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1 WPROWADZENIE 

Sosna zwyczajna jest w Europie bardzo ważnym 
gatunkiem lasotwórczym, stąd poznanie jej 
zmienności było tematem wielu opracowań (np. 
[2] i cytowana literatura [9, 10, 13, 15]). O ile 
zmienność P. sylvestris w południowo-zachod-
niej Europie była analizowana kilkukrotnie, 
o tyle izolowanym obszarom występowania ga-
tunku na Półwyspie Bałkańskim oraz w górach 
azjatyckiej części Turcji poświęcono mniej uwa-
gi. Podobnie, w niewielu tylko pracach porów-
nywano pod względem morfologicznym, anato-
micznym oraz genetycznym populacje P. syl-
vestris z Półwyspu Iberyjskiego do populacji 
z Bałkanów oraz gór Anatolii [5, 8, 9]. 

Szczegółowe badania cech morfologicznych 
szyszek P. sylvestris prowadzone były przez 
J. Staszkiewicza [15], jednak nie miał on 
dostępu do materiału z Półwyspu Iberyjskiego 
ani z azjatyckiej części Turcji. Pomimo to autor 
ten wykazał dość znaczącą odrębność populacji 
kaukaskich.  

Na podstawie współczesnego zasięgu gatunku 
oraz danych paleobotanicznych należy przy-
puszczać, że sosna zwyczajna, podobnie jak 
wiele innych gatunków roślin i zwierząt, wyk-
ształciła w tych regionach populacje różniące się 
pod względem morfologicznym, anatomicznym 
i genetycznym [3, 13]. Badania na podstawie 
pojedynczych populacji z Turcji i Hiszpanii prze-
prowadzone na jądrowym i mitochondrialnym 
DNA wykazały istnienie dość znacznych różnic 
między tymi regionami geograficznymi [11]. 

Dotychczasowe opracowania dotyczące zróż-
nicowania geograficznego sosny zwyczajnej 
w rejonach refugialnych dotyczyły przede 

wszystkim badań izoenzymowych. Wykazywa-
no w nich odrębność iberyjskich i tureckich 
sosen w porównaniu do populacji rosnących 
w centrum i na północy Europy [5, 10]. Wy-
kazano także, że sosna zwyczajna z Sierra de 
Guadarrama w centralnej Hiszpanii różni się od 
sosny zwyczajnej z północnych Włoszech i od 
sosny pochodzącej z Polski [7]. Zróżnicowanie 
populacji iberyjskich, pochodzących z Masywu 
Centralnego i Turcji z wykorzystaniem terpe-
nów przedstawiono w pracach [12] oraz [16]. 

Zmienność genetyczną sosny zwyczajnej 
w Hiszpanii na poziomie markerów mitochon-
drialnych i chloroplastowych przedstawiono 
w pracach [3, 8, 9, 11] oraz [13]. Populacje 
hiszpańskie okazały się wyjątkowo specyficzne, 
przy czym niektóre nawiązują do populacji po-
chodzących z północy oraz ze środkowej Euro-
py, a inne zachowują całkowitą odrębność.  

Na podstawie współczesnego zasięgu Pinus 
sylvestris, historii zlodowaceń i zróżnicowania 
genetycznego [11] podzielono populacje na 
cztery grupy, zaliczając hiszpańskie i tureckie 
do grup najbardziej izolowanych. Różnią się one 
specyficznym haplotypem mtDNA, co może 
wskazywać na ich odrębną historię [11, 13]. Do 
trzeciej grupy włączono populacje z terenów 
najbardziej wysuniętych na północ, które były 
pokryte lodowcem w czasie ostatniego zlo-
dowacenia. W czwartej grupie znalazły się po-
pulacje ze środkowej Europy, z terenów, które 
znajdowały się już poza zasięgiem lądolodu [3]. 
Populacje z trzeciej i czwartej grupy [11] sko-
lonizowały obecnie zajmowane tereny około 
10000 lat temu. Podobne prace na wybranych po-
pulacjach z północno-zachodniej Hiszpanii pro-
wadzono [3, 14] z wykorzystaniem markerów 
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chloroplastowych. Wykazano niewielkie różnice 
pomiędzy populacjami, odpowiadające historii 
migracji P. sylvestris w plejstocenie, określonej 
w badaniach palinologicznych.  

W Turcji, na podstawie badań zmienności 
izoenzymowej, wykazano niewielkie różnice po-
między kilkoma porównywanymi populacjami 
[1]. Tylko jedna populacja wykazywała większą 
odrębność od pozostałych, na poziomie podob-
nym jak na Półwyspie Iberyjskim. Pod wzglę-
dem zawartości terpenów w igłach populacje 
tureckie także nie wykazywały dużego zróż-
nicowania, natomiast znacznie odróżniały się od 
porównanej do nich populacji fińskiej [12]. 
Analiza zróżnicowania markerów cpDNA i ter-
penów w kilkunastu populacjach bułgarskich 
wykazała istnienie dwóch odrębnych grup – po-
łudniowych i północnych [8]. Może to świad-
czyć o izolacji populacji sosny zwyczajnej z po-
łudnia Półwyspu Bałkańskiego od populacji 
występujących dalej na północy w okresie 
zlodowaceń plejstoceńskich, podobnie jak to 
miało miejsce w masywach górskich Hiszpanii 
[10, 3] oraz we Włoszech [6]. W obu przypad-
kach obszary izolacji to doliny wielkich rzek – 
Ebro na Półwyspie Iberyjskim i Pad na Półwys-
pie Apenińskim.  

