywych komórek jedynie na powierzchni plechy świadczy pobieraniu substancji 

odżywczych ze środowiska zewnętrznego przez absorbcję. Strategia taka jest wyjątkowo skuteczna 

dla grzybów zasiedlających ciało żuków gnojowych, które przez swój charakterystyczny tryb życia są 

w stałym kontakcie z odchodami zwierząt. Zapewniają one niezbędne substancje odżywcze, jednak 

ich dopływ do najgłębszych warstw komórek zostaje odcięty po osiągnięciu określonej grubości 

plechy. Głównym osiągnięciem tej części badań była dokładna dokumentacja opisanego powyżej 

unikatowego zjawiska, oraz wykazanie niepasożytniczego charakteru nowoodkrytego grzyba. 
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Druga część badań opisanych w pracy B.5 polegała na wykazaniu genetycznej odrębności 

badanego morfotypu. Standardowym podejściem w tego typu badaniach jest wykorzystanie 

sekwencjonowania DNA do odczytania fragmentów wybranych genów / rejonów, które mogłyby 

zostać porównane z analogicznymi sekwencjami uzyskanymi dla innych grzybów. W opisywanych 

badaniach odczytano sekwencje 11 fragmentów, w tym najczęściej sekwencjonowanych u grzybów 

fragmentów klastra genów rRNA: ITS, LSU, SSU i IGS. Poziom odrębności uzyskanych sekwencji 

okazał się bardzo wysoki osiągając w analizie BLAST jedynie 90% podobieństwa dla rejonu ITS. 

Uzyskując takie wyniki wykazałem bardzo wysoką odrębność genetyczną badanego morfotypu w 

stosunku do wszystkich sekwencji zgromadzonych w bazie NCBI GenBank. Tak więc zarówno na 

poziomie morfologicznym, ekologicznym jak i genetycznym badany morfotyp bardzo różnił się od 

wszystkich innych znanych grzybów. Uznając jego odmienność opisaliśmy go w randze nowego 

monospecyficznego rodzaju Episternus Górz & Boroń jako Episternus onthophagi Górz & Boroń. 

Ostatnim etapem badań, które opisałem w pracy B.5 była analiza filogenetyczna z użyciem 

odczytanych sekwencji DNA. Celem tego eksperymentu było ustalenie pozycji filogenetycznej 

nowoopisanego rodzaju na tle najbliżej spokrewnionych sekwencji dostępnych w bazie GenBank. W 

analizie tej wykazałem, że nowoopisany rodzaj należy do Lasiosphaeriaceae (Sordariales), tj. rodziny 

złożonej głównie z gatunków koprofilnych z koprofilnym Zygospermella insignis jako najbliżej 

spokrewnionym gatunkiem. Wyniki te są kolejną pośrednią przesłanką wskazującą na koprofilny a 

nie pasożytniczy sposób odżywiania E. onthophagi. Co ciekawe Z. insignis nie wykazuje żadnych 

łatwo zauważalnych podobieństw morfologicznych z E. onthophagi. Podobną sytuację 

zaobserwowano również w przypadku gatunków z rodzaju Termitaria (Weir i Blackwell 2005). 

Wskazuje to, że adaptacje do życia na owadach prowadzą do daleko idących modyfikacji w 

morfologii i budowie anatomicznej grzybów, a poziom tych zmian powoduje, że spokrewnione 

gatunki przestają być porównywalne morfologicznie. 

Warto w tym miejscu również wspomnieć o drugim z przebadanych morfotypów opisanym 

w pracy II.A.12 (nie wchodzącej w skład osiągnięcia). Wyglądem przypominał on woskowate plamy 

rozsiane po całej powierzchni pancerza chrząszcza. Badania genetyczne pozwoliły ustalić, że jest to 

Trichosporon lactis, podstawczak znany dotychczas tylko w formie drożdżowej występującej w 

glebie, oraz w mleku i serach. Wykazano dodatkowo, że częstotliwość jego występowania jest 

związana z wypasem zwierząt hodowlanych. Spośród miejsc odłowu chrząszczy pastwiska 

charakteryzowały się dużo wyższą częstotliwością narośli T. lactis w porównaniu do pozostałych 

lokalizacji. Tak więc w pracy II.A.12 opisano nieznane dotychczas etapy cyklu życiowego T. lactis oraz 

zidentyfikowano potencjalne źródło jego obecności w produktach mlecznych. 

