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Wstęp 

W 1995 roku Polska ratyfikowała Konwencję o Różnorodności Bio
logicznej. W preambule Konwencji podkreślono, że ochrona zasobów ge
netycznych oraz dzielenie się nimi jest niezbędne dla wyżywienia i zape
wnienia innych potrzeb stale rosnącej liczby ludzi. Konwencja nakłada 
obowiązek ochrony zasobów genowych o rzeczywistej - bezpośredniej lub 
potencjalnej wartości. Konsekwencją przyjęcia Konwencji o Różnorodnoś
ci Biologicznej jest nadanie szerszego znaczenia zachowaniu zasobów ge
nowych roślin użytkowych i zwierząt domowych, wykraczającego poza wy
korzystanie rolnicze. Banki genów są wyspecjalizowanymi instytucjami, 
których zadaniem jest zachowanie zasobów genowych ex situ i uczynienie 
ich dostępnymi do wykorzystania. Ochrona zasobów genowych roślin użyt
kowych, oprócz nadrzędnego zadania zachowania różnorodności biologicz
nej, ma ściśle określone zadania praktyczne, dostarczając możliwie szero
kiego materiału wyjściowego do hodowli. Program Ochrony Zasobów Ge
nowych Roślin Użytkowych jest uważany za ważny element strategii hodo
wlanej w Polsce. 

Stan ochrony zasobów genowych roślin użytkowych ex situ w Polsce 

Historia i organizacja ochrony zasobów genowych roślin użytkowych 

Problem badań nad miejscowymi odmianami roślin uprawnych wy
sunięto po raz pierwszy na Międzynarodowym Kongresie Rolniczym w 
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Wiedniu w 1890 r. Zagadnienie to podjęli na początku bieżącego stulecia 
botanicy oraz hodowcy roślin, którzy interesowali się miejscowymi odmia
nami, jako materiałem wyjściowym dla hodowli. Najsławniejszym bada
czem w tej dziedzinie był N.I. Wawiłow. W Polsce o badaniach nad ekoty
pami roślin uprawnych pisał po raz pierwszy w 1907 r. K. Miczyński sen. 
[MICZYŃSKI 1907], a następnie L. KAZNOWSKI [1923], który od 1915 r. w 
PINGW w Puławach kolekcjonował i badał krajowe odmiany koniczyn, 
wyk i innych roślin uprawnych. W ośrodku krakowskim zajęto się ekoty
pami roślin zbożowych, uprawianych w rejonie karpackim. Pierwsze syste
matyczne badania zapoczątkował w tym rejonie J. RYX (1920] . Przed drugą 
wojną światową prace nad miejscowymi odmianami zbóż prowadził K. 
Miczyński jun. [MICZYŃSKI 1950). Podjął je ponownie wraz ze swymi współ-

. pracownikami w 1946, następnie badania te kontynuował J. SAWICKI 
[1975). 

Prace L. Kaznowskiego są kontynuowane w Instytucie Hodowli i 
Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie od chwili jego powstania. Także ko
lekcje ośrodka krakowskiego zostały przekazane do IHAR na początku lat 
dziewięćdziesiątych. W roku 1979 na podstawie porozumienia międzyre
sortowego powstaje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład 
Krajowych Zasobów Genowych oraz sieć istniejących wcześniej kolekcji 
wiodących, zlokalizowanych w różnych ośrodkach naukowych [BULIŃSKA

RADOMSKA, GÓRAL 1991]. Obecnie kolekcje poszczególnych gatunków są 
finansowane ze środków postępu biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej na podstawie corocznego rozporządzenia. Pro
gram Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych (http://www.ihar. 
edu.pl) obejmuje materiał genetyczny najważniejszych roślin uprawnych i 
gatunków spokrewnionych na potrzeby hodowli i badań . Realizuje go sieć 
współpracujących ze sobą kolekcji . Kolekcje te znajdują się w trzech wyż
szych uczelniach, siedmiu branżowych instytutach, siedmiu stacjach ho
dowli roślin i w Ogrodzie Botanicznym PAN (tab. 1 ). Są związane z cen
tralną przechowalnią i systemem informacji o zasobach genowych znajdu
jącymi się w Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin. Instytut ten jest merytorycznym koordynatorem 
programu. Rada d/s Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych 

powołana przy Centrum Roślinnych Zasobów Genowych jest organem 
opiniującym działania Centrum oraz współpracujących kolekcji ( rys. 1 ). 
Wymienione instytucje tworzą polski bank genów [CZEMBOR i in . 1994; PO
DYMA i in. 1995). 