Znane jest geograficzne rozmieszczenie mito-
typów nad1 w Europie [9, 13] i obecność mito-
typu b jedynie na Półwyspie Iberyjskim i na Bał-
kanach. Sprawia to, że prawdopodobne są dwie 
hipotezy: 
 obydwa mitotypy występowały w trzeciorzę-

dzie obok siebie na obszarze całego zasięgu 
gatunku, 

 populacje północne charakteryzowały się 
mitotypem a i południowe mitotypem b, przy 
czym obie linie mateczne mogły powstać 
w wyniku niekompletnego sortowania linii, co 
nie jest zjawiskiem rzadkim w rodzaju Pinus.  

2 CEL 

Celem rozprawy jest określenie różnic pomiędzy 
populacjami Pinus sylvestris na terenach wokoło 
Morza Śródziemnego uznanych za ostoje flor 
trzeciorzędowych w oparciu o dane biomet-
ryczne igieł i szyszek oraz rozmieszczenie hap-
lotypów mitochondrialnego rejonu nad1 (intron 
H/I). Uzyskane wyniki pozwolą ustalić: 
 zmienność anatomiczną i morfologiczną igieł, 
 zmienność morfologiczną szyszek, 

 zmienność genetyczną populacji, 
 jaki jest poziom zmienności morfologicznej 

gatunku w odniesieniu do zmienności gene-
tycznej, 

 czy wyniki analiz biometrycznych będą 
zbieżne z wynikami analiz genetycznych. 

3 MATERIAŁY I METODY 

Wszystkie badane populacje leżą na terenach 
uznawanych za ostoje flor trzeciorzędowych 
obejmujących Półwysep Iberyjski, Masyw Cen-
tralny, Bałkany, Anatolię i Półwysep Krymski 
(rys. 8). Zachodnią część zasięgu reprezentują 
populacje z Portugalii, Hiszpanii, Andory i Fran-
cji, ze środkowej pochodzą populacje z Grecji, 
Bułgarii i Serbii, a wschodnią, najmniej do tej 
pory zbadaną, tereny północnej i północno-
wschodniej Turcji oraz południowej Ukrainy. 

Do badań włączono populacje, w których 
znajdowały się osobniki w wieku około 100 lat 
lub więcej. Większość badanych populacji po-
chodzi z terenów górskich, gdzie gospodarka 
leśna nie była i często nadal nie jest prowa-
dzona, co wskazuje na naturalne pochodzenie 
populacji. 

Badania zmienności przeprowadzono w czte-
rech etapach: 
 badania cech morfologicznych i anatomicz-

nych igieł (951 osobników reprezentujących 
32 populacje), 

 badania cech morfologicznych szyszek (1024 
szyszek, 21 populacji), 

 analiza DNA sosny zwyczajnej z użyciem 
markera nad1 H/I DNA mitochondrialnego 
(mtDNA) (956 osobników reprezentujących 
32 populacje), 

 analizy statystyczne. 

Sposób gromadzenia materiału oraz metody-
kę pomiarów igieł przyjęłam za Boratyńską 
i Bobowicz (2001). Do metodyki wprowadziłam 
również nowe cechy i opracowałam metodykę 
ich pomiaru. Do badań wykorzystałam po około 
30 osobników reprezentujących opisane wcześ-
niej populacje Pinus sylvestris. Z każdego osob-
nika pobrałam próbę 10-15 krótkopędów ze 
słonecznej, południowej części korony z wyso-
kości 2-5 m od podstawy drzewa. Do badań 
wybrałam igły dwuletnie, w pełni rozwinięte, 
bez przebarwień i oznak uszkodzeń przez owady 
lub grzyby. Bezpośrednio po zbiorze igły 
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mierzyłam i konserwowałam w 70% alkoholu 
etylowym. Do badań wybrałam po 5 igieł 
z osobnika (każda igła z innego krótkopędu). 
Badaniom poddałam 22 cechy (tabela 1). 

Cechy szyszek od zawsze były używane do 
odróżniania gatunków z rodzaju Pinus, a ich 
wartość w pracach taksonomicznych jest trudna 
do przecenienia. Biometryczne analizy szyszek 
Pinus sylvestris oparłam na pomiarach 21 prób 
populacyjnych. Szyszki zbierane były z drzew 
stojących. Z każdego zebrano losowo 2-3 szysz-
ki z wysokości 2-5 metrów, po słonecznej, po-
łudniowej części korony. W przypadku trud-
ności w zbiorze z drzewa próby zbierano z zie-
mi. W efekcie każda populacja została scharak-
teryzowana na podstawie pomiaru 50 szyszek 
zgodnie z metodyką przyjętą przez Staszkie-
wicza (1961). Badaniom poddałam 10 cech 
mierzonych i 8 przeliczeniowych. Sposób wyko-
nywania pomiarów przedstawia rys. 1. 

Do badań wykorzystałam zasuszone roczne 
igły. W badaniach skorzystałam z procedury 
izolacji całkowitego DNA opartej na metodzie 
ATMAB. Wyizolowany DNA zawieszałam 
w 50 µl wody. Stężenie oraz czystość wyizolo-
wanego materiału mierzyłam na fotometrze. 
Następnie przygotowałam rozcieńczenia ok. 20 
ng DNA/µl. Polimorfizm typu indel (inser-
cja/delecja) w mitochondrialnym rejonie nad1 
(intron H/I) został opisany przez Soranzo i in. 
(2000). Autorzy pracy uzyskali dwa mitotypy 
różniące się insercją 31 pz. Para primerów zos-
tała zaprojektowana tak, by zawarła opisaną 
mutację. 

