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Ogólna charakterystyka 
gatunku

• Różanecznik 
alpejski Rhododendron ferrugineum to 
niewysoki krzew rosnący przeważnie w 
wyższych położeniach górskich – w piętrze 
alpejskim i subalpejskim.

• Jego obszar występowania obejmuje 
góry środkowej i południowej Europy – Alpy 
i Pireneje



Różanecznik 
alpejski w 

Karkonoszach
(punkt wyjścia)

• Pierwsze dane na temat występowania 
różanecznika w Karkonoszach są bardzo stare i 
niepewne - Schwenckfeld K. 1600. Stirpium et 
fossilium Silesiae catalogus etc

• Pierwsze wiarygodne dane na temat 
występowania gatunku w Karkonoszach 
dostarczył Boratyński (1991)

• Populacja występuje w siedlisku o charakterze 
naturalnym, w miejscu niedostępnym

• Stanowisko jest znacznie oddalone od 
elementów antropogenicznych – miejscowości, 
schronisk turystycznych, dróg i szlaków 
turystycznych



Główne cele 
badań

• Zbadanie pochodzenia różanecznika alpejskiego 
w Karkonoszach

• Określenie zmienności i struktury genetycznej 
populacji oraz próba określenia jej historii

• Oszacowanie czasu izolacji populacji z 
Karkonoszy od reszty zasięgu

• Badania populacyjne – określenie liczebności i 
kondycji zdrowotnej poszczególnych osobników

• Odnalezienie siedlisk odpowiednich dla tego 
gatunku znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie populacji i wyznaczenie 
potencjalnych miejsc na stanowiska zastępcze.



Metody –
badania genetyczne

• Materiał genetyczny pobrano z 25 populacji z 
całego zasięgu gatunku – Alpy i Pireneje, a także 
ze wszystkich osobników karkonoskich

• W badaniach genetycznych mających na celu 
wykazanie pochodzenia gatunku wykorzystano 
dwie metody: analizę AFLP oraz analizę 
sekwencjonowania wybranych, niekodujących 
regionów DNA jądrowego i chloroplastowego

• Badając wewnętrzne zróżnicowanie populacji 
wykorzystano metodę ddRAD-seq.



Metody –
badania ekologiczne

• Zliczono wszystkie osobniki, które następnie zostały 
ponumerowane,

• Policzono kwiaty i owoce na wszystkich osobnikach

• Wykonano zdjęcie fitosocjologiczne

• Pobrano liście, które wykazywały objawy plamistości, a 
następnie fragmenty wyłożono na szalki Petriego z pożywką  



Wyniki – badania 
genetyczne

• struktura filogeograficzna dla 
różanecznika alpejskiego wykazuje 
istnienie dwóch głównych grup 
genetycznych znajdujących się w 
Alpach Wschodnich i Zachodnich. 
Do grupy zachodniej również 
mocno nawiązują populacje 
pirenejskie, a także do pewnego 
stopnia populacja z Karkonoszy

• Analiza AFLP oraz ddRAD-seq
wykazała znaczną zmienność 
genetyczną populacji karkonoskiej, 
co wyklucza tzw. „efekt założyciela”



Wyniki – badania 
genetyczne, c.d.

• Zarówno analiza filogenetyczna, sieci 
filogenetycznych jak i PCoA wskazują na 
dużą odrębność badanej populacji, która 
sugeruje jej długą izolację od głównego 
zasięgu

• Według uzyskanych wyników, rozdzielenie 
się populacji z Alp i Karkonoszy nastąpiło 
około 45 tyś lat temu w interpleniglacjale 
ostatniego zlodowacenia 
(północnopolskiego). Drastyczny spadek 
wielkości populacji z Karkonoszy nastąpił 
natomiast dużo później, już w Holocenie, 
ok. 6600-7000 lat temu. 



Wyniki – badania 
ekologiczne

• Odnotowano 68 osobników, z czego 
15 osobników kwitło i owocowało 
(2018 r.), poszczególne osobniki 
bardzo silnie zróżnicowane pod 
względem wielkości,

• Populacja różanecznika związana 
jest ze zbiorowiskiem zaliczonym do 
związku Genisto pilosae-Vaccinion -
zbiorowiska krzewinek 
charakterystyczne dla piętra 
subalpejskiego.

• Obecność tego typu roślinności 
wiąże się ze specyficznymi 
warunkami mikrotopograficznymi –
nachylenie 70 – 90 o, wyraźnie 
nasilone procesy erozji 
zapobiegające trwałemu 
powstawaniu lasu, dobre 
uwilgotnienie siedliska



Rośliny wytwarzają nasiona zdolne do kiełkowania



Badania 
fitopatologiczne

• Na wszystkich osobnikach odnotowano szereg patogenów. 
Rośliny wykazywały objawy plamistości liści. Z plam 
izolowano takie grzyby jak:   
Alternaria alternata, Phoma levellei oraz Pestaliotopsis spp. 
Na młodszych liściach plamy pojawiały się dopiero po 
kwitnieniu. W lipcu, na liściach zlokalizowanych w środkowej 
części pędów obserwowano charakterystyczne 
zniekształcenia. Po dolnej stronie pojawiały 
się narośla typowe dla rodzaju Exobasidium. Grzyb został 
oznaczony jako E. rhododendri -
płaskosz galasowaty różanecznika. Jest to pierwsze 
stwierdzenie tego gatunku w Polsce.



Efektem badań nad różanecznikiem alpejskim w Karkonoszach 
są 3 publikacje 



Prace w 
przygotowaniu

- Zróżnicowania genetycznego w populacji, 
klonalności i rodzicielstwa

- Pokrewieństwa pomiędzy populacjami w 
Europie opartym na RAD- sequencing, co 
pozwoli na datowanie dywergencji i 
ewentulne określenie zmian wielkości 
populacji  w czasie

- Analizy pokrewieństwa pomiędzy 
europejskimi gatunkami z rodzaju 
Rhododendron, włączając w to 
Rhododendron tomentosum (Ledum
palustre)
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