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1 WPROWADZENIE 

Wysoka zawartość metali w glebie jest czynni-
kiem stresowym dla organizmów. W odpowie-
dzi na stres niektóre gatunki roślin wytwarzają 
tolerancję na wysokie stężenia metali ciężkich. 
Wśród gatunków tolerancyjnych niewielką część 
stanowią tzw. hiperakumulatory, charakteryzują-
ce się zwiększonym pobieraniem metali z pod-
łoża i gromadzeniem ich w swoich nadziemnych 
częściach. Zarówno tolerancja, jak i hiperaku-
mulacja stanowią modelowe procesy do badań 
nad ewolucją adaptacji do skrajnie nieko-
rzystnych środowisk [7]. 

Prezentowane badania miały na celu zrozu-
mienie procesów powstania i ewolucji przysto-
sowań do skrajnych warunków siedliskowych na 
terenach metalonośnych. Temat opracowano na 
przykładzie badań zależności między fenoty-
pową i genetyczną zmiennością u Arabidopsis 
halleri L. (Brassicaceae) w Polsce południowej. 
Arabidopsis halleri subsp. halleri występuje 
zarówno na glebach metalonośnych (bogatych 
w Zn, Cd i Pb), jak i „czystych”, jest więc zali-
czany do pseudometalofitów. Wszystkie popula-
cje tego gatunku, zarówno metalolubne (M), jak 
i niemetalolubne (NM) wykazują zdolność 
tolerancji na wysokie stężenia metali ciężkich 
w podłożu. Różnią się jednak istotnie pod 
względem zakresu tolerancji. Arabidopsis 
halleri został uznany za modelowy w badaniach 
hiperakumulacji i tolerancji na metale ciężkie 
[8]; jest jednym z dwóch dotychczas poznanych 
hiperakumulatorów kadmu (Cd) i jednym 
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z kilkunastu gatunków hiperakumulujących 
cynk (Zn). Aktualnie prowadzone są liczne 
badania nad identyfikacją genów odpowiedzial-
nych za powyższe cechy.  

Dotychczasowa wiedza o strukturze populacji 
tego gatunku ograniczała się do szerokiej skali 
geograficznej [9]. W europejskim zasięgu gatun-
ku szczegółowe analizy filogeograficzne popula-
cji M, które cechował wyższy poziom tolerancji 
na Zn, wykazały, że geograficznie izolowane 
grupy populacji M były bardziej spokrewnione 
genetycznie z najbliżej geograficznie położony-
mi populacjami NM niż z innymi populacjami 
M, oraz że ewolucja w kierunku zwiększonej 
tolerancji, obserwowanej w odrębnych grupach 
populacji M, nastąpiła niezależnie w poszcze-
gólnych geograficznie odległych (izolowanych) 
regionach. Dlatego podstawowe pytanie posta-
wione w pracy doktorskiej dotyczyło przebiegu 
adaptacji w skali lokalnej, w stosunkowo nie-
wielkim regionie, w sytuacji gdy przepływ ge-
nów między blisko położonymi populacjami 
M i NM jest fizycznie możliwy. Badania obej-
mowały zarówno stanowiska z wysokimi, jak 
i niskimi stężeniami metali w podłożu. Pierwszą 
grupę reprezentowały populacje z regionu Śląs-
ka i Olkusza, natomiast drugą – populacje 
z Puszczy Niepołomickiej i Tatr. Przeprowadzo-
no kolejno: 
 badania w warunkach terenowych: analizy 

chemiczne roślin i siedlisk, w których wys-
tępują, 

 badania neutralnej zmienności genetycznej 
populacji przy użyciu markerów moleku-
larnych, 

 analizy zmienności genetycznej cech adapta-
cyjnych, na podstawie oceny zróżnicowania 
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zdolności akumulacji i tolerancji Zn w bada-
nych populacjach w warunkach kontrolo-
wanych. 

Zweryfikowano następujące pytania badawcze: 
1 Czy zróżnicowanie w poziomie tolerancji 

i/lub akumulacji Zn pomiędzy badanymi po-
pulacjami A. halleri jest uwarunkowane 
genetycznie? 

2 Czy analizy zmienności wybranych cech iloś-
ciowych (tolerancji i akumulacji) oraz ne-
utralnych markerów molekularnych pozwolą 
wnioskować o przypuszczalnym udziale prze-
pływu genów i selekcji w kształtowaniu tej 
zmienności? 

3 Czy w siedliskach metalonośnych selekcja 
kierunkowa sprzyja fenotypom skrajnym, 
faworyzując cechy hiperakumulacji i hiperto-
lerancji? 

4 Jakie były drogi migracji podczas kolonizacji 
Polski południowej przez A. halleri? Czy 
niemetalolubne populacje z Tatr były wyj-
ściowymi dla populacji metalonośnych stano-
wisk niżowych? 

2 BADANIA POPULACJI ARABIDOPSIS HA-
LLERI W WARUNKACH TERENOWYCH 

2.1 Materiały i metody 

2.1.1 Charakterystyka stanowisk 

Do badań wybrano 15 stanowisk w Polsce 
południowej, na których występowała A. halleri 
(tabela 1, rys. 1).  

Tabela 1. Stanowiska badawcze. 

Nr Lokalizacja 
Współrzędne geogr. 