Zadania banku genów to: 

gromadzenie genotypów roślin zagrożonych erozj ą genetyczną , ocena 
zgromadzonych genotypów; 
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długoterminowe przechowywanie w stanie żywym zebranych materia
łów i udostępnianie ich hodowcom, pracownikom nauki i innym za
interesowanym; 

dokumentowanie zbiorów i upowszechnianie danych. 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Struktura organizacyjna Programu Ochrony Zasobów Genowych Roś
lin Użytkowych w Polsce 
Organizational framework of the Polish National Programme for Crop 
Plant Genetic Resources Conservation 

W roku 1995 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu powstał Bank 
Genów Patogenów, którego zadaniem jest zachowanie i udostępnianie 
patogenów roślin uprawnych. Ochroną objęte są również kolekcje bakterii 
symbiotycznych roślin strączkowych. 
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Tabela 1; Table 1 

Lista instytucji współpracujących w ramach 
Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych 

List of institutions cooperating in the programme 

Instytucje; Institutions 
Rodzaj prowadzonych prac 

Area of activity 

Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa, Wydział Opracowywanie zróżnicowa-
Ogrodniczy, AR Kraków, al. Mickiewicza 21, 31-120 nia roślin warzywnych za po-
Kraków mocą metod biochemicznych 

Instytut Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Wy- Kolekcja pszenżyta i pszenicy 
dział Ogrodniczy, AR w Lublinie, ul. Akademicka 15, twardej 
20-934 Lublin 

RZD w Baranowie, Katedra Nasiennictwa i Szkółkarst- Kolekcja fasoli 
wa Ogrodniczego, AR w Poznaniu, 62--081 Przezmiero-
WO 

Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, Kolekcje materiałów roślin-
60-479 Poznań nych uzyskanych w badaniach 

genetycznych 

Zakład Botaniki, Instytut Roślin i Przetworów Zielars- Kolekcja roślin leczniczych 
kich, ul. Liberta 27, 61-707 Poznań 

Pracownia Oceny Odmian i Szkółkarstwa Drzew Kolekcje drzew owocowych, 
Pestkowych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. roślin jagodowych i roślin 
Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice ozdobnych 

Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych, Instytut Kolekcje tytoniu i chmielu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Osada Pałacowa, 
24-100 Puławy 

Instytut Warzywnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Kolekcje roślin warzywnych 
96-100 Skierniewice 

Zakład Roślin Włóknistych, Instytut Włókien Natura!- Kolekcja lnu 
nych, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań 

Instytut Ziemniaka, 76--009 Bonin Kolekcja ziemniaka 

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Praw- Kolekcja dzikich, prymityw-
dziwka 2, 02-973 Warszawa nych i starych odmian jabłoni. 

Kolekcja dzikich, prymityw-
nych i uprawnych form z ro-
dzaju Secale oraz innych ga-
tunków plemienia Triticeae 

Stacja Hodowli Roślin w Wiatrowie, 62-100 Wągrowiec Kolekcje łubinu, grochu i se-
radeł i 

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydział Rol- Kolekcja mutantów żyta i soi 
niczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. 
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
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Zakład Roślin Leczniczych; Katedra Genetyki, Hodowli Kolekcje roślin dyniowatych, 
i Biotechnologii Roślin; Wydział Ogrodniczy; Szkoła ziemniaków na poziomie di-
Główna Gospodarstwa Wiejskiego; ul. Nowoursynowska ploidalnym i roślin zielarskich 
166, 02-786 Warszawa 

Oddział Pszczelnictwa, Zakład Zapylania Roślin, Insty- Kolekcja roślin miododajnych 
tut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Kazimierska 100, 
24-100 Puławy 

Stacja Hodowli Roślin w Palikijach, 24-204 Wojcie- Kolekcja gryki 
chów Lubelski 

Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Ho- Długoterminowe przechowy-
dowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 05-870 Błonie wanie nasion roślin upraw-

nych i dzikich form pokre-
wnych. Dokumentacja roślih-
nych zasobów genowych oraz 
wymiana materiałów. Kole-
keje żyta, owsa, bobiku, in-
nych roślin uprawnych i roślin 
rekultywacyjnych 

ZDHAR IHAR w Strzelcach, 99-307 Strzelce Kolekcja pszenicy 

ZDHAR IHAR w Bąkowie, 48-288 Bąków Kolekcja jeczmienia 

ZDHAR IHAR w Smolicach, 63-743 Smolice Kolekcja kukurydzy 

ZDHAR IHAR w Borowie, 62--055 Czempin Kolekcja rzepaku, maku i in-
nych roślin oleistych 

Zakład Jakości Materiału Siewnego, Laboratorium Te- Ocena wartości siewnej na-
chnologiczne IHAR, 27--600 Sandomierz, ul. Słowackie- sion roślin uprawnych prze-
go 6 chowywanych w banku genów 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych Kolekcja form uprawnych i 
IHAR, ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-950 Bydgoszcz i gatunków dzikich rodzaju 
ZDHAR IHAR w Kończewicach , 87-140 Chełmża Beta 