Unikatowy charakter wyników opisanych w pracach B.5 i II.A.12 spotkał się z 

zainteresowaniem mediów. Zostały one zaprezentowane na antenie Radia Kraków w audycji 

„Pracują na Nobla” [III.Q.7]. 
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Podsumowanie 

Opisane powyżej badania stanowią dokumentację występowania i rozprzestrzenienia w 

Polsce wybranych gatunków grzybów. Dane na temat występowania każdego z gatunków, albo były 

całkowicie nieaktualne jak w przypadku D. septosporum i T. dryina albo nie istniały w ogóle jak w 

przypadku L. allescheri i E. onthophagi. Tak więc każda z prac w znaczący sposób zmieniła nasze 

rozumienie roli poszczególnych gatunków w środowisku. W każdej z prac wykorzystałem metody 

genetyczne, których użycie z jednej strony zapewniło poprawność identyfikacji i/lub tożsamość 

genetyczną badanego materiału, z drugiej pozwoliło uzyskać dane na temat struktury populacji bądź 

relacji filogenetycznych badanych gatunków. Zobrazowanie procesów ewolucyjnych zarówno na 

poziomie filogenetycznym jak i populacyjnym umożliwiło lepsze zrozumienie biologii badanych 

gatunków. Wyniki uzyskane w tych analizach pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Rozprzestrzenianie nowych patogenów aparatu asymilacyjnego drzew w Polsce może być bardzo 

szybkie tak jak wykazano dla D. septosporum i T. dryina, które jeszcze w latach dziewięćdziesiątych 

dwudziestego wieku były uznawane za rzadkie. 

2. Szybkie rozszerzanie zasięgu i zwiększanie częstotliwości występowania patogenu może się 

odbywać bez szkody dla zróżnicowania genetycznego jak w przypadku populacji D. septosporum w 

Domiarkach, tj. miejscu pierwszego stwierdzenia gatunku w Polsce. Wysoki poziom zróżnicowania 

genetycznego może być podtrzymany przez intensywne procesy ewolucyjne populacji takie jak 

migracja czy rekombinacja płciowa. 

3. Obserwowane obecnie zmiany zasięgów grzybów występujących na igłach i liściach drzew, 

wiązane często ze zmianami klimatu, mogą skutkować pojawieniem się w Polsce nowych chorób 

poprzez migrację patogenów na północ. Przykładem tego zjawiska może być pojawienie się w Polsce 

L. allescheri. 

4. Jak wykazano w badaniach nad T. dryina wykazano, że nawet dla stosunkowo dobrze poznanych 

gatunków grzybów zasiedlających liście i igły drzew możliwe jest występowanie ukrytych poziomów 

zmienności, które mogą mieć wpływ na właściwości tych gatunków. 

5. Na żukach gnojowych z rodzaju Onthophagus występuje nierozpoznana dotychczas grupa 

niepasożytniczych grzybów epizoicznych. 

6. Odkryte na żukach gnojowych grzyby epizoiczne miały charakter koprofilny, a nie pasożytniczy jak 

to ma miejsce w przypadku grzybów występujących na owadach. 

7. Przystosowanie do wzrostu na pancerzach owadów może wiązać się z daleko idącymi zmianami 

morfologii i budowy anatomicznej grzybów epizoicznych w znacznym stopniu utrudniające ich 

porównanie z najbliżej spokrewnionymi gatunkami. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Podobnie jak w przypadku opisanego powyżej cyklu prac moja pozostała działalność 

naukowa związana była głównie z badaniami wykorzystującymi metod molekularnych do 

identyfikacji gatunkowej i oceny zmienności genetycznej w badaniach z zakresu botaniki mykologii 

i mikrobiologii. Tematykę tych badań można podsumować w formie pięciu następujących 

zagadnień: 

1. Badania nad zróżnicowaniem genetycznym traw z plemienia Triticeae. 

Badania w ramach tego tematu realizowałem wspólnie z pracownikami i studentami Zakładu 

Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, Katedry Genetyki Hodowli i Nasiennictwa 

UR w Krakowie oraz Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin UJ. Celem projektu była ocena i 

dokumentacja do celów hodowlanych zróżnicowania genetycznego występujących w Polsce dzikich 

gatunków traw z plemienia Triticeae, tj. gatunków spokrewnionych z najważniejszymi zbożami. W 

ciągu trzech i pół roku, w całości podczas studiów, mój udział w badaniach polegał na prowadzeniu 

analiz molekularnych z użyciem technik RAPD i sekwencjonowania DNA mających na celu ocenę 

zmienności genetycznej populacji części z badanych gatunków traw. Wyniki analiz populacyjnych dla 

Hordelymus europaeus i Leymus arenarius zostały opublikowane w pracy II.A.1. Ich głównym 

wynikiem było wykazanie bardzo dużej jednorodności genetycznej Polskich populacji obydwu 

gatunków, co wskazuje na ich niedawne powstanie, przy czym poziom zmienności genetycznej dla 