Analiza zmienności w tym rejonie opiera się 
wyłącznie na reakcji PCR i rozdziale amplifiko-
wanych fragmentów na żelu agarozowym. 
Amplifikacja prowadzona była na termocyklerze 
C1000 (Bio-Rad). Po amplifikacji produkty PCR 
rozdzielałam na 2% żelu agarozowym. Jako 
markera wielkości użyłam markera wielkości 
pUC19 DNA/MsoI (Fermentas).  

Elektroforeza prowadzona była przy napięciu 
100V w temperaturze 4°C przez 1,5-2,5 h. 
Wyniki wizualizowałam pod lampą UV i archi-
wizowałam. Fragmenty o długości 217 pz 
określiłam za Soranzo i in. (2000) jako mitotyp 
„a”, natomiast fragmenty o długości 248 pz jako 
mitotyp „b”. 

 

 

Rys. 1. Sposób pomiaru cech morfologicznych szyszek Pinus 
sylvestris (rys. K. Broniewska); 1 - długość szyszki, 2 - maksy-
malna średnica szyszki, 4 - długość tarczki, 5 - szerokość tarczki, 
6 - grubość tarczki, 7 - odległość umbo od szczytu tarczki, 8 - 
średnica szyszki mierzona w połowie odległości między wierz-
chołkiem a maksymalną średnicą szyszki, 9 - część obwodu 
szyszki od wierzchołka do nasady - w przypadku szyszek niesy-
metrycznych - część dłuższa, 10 - część obwodu szyszki od 
wierzchołka do nasady - w przypadku szyszek niesymetrycznych 
- część krótsza. 

Analizy ststystyczne danych biometrycznych 
zostały przeprowadzone w odniesieniu do każ-
dego osobnika, populacji, refugium oraz łącznie 
dla całego taksonu. Do analiz posłużyłam się 
programem STATISTICA oraz JMP. Przeprowa-
dziłam następujące analizy: 
 statystyki opisowe, 
 analiza normalności rozkładu zmiennych, 
 test rozsądnie istotnej różnicy (RIR) Tukeya, 
 współczynnik korelacji Pearsona, 
 analiza dyskryminacyjna, 
 analiza skupień, 
 kwadratowe odległości Mahalanobisa. 

Analizy statystyczne danych genetycznych 
zostały przeprowadzone w odniesieniu do po-
pulacji, refugium oraz łącznie dla całego 
taksonu. Do analiz posłużyłam się programem 
GenAlEx 6.2. 
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Tabela 1. Analizowane cechy igieł. 

 
Cecha 

Dokład
ność 

1 Długość igły 0,5 mm 

2 
Liczba rzędów aparatów szparkowych po stronie 
wypukłej igły 

1 

3 
Liczba rzędów aparatów szparkowych po stronie 
płaskiej igły 

1 

4 
Średnia liczba aparatów szparkowych po stronie 
wypukłej igły 

1 

5 
Średnia liczba aparatów szparkowych po stronie 
płaskiej igły 

1 

6 
Liczba kanałów żywicznych po stronie wypukłej 
igły 

1 

7 
Liczba kanałów żywicznych po stronie płaskiej 
igły 

1 

8 Suma kanałów żywicznych 
 

9 Szerokość igły na przekroju poprzecznym 1 µm 

10 Wysokość igły na przekroju poprzecznym 1 µm 

11 Odległość między wiązkami przewodzącymi 1 µm 

12 Średnia szerokość komórki epidermy 1 µm 

13 Średnia wysokość komórki epidermy 1 µm 

14 Średnia wysokość komórki hypodermy 1 µm 

15 Wskaźnik Marceta (11*9/10) 
 

16 
Liczba rzędów aparatów szparkowych po stronie 
wypukłej igły/Liczba rzędów aparatów 
szparkowych po stronie płaskiej igły (2/3) 

 

17 
Średnia liczba szparek po wypukłej/średnia liczba 
szparek po płaskiej (4/5)  

18 Wysokość igły/Szerokość igły (10/9) 
 

19 
Średnia szerokość komórki epidermy/Średnia 
wysokość komórki epidermy (12/13)  

20 
Liczba warstw komórek sklerenchymatycznych 
nad floemem  

21 Typ komórek wokół kanałów żywicznych: 
 

a 
Komórki grubościenne z małym światłem 
komórkowym  

b Typ komórek pośrednich 
 

c 
Komórki cienkościenne z dużym światłem 
komórkowym  

22 Typ komórek między wiązkami przewodzącymi: 
 

a 
Komórki grubościenne z małym światłem 
komórkowym  

b 
Komórki grubościenne o pośredniej wielkości 
światła komórkowego  

c 
Komórki cienkościenne z dużym światłem 
komórkowym, na przekroju owalne lub okrągłe  

d 
Komórki cienkościenne z dużym światłem 
komórkowym o nieregularnych kształtach  

4 WYNIKI 

W celu określenia różnic pomiędzy badanymi 
populacjami przeprowadziłam test istotnej 
rozsądnie różnicy (RIR) Tukeya. Test dowodzi, 
że istnieją statystycznie istotne różnice w śred-
nich wartościach cech pomiędzy większością 
populacji. 

Analizę dyskryminacyjną na podstawie cech 
igieł przeprowadziłam na średnich z osobników 
dla 32 prób sosny zwyczajnej z wykorzystaniem 
pięciu cech syntetycznych (cechy 15-19) oraz 
siedmiu cech prostych (cechy: 1, 6, 7, 14 i 20-
22), których nie uwzględniłam w cechach przeli-
czeniowych. Wszystkie analizowane cechy mia-
ły istotny statystycznie wpływ (p≤0,01) na dys-
kryminację grup. Najsilniej dyskryminującymi 
cechami okazały się: długość igły (cecha 1) 
z wartością cząstkowej lambda Wilksa 0,52 oraz 
liczba kanałów żywicznych po stronie wypukłej 
igły (cecha 6), wskaźnik Marceta (cecha 15) 
i kształt komórki epidermy (cecha 19) z wartoś-
ciami cząstkowej lambda Wilksa odpowiednio: 
0,72; 0,76 i 0,76 (tabela 3). 

