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Podstawowe informacje o temacie badawczym:  

W Polsce przebiega północna granica naturalnego zasięgu kłokoczki południowej Staphylea pinnata 

L. Krzew ten występuje nielicznie w lasach i zaroślach Pogórza i Gór Kaczawskich, Wyżyny 

Krakowsko - Częstochowskiej, Wyżyny Miechowskiej oraz w Karpatach, gdzie posiada najwięcej 

stanowisk. Pochodzenie gatunku w Polsce nie jest jeszcze w pełni poznane. Do dziś wiele stanowisk 

kłokoczki znajduje się w miejscu dawnych prehistorycznych i średniowiecznych osad ludzkich, 

zwłaszcza grodzisk. Kłokoczka południowa była związana z kulturą plemion celtyckich, germańskich 

i słowiańskich. Jej drewna używano do celów użytkowych, młode pąki i kwiatostany były spożywane 

a z nasion wytłaczano olej i wykonywano ozdoby. W ramach tematu badawczego planowane jest 

zbadanie pokrewieństwa pomiędzy populacjami kłokoczki południowej z obszaru Karpat polskich, 

występującymi na terenie prehistorycznych i średniowiecznych osad ludzkich oraz porównanie ich z 

populacjami uznawanymi za naturalne na tym obszarze. Analiza pochodzenia gatunku na badanych 

stanowiskach przeprowadzona będzie przy użyciu metod molekularnych.   

 

Główne pytania badawcze:  

Celem pracy doktorskiej będzie odpowiedź na pytanie czy kłokoczka południowa rosnąca w miejscach 

prehistorycznych i średniowiecznych osad ludzkich w Karpatach polskich jest spokrewniona z 

naturalnymi populacjami gatunku występującymi na tym obszarze. 

 

Podstawowe metody/opis pracy:  

Zbiór prób w terenie z 30-tu wybranych, krajowych populacji kłokoczki południowej w Karpatach 

(naturalnych i antropogenicznych). Obszar badań obejmował będzie Pogórze Rożnowskie, Pogórze 

Wiśnickie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie i Pogórze Przemyskie. 

W każdej z badanych populacji pobrany będzie materiał roślinny (liść) z 20-tu odrębnych krzewów. 

Liście umieszczane będą w żelu krzemionkowym. Analiza genetyczna będzie obejmowała około 600 

osobników genotypowanych w zestawie około 10 loci mikrosatelitarnych oraz zestaw około 10 

markerów organellarnych, w tym zmienność sekwencji w chloroplastach i regionach 

mitochondrialnych.  

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do kandydata):  

Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie biologiczne ze specjalnością biologia molekularna.  

Wymagane jest doświadczenie w pracy terenowej, w sporządzaniu i przechowywaniu materiału 

zielnikowego oraz w zbiorze prób roślinnych do celów późniejszych analiz molekularnych. 

Kandydat/ka powinien mieć doświadczenie z podstawowymi analizami wykonywanymi na 

materiałach roślinnych w laboratorium molekularnym. Kandydat/ka powinien posiadać umiejętność 

rzetelnego i dokładnego przeglądu literatury naukowej, gromadzenia informacji z danych 

literaturowych oraz samodzielnego tworzenia baz danych. Mile widziane jest  zainteresowanie 

kandydata/ki zależnościami pomiędzy szatą roślinną a jej związkami z działalnością człowieka w 

przeszłości. 

 

Dane o potencjalnych współpracownikach: Jako promotor pomocniczy proponowany jest dr inż. 

Łukasz Piechnik (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk) 
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