L. arenarius był nawet trzykrotnie niższy niż dla H. europaeus. Wyniki te w przypadku obydwu 

gatunków pokazują, że obserwowane różniące morfologiczne pomiędzy populacjami z różnych 

rejonów Polski wynikają z plastyczności adaptacyjnej i nie mogą być podstawą wyróżniania 

taksonów niższego rzędu. Z kolei praca II.A.2 opisuje wyniki analiz dla Elymus repens i Elymus 

hispidus, tj. dwóch obcopylnych gatunków charakteryzujących się znaczącym udziałem rozmnażania 

wegetatywnego. W badaniach tych wykazałem, że poziom zmienności wewnątrzpopulacyjnej 

obydwu gatunków jest stosunkowo wysoki. Wskazuje to, że pomimo częstego klonalnego 

rozmnażania wegetatywnego w cyklu życiowym obydwu gatunków występuje znaczący udział 

rozmnażania generatywnego. Z kolei w pracy II.D.1 zaprezentowano między innymi wyniki analizy 

zróżnicowania sekwencji rejonu trnS(GGA) – trnT(UGU) chloroplastowego DNA dla: Brachypodium 

pinnatum, B. sylvaticum, Elymus caninus, E. farctus, E. hispidus, E. repens, Hordelymus europaeus, 

Hordeum murinum i Leymus arenarius. Wyniki powyższych badań zostały również zaprezentowane 

na dwóch konferencja studenckich kół naukowych II.K.1 i III.B.1. 

2. Filogeografia wybranych gatunków roślin w Karpatach i Sudetach. 

Podobnie jak poprzednio badania opisane w tym temacie dotyczyły głównie zagadnień 

zróżnicowania genetycznego wybranych gatunków roślin, tym razem jednak ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków górskich lub występujących w szeroko rozumianych rejonach górski i 

podgórskich. Prace w ramach tego tematu rozpocząłem wraz z podjęciem studiów doktoranckich w 
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Instytucie Botaniki UJ i kontynuowałem we współpracy z pracownikami Instytutu przez kilka lat po 

doktoracie, dla części zagadnień do dnia dzisiejszego. 

Najważniejszym zagadnieniem w ramach tematu były badania nad taksonomią i 

zróżnicowaniem genetycznym europejskich gatunków z rodzaju Aconitum. Badania te były 

prowadzone w ramach dwóch grantów finansowanych z MNiSW / NCN: II.I.1 (promotorskiego) i 

II.I.2, w obydwu grantach byłem głównym wykonawcą. 

W pierwszej pracy z tej serii [II.A.3] opisano wyniki analizy zmienności genetycznej populacji 

A. bucovinense z obszaru Karpat Wschodnich i Południowych, tj. całego obszaru występowania 

gatunku. W polskich Bieszczadach znane są tylko dwie naturalne populacje A. bucovinense, gatunek 

osiąga tu północny kres zasięgu. Celem badań opisanych w pracy było porównania profilu 

genetycznego uzyskanego dla tych populacji z profilami występującymi w reszcie zasięgu gatunku. 

Zgodnie z oczekiwaniami obydwa polskie stanowiska były najbardziej podobne genetycznie do 

najbliższej ukraińskiej populacji. Jednak w uzyskanych wynikach wykazałem, że nie tylko różniły się 

znacząco miedzy sobą, ale w obrębie każdej z nich można było zauważyć różnice genetyczne 

pomiędzy subpopulacjami oddalonymi od siebie o kilka metrów. 

W kolejnej pracy [II.A.5] badano relacje mieszańcowe pomiędzy głównie 

zachodniokarpackim A. variegatum i głównie wschodniokarpackim A. lasiocarpum na obszarze ich 

współwystępowania. W badaniach tych potwierdzono mieszańcowe pochodzenie gatunku 

powstałego z ich udziałem, tj. A. ×pawlowskii, oraz potwierdzono występowanie strefy 

mieszańcowej w obszarze współwystępowania gatunków mieszańcowych. Jednak wyniki 

uzyskiwane z użyciem markerów ISSR wykazały, że cześć czystych morfologicznie okazów A. 

variegatum zawierała domieszkę genów A. lasiocarpum, a części zidentyfikowanych na podstawie 

przejściowych cech morfologicznych okazów A. ×pawlowskii miało profile genetyczne zbliżone do A. 

lasiocarpum. Potwierdzono w ten sposób, że przepływ genów pomiędzy gatunkami Aconitum może 

przebiegać również bez wyraźnego wpływu na morfologie potomstwa powstałego w wyniku 

krzyżówek międzygatunkowych. Wyniki uzyskane w trakcie tych badań zostały również omówione 

w pracy przeglądowej III.D.2. 