Na płaszczyźnie pomiędzy dwoma pierw-
szymi zmiennymi dyskryminacyjnymi zawarte 
jest 52,59% całkowitej informacji o zmienności. 
Centroidy prób rozdzieliły się względem pierw-
szej zmiennej (U1), odpowiedzialnej za prawie 
34% zmienności, na dwie niezbyt wyraźne gru-
py. Za ten podział odpowiadają przede wszyst-
kim: liczba warstw komórek sklerenchymatycz-
nych nad floemem (cecha 20) oraz typ komórek 
wokół kanałów żywicznych (cecha 21a-c) (tabe-
la 2). Na wykresie rozrzutu populacje z Anatolii, 
Półwyspu Bałkańskiego i Krymskiego oddziela-
ją się wyraźnie od populacji z Półwyspu Iberyj-
skiego. Pomiędzy nimi znalazły się populacje 
z Masywu Centralnego (FR_1 i FR_2). Druga 
zmienna (U2), odpowiedzialna za 18,71% 
zmienności, nie rozdziela populacji na grupy, 
a kształtuje ją przede wszystkim długość igły 
(cecha 1) (tabela 2, rys. 2). 

 

Rys. 2. Analiza dyskryminacyjna wykonana na średnich war-
tościach cech igieł 32 prób Pinus sylvestris. 
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Tabela 2. Współczynniki standaryzowane zmiennych kano-
nicznych – analiza funkcji dyskryminacji dla cech igieł 32 po-
pulacji Pinus sylvestris. 

Nr U1 (33,88%) U2 (18,71%) 

1 0,00 9,19 

6 1,46 0,06 

7 0,00 0,00 

14 1,38 0,07 

15 4,47 0,41 

16 0,37 0,05 

17 0,56 0,05 

18 1,21 0,36 

19 0,57 0,92 

20 11,99 0,64 

21A 13,73 0,05 

21B 13,12 0,06 

21C 7,01 1,07 

22a 6,68 0,02 

22b 0,85 1,12 

22c 4,86 1,59 

22d 6,68 1,16 

Analiza skupień wykonana na tym samym 
zestawie cech (cechy: 1, 6, 7, 14 i 20-22) (patrz: 
tabela 2) potwierdza wynik analizy dyskrymi-
nacji, przy czym znacznie wyraźniej zaznacza 
podział na dwie grupy. Można je określić jako 
grupę populacji zachodnich (Półwysep Iberyjski 
i Masyw Centralny) oraz wschodnich (Półwysep 
Bałkański, Półwysep Krymski i Anatolia). Den-
drogram ukazuje również duże zróżnicowanie 
wewnętrzne grupy zachodniej, w której możemy 
dodatkowo wyróżnić dwie podgrupy. W pierw-
szej z nich znajdują się próby z zachodniej częś-
ci Hiszpanii (ES_4, ES_5, ES_7, ES_8, ES_9), 
w drugiej – pozostałe populacje z Półwyspu Ibe-
ryjskiego i próby z Francji. W grupie wschod-
niej wyraźnie wydzielają się populacje z Pół-
wyspu Bałkańskiego od populacji z Turcji 
i Krymu (rys. 3).  

Podział ten widoczny jest również na dendry-
cie skonstruowanym na podstawie najkrótszych 
odległości Mahalanobisa (rys. 4).  

Analizę dyskryminacyjną na podstawie cech 
szyszek przeprowadziłam dla 21 prób sosny 
zwyczajnej z wykorzystaniem 8 cech syntetycz-
nych (cechy 11-18) (tabela 4). Wszystkie anali-
zowane cechy miały wysoce istotny statystycz-
nie (p≤0,01) wpływ na wydzielenie grup. Najsil-
niej dyskryminującymi cechami okazały się: sto-
sunek maksymalnej średnicy szyszki do śred-
nicy szyszki mierzonej w połowie odległości 

między wierzchołkiem a maksymalną średnicą 
szyszki (cecha 18) z wartością cząstkowej lamb-
da Wilksa 0,76 oraz iloraz długość do szero-
kości tarczki (cecha 13) z wartością cząstkowej 
lambda Wilksa 0,8 (tabela 5). 

Tabela 3. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacji cech 
igieł 32 populacji Pinus sylvestris. 

Nr 
Lambda 
Wilksa 

Cząstkowa 
L. Wilksa 

Wartość 
F 

Poziom 
p 

Toleran-
cja 

1-Toler. 
(R

2
) 

1 0,007 0,521 26,759 0,000 0,894 0,106 

6 0,005 0,718 11,451 0,000 0,513 0,487 
7 0,004 0,827 6,101 0,000 0,511 0,489 
14 0,004 0,843 5,403 0,000 0,972 0,028 
15 0,004 0,758 9,276 0,000 0,581 0,419 
16 0,004 0,883 3,857 0,000 0,934 0,066 
17 0,004 0,880 3,983 0,000 0,974 0,026 
18 0,004 0,858 4,805 0,000 0,681 0,319 

19 0,005 0,755 9,466 0,000 0,966 0,034 

20 0,004 0,779 8,268 0,000 0,824 0,176 

21
A 

0,004 0,930 2,185 0,000 0,016 0,984 

21B 0,004 0,938 1,923 0,002 0,031 0,969 

21C 0,004 0,879 4,005 0,000 0,080 0,920 

22a 0,004 0,841 5,513 0,000 0,089 0,911 

22b 0,004 0,823 6,258 0,000 0,189 0,811 

22c 0,004 0,880 3,949 0,000 0,190 0,810 
22d 0,004 0,768 8,797 0,000 0,241 0,759 

 

Rys. 3. Dendrogram wykonany metodą Warda, na podstawie 
najkrótszych odległości euklidesowych, na średnich wartoś-
ciach cech igieł 32 prób Pinus sylvestris. 