Ogród Botaniczny IHAR, ul. Jeździecka 5, 85--687 Byd- Kolekcja traw i roślin dwuliś-
goszcz ciennych 

Stan kolekcji zasobów genowych roślin użytkowych 

W Polsce różnymi formami zachowania objęte jest 73 tysiące genoty
pów roślin o znaczeniu użytkowym [PODYMA 1995). W ramach programu 
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
chronionych jest około 64 tys. obiektów, z czego ponad 51 tys . to próbki 
nasion zdeponowane w przechowalni długoterminowej Centrum Roślin
nych Zasobów Genowych IHAR, 1900 to materiały przechowywane w 
Ogrodzie Botanicznym PAN. Dziesięć tysięcy obiektów przechowywanych 
jest w formie wegetatywnej ( drzewa owocowe, krzewy, chmiel, ziemniaki, 
czosnek, szparagi itp). Większość przechowywanych genotypów to odmia-
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ny i linie hodowlane krajowe i zagraniczne. Pozostałe materiały znajdują 
się w kolekcjach badawczych i roboczych instytutów i stacji hodowli oraz 
w kolekcjach dydaktycznych wyższych uczelni. 

Największy udział w przechowywanych zasobach, podobnie jak w 
innych narodowych kolekcjach mają zbożą, które stanowią 42% wszystkich 
zgromadzonych obiektów. Trawy stanowią 28% zgromadzonych obiektów 
(rys. 2). Tak duży udział traw jest charakterystyczny dla Polskiego Banku 
Genów i stanowi poniekąd naszą specjalizację. Od roku 1992 dwukrotnie 
wzrosła liczba obiektów w grupie warzyw. 

Rys. 2. 

Fig. 2. 
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Oprócz podstawowych celów, jakimi są: zachowanie genotypów ro
ślin użytkowych zagrożonych wyginięciem oraz ważnych dla hodowli i 
badań naukowych, tworzenie właściwych warunków dla utrzymywania ma
teriałów przechowywanych ex situ w banku genów, rozwijane są badania 
mające na celu charakterystykę i wykorzystanie zasobów genowych roślin 
użytkowych (rys. 3). 
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Rys. 3. Zadania banku genów oraz inne prace prowadzone w ramach progra
mu 

Fig. 3. The tasks of gene bank and other activities made in framework of the 
programme 

Gromadzenie zasobów genowych 

Systematyczne gromadzenie krajowych zasobów genowych prowa
dzone jest od roku 1971. Kolekcje krajowe są zobowiązane przede wszy
stkim zabezpieczać zasoby genowe pochodzące z Polski ( dzikie gatunki, 
ekotypy, odmiany miejscowe i krajowe formy uprawne, rejestrowane od
miany i odmiany skreślone z rejestru oraz wartościowe materiały gene
tyczne wytworzone w placówkach badawczych). 

Flora Polski liczy ponad 2500 gatunków roślin nasiennych. Około 
400 gatunków to rośliny o potencjalnym znaczeniu użytkowym. Oficjalny 
wykaz gatunków uprawianych w Polsce, jakim są listy odmian roślin rolni
czych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych, obejmuje 190 gatunków. W 
banku genów obecnie przechowywanych jest około 400 gatunków roślin, 
są to nie tylko rośliny uprawne, ale również dzikie gatunki pokrewne po
chodzące z kraju oraz zbierane za granicą w miejscach naturalnego ich 
wyst~powania (rys. 4). 
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Rys. 4. 

Fig. 4. 
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Odmiany i materiały hodowlane 

Kolekcje roślin uzupełniane są o nowe genotypy z bieżącej selekcji i 
hodowli. Bank genów jest zobligowany do przechowywania wszystkich 
uprawianych oraz wycofanych z uprawy odmian roślin. Hodowcy mogą 
przekazywać do banku genów odmiany skreślane z rejestru i wartościowe 
materiały hodowlane. Wytworzona w procesie hodowlanym różnorodność 
biologiczna stanowi dorobek kulturalny i naukowy naszego narodu, za 
zachowanie którego jesteśmy odpowiedzialni. 

Związki między krajami są szczególnie duże w zakresie zasobów ge
nowych roślin. System produkcji żywności i hodowli zależy od zasobów 
genowych roślin pochodzących z bardzo różnych źródeł. Ocenia się, że na 
świecie tylko 8% odmian ma pochodzenie czysto krajowe. Rocznie około 
2000 próbek nasion odmian, linii hodowlanych i genetycznych źródeł 

określonych cech sprowadza się z innych krajów do Polski na potrzeby 
hodowców. 
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Gatunki dzikie i spokrewnione z roślinami uprawnymi 

Trudno jest przedstawić pełną listę gatunków dzikich występujących 
w Polsce, które są przodkami roślin użytkowych. Polska nie jest regionem 
bogatym w dzikich przodków form użytkowych. Dla podstawowych roślin 
uprawnych nie występują już dzisiaj dzicy przodkowie, chociaż rośliny pas
tewne (trawy, rośliny motylkowate) zostały w dużym stopniu wyhodowane 
bezpośrednio z ekotypów rosnących na terytorium kraju. 