W następnej pracy z serii [II.A.11] oraz we wcześniejszym doniesieniu konferencyjnym 

[III.B.3] zajęto się porównaniem wysokogórskich tetraploidów Aconitum: sudeckiego A. plicatum i 

karpackiego A. firmum. Ze względu na zajmowane stanowiska te wysokogórskie gatunki obecnie są 

od siebie całkowicie izolowane jednak istniało przypuszczenie, że w okresach ochłodzenia klimatu 

ich rozszerzające się zasięgi mogły się częściowo pokrywać. Obydwa gatunki są jednak wewnętrznie 

zróżnicowane. W obrębie pierwszego z nich występują dwa podgatunki: typowy A. plicatum subsp. 

plicatum oraz charakterystyczny dla wschodniej części Sudetów podgatunek A. plicatum subsp. 

sudeticum. Natomiast w Karpatach Zachodnich A. firmum dzieli się trzy podgatunki: typowy A. 

firmum subsp. firmum, A. firmum subsp. moravicum i reliktowy (tylko dwie znane populacje 

oddalone od siebie o pond sto kilometrów) A. firmum subsp. maninense. Wszystkie powyższe 
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podgatunki przeanalizowano z użyciem wysokozmiennych markerów AFLP co pozwoliło na 

porównanie zróżnicowania pomiędzy podgatunkami w obrębie gatunków oraz pomiędzy samymi 

gatunkami. Uzyskane wyniki pokazały, że sudecki A. plicatum zawierał domieszkę z puli genowej A. 

firmum i odwrotnie, A. firmum zawierał domieszkę genów A. plicatum. Wykazano w ten sposób, że 

hybrydyzacja pomiędzy sudeckimi i karpackimi tetraploidami Aconitum miała miejsce w przeszłości. 

Co więcej podgatunkami, które wykazywały ślady introgresji był charakterystyczny dla wschodnich 

Sudetów A. plicatum subsp. sudeticum oraz karpacki relikt A. firmum subsp. maninense. Wykazano 

w ten sposób, że to hybrydyzacja międzygatunkowa była siłą, która doprowadziła do powstania 

przynajmniej niektórych podgatunków wysokogórskich Aconitum w Karpatach Zachodnich i 

Sudetach. 

Wyniki badań nad zróżnicowaniem sekwencji trnL(UAG)-rpl32-ndhF chloroplastowego DNA dla 

karpackich gatunków Aconitum zaprezentowano w pracy II.D.6. W badaniach przeanalizowano 14 

gatunków / podgatunków należących do diploidalnej sekcji Cammarum, tetraploidalnej sekcji 

Aconitum oraz mieszańcowej triploidalnej sekcji Acomarum. Uzyskane wyniki pokazały, że istnieje 

wyraźny podział pomiędzy diploidami i tetraploidami oraz, że poza tym podziałem poziom 

zmienności cpDNA był bardzo niski. Wykazano w ten sposób, że wysokogórskie gatunki 

tetraploidalne nie powstały wielokrotnie z lokalnych diploidów, lecz że migracja diploidów i 

tetraploidów w te same pasma górskie następował niezależnie. Jednocześnie zarówno dla diploidów 

jak i tetraploidów obserwowano okazjonalnie występowanie wariantu sekwencji trnL(UAG)-rpl32-

ndhF charakterystycznej dla przeciwnej grupy co potwierdziło występowanie przepływu genów w 

poprzek silnej bariery reprodukcyjnej wynikającej z różnego poziomu ploidalności. Zjawisko to, w 

połączeniu z markerami ISSR, wykorzystano w badaniach mieszańców pomiędzy A. firmum oraz A. 

variegatum i A. lasiocarpum w Dolinie Jaworowej w Tatrach [praca II.A.16]. W analizie tej udało się 

prześledzić powstawanie mieszańców poprzez introgresję cpDNA z wysokogórskich tetraploidów 

Aconitum do diploidów zajmujących niższe położenia górskie. 

Zagadnieniem powstawania mieszańców w rejonie wtórnego styku podgatunków 

zajmowałem się również w pracy II.A.8. Badania dotyczyły Alium ursinum, którego dwa podgatunki: 

zachodzi typowy A. ursinum subsp. ursinum i wschodni A. ursinum subsp. ucrainicum, mają w Polsce 

linię styku zasięgów rozciągającą się od północnowschodniej Polski, wzdłuż wyżyn po Bramę 

Morawską. Wzdłuż linii styku obserwuje się występowanie osobników o przejściowych cechach 

morfologicznych. Analiza zmienności markerów ISSR w poprzek linii styku zasięgów pozwoliła 

potwierdzić genetycznie występowanie strefy mieszańcowej, jednak jej zasięg okazał się szerszy niż 

wynikało z analiz morfologicznych. Układ genetyczny populacji zmieniał się stopniowo wraz z 

położeniem populacji na osi wschód-zachód. Najbardziej zachodnie populacje były zdominowane 

przez „zachodnią” grupę genetyczną, której udział w populacji spadał wraz z poruszaniem się na 

wchód i odwrotnie, „wschodnia” grupa genetyczna była najliczniejsza we wschodnich populacjach, 

a im dalej na zachód tym jej udział był coraz mniejszy. W populacjach najbliżej linii styku zasięgów 
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duży udział miała trzecia, „pośrednia” grupa genetyczna, której udział spadał w obydwu kierunkach 

wschodnim i zachodnim. 

