
Instytut: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

 

Temat badawczy: Paleogenomika refugiów środkowoeuropejskich: dynamika flory arktyczno-

alpejskiej w czasie i przestrzeni pomiędzy strefą polarną a umiarkowaną. 

 

Imię i nazwisko potencjalnego promotora: Dr hab. Michał Ronikier 

 

Podstawowe informacje o temacie badawczym:  

Projekt ma na celu zbadane roli gór Środkowej Europy dla biogeografii historycznej i różnorodności 

flory arktyczno-alpejskiej w czasie od ostatniego zlodowacenia do dzisiaj, w oparciu o badania 

genetyczne. Czwartorzęd charakteryzuje się cyklicznymi wahaniami klimatu, które powodowały 

naprzemienne epizody zlodowaceń (glacjałów) i cieplejszych okresów pomiędzy nimi 

(interglacjałów). Procesy te  miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie współczesnej bioty, jej 

rozmieszczenie i różnorodność, dlatego poznanie ich jest kluczowe dla zrozumienia współczesnej 

różnorodności biologicznej. Flora arktyczno-alpejska, na której skupia się projekt, obejmuje gatunki 

szeroko rozprzestrzenione w północnych regionach (sub)polarnych ale również w górach strefy 

umiarkowanej w postaci wyspowych, izolowanych populacji w obrębie ekosystemów wysokogórskich 

– w Europie przede wszystkim w Alpach, ale też w innych łańcuchach górskich. Góry Europy 

Środkowej, w odróżnieniu od Alp, nie były podczas glacjałów silnie zlodowacone i mogły zapewniać 

odpowiednie siedliska dla roślin arktyczno-alpejskich zarówno w okresie zlodowaceń jak i 

cieplejszych interglacjałów, a także być źródłem rekolonizacji północnych rejonów Europy. W 

projekcie planowane są kompleksowe badania roli gór środkowej Europy (Karpaty, Sudety) w 

zachowaniu różnorodności gatunków arktyczno-alpejskich od okresu ostatniego zlodowacenia do 

czasów współczesnych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod z zakresu genomiki.  Badania 

te pozwolą na przybliżenie znaczenia gór Europy Środkowej dla utrzymania różnorodności 

gatunkowej i genetycznej flory arktyczno-alpejskiej i jej roli w rekolonizacji ich północnych zasięgów 

wystepowania. 

 

Główne pytania badawcze:  

Jakie było znaczenie populacji gatunków arktyczno-alpejskich z gór Europy Środkowej w 

rekolonizacji północnych obszarów kontynentu po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia? Jaka była 

historyczna dynamika zasięgów geograficznych obserwowanych współcześnie linii genetycznych? Jak 

zmieniała się różnorodność gatunkowa i wewnątrzgatunkowa zmienność genetyczna flory arktyczno-

alpejskiej w górach Europy Środkowej?  

 

Podstawowe metody/opis pracy:  

Projekt będzie opierał się na badaniu zmienności genetycznej wybranych gatunków flory arktyczno-

alpejskiej – zarówno populacji współczesnych jak ich historycznych śladów zakonserwowanych w 

postaci środowiskowego DNA w osadach dennych górskich jezior. Badania DNA z osadów będa 

bazowały na technice „metabarkodingu środowiskowego” (odczytywanie sekwencji fragmentów DNA 

pozwalających oznaczyć taksony z próbek środowiskowych). Metoda ta zostanie wykorzystana do 

określenia zmian składu gatunkowego zbiorowisk gatunków arktyczno-alpejskich w Europie 

Środkowej od ostatniego zlodowacenia do współczesności i określenia stabilności lokalnych zasięgów 

tych gatunków. Dla wybranych taksonów zostaną przeprowadzone próby innowacyjnych badań 

filogeograficznych w sekwencji czasowej (na podstawie DNA izolowanego z datowanych warstw 

osadów i wychwytywanego z wykorzystaniem sond molekularnych) w odniesieniu do struktury 

genetycznej współczesnych populacji.  

 

Szczególne wymagania co do kandydata:  

Kandydat powinien posiadać tytuł magistra (lub równorzędny) z zakresu biologii, biotechnologii, 

bioinformatyki lub kierunków pokrewnych, doświadczenie w pracy w laboratorium analiz 

molekularnych (doświadczenie w technikach sekwencjonowania nowej generacji i powiązanych 

analizach danych mile widziane), podstawowe umiejętności w zakresie statystycznej analizy danych 

przy użyciu oprogramowania komputerowego (znajomość programów komputerowych 

wykorzystywanych w analizach danych genetycznych i podstawowa znajomość systemów typu UNIX 



będzie dodatkowym atutem), dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Oczekiwana 

jest motywacja do badań terenowych w obszarach górskich i do pracy laboratoryjnej, samodzielność, 

dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów badawczych i szkoleniowych (w ramach realizacji doktoratu 

przewidziany jest co najmniej jeden staż zagraniczny). Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze 

doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, opracowywaniu i publikowaniu danych, oraz udział 

w zagranicznych stażach naukowych. 

Doktorat będzie realizowany w ramach projektu badawczego OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 

2020/37/B/NZ8/03307). 

 

Dane o współpracownikach:  

Dr Tomasz Suchan (Instytut Botaniki PAN) 

Prof. Inger Greve Alsos (The Arctic University of Norway, Tromsø) 
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