Na terenie Polski spotkać można przodków gatunków uprawnych z 
rodzajów Maius, Prunus, Lactuca czy Daucus. Duża część zmienności roś
lin występujących w kraju jest wykorzystywana w bardzo ograniczonym 
zakresie lub nigdy nie była wykorzystana. Dotyczy to głównie gatunków 
roślin pastewnych. Miejscowe populacje traw rodzaju Alopecurus i Bromus 
oraz rośliny motylkowate Coronilla varia, Medicago lupulina, M. falcata, 
Antyllis vulneraria, Trifolium medium, T. fragiferum są potencjalnym źród
łem różnorodności biologicznej dla rolnictwa. Występuje także grupa ga
tunków dzikich, które mogą być wykorzystane jako rośliny ozdobne, np. 
Azalea pontica (izolowane stanowisko koło Leżajska), Scilla bifolia i Leu
coium vemum var. carpatżcum (Bieszczady), Telekia specżosa czy Dendran
thema Zawadskżi. Wiele rodzimych gatunków ważnych roślin leczniczych 
występuje pospolicie na stanowiskach naturalnych, np. Achżllea millefolium 
lub jest dobrze zadomowionym przybyszem, np. Acorus calamus. Niektóre 
z tych gatunków są zagrożone wyginięciem, np. Allżum scordoprasum lub 
Iris sibżrżca. 

W ostatnich dwóch stuleciach wyginęły lub ustąpiły z naszych tere
nów 124 gatunki roślin. Gatunki uznane za zagrożone i ginące są umiesz
czone na „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce" 
[ZARZYCKI, SZELĄG 1992] oraz w „Czerwonej księdze" [ZARZYCKI, KAZI

MIERCZAKOWA 1993], niektóre z nich są objęte ochroną gatunkową. Obec
nie znaczną ich część stanowią rośliny ginące w wyniku zmian tradycyjnej 
gospodarki rolnej. Zagrożone są gatunki chwastów związane z uprawą lnu 
Camelina alyssum, Cuscuta epżlinium [WARCHOLIŃSKA 1986] oraz chwasty 
zbożowe Agrostemma gżthago, Bromus secelinus, Avena strżgosa. 

Odmiany miejscowe i stare odmiany uprawne 

W Polsce dzięki rozdrobnionej gospodarce rolnej do czasów współ
czesnych zachowały się miejscowe formy roślin uprawnych. Regiony wy
stępowania miejscowych materiałów roślin uprawnych znajdują się głównie 
w południowej części kraju i obejmują górski region Beskidów i Tatr oraz 
Pogórza. Mniejsze ostoje znaleziono we wschodniej i południowo-wschod
niej części Polski na Podlasiu i w Kotlinie Sandomierskiej. Dla wymienio
nych regionów charakterystyczne są również niektóre reliktowe uprawy, 
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np.: Carne/ina sativa, Raphanus sativus var. oleiformis czy Panicum milia
ceum [KULPA, HANELT 1981]. Zebrano udokumentowane przykłady akty
wnej działalności hodowlanej rolników, np. uprawa populacji Vicia dasy
carpa dla celów paszowych, wyselekcjonowanych z populacji chwastów 
tego gatunku [KULPA, HANELT 1981). Istnieją również regiony kraju, gdzie 
rolnicy nadal trudnią się nasiennictwem miejscowych odmian roślin pas
tewnych oraz warzyw. 

Modernizacja polskiego rolnictwa, wyłączanie z uprawy dużych ob
szarów gleb lekkich oraz powszechna dostępność nasion nowoczesnych 
odmian zagrażają miejscowym populacjom i starym odmianom wszystkich 
roślin użytkowych. 

Obecnie dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ekofundusz prowa-
. dzone są bardzo intensywne zbiory miejscowych populacji roślin użytko
wych. Obszarem naszego zainteresowania jest nie tylko Polska, ale rów
nież kraje sąsiednie (Ukraina, Słowacja i Czechy). Liczba zbieranych pró
bek w czasie ekspedycji rośnie ze względu coraz większe zainteresowanie 
miejscowymi populacjami oraz multidyscyplinarny charakter organizowa
nych wyjazdów (rys. 5). 
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Rys. 5. Liczba obiektów zebranych podczas ekspedycji w latach 1992-1998 

Fig. 5. The number of accessions collected during expeditions in 1992-1998 

Dokumentacja przechowywanych zasobów genowych 

Zakres informacji gromadzonych w Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych jest bardzo szeroki, dotyczy danych paszportowych obiektów 
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(pochodzenie próbek), danych na temat kondycji przechowywanych pró
bek nasion (żywotność, wilgotność, wielkość próby) oraz wyników opisu i 
oceny zgromadzonych obiektów. 