Na płaszczyźnie pomiędzy dwoma pierw-
szymi zmiennymi dyskryminacyjnymi zawarte 
jest 61,31% całkowitej informacji o zmienności 
w oparciu o dane biometryczne szyszek. Centro-
idy prób nie rozdzieliły się względem pierwszej 
zmiennej (U1), odpowiedzialnej za prawie 37% 
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zmienności, na wyraźne grupy. Obserwujemy 
jedynie rozproszenie prób, za które odpowiadają 
przede wszystkim cechy tarczek: iloraz długości 
do szerokości tarczki (cecha 13) oraz iloraz 
odległości umbo od szczytu tarczki do grubości 
tarczki (cecha 17) (tabela 4). Druga zmienna 
(U2), odpowiedzialna za 24,68% zmienności, 
widocznie oddziela trzy populacje: hiszpańską 
populację z Sierra de Baza (ES_12), populację 
z Sierra de Gudar (ES_2) oraz populację z Ma-
sywu Centralnego (FR_2). Związane jest to 
przede wszystkim z liczbą łusek przypadających 
na długość (cecha 12) i szerokość szyszki (cecha 
16) (tabela 4, rys. 5). 

 

Rys. 4. Minimalne drzewo rozpinające populacji P. sylvestris 
skonstruowane na podstawie najkrótszych odległości Mahala-
nobisa w oparciu o biometrię igieł. 

Analiza skupień wykonana na tym samym 
zestawie cech (cechy 11-18) (tabela 4) uzupełnia 
wynik analizy dyskryminacyjnej. Grupy wyod-
rębnione na dendrogramie częściowo odpowia-
dają układowi centroidów na wykresie dyskry-
minacji, nie mają jednak przełożenia na geogra-
ficzne położenie badanych populacji (rys. 5 i 6). 

Tabela 4. Współczynniki standaryzowane zmiennych kano-
nicznych – analiza funkcji dyskryminacyjnych dla cech igieł 21 
populacji Pinus sylvestris. 

Nr U1 (36,63%) U2 (24,58%) 

11 2,88 0,94 

12 0,12 7,58 

13 13,88 3,98 

14 5,21 0,07 

15 1,66 0,00 

16 3,82 18,70 

17 11,50 0,94 
18 7,53 0,00 

Tabela 5. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacji cech 
szyszek 21 populacji Pinus sylvestris. 

Nr 
Lambda 
Wilksa 

Cząstkowa 
L. Wilksa 

Wartość 
F 

Poziom 
p 

Toleran-
cja 

1-Toler. 
(R

2
) 

1 0,20 0,96 2,30 0,00 0,03 0,97 

2 0,21 0,95 2,56 0,00 0,01 0,99 

3 0,24 0,80 12,36 0,00 0,89 0,11 

4 0,23 0,84 9,42 0,00 0,40 0,60 

5 0,21 0,92 4,29 0,00 0,96 0,04 

6 0,21 0,94 2,94 0,00 0,02 0,98 

7 0,23 0,83 9,89 0,00 0,41 0,59 

8 0,26 0,76 15,55 0,00 0,97 0,03 

 

Rys. 5. Analiza dyskryminacyjna wykonana na średnich war-
tościach cech szyszek 21 prób Pinus sylvestris.  

Podział na populacje wschodnie (Anatolia 
i Półwysep Krymski) oraz zachodnie (Półwysep 
Iberyjski, Masyw Centralny i Półwysep Bałkań-
ski) jest widoczny na wykresie drzewa rozpina-
jącego skonstruowanego na podstawie najkrót-
szych odległości Mahalanobisa (rys. 7). Wyjątek 
stanowi populacja z Sierra de Neila (ES_4), 
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która dołączyła do grupy populacji tureckich. 
Ponadto wykryto dużą odległość dzielącą próby 
z Półwyspu Bałkańskiego: serbskie (RS_2 
i RS_1) od bułgarskiej (BG) i greckiej (GR_2). 
Na wykresie widoczny jest również duży dys-
tans pomiędzy próbą z Sierra de Baza (ES_12) 
a pozostałymi populacjami z grupy „zachodniej” 
(rys. 7). 

 

Rys. 6. Dendrogram wykonany metodą Warda, na podstawie 
najkrótszych odległości euklidesowych, na średnich wartoś-
ciach cech szyszek 21 prób Pinus sylvestris. 

 

Rys. 7. Minimalne drzewo rozpinające populacji P. sylvestris 
skonstruowane na podstawie najkrótszych odległości Mahala-
nobisa wyliczonych na podstawie cech szyszek. 

Rozdziały elektroforetyczne 956 osobników 
pochodzących z 32 populacji wskazują na obec-
ność mitotypów a i b na terenach refugialnych 

południowej Europy i południowo-zachodniej 
części Azji. Populacje hiszpańskie reprezentują 
mitotyp b. Wyjątkiem są populacje z Sierra de 
Baza (ES_12), gdzie dominuje mitotyp a oraz 
populacje ES_9 i ES_8, w których mitotyp ten 
występuje u około 50% osobników. Populacje 
z Portugalii (PT), Francji (FR_1) oraz populacje 
z Półwyspu Bałkańskiego, Krymskiego i Ana-
tolii charakteryzują się mitotypem a. Jedynie po-
pulacja położona w Masywie Centralnym 
(FR_1) cechuje się niewielkim (ok. 3%) udzia-
łem mitotypu b, a populacja z okolic Limni Golu 
w Turcji (TR_7) ok. 25% udziałem tego mito-
typu (rys. 8). 

