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Podstawowe informacje o temacie badawczym:  

Zachowanie bioróżnorodności jest jednym z najważniejszych problemów współczesności a lasy są 

szczególnie narażone na działalność człowieka, z uwagi na ich rolę w produkcji drewna. Jednocześnie 

drewno jest mikrosiedliskiem, w którym żyją liczne organizmy zwane saproksylicznymi. Dostępność, 

jakość i ilość martwego drewna w wielu lasach jest poważnie ograniczona co zmusza wiele gatunków 

do zasiedlania tylko pozostałości lasów naturalnych. Inne organizmy saproksyliczne korzystają z 

gospodarki leśnej, a niektóre z nich mogą być nawet szkodliwe dla leśnictwa, zwłaszcza podczas 

masowych pojawów. Dla właściwej ochrony rzadkich i zagrożonych taksonów oraz efektywnego 

zarządzania gatunkami masowymi (tzw. szkodnikami) konieczne jest zrozumienie, co decyduje o 

żywotności i strukturze ich populacji. Dzięki opracowaniu nowoczesnych technik sekwencjonowania i 

genotypowania DNA możliwe jest obecnie szczegółowe badanie polimorfizmu genetycznego w celu 

zrozumienia czynników i procesów mikroewolucyjnych, które kształtują strukturę populacji. Dodanie 

cech środowiskowych do danych genetycznych (poprzez genetykę krajobrazu) umożliwia znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, które cechy środowiska (np. dostępność i łączność starych lasów, ilość i jakość 

martwego drewna itp.) determinują polimorfizm genetyczny populacji saproksylicznych chrząszczy. 

 

Główne pytania badawcze:  
W tym projekcie wykorzystane będą gatunki chrząszczy saproksylicznych, zarówno reliktów lasów 

puszczańskich, jak i taksonów pospolitych (w tym o masowych pojawach), o różnych cechach 

gatunkowych (takich jak relacje filogenetyczne i troficzne, specjalizacja siedliskowa i pokarmowa) w 

celu znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: 

1) jak polimorfizm genetyczny populacji chrząszczy saproksylicznych zmienia się w lasach o różnej 

jakości siedlisk i ilości mikrosiedlisk?  

2) w jaki sposób czas trwania ochrony pozwala na zachowanie wysokiej zmienności genetycznej 

populacji chrząszczy saproksylicznych?  

3) jak przestrzenne rozmieszczenie odpowiednich płatów siedliska determinuje dynamikę meta-

populacji chrząszczy saproksylicznych? 

4) jak odległość do ostoi w starodrzewach zmniejsza polimorfizm genetyczny populacji chrząszczy 

saproksylicznych?  

5) jaki jest wpływ cech takich jak specjalizacja, liczebność i filogeneza, na genetykę populacji 

chrząszczy saproksylicznych? 

 

Podstawowe metody/opis pracy:  

Gatunki saproksylicznych chrząszczy zostaną zebrane z wielu stanowisk w starodrzewach, lasach 

chronionych i użytkowanych gospodarczo. Pobieranie próbek skoncentruje się na polskich lasach, 

ponieważ w tym kraju wciąż istnieją lasy puszczańskie, znane jako ostoje reliktowych gatunków 

chrząszczy związanych z martwym drewnem. Zgromadzone chrząszcze zostaną poddane 

genotypowaniu przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji i nowoczesnej 

bioinformatyki, co pozwoli na opis polimorfizmu molekularnego. Następnie powiążemy dane 

genetyczne z informacjami o warunkach środowiskowych w miejscach pobrania prób oraz z cechami 

gatunków.  

Zadaniem doktoranta będzie przede wszystkim udział w praca laboratoryjnych (izolacja kwasów 

nukleinowych, barcoding DNA, przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie), 

bioinformatycznych i statystycznych, natomiast pozyskanie prób terenowych i pomiarów siedliskowych 

będzie wykonane we współpracy ze specjalistami.  

 



Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do doktoranta):  Wymagania stawiane 

kandydatom:  

- tytuł magistra biologii, biotechnologii albo innego kierunku z grupy nauk przyrodniczych;  

- zainteresowanie wykorzystaniem danych molekularnych w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych 

(mile widziane doświadczenie w sekwencjonowaniu nowej generacji, genotypowaniu SNP i analizach 

bioinformatycznych); 

- dobra znajomość języka angielskiego; 

- przynajmniej podstawowa znajomość środowiska R; 

- brak przeciwskazań do pracy terenowej.  
 

Dane o potencjalnych współpracownikach:  

dr hab. Anna Oczkowicz (Instytut Zootechniki w Balicach) 

dr hab. Marcin Kadej, dr hab. Adrian Smolis (Uniwerstytet Wrocławski) 

dr hab. Tomasz Jaworski, dr hab. Radosław Plewa (Instytut Badawczy Leśnictwa) 
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