Informacja o zgromadzonych zasobach genowych udostępniana jest 
w różnej formie: wydruków komputerowych, szczegółowych katalogów 
gatunków i grup roślin oraz Indeksu Seminum i Delectus Seminum. Mo
żliwy jest bezpośredni dostęp do baz danych przez Internet (http://www. 
ihar.edu.pl/gene _ bank). 

Długoterminowe przechowywanie zgromadzonych materiałów ex situ 

Długoterminowe przechowywanie materiałów roślinnych wymaga bar
dzo wysokich organizacyjnych standardów i procedur. Bank genów musi 
łączyć zadania długoterminowego przechowywania z bieżącymi zadaniami 
stawianymi przez użytkowników. Obiekty włączone do banku genów mu
szą zachować wyjściową zmienność genetyczną i czystość oraz muszą być 
w bardzo dobrej kondycji. Stosowane są specjalnie opracowane metody, 
które mają na celu wydłużenie czasu przechowywania bez konieczności 
odtwarzania zdeponowanego materiału. 

W Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i 
Aklimatyzacji Roślin znajdują się urządzenia, pozwalające na funkcjono
wanie banku genów. Jest to m.in. siedem komór do długoterminowego 
przechowywania nasion. W dwóch chłodniach utrzymywana jest tempera
tura -15°C, w pięciu + 1 °C. Liczba obiektów przechowywanych wzrasta o 
około 3,5-4 tys. rocznie. W niektórych współpracujących instytucjach znaj
dują się również urządzenia do długotrwałego przechowywania próbek 
nasion (np. Ogród Botaniczny PAN) . Przechowalnia długoterminowa służy 
,wszystkim kolekcjom zasobów genowych roślin uprawnych. Obecnie w 
długoterminowym przechowywaniu znajduje się 49248 obiektów, repre
zentujących 245 gatunków. Prowadzony jest monitoring żywotności zdepo
nowanych materiałów. Materiały o niskiej sile kiełkowania są rozmnażane. 
Zastosowanie nowoczesnych metod przechowywania materiałów pozwala 
na ograniczenie liczby cykli reprodukcyjnych. Obserwuje się tendencję 

zmniejszania liczby próbek, które wymagają regeneracji. Obecnie rozmna
żane jest około 2% zgromadzonych materiałów rocznie (rys. 6). 

Kolekcje roślin sadowniczych oraz kolekcje chmielu, ziemniaka i 
czosnku są przechowywane wegetatywnie w formie plantacji. Odmiany 
ziemniaka są przechowywane in vitro. Metodą należącą niewątpliwie do 
przyszłości jest metoda głębokiego zamrażania w ciekłym azocie. Szacuje 
się, iż będzie możliwe przechowywanie nasion i tkanek w tych warunkach 
przez okres kilkuset lat. 
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Rys. 6. 
Fig. 6. 
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Opis i charakterystyka zgromadzonych zasobów genowych roślin użytko
wych 

Zebrane kolekcje są przedmiotem oceny i opisu, badane w warun
kach polowych, szklarniowych lub laboratoryjnych. Standardowe metody 
waloryzacji stosowane w kolekcjach banku genów są uproszczone ze 
względu na liczbę obiektów ( ograniczenie liczby powtórzeń itp.). Oceniane 
są głównie składniki plonu, odporność na choroby, tolerancja na czynniki 
stresowe, również w niektórych kolekcjach, np. grochu i łubinu prowadzo
na jest waloryzacja genetyczna i identyfikacja genów. Oprócz standardo
wych obserwacji prowadzone są badania nad nową zmiennością gatunków. 
Wyniki oceny są dostępne dla użytkowników w postaci raportów podsu
mowujących etapy pracy, katalogów itp. Na życzenie użytkowników przy
gotowywane są wydruki i analiza danych. 

Wykorzystanie zasobów genowych 

Miarą przydatności banku genów może być użytkowanie zgromadzo
nych zasobów. Rocznie jest wykorzystywanych około 8% próbek nasion 
przechowywanych w banku genów, w roku 1997 przekazano użytkowni
kom ponad 5400 obiektów. Zamówione próbki nasion wysyłane są z prze-
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chowalni długoterminowej lub bezpośrednio z kolekcji. Najczęściej zama
wiane są zboża i trawy. Należy podkreślić, że wykorzystanie materiałów 
zgromadzonych w banku genów systematycznie rośnie (rys. 7), a głównymi 
użytkownikami są polscy hodowcy. 