W pracy II.D.5 (realizowanej jako część grantu II.I.3) analizowano zależności filogeograficzne 

dwóch gatunków, tj. Stellaria holostea i Galium schultesii, na obszarze całego łuku Karpat. Obydwa 

gatunki występują na bieszczadzkich połoninach powyżej górnej granicy lasu co jest nietypowe dla 

tych charakterystycznych dla grądów gatunków leśnych. Celem badań opisanych w pracy było 

określenie pochodzenia tak nietypowego rozmieszczonych populacji obydwu gatunków poprzez 

porównanie zróżnicowania genetycznego bieszczadzkich populacji oraz populacji z pozostałej części 

Karpat i rejonów przyległych. Wyniki uzyskane dla obydwu gatunków wskazują, że cześć populacji w 

rejonie Bieszczadów i Karpat Zachodnich wykazują bliskie związki z odległymi populacjami z Karpat 

wschodnich. Jednocześnie, część populacji bieszczadzkich była wyraźnie odrębna genetycznie. 

Wyniki takie wskazują, że obecny wzór zmienności G. schultesii i S. holostea jest wynikiem dwóch 

zjawisk: przetrwania ograniczonej populacji gatunków w postaci tzw. refugium rozproszonego oraz 

niezależnej migracji odmiennych genetycznie populacji, które przetrwały ostatnie zlodowacenie w 

bardziej odległych refugiach. 

Ostatnią pracą w omawianym temacie, realizowana we współpracy z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Krakowie, była analiza odrębności genetycznej jedynej znanej polskiej 

populacji Primula farinosa w Beskidzie Sądeckim [praca II.A.19 i doniesienie konferencyjne II.K.4]. 

Celem pracy było określenie, czy polska populacja, licząca zaledwie kilkaset osobników, jest 

genetycznie odrębna od najbliższych populacji słowackich tworzących część ciągłego zasięgu 

Karpacko-Alpejskiego oraz czy niewielka liczebność polskiej populacji jest stwarza zagrożenie 

dramatycznej utraty zmienności genetycznej. Obydwa zagadnienia były ważne z konserwatorskiego 

punktu widzenia, gdyż uzależniony było od nich ewentualny zakres i typ czynnej ochrony populacji. 

Wraz z uzyskaniem wyników analizy zmienności markerów mikrosatelitarnych wykazałem, że 

pomimo śladowego przepływu genów, głównie z populacji Polskiej do najbliższej populacji 

słowackiej, populacja polska jest genetycznie odrębna i w znacznej mierze izolowana. Wynik taki 

oznaczał w praktyce, że dla zachowania unikatowego układu zmienności genetycznej polskiej 

populacji, jedynie osobniki wyhodowane z nasion pobranych na miejscu mogą być użyte w 

ewentualnych zabiegach suplementacji. Uzyskane wyniki pokazały również, że poziom zmienności 

genetycznej wszystkich badanych populacji był stosunkowo wysoki. Chroniona populacja nie jest 

zatem, przynajmniej na razie, zagrożona utratą zmienności i suplementacja nie jest konieczna. 

3. Skutki wybranych zanieczyszczeń środowiskowych na właściwości bakterii i porostów. 

Prace, które realizowałem w tym temacie dotyczą wpływu szeroko rozumianych 

zanieczyszczeń środowiskowych na częstotliwość występowania, zróżnicowanie genetyczne oraz 

inne właściwości wybranych gatunków bakterii i porostów. Zanieczyszczenia o których mowa 

dotyczyły, z jednej strony mikrobiologicznego skażenia wód powierzchniowych i śniegu ze 

szczególnym uwzględnieniem lekooporności bakterii wskaźnikowych, z drugiej skażenia metalami 
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ciężkimi na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Poszczególne prace wykonałem we 

współpracy z pracownikami Katedry Mikrobiologii UR w Krakowie i Instytutu Botaniki UJ. 

W pierwszej z prac [II.A.9] oceniano zagrożenie dla czystości mikrobiologicznej wód rzeki 

Wisły ze strony 10 małych cieków wodnych i rzek mających swoje ujście w okolicach Krakowa. W 

pracy oceniano ogólne liczebności poszczególnych grup mikroorganizmów oraz liczebności 

wybranych mikroorganizmów wskaźnikowych u ujścia każdego z badanych cieków w celu 

oszacowania ich wpływu na jakość mikrobiologiczną Wisły. Dzięki uzyskanym wynikom ustalono, że 

pomimo znaczącego zanieczyszczenia obserwowanego w przypadku niektórych cieków były one 

ciągle czystsze niż wody Wisły w jej górnym biegu. 

Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych pod kontem ich wykorzystania do 

produkcji sztucznego śniegu na Podhalu opisano w pracy II.A.17 i doniesieniu konferencyjnym 

III.B.4. Inaczej niż w przypadku śniegu naturalnego, czystość sztucznego śniegu bezpośrednio zależy 

od jakości wody z której został wyprodukowany. O ile stwierdzenie to jest oczywiste w przypadku 

zanieczyszczeń chemicznych, skażenie mikrobiologiczne sztucznego śniegu zależy dodatkowo od 

zdolności bakterii do przeżycia procesu nagłego zamarzania. W trakcie dwuletnich badań w szeregu 

ośrodków narciarskich na Podhalu wykryto występowanie żywych kultury bakterii kałowych 

Escherichia coli w sztucznym śniegu. Potwierdzono w ten sposób ich zdolność do przeżycia procesu 

śnieżenia, jak również wykazało potencjalne zagrożenie dla pracowników stacji narciarskich i 

turystów. Wyniki analizy zmienności markerów Rep-PCR wykazały, że w niektórych przypadkach 

izolaty uzyskane ze sztucznego śniegu były genetycznie identyczne lub zbliżone, co może wskazywać, 

że niektóre szczepy są bardziej zdolne do przetrwania śnieżenia niż inne. Przeanalizowano również 

lekooporność badanych szczepów wykrywając wysoki poziom odporności na najczęściej 

przepisywane w Polsce antybiotyki, oraz liczne szczepy wielolekooporne. Występowanie 

lekoopornych szczepów E. coli w wodach rzek na Podhalu oraz jego molekularne mechanizmy 

zostały dodatkowo zaprezentowane w postaci doniesienia konferencyjnego III.B.5. 

Ten sam problem, tj. występowanie szczepów lekoopornych oraz molekularne mechanizmu 

leżące u podstawy oporności na antybiotyki z grupy fluorochinolonów (najczęściej stosowanych 

antybiotyków weterynaryjnych), przeanalizowano dla szczepów E. coli izolowanych z odchodów kur 

[II.A.15]. Badania przeprowadzono w pięciu fermach – czterech konwencjonalnych i jednej 

„ekologicznej” (wolny wybieg), przy czym z nieoficjalnie uzyskanych informacji wiadomo było, że w 

fermach konwencjonalnych stosowano antybiotyki profilaktycznie jako stymulatory wzrostu. 

Pierwszym etapem tych badań  było oznaczenie liczebność E. coli w odchodach kur hodowanych 

oraz ocena lekooporności uzyskanych szczepów E. coli metodą dyfuzji krążkowej. Wyniki tych analiz 

zgodnie z oczekiwaniami wykazały, że próbki z ferm „ekologicznej” charakteryzowały się najwyższą 

liczebnością E. coli oraz najniższą częstotliwością występowania szczepów lekoopornych. Co 

ciekawe podobnie niskie liczebności szczepów lekoopornych wykryto też w jednej z ferm 

konwencjonalnych. Najwięcej szczepów wykazywało oporność na antybiotyki z grupy β-laktamów 



Załącznik 2. Autoreferat 

25 
 

(cefalosporyn i fluorochinolonów). Wyniki identyfikacji molekularnych mechanizmów oporności na 

fluorochinolony pokazały, że często występującym mechanizmem była substytucja Ser-83 genu gyrA 

powodująca zmianę konformacji gyrazy uniemożliwiającą przyłączenie się chinolonów. Często 

wykrywano też obecność genów qnrB i qnrS, czasami również u izolatów fenotypowo wrażliwych na 

chinolony. Izolaty te prawdopodobnie posiadały niefunkcjonalną wersje tych genów. Wykryto 

również izolaty posiadające więcej niż jeden typ oporności, tj. mechanizm warunkowany działaniem 

genów przenoszonych horyzontalnie oraz mutacjami punktowymi w rejonach QRDR. W analizie z 

użyciem markerów Rep-PCR wykazano również, że użycie antybiotyków miało wyraźnie negatywny 

wpływ na zróżnicowanie szczepów E. coli w skali całej farmy. 

Drugą grupą zanieczyszczeń którą zajmowałem się w ramach tego tematu było skażenie gleb 

metalami ciężkimi. Zagadnienie to zostało szeroko omówione w pracy przeglądowej II.D.4. 

