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wyzwanie dla ogrodów 
botanicznych i banków nasion  

problem zabezpieczenia 
różnorodności genetycznej 



Stan realizacji celów 
GSPC w 2020  

W około 350 ogrodach botanicznych na 
świecie zabezpieczono 41% gatunków roślin 
zagrożonych oraz około 30% znanych 
gatunków roślin 

 

 

 

Realizacja wszystkich Celów jest wzajemnie 
od siebie zależna i wyznaczanie kolejnych 
kroków do wdrażania strategii CBD/GSPC 
powinno przybrać charakter holistyczny  



Formy ochrony ex situ różnorodności roślin w 
PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie 

Kolekcje żywych roślin 

Kolekcje kriogeniczne 

• Najczęściej spotykana forma ochrony ex situ 
• Łatwy dostęp materiału do badań taksonomicznych i do poznania 

biologii gatunku 
• Pozwala na obserwację fenologii gatunku (istotne z perspektywy 

zmian klimatycznych) 
• Mała liczebność populacji ex situ (wycinek puli genowej gatunku) – 

większe ryzyko wprowadzenia niekorzystnych zmian na poziomie 
genotypu związane z dryfem genetycznym i selekcją kierunkową 

 

 

• Mniejsze ryzyko zmian struktury genetycznej populacji 
(mutacji, rekombinacji, selekcji naturalnej) 

• Brak ryzyka uszkodzeń przez choroby, szkodniki, zwierzęta 
• Lepsza reprezentatywność próbek 
• Możliwość przechowywania dużej liczby osobników w małej 

objętości 
• Niższe koszty utrzymania 
• Bardzo długi okres przechowywania 

 



Stan zabezpieczenia różnorodności rodzimej flory w warunkach 
ex situ w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie 

Taksony w Kolekcji FLory Polski 
(kolekcje żywych roślin) 

Taksony w Banku Nasion  
(kolekcje kriogeniczne) 

Taksony w Kolekcji FLory Polski 
(kolekcje żywych roślin) 

Taksony w Banku Nasion  
(kolekcje kriogeniczne) 



Wnioski  

• Pełna dokumentacja pochodzenia zabezpieczanego materiału i różne 
formy prowadzenia ochrony gatunkowej poszczególnych taksonów 
dostarczają wielu informacji na temat ich biologii, bardzo 
wartościowych dla programów restytucyjnych. Szczególne znaczenie 
w tym kontekście dla określenia zaleceń restytucyjnych mają kolekcje 
żywych roślin.  

 
• Wieloletnie doświadczenia z zakresu gromadzenia i zabezpieczania 

materiału roślinnego najcenniejszych elementów rodzimej flory 
pozwalają na sformułowanie  sugestii i wytycznych dla 
ochrony różnorodności innych taksonów  roślin. 

 
• Perspektywa jednej dekady dla osiągniecia zabezpieczenia 

znaczącego udziału różnorodności gatunków roślin zagrożonych w 
warunkach ex situ jest wyzwaniem bardzo ambitnym i bardzo 
trudnym do osiągnięcia ze względu na ograniczenia związane z 
gromadzeniem i porządkowaniem bogactwa wiedzy, jaką rośliny  nam 
przekazują (np.. nasiona typu recalcitrant, spoczynkowość, trudność 
w doborze i utrzymaniu warunków optymalnych do wzrostu, różne 
spozoby rozmnażania, ...) 

Cochelaria polonica – rośliny wyprowadzone 
z warunków kriogenicznych po 15 latach 
bankowania 



Dziękuję za uwagę 

Galium cracoviense  
nasiona 

Galium cracoviense  
populacja in situ 

Galium cracoviense  
populacja ex situ 

Galium cracoviense  
populacja ex situ 