Rys. 7. 

Fig. 7. 
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lata: years 

Wykorzystanie materiałów z przechowalni długoterminowej Centrum 
Roślinnych Zasobów Genowych IHAR w latach 1993-1997 

Usc of the germplasm maintained in long-term storage of the Centre 
for Plant Gcnetic Resources in 1993-1997 

Materiały genetyczne zgromadzone w kolekcji oraz informacja o 
nich jest swobodnie dostępna, jeżeli przepisy krajowe nie będą stanowić 
o tym inaczej. Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej pozwala 
państwom na suwerenne dysponowanie swoimi zasobami (Art. 15 p.1). W 
przypadku materiałów hodowlanych lub badawczych można ograniczyć 
dostępność obiektów na czas określony, zgodnie z życzeniem właściciela -
dawcy. 

Ochrona in situ zachowanie w gospodarstwach rolnych zasobów geno
wych 

Omawiając zadania w zakresie ochrony zasobów genowych należy 
pamiętać, że najbardziej właściwą metodą ochrony zasobów genowych 
roślin użytkowych jest ich zachowanie in situ (w środowisku naturalnym) 
w regionach ściśle związanych z ich pochodzeniem. Jednakże ochrona 
poza naturalnym środowiskiem jest obecnie często jedyną możliwą formą 
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zachowania w stanie żywym większości odmian i genotypów roślin użytko
wych. 

Ochronę różnorodności biologicznej in situ dla potrzeb rolnictwa 
należy rozumieć jako ochronę w naturalnych siedliskach dziko rosnących 
roślin użytkowych i dzikich gatunków spokrewnionych oraz ochronę ga
tunków hodowanych w otoczeniu, w którym rozwinęły swoje specyficzne 
właściwości. W przypadku roślin uprawnych istnieje pojęcie ochrony „w 
gospodarstwie" (ang. on farm conservation). Ten rodzaj ochrony przewi
duje nie tylko zachowanie danej formy w miejscu pochodzenia, ale także 
poddawanie jej w dalszym ciągu tradycyjnemu sposobowi uprawy i selek
cji, który doprowadził do jej powstania. 

Pierwszy projekt zachowania zasobów genowych roślin in situ rea
lizowany jest na terenie Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych 
z siedzibą w Świeciu nad Wisłą, gdzie znajdują się stare sady oraz nasa
dzenia przydrożne drzew owocowych sprzed I wojny światowej i z okresu 
międzywojennego. Ponieważ drzewa te zamierają, będą przeszczepione i 
zachowane w postaci młodego sadu prowadzonego metodami tradycyjny
mi we wsi Chrystkowo na terenie parku. Planowane jest uzupełnianie na
sadzeń przydrożnych odmianami występującymi w okolicy. 

Współpraca krajowa w dziedzinie ochrony zasobów genowych 

zachowanie ex situ 
conservation ex situ 

pozarządowe 

Rys. 8. 

Fig. 8. 

Współpraca między organizacjami polskimi zajmującymi się ochroną 
różnorodności biologicznej w Polsce 

Cooperation among Polish organizations focused on biodiversity con
servation 
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W Polsce jest wiele organizacji zajmujących się zachowaniem roz
norodności biologicznej zarówno ex situ jak i in situ. Są to ogrody bota
niczne, banki genów, parki narodowe. Coraz większa jest rola organizacji 
pozarządowych, które są inicjatorami wielu programów, zwłaszcza związa
nych z ochroną in situ (rys. 8). W skali krajowej działania w dziedzinie 
ochrony zasobów genowych wymagają koordynacji i współpracy między 
wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i ministerstwami. Obecny sys
tem jest rozproszony i w konsekwencji ogranicza możliwości wspólnych 
przedsięwzięć i racjonalizację działań. Rozwiązaniem jest stworzenie kra
jowego systemu wymiany informacji o zgromadzonych zasobach genowych 
i włączenie do niego wszystkich istniejących kolekcji. Wiele grup roślin, 
zwłaszcza gatunki dzikie, ale także rośliny ozdobne są wspólnym przed
miotem zainteresowania różnych grup naukowców i praktyków. ,,Narodo
we kolekcje" powołane w ramach „Narodowego Banku Genów" pozwoli
łyby na bardziej efektywne i racjonalne wydatkowanie funduszy na ich 
ochronę, ocenę i wykorzystanie [PODYMA 1997]. 