Natomiast wpływ metali ciężkich na przeżywalność i właściwości szczepów Streptomyces opisano w 

pracy II.D.3 i doniesieniu konferencyjnym III.B.2. W badaniach tych wykorzystano szczepy 

wyizolowane z gleby na terenie huty ArcelorMittal w Krakowie z miejsc o podwyższonych poziomach 

niektórych metali ciężkich. Wykazano, że podwyższone, nawet znacznie, stężenia metali ciężkich w 

glebie są ważnym ale nie jedynym czynnikiem ograniczającym liczebność promieniowców w glebie 

na terenie huty. Obserwowano też stosunkowo duże różnice pomiędzy badanymi szczepami we 

wrażliwości na poszczególne metale co wskazuje na następującą selekcję pod kontem odporności 

na metale ciężkie. Również na terenie huty ArcelorMittal w Krakowie oraz w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie przeprowadzono badania opisane w pracy II.A.7. Polegały one na porównaniu 

częstotliwości występowania i zróżnicowania genetycznego bakterii Azotobacter spp. izolowanych z 

gleby na terenie huty i z pól uprawnych bezpośrednio otaczających kompleks ArcelorMittal W 

Krakowie. Celem analizy było sprawdzenie, czy skażenie gleby związane z działalnością przemysłową 

wpływa negatywnie na warunki bytowania tych bakterii wskaźnikowych. Wyniki uzyskane w tym 

eksperymencie pozwoliły ustalić, że liczebności bakterii w obu typach gleb są podobne (brak 

istotnych statystycznie różnic) oraz, że zróżnicowanie genetyczne Azotobacter spp. w obydwu 

grupach było wysokie Wykazano w ten sposób dużą odporność bakterii z rodzaju Azotobacter na 

przemysłowe zanieczyszczenie gleby. Jednak obydwie grupy izolatów różniły się między sobą 

genetycznie co pokazuje, że presja selekcyjna gleb w hucie i na polach uprawnych sprzyjają 

doborowi innych szczepów Azotobakter. 

Kolejne dwie prace [II.A.6 i II.A.19] poświęcono zróżnicowania genetycznemu i 

modyfikacjom budowy plechy porostów z rodzaju Cladonia występujących na obszarach silnie 

skażonych metalami ciężkimi w wyniku wydobycia i przetwarzania rud cynku i ołowiu. Pierwsza z 

powyższych analiz polegała na ocenie zróżnicowania budowy plechy i zróżnicowania sekwencji 

rejonu ITS Cladinia rei rosnących w postaci zwartych muraw na niektórych hałdach odpadów 

pohutniczych na Górnym Śląsku. W badaniach tych wykazano bardzo silne zróżnicowanie 

fenotypowe badanych okazów w połączeniu z bardzo dużym poziomem zmienności sekwencji ITS. 

Poziom ten dla pojedynczej hałdy był porównywalny ze zmiennością obserwowaną w skali całej 
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Europy, a nawet pomiędzy Europą i Ameryką Północną. Układ zmienności genetycznej nie pokrywał 

się jednak z obserwowaną zmiennością fenotypową. Wyniki takie świadczą dużej o odporności C. rei 

na skażenie metalami ciężkimi. Nie powoduje ono ograniczenia zmienności genetycznej, która 

skutkowałaby zmniejszeniem liczby linii genetycznych zdolnych bytować w skażonym środowisku. 

Świadczą one również o bardzo dużej plastyczności fenotypowej badanych porostów, gdyż osobniki 

z różnych linii były w stanie w podobny sposób modyfikować budowę plechy, prawdopodobnie w 

odpowiedzi na zróżnicowane poziomy skażenia.  

Z kolei analiza porównawcza nietypowych morfotypów Cladonia cervicornis subsp. 

verticillata występujących na silnie skażonej metalami ciężkimi Pustyni Starczynowskiej była 

tematem pracy II.A.19. W rejonie tym obserwuje się występowanie brodawkowatego morfotypu C. 

cervicornis subsp. verticillata, który do tego stopnia odbiega od opisanej normy, że istniało 

przypuszczenie, że może on reprezentować nieznany dotychczas blisko spokrewniony gatunek, lub 

że jego powstanie jest związane z obecnością dodatkowych czynników np. nadpasożytów. Oprócz 

analizy stężeń wybranych metali ciężkich oraz dokładnej dokumentacji morfologicznej i 

anatomicznej omawianego morfotypu, przeprowadzono badania genetyczne mające na celu 

weryfikacje jego przynależności gatunkowej, porównanie gatunków glonów pomiędzy morfotypami 

oraz wykrycie ewentualnych innych grzybów występujących na zmienionych plechach. Wyniki tych 

analiz pozwoliły ustalić, że plechy brodawkowate charakteryzowały się wyższymi stężeniami kadmu 

ołowiu i arsenu niż plechy typowe, prawdopodobnie w wyniku ich większej powierzchni właściwej 

ułatwiającej akumulację metali bezpośrednio z pyłów zawieszonych. Wyniki analiz genetycznych 

potwierdziły przynależność brodawkowatego morfotypu do Cladonia cervicornis subsp. verticillata. 