 

Rys. 8. Rozmieszczenie mitotypów populacji Pinus sylvestris. 
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Wyznaczone Φ – statystyki wskazują na wy-
soki stopień zróżnicowania międzypopulacyjne-
go w locus nad1 (91% przy p≤0,01), natomiast 
zróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne jest niskie 
i stanowi 9% (p≤0,01) całkowitej zmienności 
genetycznej. Analiza wariancji molekularnej 
(AMOVA) pozwoliła ustalić, że 69% (p≤0,01) 
całkowitej genetycznej zmienności może być 
wyjaśnione różnicami pomiędzy regionami uz-
nanymi za refugia plejstoceńskie dla P. sylves-
tris (tabela 6). 

Tabela 6. Analiza wariancji molekularnej (AMOVA). 

Pochodzenie 

zmienności 
df 

suma 

kwadratów 
wariancja 

% 
Φ – statystyki 

między 

populacjami 
31 396,15 91% ΦPT=0,91 (p≤0,01) 

wewnątrz 

populacji 
924 40,84 9% 

 

całkowite 955 436,99 100% 
 

między 

regionami 
4 283,09 69% ΦRT=0,69 (p≤0,01) 

między 

populacjami 

w regionach 

27 113,06 23% ΦPR=0,76 (p≤0,01) 

wewnątrz 

populacji 
924 40,84 7% ΦPT=0,93 (p≤0,01) 

całkowite 955 436,99 100% 
 

df – liczba stopni swobody. 

5 DYSKUSJA 

Różnice pomiędzy iberyjskimi a dalej na 
wschód położonymi populacjami sosny zwy-
czajnej są spowodowane występowaniem i/lub 
brakiem jednej z dwóch form intronu nad1 H/I 
mitochondrialnego DNA w populacjach sosny 
zwyczajnej z Anatolii, Półwyspu Krymskiego, 
Bałkańskiego i Masywu Centralnego. Pomimo 
to stosunkowo wysoki procent wariancji można 
wytłumaczyć historią gatunku, a szczegółnie 
długą izolacją populacji na krańcach zasięgu. 
Różne populacje tego samego gatunku mogą 
mieć swoją własną historię nawet w przypadku, 
gdy łączy je duży stopień pokrewieństwa i po-
chodzenie z tego samego refugium. We wcześ-
niejszych badaniach genetycznych nie brano pod 
uwagę zjawisk demograficznych, ponieważ 
w większości przypadków historia wielu po-
pulacji była na ogół nieznana. Jednocześnie 
P. sylvestris, jako gatunek pionierski i występu-
jący masowo lub przynajmniej w dużych licz-

bach osobników, zwykle w trakcie migracji 
także pojawiał się w dużych ilościach. 

Odmienność oraz duże zróżnicowanie sosny 
zwyczajnej na Półwyspie Iberyjskim wykazy-
wane było już we wcześniejszych pracach [3, 6, 
9, 12, 13, 15]. W niniejszych badaniach na ob-
szarze Półwyspu Iberyjskiego wykazałam odręb-
ność populacji z Sierra de Baza, Serra de Gerês 
i Sierra de Guadarrama, w których przeważał 
mitotyp a. Potwierdza to wyniki wcześniejszych 
badań przeprowadzonych przy użyciu tego sa-
mego markera genetycznego [13]. Założyłam, że 
mitotyp b dominował w trzeciorzędowych popu-
lacjach sosny zwyczajnej w południowej Euro-
pie, natomiast mitotyp a występował w północ-
nej części zasięgu gatunku. Świadczyć o tym 
może wykryte przez [9] występowanie mitotypu 
b na Bałkanach oraz w prezentowanej w tej pra-
cy tureckiej populacji TR_7. W czasie zlodo-
waceń plejstoceńskich sosna z północy wycofała 
się na południe, do obszarów refugialnych, gdzie 
mogło dojść do wymieszania się mitotypów a 
i b oraz późniejszej dominacji mitotypu a we 
wschodnich refugiach oraz do pojawienia się 
tego mitotypu na Półwyspie Iberyjskim.  

W przypadku hipotezy pierwszej, zakłada-
jącej współwystępowanie obu mitotypów na te-
renie całej Europy możliwe było również zas-
tąpienie mitotypu b przez mitotyp a w czasie 
licznych wędrówek w okresach glacjalno/inter-
glacjalnych. Prawdopodobne jest (szczególnie 
w odniesieniu do gatunku pionierskiego, jakim 
jest sosna zwyczajna) wystąpienie wielokrotne-
go efektu „wąskiego gardła”, u podłoża którego 
leży kataklizm, którym niewątpliwie były liczne 
zlodowacenia. Liczebność populacji po katastro-
fie zmniejsza się, a zatem zmienia się pula geno-
wa populacji. Osobniki, które przetrwały katak-
lizm nie mają wszystkich genów tworzących 
pulę genową całej populacji, a na pewno nie 
w tych samych proporcjach. „Wąskie gardło” 
powoduje zmniejszenie zmienności genetycznej 
oraz zmianę frekwencji alleli. Skoro sosna zwy-
czajna z Półwyspu Iberyjskiego nie brała udziału 
w rekolonizacji Europy „wąskie gardło” może 
wyjaśnić niższy niż na Półwyspie Iberyjskim 
poziom zmienności genetycznej na terenach po-
łożonych na północ i wschód od Pirenejów [11]. 