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony zasobów genowych 

W chwili obecnej na świecie istnieje ponad 1300 kolekcji zasobów 
genowych roślin użytkowych, gdzie przechowywanych jest ponad 6, 1 milio
na obiektów. Ponad 40% to zboża, 15% rośliny strączkowe, a warzywa, 
rośliny korzeniowe, drzewa owocowe i rośliny pastewne stanowią po mniej 
niż 10% przechowywanych zasobów genowych [FAO 1996b]. Racjonalne 
zarządzanie tak ogromną liczbą obiektów wymaga współpracy międzynaro
dowej. Powstają sieci regionalne oraz globalny system ochrony zasobów 
genowych. 

Europejski Program Ochrony Zasobów Genowych ECP/GR (Euro
pean Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks) jest 
podstawową siecią ochrony zasobów genowych w Europie. Celem jego jest 
zapewnienie długoterminowego zachowania i zwiększanie wykorzystania 
zasobów genowych roślin w Europie (http://www.cgiar.org/ecpgr). Polska 
czynnie uczestniczy w pracach grup roboczych programu i jest odpowie
dzialna za międzynarodowe kolekcje i bazy danych Secale, Pisum, Lupinus 
Festuca i Dactylis. 

Inną ważną siecią działającą w Europie w dziedzinie ochrony zaso
bów genowych roślin uprawnych jest ESCORENA (European System of 
Cooperative Research Networks in Agriculture) założona przez FAO w 
1974 roku. 

Mandat Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony zasobów genowych 
jest określony przez jej konstytucyjne zadanie: ,,rozwijać akcję zachowania 
zasobów naturalnych i wykorzystanie ulepszonych metod w rolnictwie". 
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FAO utworzyło System Światowej Informacji i Wczesnego Ostrzegania dla 
Zasobów Genowych Roślin (WIEWS) (web.icppgr.fao.org/wiews/wiews. 
html). WIEWS zbiera i ułatwia wymianę danych i informacji o zasobach 
genowych i technologiach ich wykorzystania. Celem systemu jest również 
ostrzeganie o zagrożeniach in situ i ex situ zasobów genowych w celu po
djęcia akcji zapobiegawczych. 

Międzynarodowe Centra Rolnicze finansowane są przez CGIAR, 
powstałe w 1971 stowarzyszenie publicznych i prywatnych dawców wspo
magających działanie 16 centrów rolniczych. Międzynarodowe Centra Rol
nicze specjalizują się w hodowli jednego lub więcej gatunków o znaczeniu 
światowym. Jedno z centrów, Międzynarodowy Instytut Zasobów Geno
wych Roślin (IPGRI) zajmuje się zarządzaniem zasobami genowymi 

· (http://www.cgiar.org/ipgri). Podstawową funkcją IPGRI jest wspieranie i 
koordynowanie współpracy między centrami zasobów genowych w celu 
zbierania, zachowania, oceny i wykorzystania zasobów genowych roślin. W 
roku 1994 CGIAR zdecydował się rozpocząć prace nad utworzeniem 
otwartej sieci wymiany informacji o zasobach genowych SINGER (http: 
//nocl.cgiar.org). 

Rozwijanie badań i zwiększanie stopnia wykorzystania zasobów genowych 
roślin użytkowych 

Kolekcje banków genów powinny wspomagać użytkowników w reali
zacji nowych zadań. Zazwyczaj większość banków genów przechowuje ma
teriały, które są w niewielkim stopniu opisane i ocenione. Sytuacja ta pro
wadzi do niewielkiego wykorzystania materiałów i niedoceniania ich war
tości. Koszty zachowywania są w ten sposób wyższe niż korzyści z nich 
płynące. Hodowcy są zainteresowani posiadaniem ograniczonej liczy geno
typów, które niosą lub prawdopodobnie niosą w sobie cechy potrzebne w 
programach hodowlanych. 

Poszerzenie puli genetycznej roślin uprawnych może prowadzić do 
zwiększenia stabilności odmian. Jednakże z punktu widzenia indywidual
nego hodowcy czy instytucji - koszt wprowadzenia nowej cechy z gatunku 
dzikiego do już ustabilizowanego i zaadaptowanego materiału może prze
wyższać spodziewane efekty, uzyskiwane tylko w perspektywie długofalo
wej. Niektóre wstępne prace hodowlane czy ocena mało znanych gatun
ków i ich promocja mogą być prowadzone tylko w ramach banku genów 
ze względu na ich czasochłonność i ryzyko porażki. 

W przyszłości zrównoważone rolnictwo będzie wymagało większej 

liczby upraw, włączając w to uprawy na cele energetyczne i inne. Nowe 
kierunki dla hodowli to udomowianie nowych gatunków, promowanie wię
kszego zróżnicowania w ekosystemach rolniczych. Ważne jest wspieranie 
uprawy i wykorzystania gatunków zapomnianych lub o marginalnym zna-
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czeniu. Podczas, gdy niewielka liczba gatunków dostarcza większość glo
balnej produkcji rolniczej, setki innych gatunków jest użytkowanych regio
nalnie. Wiele z nich ma szansę, aby być wykorzystywane szerzej, szczegól
nie w rejonach, gdzie uprawa podstawowych gatunków jest nieopłacalna 
lub niemożliwa. 