         N                     E 
Typ* 

32 Tatry Zachodnie 49°16'26.94''    19°52'41.76'' NM 

33 Tatry Zachodnie 49°17'32.52''    19°55'36.54'' NM 

12 Puszcza Niepołomicka 50°06'24.36''    20°21'55.98'' NM 

13 Puszcza Niepołomicka 50°06'35.64''    20°21'40.26'' NM 

14 Puszcza Niepołomicka 50°06'31.80''    20°22'02.88'' NM 

22 Bukowno 50°16'58.08''    19°28'43.38'' M 

24 Bolesław 50°17'00.18''    19°29'05.64'' M 

27 Galman 50°11'36.78''    19°32'15.12'' M 

28 Galman 50°11'54.12''    19°32'19.74'' M 

29 Galman 50°11'54.06''    19°32'30.96'' M 

15 Wełnowiec 50°17'12.96''    19°01'32.04'' M 

17 Wełnowiec 50°16'57.12''    19°01'46.98'' M 

19 Miasteczko Śląskie 50°30'12.84''    18°56'08.34'' M 

30 Miasteczko Śląskie 50°30'10.03''    18°56'20.02'' M 

21 Bibiela 50°29'45.66''    18°59'00.12'' NMp 
*
M - stanowiska metalonośne; NM - niemetalonośne; NMp - 

niemetalonośne z uprzemysłowionego regionu. 

Numery poszczególnych stanowisk (32, 33, 
12, 13, 14, 22, 24, 27, 28, 29, 15, 17, 19, 30, 21) 
przypisano zgodnie z systemem kodowania 
kolekcji europejskich populacji A. halleri, stoso-
wanym w Laboratorium GEPV w Lille. 

 

Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych. 

2.1.2 Pobieranie prób 

Próby gleb i roślin zbierano w okresie kwitnie-
nia Arabidopsis. Na każdym stanowisku wyzna-
czano transekt o długości 60m, wzdłuż którego, 
w odległościach co 12m, pobierano po 5 prób 
powierzchniowej warstwy gleby oraz po 5 oka-
zów roślin.  

2.1.3 Analizy laboratoryjne 

Odczyn gleby oznaczano w wodzie destylowa-
nej metodą potencjonometryczną (pH–metr 
Mettler–Toledo MP 125). Całkowite stężenia: 
cynku (Zn), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), potasu 
(K), sodu (Na), wapnia (Ca), magnezu (Mg) 
i żelaza (Fe) – oznaczano metodą absorpcyjnej 
spektrofotometrii atomowej (AAS, Varian 220 
FS); azotu (N) – metodą Kjeldahla (Kjeltec 
2003); fosforu (P) – kolorymetrycznie metodą 
wanado-molibdenową; siarki (S) – metodą 
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kulometryczną (analizator CS 30); form organicz-
nych węgla (CO) – metodą Turina; formy dos-
tępne cynku (ZnA), ołowiu (PbA) i kadmu (CdA) 
– metodą wytrząsania roztworu glebowego 
w EDTA [4].  

Próbki materiału roślinnego dzielono na ko-
rzenie i części nadziemne. We wszystkich pró-
bach oznaczano całkowite stężenia Zn, Pb i Cd 
metodą AAS (Varian 220 FS). Ponadto w pró-
bach części nadziemnych określano całkowite 
stężenia Ca, Mg i Fe – również metodą AAS 
(Varian 220 FS), N – metodą Kjeldahla (Kjeltec 
2003), P – kolorymetrycznie metodą wanado-
molibdenową, S – metodą kulometryczną (ana-
lizator CS30). 

2.2 Analizy statystyczne 

Ocenę właściwości gleby i roślin przeprowadzo-
no, wykorzystując nieparametryczny test Krus-

kala–Wallisa oraz analizy głównych składowych 
(PCA). Zróżnicowanie rozkładu analizowanych 
parametrów między stanowiskami M i NM ana-
lizowano z wykorzystaniem współczynnika 
zmienności. Porównanie różnych zestawów 
danych przeprowadzono z wykorzystaniem ana-
lizy regresji liniowej. Analizy wykonano za 
pomocą pakietu STATISTICA. 

2.3 Najważniejsze wyniki 

2.3.1 Fizykochemiczna charakterystyka 
podłoża 

Wartości pH, zawartość form całkowitych i dos-
tępnych Zn, Pb, Cd oraz procentowy udział form 
dostępnych tych metali w ich formach całkowi-
tych w próbach gleb przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Odczyn, stężenia całkowitych i dostępnych form (mg
.
kg

–1
 s.m.) metali (Zn, Pb, Cd) ( X ± SD) w glebie z badanych 

siedlisk. A – formy dostępne. 

Pop. pH 
Formy całkowite Formy dostępne 

Zn Pb Cd ZnA
 

PbA CdA 

32 6.04 ± 0.13 125 ± 19 49 ± 16 1.4 ± 0.5 6 ± 2 5 ± 1 0.9 ± 0.1 

33 5.89 ± 0.08 109 ± 8 56 ± 16 0.8 ± 0.1 6 ± 1 5 ± 1 0.6 ± 0.1 

12 6.12 ± 0.57 103 ± 12 9 ± 2 0.2 ± 0.1 8 ± 2 6 ± 2 0.2 ± 0.0 

13 5.43 ± 0.17 160 ± 10 25 ± 2 0.5 ± 0.1 18 ± 2 11 ± 1 0.4 ± 0.1 

14 5.33 ± 0.17 169 ± 20 28 ± 3 0.5 ± 0.2 18 ± 4 11 ± 2 0.4 ± 0.2 

22 6.95 ± 0.33 3911 ± 340 1045 ± 115 27.7 ± 3.1 103 ± 13 67 ± 5 16.9 ± 2.2 

24 6.71 ± 0.11 14964 ± 4395 3315 ± 840 91.0 ± 27.0 348 ± 203 123 ± 53 51.9 ± 33.3 

27 6.26 ± 0.37 35942 ± 27393 10367 ± 3956 182.2 ± 112.0 3631 ± 824 3446 ± 761 49.3 ± 5.8 

28 6.09 ± 0.34 23664 ± 14762 3323 ± 1935 158.0 ± 103.0 3974 ± 1555 1617 ± 673 74.7 ± 32.5 

29 5.67 ± 0.37 5390 ± 1743 1804 ± 955 51.9 ± 18.6 749 ± 496 668 ± 388 36.2 ± 11.9 

15 6.25 ± 0.13 10163 ± 5085 3109 ± 1667 68.7 ± 44.5 311 ± 200 504 ± 331 39.1 ± 21.3 