Obserwowany współczesny rozkład mito-
typów nad1 H/I u sosny zwyczajnej z Półwyspu 
Iberyjskiego i Masywu Centralnego sugeruje, że 
możliwa była wymiana genów pomiędzy refu-
giami w którymś z okresów interglacjalnych. 
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Można sobie wyobrazić, że P. sylvestris charak-
teryzująca się przewagą mitotypu a, rozprzes-
trzeniła się z Półwyspu Bałkańskiego, dotarła do 
Europy środkowej, a następnie u progu kolej-
nego zlodowacenia wycofała się przez obszary 
położone w zachodnich partiach Pirenejów, 
na tereny północno-zachodniej części Półwyspu 
Iberyjskiego i dalej wzdłuż łańcuchów górskich 
– do Sierra Nevada i Sierra de Baza. Migracja 
z południa na północ przez Pireneje możliwa 
była dzięki dyssymetrii długości (Pireneje ła-
godnie opadają w kierunku Atlantyku, a w kie-
runku Morza Śródziemnego są coraz bardziej 
strome). Również czwartorzędowe zlodowace-
nia nie objęły tego obszaru.  

Analiza dyskryminacyjna i analiza skupień, 
oparte na cechach igieł i szyszek, także wska-
zują na różnice pomiędzy populacjami P. syl-
vestris z Półwyspu Iberyjskiego w stosunku do 
pochodzących z Anatolii, Półwyspu Bałkań-
skiego i Krymskiego. Populacje z Masywu Cen-
tralnego umiejscowione są pomiędzy tymi gru-
pami lub dołączają do części populacji leżących 
na wschód od Pirenejów. Wielkość i kształt szy-
szek sosny zwyczajnej różnią badane populacje 
w mniejszym stopniu, ale obraz geograficznego 
ich zróżnicowania jest podobny, ze skrajnymi 
populacjami iberyjskimi (do których dołącza 
FR_2) i tureckimi. Pomiędzy nimi uplasowały 
się populacje bałkańskie i krymska (rys. 5). 

Analizy przeprowadzone w oparciu o cechy 
igieł i szyszek wyraźnie wskazują na odrębność 
trzech grup populacji. Pierwszą tworzą popu-
lacje Półwyspu Iberyjskiego, drugą z Anatolii 
i Półwyspu Krymskiego, a trzecią z Półwyspu 
Bałkańskiego. Populacje z Masywu Centralnego 
wykazują charakter pośredni, jednak bardziej 
zbliżone są do tych ze wschodniej części zasięgu 
gatunku. Nie można także wykluczyć wpływu 
sadzenia sosny pochodzącej z Łotwy w Masy-
wie Centralnym, a w konsekwencji pojawienia 
się tą drogą mitotypu a [4]. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż mitotyp 
b jak dotąd jest charakterytyczny głównie dla 
populacji z Półwyspu Iberyjskiego. Brak mito-
typu b w większośći populacji P. sylvestris ze 
środkowej Europy potwierdza tezę, że populacje 
iberyjskie tego gatunku nie brały udziału w ko-
lonizacji obszarów położonych na północ od 
Pirenejów lub ich udział był wyjątkowo niski [9, 
11, 13]. 

Analiza dyskryminacyjna oraz test Tukeya 
w oparciu o cechy biometryczne igieł i szyszek 

przedstawiły różnice pomiędzy populacjami ze 
wschodu (TR_6, TR_7, TR_8, TR_9, TR_10) 
i zachodu Półwyspu Anatolii (TR_4). Przy po-
mocy analiz genetycznych wykryłam obecność 
mitotypu b w populacji TR_7. Podobne zróżni-
cowanie populacji sosny zwyczajnej wykazano 
w badaniach izoenzymowych [1]. Czynnikiem, 
który przyczynia się do izolacji populacji sosny 
zwyczajnej ze wschodu Anatolii od pozostałych, 
jest specyficzny układ łańcuchów górskich, tzw. 
„Anatolian diagonal”, spowodowany istnieniem 
systemu łańcuchów górskich łączących Góry 
Pontyjskie z Antytaurusem, co umożliwiało mi-
gracje gatunków w trakcie zmian klimatycznych 
plejstocenu, w tym zapewne także migracje 
P. sylvestris. 

6 WNIOSKI 

 Na podstawie morfologii i anatomii igieł po-
pulacji z obszarów uznanych za ostoje flor 
trzeciorzędowych wyodrębniają się dwie 
wyraźne grupy: 1) iberyjska i 2) składająca 
się z południowych populacji leżących na 
wschód od Pirenejów: Masywu Centralnego, 
Bałkanów, Anatolii i Półwyspu Krymskiego. 
Populacje z tych grup różnią się głównie 
występowaniem różnych typów komórek 
sklerenchymatycznych. 

 Pomiary cech szyszek Pinus sylvestris różni-
cują badane populacje w mniejszym stopniu. 
Mimo to można wśród nich wyróżnić te sa-
me grupy, co na podstawie cech igieł. Róż-
nice zaznaczają się przede wszystkim w licz-
bie łusek przypadającej na długość i szero-
kość szyszki. 

 Badania z użyciem markera mitochondrial-
nego nad1 H/I wykazały istnienie dwóch 
mitotypów, z których mitotyp b występuje 
jedynie w refugiach, w przewadze na Pół-
wyspie Iberyjskim. Mitotyp a przeważa we 
wschodniej i północnej części zasięgu sosny 
zwyczajnej. 