Jego występowanie nie było również związane z obecnością grzybów naporostowych czy 

nadpasożytów (nie wykryto żadnych) oraz z różnym składem glonów (ten sam gatunek wykrywano 

w obydwu typach plechy). Tak więc potwierdzono, że występowanie nietypowego morfotypu C. 

cervicornis subsp. verticillata na pustyni Starczynowskiej jest kolejnym przykładem niezwykłej 

plastyczności fenotypowej porostów z rodzaju Cladonia. 

Badania nad porostami występującymi na terenach skażonych kontynuuję w ramach grantu 

II.I.5, w którym jestem odpowiedzialny za wykonanie i interpretację wyników analiz molekularnych. 

4. Występowaniem i właściwości toksynotwórcze Fusarium spp. izolowanych z 

 ziarniaków pszenicy i kukurydzy. 

W tym temacie zajmowałem się analizą składu gatunkowego Fusarium spp. zasiedlających 

ziarniaki kukurydzy [praca II.A.4] i pszenicy [praca II.A.10] oraz ich zdolnością do produkcji 

mykotoksyn. W badaniach tych wykryto 5 gatunków Fusarium and kukurydzy (F. graminearum, F. 

oxysporum, F. poae, F. proliferatum i F. veritcillioides), z których zdecydowanie najczęstszy był F. 

poae, oraz 10 gatunków na pszenicy (F. avenaceum, F. cerealis, F. culmorum, F. equiseti, F. 

graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. sporotrichioides, F. tricinctum, F. verticillioides) gdzie 

dominowały F. poae i F. graminearum. Wykazano w ten sposób, że F. poae był w stanie masowo 
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infekować ziarniaki zarówno kukurydzy jak i pszenicy podczas gdy F. graminearum wykazywał tę 

zdolność jedynie w stosunku do pszenicy. Analiza obecności genów szlaku biosyntezy mykotoksyn 

pokazała, że jedynie niewielki procent szczepów miał potencjalną zdolność do ich wytwarzania. Co 

więcej faktyczna obecność mykotoksyn w ziarniakach wykrywana w analizie HPLC była jeszcze 

rzadsza. Wyniki te pokazują, że największe zagrożenie związane z zakażeniem ziarniaków przez 

Fusarium spp., tj. produkcja mykotoksyn, jest dużo rzadsza niż ich występowanie. 

5. Występowanie i identyfikacja grzybów rzadkich. 

Badania, które prowadziłem w ramach tego tematu dotyczyły grzybów, których 

występowanie z jakiegoś powodu było nietypowe. Pierwszą z prac w tej serii [II.D.7] dotyczyła 

występowania smardzów w Ojcowskim Parku Narodowym. Brak obserwacji tych grzybów od co 

najmniej końca dziewiętnastego wieku był przyczyną powszechnego przekonania, że smardze na 

terenie Parku wyginęły. Tak więc w omawianej pracy opisano przypadek pierwszego stwierdzenia 

smardzów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego od ponad 100 lat. Potwierdzono 

występowanie dwóch gatunków: Morchella deliciosa i M. esculenta, reprezentujących dwie główne 

linie rozwojowe smardzów, tj. odpowiednio smardze czarne i żółte. 

Kolejna praca [II.A.21] opisuje przypadek pierwszego stwierdzenie w Polsce Botryodiplodia 

hypodermia, sprawcy nekroz kory i raków na wiązach. Patogen został wykryty w miejscowości 

Myscowa w Beskidzie Niskim na kilkunastoletnim wiązie górskim rosnącym w drzewostanie silnie 

uszkodzonym przez holenderską chorobę wiązów. W trakcie badań molekularnych wykonano 

sekwencjonowanie wybranych rejonów porównawczych (barcode fragments) dla kultur 

wyizolowanych z rakowatych tkanek, a następnie również dla szczepu wzorcowego B. hypodermia 

pozyskanego z kolekcji kultur. Badania te pozwoliły ustalić, że polski izolat różnił się znacząco od 

kultur uzyskiwanych w Ameryce Północnej, a jednocześnie był w 100% identyczny genetycznie ze 

szczepem wzorcowym wyizolowanym oryginalnie w Finlandii. Wykazano w ten sposób 

występowanie dwóch linii genetycznych w obrębie B. hypodermia różniących się geograficznym 

rozmieszczeniem. Uzyskane w badaniach sekwencje wykorzystano również w analizie 

filogenetycznej mającej na celu ustalenie relacji B. hypodermia w stosunku do najbliżej 

spokrewnionych Botryosphaeriaceae. Wyniki te pozwoliły ustalić, że wszystkie dostępne sekwencje 

B. hypodermia (zarówno europejskie i amerykańskie) tworzą silnie popartym klad, dla którego 

najbliższą grupą był klad Phaeobotryon. Potwierdzono w ten sposób odrębną pozycję filogenetyczną 

B. hypodermia. 

  




	Page 1