17 6.46 ± 0.09 10642 ± 4146 6396 ± 1553 37.9 ± 13.4 184 ± 65 4613 ± 747 21.0 ± 5.5 

19 6.22 ± 0.43 1167 ± 732 925 ± 574 20.4 ± 10.7 47 ± 32 84 ± 53 15.8 ± 9.1 

30 6.04 ± 0.13 1481  ± 882 1398  ± 1088 21.6 ± 10.6 47 ± 23 97 ± 72 15.0 ± 6.1 

21 5.76 ± 0.39 327 ± 139 219 ± 99 5.1 ± 2.3 7 ± 3 6 ± 1 1.2 ± 0.4 

 

2.3.2 Klasyfikacja typów stanowisk – 
metalonośne i niemetalonośne 

Analizy chemiczne wykazały, że stanowiska 
różnią się znacznie pod względem zawartości 
metali ciężkich i mogą na tej podstawie być 
podzielone na 2 główne podgrupy: zanieczysz-
czone metalami ciężkimi i „czyste”. W celu 
przetestowania, czy podgrupy te różnią się także 
pod względem pozostałych wyznaczonych para-
metrów chemicznych, przeprowadzono analizę 
PCA na wszystkich oznaczonych parametrach 
(pH, CO, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Pb, Cd, 

ZnA, PbA, CdA). Graficzna forma prezentacji 
wyników analizy PCA (rys. 2) wyraźnie wska-
zuje na istotne zróżnicowanie właściwości sta-
nowisk i ich segregację na 2 grupy. Pierwsza 
grupa zawierała próby z niezanieczyszczonych 
stanowisk (12, 13, 14, 32, 33), druga - próby 
z zanieczyszczonych stanowisk (19, 30, 21, 15, 
17, 22, 24, 27, 28, 29). Niektóre próby wykazały 
pośrednie właściwości względem obu grup. 
Próby te pochodziły ze stanowiska 21, dalej 
zwanego NMp (= NM z uprzemysłowionego 
regionu). 
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Rys. 2. Wyniki analizy PCA dla wszystkich elementów ozna-
czonych w badanych glebach. Trójkąty reprezentują próby 
z siedlisk NM (12, 13, 14, 32, 33), koła – z M (19, 30, 21, 15, 
17, 22, 24, 27, 28, 29), kwadraty – z NMp (21).  

2.3.3 Potencjał akumulacji metali przez 
Arabidopsis halleri 

Zawartości Zn, Pb i Cd w częściach nadziem-
nych i korzeniach A. halleri wahały się w bardzo 
szerokich granicach. W tabeli 3 przedstawiono 
stosunek zawartości Zn, Pb i Cd w nadziemnych 
częściach i korzeniach badanych roślin (S/R), 
a także stosunek zawartości tych metali w częś-
ciach nadziemnych do ich stężenia w glebie 

(współczynnik bioakumulacji BF). W przypadku 
Zn i Cd, we wszystkich analizowanych popu-
lacjach metale te występowały w większej ilości 
w częściach nadziemnych, a zatem stosunek S/R 
był > 1 (z wyjątkiem populacji 12). Dla Pb 
stwierdzono odwrotną zależność i stosunek S/R 
< 1 we wszystkich populacjach. W przypadku 
tego metalu wartości < 1 stwierdzono także dla 
wskaźnika BF. Dla Zn i Cd natomiast wartości 
BF dla populacji były bardzo zróżnicowane 
i w większości przypadków > 1. 

Dla Zn i Cd stwierdzono odwrotnie propor-
cjonalną zależność między stężeniem całkowi-
tych form metalu w podłożu a wartościami 
współczynników BF (wartości R

2
 wynosiły 

odpowiednio 0,94 i 0,87) (rys. 3). Dla Pb zależ-
ność taka nie występuje (R

2
 = 0,01). Uwzględ-

niając BFZn oraz BFCd, badane populacje A. 
halleri uszeregowano zgodnie z malejącymi 
zdolnościami pobierania Zn: pop. 27 < 24 < 17 < 28 
< 15 < 22 = 29 < 30 < 19 < 33 < 32 < 13 < 21 < 14 = 12. 
Podobnie dla Cd: 27 < 24 = 17 < 29 < 15 < 28 < 22 < 
30 < 19 < 33 < 32 < 21 < 13 < 12 < 14. 

Tabela 3. Stosunek zawartości metali (Zn, Pb, Cd) w nadziemnych częściach i korzeniach badanych roślin A. halleri (S/R) oraz sto-
sunek zawartości metali w częściach nadziemnych do ich całkowitego stężenia w glebie (współczynnik bioakumulacji – BF) (X ± 
SD).

 
M – populacje metalolubne; NM – populacje niemetalolubne; NMp – populacje niemetalolubne z obszarów przemysłowych.  

Pop Typ 
S/R BF

 