 Poziom zmienności morfologicznej, zarówno 
w oparciu o cechy igieł, jak i szyszek jest 
znacznie wyższy od zmienności genetycznej 
wyznaczonej na podstawie jednego markera 
genetycznego.  

 Marker mitochondrialny nad1 H/I jest wyso-
ce specyficzny względem różnych części za-
sięgu sosny zwyczajnej; wskazuje na wyjąt-
kowość populacji z Półwyspu Iberyjskiego 
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względem populacji z centralnej i północnej 
Europy oraz zachodniej części Azji. 

 Wyniki wszystkich analiz są zbieżne, a ba-
dania biometryczne w oparciu o cechy igieł, 
szyszek, jak i analizy genetyczne potwier-
dzają istnienie dwóch grup populacji. 

 Wykrycie mitotypu b w jednej ze wschod-
nich populacji sosny zwyczajnej w Turcji, 
jego obecność na Bałkanach i dominacja na 
Półwyspie Iberyjskim zdaje się potwierdzać 
hipotezę o trzeciorzędowym podziale popu-
lacji na północne charakteryzujące się mito-
typem a i południowe z dominacją mitotypu 
b. Jednakże pojawienie się mitotypu b w nie-
wielkiej domieszce w populacji z Masywu 
Centralnego i Polski może być argumentem 
potwierdzającym współwystępowanie obu 
mitotypów w trzeciorzędzie w całym zasięgu. 

BIBLIOGRAFIA 

1) Bilgen B. B., Kaya N. 2007. Allozyme variations in six na-
tural populations of scots pine (Pinus sylvestris L.) in Tur-
key. Biologia 62: 697-703.  

2) Boratyńska K., Bobowicz A. M. 2001. Pinus uncinata Ra-
mond taxonomy based on needle characters. Plant Syste-
matics and Evolution 227: 183-194.  

3) Cheddadi R., Vendramin G., Litt T., François L., Kageya-
ma M., Lorentz S., Laurent J. M., Beaulieu J. L. de, Sadori 
L., Jost A., Lunt D. 2006. Imprints of glacial refugia in the 
modern genetic diversity of Pinus sylvestris. Global Ecolo-
gy and Biogeography, 15: 271-282. 

4) Daszkiewicz P., Oleksyn J. 2005. Introdukcja “sosny 
ryskiej” w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Francji. 
Rocznik dendrologiczny 53: 7-40. 

5) Kieliszewska-Rokicka B.1981. Geographic and climatic 
differentiation of electrophoretic forms of esterase, glu-
tamate dehydrogenase and peroxidise in Scots pine tissues. 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 50 (3): 481-492. 

6) Labra M., Grassi F., Sgorbati S., Ferrari C. 2006. Distribu-
tion of genetic variability in southern populations of Scots 
pine (Pinus sylvestris L.) from the Alps to the Apennines. 
Flora 201: 468-476. 

7) Lewandowski A., Boratyński A., Mejnartowicz L. 2000. 
Allozyme investigations on the genetic differentiation bet-
ween closely related pines – Pinus sylvestris, P. mugo, P. 
uncinata and P. uliginosa (Pinaceae). Plant Systematics 
and Evolution 221: 15-24. 

8) Naydenov K. D., Tremblay F. M., Alexandrov A., Fenton 
N. J. 2005. Structure of Pinus sylvestris L. populations in 
Bulgaria revealed by chloroplast microsatellites and terpe-
nes analysis: Provenance tests Biochemical Systematics 
and Ecology 33 (12): 1226-1245. 

9) Naydenov K., Senneville S., Beaulieu J., Tremblay F., 
Bousquet J. 2007. Glacial vicariance in Eurasia: mitochon-
dria DNA evidence from Scots pine for a complex heritage 
involving genetically distinct refugia at mid northern latitu-
des and in Asia Minor. BMC Evolutionary Biology 7: 233. 

10) Prus-Głowacki W., Stephan B. R., Bujas E., Alia R., Mar-
ciniak A. 2003. Genetic differentiation of autochthonous 

populations of Pinus sylvestris (Pinaceae) from the Iberian 
peninsula. Plant Systematics and Evolution 239: 55-66.  

11) Pyhäjärvi T., Salmela M. J., Savolinem O. 2007. Coloniza-
tion routes of Pinus sylvestris inferred from distribution of 
mitochondrial DNA variation. Tree Genetics & Genomes 4 
(2): 247-254. 

12) Semiz G., Heijari J., Isik K., Holopainen J. K. 2007. 
Variation in Needles terpenoids among Pinus sylvestris L. 
(Pinaceae) provenances from Turkey. Biochemical Syste-
matics and Ecology 35: 652-661. 

13) Soranzo N., Alia R., Provan J., Powell W. 2000. Patterns 
of variation at a mitochondrial sequence-tagged-site locus 
provides new insights into the postglacial history of Euro-
pean Pinus sylvestris populations. Molecular Ecology 9: 
1205-1211. 

14) Soto A., Robledo-Arnuncio J. J., González-Martínez S. C., 
Smouse P. E., Alía R. 2010. Climatic niche and neutral ge-
netic diversity of the six Iberian pine species: a retrospective 
and prospective view. Molecular Ecology 19: 1346-1409. 

15) Staszkiewicz J. 1961. Zmienność współczesnych i kopal-
nych szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – 
Variation in recent and fos sil cones of Pinus sylvestris L. 
Fragmenta Floristica et Geobotanica 7 (1): 97-160. 

16) Tobolski J. J., Hanover J. W. 1971. Genetic Variation in the 
Monoterpenes of Scotch Pine. Forest Science 17: 293-299. 