Kluczowym elementem dla zwiększenia stopnia wykorzystania za
sobów genowych jest dostępność informacji o posiadanych zasobach. 
Mniej ważne jest, czy potrzebny komponent znajduje się w narodowej ko
lekcji. Ważne, gdzie go można znaleźć i w jakim czasie może być dostar
czony do użytkownika. Banki genów ograniczając się coraz częściej do 
ochrony rodzimych zasobów genowych i wybranych grup roślin, podwyż
szają jakość usług dla użytkowników poprzez rozwijanie systemu wymiany 
informacji. Coraz częściej udostępniane są informacje w sieciach kompu
terowych, pozwalając użytkownikowi na bezpośredni dostęp do danych 
[GASs i in. 1997]. W Polsce system wymiany informacji o różnorodności 
biologicznej powstaje w Instytucie Ochrony Środowiska (http://ciuw. 
warman.net.pl/alf/biodiversity) przy współpracy z Krajowym Centrum Ro
ślinnych Zasobów Genowych IHAR (http://www.ihar.edu.pl, http://www. 
ihar. edu. pl/gene _bank). 

Podsumowanie 

Polska przyjęła do realizacji postanowienia Konwencji o Różnoro
dności Biologicznej. Aktywnie uczestniczy w toczących się negocjacjach 
dotyczących Międzynarodowego Przedsięwzięcia na Rzecz Zasobów Ge
nowych FAO. Podobnie jak kraje członkowskie Unii Europejskiej, Polska 
jest sygnatariuszem rezolucji FAO oraz przyjęła Globalny Plan Działania 
FAO [1996a]. W interesie Polski i całej Europy leży popieranie swobodne
go dostępu do zasobów genowych na świecie, w ramach wielostronnych 
umów międzynarodowych. Jednakże, jak dotąd, działania na rzecz ochro
ny zasobów genowych opierają się głównie na postanowieniach międzyna
rodowych i nie obowiązują w Polsce żadne regulacje prawne dotyczące 
bezpośrednio tego zagadnienia. 
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Streszczenie 

W Polsce idea ochrony zasobów genowych roślin i ich znaczenia dla wzros
tu produkcji rolniczej cieszyła się zawsze dużym poparciem i zrozumieniem, które 
spowodowało utworzenie Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytko
wych. Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych ma wieloletnie 
doświadczenie w ochronie zasobów genowych roślin ex situ, posiada odpowiednie 
urządzenia do przechowywania materiałów, zostały wypracowane· standardy prze
chowywania, dokumentacji i oceny materiałów. Głównym celem tego przedsięw
zięcia jest zachowanie zasobów genowych podstawowych roślin uprawnych i ich 
dziko rosnących krewnych dla hodowli i badań naukowych. Program opiera się 
na współpracy wielu instytucji. Kolekcje znajdują się w trzech wyższych uczel
niach, siedmiu branżowych instytutach, siedmiu stacjach hodowli roślin i w Ogro
dzie Botanicznym PAN. Obecnie kolekcje poszczególnych gatunków są finanso
wane ze środków postępu biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. W ramach programu chronionych jest około 64 tys. obiektów. 

Nowe filozofia ochrony przyrody zmienia jej tradycyjne pojmowanie . Szcze
gólnie idea zachowania różnorodności biologicznej wymaga nowych rozwiązań. 
Powstają nowe możliwości , które pozwalają bankowi genów na udział w progra
mach środowiskowych i wykorzystanie zachowania ex situ dla kompleksowej 
ochrony przyrody. 
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Summary 

The understanding of importance of genetic resources for the increase of 
agriculture production has gained great appreciation in Poland, and the National 
Crop Plant Genetic Resources Conservation Programme (NCPGRCP) was esta
blished. The NCPGRCP represents long experience of ex situ conservation of 
crops plants, possesses gene bank facilities, and has developed standards of sto
rage, documentation and evaluation. The main goal of this undertaking is to pre
serve the genetic materia! of major crop plants and their wild and weedy rela
tives for breeding and research. The NCPGRCP in Poland is based on multi-in
stitutional input. Three universities, 9 branch institutes, 7 experimental stations, 
and Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences carry the responsibili-
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ties for crop collections. The programme is financed by the Ministry of Agricul
ture. About 64000 accessions have been collected. 

New philosophy of nature conservation changes the traditional understan
ding of nature conservation. Especially an idea of conservation of biodiversity 
needs new solutions. In case of new possibilities, gene banks will join new envi
ronmental programmes, this means that gene banks ex situ conservation will 
support complex nature protection. 
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