Zn Pb Cd Zn Pb Cd 

32 NM 1.8 ± 0.8 0.33 ± 0.25 2.8 ± 0.6 34.0 ± 10.7 0.004 ± 0.001 39.3 ± 18.0 

33 NM 2.9 ± 0.2 0.67 ± 0.32 1.6 ± 0.4 31.6 ± 8.1 0.004 ± 0.002 38.8 ± 5.0 

12 NM 2.1 ± 1.4 0.01 ± 0.01 0.9 ± 0.2 81.4 ± 29.4 0.067 ± 0.015 265.0 ± 104.3 

13 NM 3.4 ± 1.5 0.03 ± 0.01 1.8 ± 0.2 60.8 ± 17.3 0.020 ± 0.010 176.0 ± 80.0 

14 NM 3.0 ± 0.7 0.01 ± 0.00 2.9 ± 2.0 84.9 ± 10.9 0.011 ± 0.007 246.0 ± 75.2 

22 M 2.3 ± 0.5 0.47 ± 0.27 1.6 ± 0.4 3.5 ± 0.9 0.034 ± 0.016 11.6 ± 9.3 

24 M 2.7 ± 0.3 0.26 ± 0.11 1.6 ± 0.6 0.7 ± 0.4 0.015 ± 0.002 2.0 ± 0.6 

27 M 1.8 ± 1.0 0.18 ± 0.10 1.4 ± 0.8 0.2 ± 0.1 0.003 ± 0.003 0.7 ± 0.5 

28 M 2.8 ± 0.8 0.07 ± 0.04 2.0 ± 0.5 0.6 ± 0.3 0.014 ± 0.009 3.1 ± 2.5 

29 M 1.8 ± 0.6 0.07 ± 0.06 1.5 ± 0.8 1.9 ± 0.4 0.008 ± 0.002 2.3 ± 1.8 

15 M 1.7 ± 0.9 0.06 ± 0.03 1.2 ± 0.5 1.2 ± 0.6 0.006 ± 0.004 1.7 ± 1.1 

17 M 1.9 ± 1.3 0.07 ± 0.03 1.3 ± 0.2 1.3 ± 0.8 0.004 ± 0.001 1.8 ± 0.7 

19 M 1.6 ± 0.7 0.55 ± 0.28 1.8 ± 0.4 18.6 ± 7.7 0.584 ± 0.400 23.8 ± 10.4 

30 M 1.5 ± 0.4 0.59 ± 0.30 1.5 ± 0.1 13.1 ± 8.2 0.417 ± 0.330 19.5 ± 5.8 

21 NMp 1.8 ± 1.2 0.46 ± 0.30 1.7 ± 1.1 40.3 ± 32.2 0.320 ± 0.120 29.8 ± 17.0 

 

2.3.4 Klasyfikacja populacji A. halleri 
w odniesieniu do fizykochemicznej analizy 
gleb 

Aby sprawdzić, czy badane populacje z obsza-
rów przemysłowych i „czystych” różniły się od 
siebie, wykonano analizę PCA dla wszystkich 
parametrów wyznaczonych dla prób roślinnych 
(N, P, S, Ca, Mg, Fe, ZnS, PbS, CdS, ZnR, PbR, 

CdR, S/RZn, S/RCd, BFZn, BFCd) (rys. 4). Po-
pulacje zgrupowały się w 2 skupiska: pierwsze 
obejmowało próby pochodzące z obszarów tzw. 
„czystych” (12, 13, 14, 32, 33), drugie składało 
się z prób pochodzących z terenów przemysło-
wych (19, 30, 21, 15, 17, 22, 24, 27, 28, 29). 
Próby z populacji 21 zostały zaklasyfikowane do 
grupy 2. 
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Rys. 3. Zależności pomiędzy całkowitym stężeniem metalu 
(Zn, Cd) w podłożu a wartością współczynnika bioakumulacji 
(BF). Obok punktów znajdują się numery populacji. 
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Rys. 4. Wyniki analizy PCA (trójkąty przedstawiają próby ze 
stanowisk NM, koła – M, kwadraty – ze stanowiska NMp). 

3 ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA I STRUK-
TURA POPULACJI ARABIDOPSIS 
HALLERI W POLSCE POŁUDNIOWEJ 

3.1  Materiały i metody 

3.1.1 Materiał roślinny 

Na każdym stanowisku wyznaczono transekt 
o długości 60m, wzdłuż którego zebrano części 
nadziemne 25–30 osobników A. halleri. Łącznie 
próba liczyła 330 genotypów. Do izolacji DNA 
użyto NucleoSpin® 8/96 Plant kit (MACHEREY–

NAGEL).  

3.1.2 Analizy cpDNA 

Wykonano analizy polimorfizmu trzech frag-
mentów cpDNA: 2 odcinków intergenowych 
(trnC–trnD i psbC–trnS) oraz regionu trnK 
(trnK1–trnK2) zawierającego intron matK. Dłu-
gości amplifkowanych fragmentów wynosiły 
kolejno 1584 bp w przypadku psbC–trnS (frag-
ment CS1 – 1084 bp, CS2 – 698 bp), 2475 bp 
w przypadku trnC–trnD (CD1 – 1000 bp, CD2 – 
887 bp, CD3 – 996 bp) i 2591 bp w przypadku 
trnK1–trnK2 (fragment matK1 – 1077 bp, 
matK2 – 1009 bp, matK3 – 995 bp). Regiony te 
poddano analizie metodą EcoTILLING [2]. 

3.1.3 Analizy markerów mikrosatelitarnych 
DNA 

Do analizy nDNA wykorzystano 10 markerów 
mikrosatelitarnych DNA (ATH, GC16, LYR132, 
LYR133, LYR104, GC22, NGA112, ICE13, 
MDC16, NGA361). Analizy zamplifikowanych 
fragmentów DNA wykonano w sekwenatorze 
LiCor (Li–Cor–ScienceTec). 

3.2  Analizy statystyczne 

W opracowaniu wykorzystano różne metody 
analizy. 
 cpDNA: Różnorodność chlorotypów (HS) 

wyznaczono za pomocą programu ARLE-
QUIN, bogactwo alleli za pomocą Fstat. 
Minimalne drzewo rozpinające (minimum 
spanning tree, MST) chlorotypów wyrysowa-
no na podstawie obliczeń przeprowadzonych 
programem ARLEQUIN. Filogenetyczne 
relacje między populacjami oszacowano za 
pomocą programu PHYLIP. Dendrogram, 
w oparciu o dystans genetyczny Cavalli–
Sforza, skonstruowano metodą Neighbour–
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Joining. Wizualizacji drzewa dokonano 
w TreeView. 

 nDNA: Bogactwo alleli (AS) wyznaczono za 
pomocą programu Fstat; heterozygotyczność 
i współczynnik inbredu za pomocą GENE-
TIX. Statystyczną istotność różnic między 
odpowiednio pogrupowanymi danymi weryfi-
kowano testem Manna-Whitneya-Wilcoxona 
w programie STATISTICA. Filogenetyczne 
relacje między populacjami oszacowano za 
pomocą programu PHYLIP. Dendrogram, 
w oparciu o dystans genetyczny Cavalli–
Sforza i Edwardsa, skonstruowano metodą 
Neighbour–Joining. Wizualizację drzewa - 
przy użyciu TreeView. 

 Analiza klastrowa: Analizę tę wykonano za 
pomocą programów STRUCTURE i BAPS. 

 Parametry dywergencji: Analizy wykonano 
w oparciu o model „isolation with migration” 
(IM), przy wykorzystaniu algorytmu Monte 
Carlo łańcuchów Markowa (MCMC). Wyz-
naczono 6 parametrów: czas dywergencji, 
tempo migracji (m1, m2), efektywną wielkość 
dwóch obecnych populacji i populacji ances-
tralnej. Analizy wykonano w programie IMa. 

3.3  Najważniejsze wyniki 

3.3.1 Zmienność cpDNA, filogenetyczne 
relacje między chlorotypami i ich geogra-
ficzne rozmieszczenie 

W analizie cpDNA zidentyfikowano 10 haplo-
typów (tabela 4). Jeden z nich (haplotyp II) 
dominował na całym zasięgu (frekwencja 
68,5%). Tylko 2 haplotypy (II, IV) występowały 
zarówno wśród populacji NM, jak i M, pozos-
tałe były specyficzne dla jednego z typów, przy 
czym większość (I, V, VI, VII, IX, X) była 
NM-specyficzna. Geograficzne rozmieszczenie 
haplotypów (rys. 5) sugeruje redukcję zmien-
ności genetycznej w populacjach z terenów 
położonych poza Tatrami. Najwyższa zmien-
ność genetyczna wśród populacji tatrzańskich 
sugeruje, że te NM populacje mogły być ances-
tralne w omawianym obszarze. Interesujący jest 
brak wśród populacji tatrzańskich haplotypu IV 
– najczęstszego wśród drugiej grupy NM po-
pulacji z Puszczy Niepołomickiej (12, 13, 14), 
a występującego stosunkowo powszechnie 
w stanowiskach M (rys. 5).  

Tabela 4. Haplotypy zidentyfikowane w 14 populacjach A. halleri. M – populacje metalolubne; NM – populacje niemetalolubne; 
ni – liczba badanych osobników w populacji; HS – różnorodność haplotypów; I:X – haplotypy. 

Pop ni HS ± SE 

Haplotyp 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

32 27 0.416±0.095 . 20 . . . . 1 . 6 . 

33 21 0.752±0.048 . 7 . . . 1 5 . 7 1 

12 28 0.198±0.092 . 3 . 25 . . . . . . 

13 28 0.492±0.088 1 7 . 19 1 . . . . . 

14 27 0.484±0.054 . 10 . 17 . . . . . . 

22 25 0 . 25 . . . . . . . . 

24 22 0 . 22 . . . . . . . . 

27 25 0 . 25 . . . . . . . . 

28 18 0.451±0.117 . 13 1 4 . . . . . . 

29 18 0 . 18 . . . . . . . . 

15 22 0.437±0.105 . 16 1 5 . . . . . . 

17 28 0.315±0.102 . 23 . 4 . . . 1 . . 

30 19 0.105±0.092 . 18 . 1 . . . . . . 

21 22 0.247±0.108 . 19 . 3 . . . . . . 

Suma 
Frekwencja w całej próbie [%] 

1 
0.3 

226 
68.5 

2 
0.6 

78 
23.6 

1 
0.3 

1 
0.3 

6 
1.8 

1 
0.3 

13 
3.9 

1 
0.3 

 

Przypuszczalnie wszystkie analizowane popu-
lacje M wyewoluowały z populacji NM z Tatr, 
natomiast z populacji tatrzańskich nie wywodzą 
się (lub nie bezpośrednio) populacje NM 
z Puszczy Niepołomickiej. Na tej podstawie 
zaproponowano i przetestowano 2 możliwe sce-
nariusze kolonizacji badanego obszaru: 

1 Populacjami ancestralnymi były tatrzańskie. 
Z nich wyewoluowały populacje metalonoś-
nych siedlisk w okolicy Olkusza (22, 24, 27, 
28, 29) oraz na Śląsku (15, 17, 30). Stosun-
kowo niedawno niemetalonośny obszar 
Puszczy Niepołomickiej został skolonizowa-
ny przez genotypy z geograficznie najbliżej 
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położonego olkuskiego rejonu M i powstały 
tzw. “nowe” populacje NM (= nNM). 

2 Scenariusz kolonizacji siedlisk M jak wyżej, 
ale inny scenariusz kolonizacji Puszczy Nie-
połomickiej, zakładający pochodzenie tych 
NM populacji z siedlisk nieuwzględnionych 
w ramach niniejszych badań. 

 

Rys. 5. Geograficzne rozmieszczenie cpDNA haplotypów 
zidentyfikowanych w populacjach A. halleri. Numery odpo-
wiadają numerom populacji: niepodkreślone – M populacjom, 
podkreślone linią ciągłą – NM, a linią przerywaną – NMp. 
Poszczególnym haplotypom przyporządkowano różne desenie 
a ich udział w wykresie kołowym odpowiada frekwencji haplo-
typów w populacji. 

3.3.2 Analizy klastrowe 

Dane dotyczące polimorfizmu markerów mikro-
satelitarnych poddano analizie klastrowej, za 
pomocą programów STRUCTURE i BAPS. 
Zidentyfikowano dwa główne klastry (C1, C2), 
łączące badane populacje A. halleri ze względu 
na ich podobieństwo genetyczne. Interesujący 
jest fakt, że NM populacje z Puszczy Niepoło-
mickiej (12, 13, 14) nie tworzyły odrębnej 
grupy, co stałoby się w przypadku, gdyby 
poprawny był proponowany wyżej scenariusz 2. 
Co więcej, populacje te były silnie związane 
z populacjami z okolic Olkusza (22, 24, 27, 28, 
29) i tworzyły z nimi wspólny klaster. Drugi 
klaster składał się z populacji z Tatr (32, 33) 
i Śląska (15, 17, 21, 30), co potwierdziło 

słuszność 1 scenariusza kolonizacji, przy jedno-
czesnym odrzuceniu scenariusza 2.  

Zgrupowanie populacji zidentyfikowane za 
pomocą programu STRUCTURE znalazło od-
zwierciedlenie na dendrogramie Neighbour–
Joining (rys. 6), a prawidłowość otrzymanej 
topologii drzewa jest wysoce prawdopodobna, 
o czym świadczą wartości bootstrap. 

 

Rys. 6. Dendrogram skonstruowany metodą Neighbour–Joi-
ning. Wartości bootstrap znajdują się w węzłach (naniesiono 
wyłącznie wartości >50%). Znajdujące się na końcach gałęzi 
niepodkreślone numery odpowiadają M populacjom, podkreś-
lone linią ciągłą – NM, a linią przerywaną – NMp. C1 (C1.1, 
C1.2), C2 to zidentyfikowane na podstawie dystansów gene-
tycznych klastrów populacji. 

3.3.3 Szacowanie parametrów 
charakteryzujących dywergencję  
(zgodnie z 1 scenariuszem)  

W celu oszacowania, jak i kiedy doszło do 
dywergencji badanych populacji A. halleri w ob-
szarze Polski południowej, wykorzystano meto-
dę opartą na modelu IM (isolation with 
migration) [5]. W pracy, w oparciu o wyniki 
analiz genetycznych, niezależnie analizowano 3 
zestawy danych: pierwszy – w celu oszacowania 
czasu dywergencji grup populacji z Tatr i re-
gionu Olkusza; drugi – populacji z Tatr i Śląska; 
trzeci – z regionu Olkusza i Puszczy Niepoło-
mickiej. Średni czas dywergencji między NM 
populacjami z Tatr i M populacjami ze Śląska 
oszacowano na 604 lata temu, między popu-
lacjami z Tatr i M populacjami z okolic Olkusza 
– 340 lat, między populacjami z okolic Olkusza 
i Puszczy Niepołomickiej – 240 lat temu. 
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4 AKUMULACJA CYNKU PRZEZ 
A. HALLERI W WARUNKACH 
KONTROLOWANYCH  

4.1 Materiały i metody 

4.1.1 Materiał roślinny – kolekcja szklar-
niowa 

W eksperymencie wykorzystano 12 wybranych 
populacji: 7 M (19, 30, 15, 17, 22, 24, 27), 4 
NM (12, 13, 14, 32) oraz populację 21, uznaną 
za odrębną kategorię i nazywaną NMp (nie–
metalolubna w regionie przemysłowym). W każ-
dym stanowisku, wzdłuż 60m transektu, pob-
rano nasiona od 25–30 genotypów A. halleri. 
Z wysianych nasion, w warunkach szklarnio-
wych, uzyskano kolekcję roślin (195 geno-
typów), które użyte były następnie w 2 ekspe-
rymentach fenotypowych: hydroponicznym 
i wazonowym.  

4.1.2 Hodowla w warunkach 
kontrolowanych 

Wykonano po 5 szczepek (klonów) z każdego 
genotypu z wyżej opisanej kolekcji szklarnio-
wej. Po 5 tygodniach hodowli szczepek wybrano 
po 3 najbardziej homogeniczne okazy z każdego 
genotypu i przesadzono je do 1-l doniczek 
zawierających glebę sztucznie skażoną Zn (stę-
żenie Zn wynosiło 500 mg

.
kg

–1
). Pięćset 

osiemdziesiąt pięć roślin (195 genotypów x 3 
powtórzenia klonalne) hodowano 5 tygodni 
w stałych warunkach. Po 5 tygodniach hodowli 
zebrano części nadziemne roślin. W odpowied-
nio przygotowanych próbach oznaczono stęże-
nie Zn za pomocą metody kolorymetrycznej 
zincon. 

4.2 Analizy statystyczne 

Powtarzalność pomiarów zweryfikowano, wy-
korzystując analizę regresji liniowej w prog-
ramie STATISTICA. Dla każdego wyznaczonego 
parametru (tj. akumulacji Zn, biomasy i minera-
lomasy Zn) fenotypowa zmienność między 
populacjami i typami populacji (M, NM i NMp) 
szacowana była poprzez hierarchiczną analizę 
wariancji (ANOVA) za pomocą programu SAS. 
Międzypopulacyjne różnice w zdolności do 
akumulacji Zn, produkcji biomasy i mineralo-
masie Zn określono z wykorzystaniem testu 
wielokrotnych porównań wartości średnich 
Tukeya–Kramera. Homogeniczność wariancji 

zbadano przy użyciu testu Bartletta. Wyniki 
eksperymentalne porównano z wynikami analiz 
terenowych, wykorzysując analizę regresji linio-
wej w programie STATISTICA. 

4.3 Najważniejsze wyniki 

4.3.1 Powtarzalność wykonanych 
oznaczeń: regresja liniowa 

Wykonywano dwa niezależne oznaczania stęże-
nia Zn dla każdej zhomogenizowanej próby. 
Wykorzystując analizę regresji liniowej, stwier-
dzono bardzo wysoką powtarzalność uzyska-
nych wyników (y=417,71+0,93x; R

2
=0,91; 

p<0,001). 

4.3.2 Zmienność fenotypowa i udział 
zmienności genetycznej  

Średnie stężenia Zn w nadziemnych częściach 
roślin z hodowanych populacji przedstawiono na 
rys. 7. 
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Rys. 7. Wykres skrzynkowy (Box Plot: mediana, wartość mini-
malna i maksymalna) obrazujący rozkład stężenia Zn w częś-
ciach nadziemnych (mg.kg–1), w obrębie populacji i ich typów 
edaficznych, dla roślin A. halleri z eksperymentu w warunkach 
kontrolowanych. M – populacje metalolubne, NM – populacje 
niemetalolubne, NMp – NM populacje z obszaru przemys-
łowego. 

4.3.3 Porównanie z danymi terenowymi 

W celu oszacowania dziedziczonej zdolności 
akumulacji porównano wyniki eksperymentu 
w warunkach kontrolowanych z danymi tereno-
wymi. Parametrem reprezentującym wyniki 
analiz terenowych był współczynnik bio-
akumulacji (BF – parametr ten jest często 
używany w celu ilościowego oszacowania zdol-
ności akumulacji) [3]. Wykonano analizę 
regresji liniowej, która wykazała słabą, ale 
statystycznie istotną korelację między stężeniem 
Zn w populacjach w warunkach kontrolowanych 
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i wartościami BF tych populacji w warunkach 
naturalnych (R

2
=0,42; p=0,02). 

5 TOLERANCJA NA CYNK W POLSKICH 
POPULACJACH ARABIDOPSIS HALLERI 
W WARUNKACH KONTROLOWANYCH 

5.1 Materiały i metody 

5.1.1 Materiał roślinny – kolekcja 
szklarniowa 

W eksperymencie wykorzystano 10 wybranych 
populacji A. halleri z kolekcji szklarniowej: 3 
NM (32, 13, 14), 6 M (24, 27, 15, 17, 19, 30) i 1 
NMp (21). Łącznie przetestowano 80 odrębnych 
genotypów, w 3 niezależnych seriach ekspery-
mentu. Wykonano po 12 szczepek (klonów) 
każdego genotypu. Szczepki umieszczano bez-
pośrednio w roztworze zawierającym 10 M Zn 
(ZnSO4, 7H2O) (hodowla hydroponiczna). Po 
okresie aklimatyzacji do eksperymentu wybrano 
6 najbardziej jednorodnych ukorzenionych 
szczepek z każdego genotypu. 

5.1.2 Kultura hydroponiczna 

Trzy klony każdego genotypu umieszczano 
w roztworze zawierającym 2000 M Zn, nato-
miast 3 kolejne klony – w tzw. kontroli (roztwo-
rze zawierającym 10 M Zn). Hodowla trwała 6 
tygodni w ściśle kontrolowanych warunkach. 

Mierzone parametry: Po 6 tygodniach hodo-
wli dla każdej testowanej rośliny wykonano 
następujące pomiary: szerokość liści (SL), 
długość korzenia (DK), wydajność fotosyntezy 
(F), zawartość chlorofilu (C), biomasa części 
nadziemnych i biomasa korzeni (BK). 

Indeks tolerancji: Pomiary wykonywano na 
klonach hodowanych zarówno w roztworach 
o dużym stężeniu Zn, jak i w kontroli. Na pod-
stawie obydwu wartości wyznaczano indeksy 
tolerancji (IT).  

5.2 Analizy statystyczne 

Ze względu na wykonywanie eksperymentu 
w kilku seriach analizy porównawcze wykony-
wano w oparciu o test dokładny. Różnice mię-
dzy populacjami oszacowano, wykorzystując 
nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, w pro-
gramie StatXact. Udział zmienności genetycznej 
w całkowitej zaobserwowanej zmienności osza-
cowano, wykorzystując analizę wariancji 

(ANOVA) w programie SAS. Statystyczną istot-
ność różnic między typami edaficznymi weryfi-
kowano testem Wilcoxona–Manna–Whitneya 
dla niezależnych prób, w programie StatXact. 
Indeksy tolerancji (wyznaczone na podstawie 
wszystkich mierzonych cech) poddano analizie 
PCA w STATISTICA. 

5.3 Najważniejsze wyniki  

5.3.1 Wybór najbardziej czułego para-
metru, wykazującego różnice między typami 
M i NM populacji 

W przypadku wszystkich analizowanych cech 
stwierdzono wyraźny trend do wyższych war-
tości indeksów tolerancji wśród populacji M. 
Udział zmienności genetycznej (VG) w całko-
witej zmienności wynosił dla większości bada-
nych cech ponad 70% (z wyjątkiem IT dla bio-
masy części nadziemnych, gdzie VG = 22%, 
przez co ten IT został wykluczony z dalszych 
analiz). Poprzez analizę PCA (rys. 8a) wyło-
niono parametr, który najlepiej oddawał różnice 
w poziomie tolerancji między NM i M. Była 
nim biomasa korzeni.  

(a) 
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Rys. 8. (a) Korelacja 5 indeksów tolerancji (dla których udział 
zmienności genetycznej w całkowitej zmienności był większy 
niż 70 %) wyznaczonych w populacjach A. halleri i rzutowania 
IT szerokości liści (SL), IT długości korzenia (DK), IT wydaj-
ności fotosyntezy (F), IT zawartości chlorofilu (C), IT biomasy 
korzeni (BK) w dwuwymiarowej przestrzeni wyznaczonej 
przez 2 pierwsze składowe główne (PC1, PC2). (b) Rzutowa-
nia pojedynczych pomiarów w oparciu o ich indywidualne 
wartości PC1 i PC2. Czerwone koła przedstawiają populacje 
M, niebieskie trójkąty – NM (puste trójkąty – „nowe” NM), 
czarne kwadraty – NMp. 

(b) 
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Graficzna prezentacja wyników PCA 
(rys. 8b) wskazuje na większą zmienność pod 
względem omawianej cechy wśród populacji 
M niż NM. Zarówno „nowe” NM, jak i NMp 
wykazywały podobieństwo do typowych NM.  

5.3.2 Międzypopulacyjna zmienność w to-
lerancji na Zn w badanych populacjach 

Badane populacje A. halleri charakteryzowały 
się dużą zmiennością międzyosobniczą pod 
względem wyznaczonych IT (rys. 9a). W więk-
szości porównań międzypopulacyjnych nie zna-
leziono jednak istotnych różnic (z wyjątkiem 
populacji 17 z Wełnowca i populacji 32 z Tatr; 
p<0,05; test Kruskala–Wallisa; rys. 9a). Wyka-
zano natomiast istotne statystycznie różnice 
w wartości IT między danymi skumulowanymi 
w typy M i NM (p<0,05; test Kruskala–Wallisa; 
rys. 9b) i tendencję do większej tolerancji wśród 
populacji M niż wśród NM i NMp. 

(a)  (b) 
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Rys. 9. Wykres skrzynkowy (Box Plot: mediana, wartość mini-
malna i maksymalna) obrazujący rozkład indeksu tolerancji, na 
podstawie biomasy korzeni, w obrębie populacji (a) i ich 
typów edaficznych (b); M – populacje metalolubne, NM – 
populacje niemetalolubne, NMp – NM populacje z obszaru 
przemysłowego. 

6 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

Analizy chemiczne prób glebowych i roślin-
nych dostarczyły precyzyjnej wiedzy na temat 
ekologicznej zmienności siedlisk występowania 
A. halleri.  

Stanowiska metalonośne (M) i niemetalo-
nośne (NM) różnią się znacząco pod względem 
stężenia Zn, Cd i Pb, a także innych parametrów 
(tj. CO, N, P, K, Mg, Fe).  

Tak odmienne warunki siedlisk M i NM suge-
rują różne presje selekcyjne i mogą być odpo-
wiedzialne za różne lokalne adaptacje w M 
i NM populacjach A. halleri.  

Poznano behawior M i NM populacji A. 
halleri w badanym obszarze Polski południowej 
– wyniki sugerują, iż genotypy z M populacji 
mogą kolonizować bardzo heterogeniczne 
siedliska metalonośne. 

W warunkach naturalnych populacje NM 
przejawiały tendencję do wydajniejszej aku-
mulacji metali (Zn i Cd) w nadziemnych 
częściach, natomiast w populacjach M zaobser-
wowano ograniczone pobieranie tych metali do 
pewnego poziomu.  

Analizy genetyczne, z wykorzystaniem ne-
utralnych markerów molekularnych (jądrowych 
i chloroplastowych), umożliwiły rozpoznanie 
struktury genetycznej oraz rekonstrukcję filoge-
ografii populacji A. halleri w badanym obszarze. 

Brak geograficznie odwzorowanej struktury 
genetycznej i stosunkowo mała liczba haploty-
pów stwierdzona poza siedliskami tatrzańskimi 
wskazują na to, że badane stanowiska mogły 
zostać skolonizowane z refugium z Karpat.  

Odtworzone zostały szlaki migracyjne, które 
prawdopodobnie umożliwiły skolonizowanie 
przez A. halleri terenów M i NM w Polsce 
południowej. Wyniki sugerują, że badane dwie 
grupy populacji M z regionu Śląska i Olkusza 
wyewoluowały niezależnie, ale od wspólnego 
przodka (tj. z populacji z Tatr). Podczas ich 
ewolucji, w wyniku efektu „wąskiego gardła” 
(ang. bottleneck) mogło dojść do zmniejszenia 
różnorodności genetycznej [1, 6].  

Ścisły związek populacji M z okolic Olkusza 
i populacji NM z Puszczy Niepołomickiej 
wyraźnie sugeruje wyewoluowanie tych drugich 
z sąsiednich populacji M. Są to pierwsze tego 
typu wyniki przemawiające za ewolucją 
populacji NM z M u A. halleri. 

W omawianym obszarze Polski południowej 
zidentyfikowano 2 typy populacji NM: (1) an-
cestralne, w naturalnych siedliskach występowa-
nia A. halleri w Tatrach, (2) „nowe” NM (nNM) 
wykształcone stosunkowo niedawno, w wyniku 
dwóch kolejnych etapów kolonizacji: najpierw 
w siedliskach metalonośnych, a następnie w po-
łożonych poza obszarem górskim siedliskach 
niemetalonośnych. 

Prawdopodobne czasy dywergencji populacji 
A. halleri podczas kolonizacji stanowisk 
M w Polsce południowej oszacowano na XIV w. 
w przypadku śląskich populacji i XVII w. 
w przypadku olkuskich. Stosunkowo niedawno, 
przypuszczalnie w XVIII w., miała miejsce 
kolonizacja NM siedlisk w Puszczy Niepoło-
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mickiej przez genotypy z M populacji z okolic 
Olkusza.  

W eksperymentach fenotypowych w wa-
runkach kontrolowanych (testy tolerancji 
i akumulacji) dokładnie scharakteryzowano 
potencjał do tolerancji i hiperakumulacji Zn 
w poszczególnych populacjach A. halleri. 

Wyniki uzyskane w warunkach kontrolowa-
nych wskazują na dziedziczne podłoże 
zmienności w poziomie tolerancji i akumulacji 
Zn przez poszczególne populacje i osobniki A. 
halleri. 

W prezentowanej pracy po raz pierwszy dla 
tych samych osobników (genotypów) wyznaczo-
no zarówno zdolności tolerancji, jak i akumu-
lacji Zn. Bezpośrednie porównanie wyników 
tych dwóch eksperymentów wykazało bardzo 
słaby związek między tolerancją i akumulacją 
u badanych roślin. 

W krótkim czasie ekspozycji na Zn populacje 
NM akumulują Zn szybciej niż populacje M. 
Również rośliny NMp akumulowały stosunko-
wo duże ilości Zn, porównywalne z roślinami 
NM. Powyższe obserwacje potwierdzają konsty-
tutywny charakter omawianej cechy u A. halleri. 

Rośliny z NM populacji z Tatr i NMp popu-
lacji z Bibieli najwydajniej akumulowały Zn. 
Wyselekcjonowane genotypy z tych populacji 
mogą okazać się istotne w dalszych badaniach 
nad ich przydatnością w fitoekstrakcji. 
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