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„Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych, występujących na Ziemi w 

ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są składową. 

Dotyczy różnorodności: 

- w obrębie gatunku, 

- pomiędzy gatunkami, 

oraz różnorodności ekosystemów.” 

(Konwencja o Różnorodności Biologicznej, ogłoszona na Szczycie Ziemi w Rio) 

Ochrona różnorodności biologicznej 

Człowiek eksploatuje przyrodę tak dogłębnie i na tak wielką skalę, że gatunki wymierają znacznie szybciej 

niż w minionych epokach geologicznych. Współczesne tempo zaniku gatunków przypomina wielkie 

wymierania przeszłości: z końca permu i kredy. Bezpowrotny zanik całego gatunku to zaburzenie 

ekosystemu, a równocześnie ogromna strata dla nauki, często też dla gospodarki i zdrowia człowieka. 

Dlatego ochrona bioróżnorodności winna stać się zadaniem całej ludzkości. Odbywa się ona dwiema 

drogami: 

a) in situ czyli w środowisku naturalnym danego organizmu poprzez: zakaz niszczenia, zbioru, zachowanie 

dotychczasowych, niezmienionych warunków środowiska, wprowadzenie gatunku na stanowiska 

historyczne itd. 

b) ex situ czyli poza jego środowiskiem naturalnym poprzez umieszczenie go w sztucznym środowisku np. 

ogrodu botanicznego, centrum ochrony gatunków CITES etc., lub po przez zabezpieczenie puli genowej 

gatunku w bankach genów w postaci: nasion, zarodników czy też tkanek. 

Podstawowy, założony cel przedsięwzięcia  

Długoterminowe, bezpieczne zabezpieczenie różnorodności genetycznej 61 szybko wymierających, 

rzadkich lub prawnie chronionych gatunków roślin naczyniowych, poprzez utworzenie kriogenicznego 

banku nasion. 

Dodatkowe cele projektu 

Inwentaryzacja stanowisk naturalnych (a w przypadku warzuchy polskiej i azalii pontyjskiej – stanowisk 

zastępczych). 

Opracowanie protokołów oceny żywotności nasion, przełamywania ich spoczynku i długoterminowego 

przechowywania nasion w parach ciekłego azotu. 

Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ginących gatunkach roślin, o roli banków genów w 

zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Trwałość  projektu  

Po zakończeniu prac przy przedsięwzięciu podjęte zostaną działania na rzecz zagwarantowania 

maksymalnej trwałości projektu. W tym celu nasiona będą przetrzymywane w ultraniskich temperaturach, 

Banku Nasion, a część próbek może w razie potrzeby zostać odmrożona i wykorzystana do odbudowy 

populacji naturalnych lub stworzenia wtórnych populacji zastępczych. Okazy roślin uzyskane podczas 

testów oceny żywotności są uprawiane w gruncie w Kolekcji Flory Polski oraz w nowej, chłodnej szklarni. 

Okazy te stanowią cenny materiał poglądowy dla zwiedzających oraz źródło rodzimych, czystych 

Założenia  projektu 
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Zbiór nasion 

Ze względu na to iż większość gatunków włączonych do projektu znajduje się na liście roślin prawnie chronionych 

w Polsce, bądź też ich stanowiska zlokalizowane są na terenach chronionych, przed przystąpieniem do zbioru 

nasion konieczne było uzyskanie odpowiednich zezwoleń. W zależności od formy ochrony (ochrona gatunkowa, 

park narodowy, rezerwat, obszar Natura 2000) uzyskiwaliśmy zezwolenia i opinie Ministerstwa Środowiska, 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrekcji poszczególnych 

parków narodowych.  

Zarówno zbiór nasion jak i inwentaryzacja odbywały się według wytycznych zawartych w „Podręczniku zbioru 

nasion gatunków dziko rosnących ENSCONET”. W trakcie zbioru dążono do maksymalnej reprezentatywności 

genetycznej próbek, jednak każdorazowo uwzględniano także miejscowe warunki, liczebność populacji, kondycje 

osobników, zagrożenia biotyczne i abiotyczne dla danej populacji.  

Inwentaryzacja odbywała się dwuetapowo: w czasie wizyty przed zbiorowej podczas kwitnienia roślin oraz w 

momencie samego zbioru nasion.  

Charakteryzowano stanowiska zapisując: współrzędne geograficzne, rzeźbę terenu, wysokość nad poziomem 

morza, opis ogólny zbiorowiska roślinnego, zdjęcie fitosocjologiczne wg szkoły francusko-szwajcarskiej, pH i 

przewodność gleby. 

 

 

Zasięg przestrzenny projektu 

Zbiór nasion realizowany był na terenie 12 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.  

Zasięg obejmował obszary objęte różnymi formami przestrzennej ochrony przyrody – od parków narodowych 

przez rezerwaty, parki krajobrazowe po użytki ekologiczne czy obszary Natura 2000.  

Realizacja projektu „Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” 

miała miejsce na terenie następujących 12 parków narodowych: Babiogórskiego, Białowieskiego, Biebrzańskiego, 

Bieszczadzkiego, Kampinoskiego, Ojcowskiego, Pienińskiego, Poleskiego, Roztoczańskiego, Świętokrzyskiego, 

Tatrzańskiego, Wigierskiego. 

 

Przykładowy paszport zbioru nasion 

Pomiar pH i przewodności gleby 
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Zasięg przestrzenny projektu 

Realizacja projektu była szczególnie ważna w przypadku populacji, które rosną z dala od terenów chronionych. 

Stan wielu z nich systematycznie się pogarsza, toteż mogą bezpowrotnie zaniknąć. Przykładami tego typu 

populacji są: 

- uroczyska „Kisielany” w Mokobodach z największą w Europie Środkowej populacją dzwonecznika wonnego, 

wciąż penetrowanego i zaśmiecanego; 

- moczary w Łosinianach, słynnych z populacji staroduba łąkowego i niebielistki trwałej; 

- bagno Pakosław z najliczniejszą w Polsce populacją języczki syberyjskiej; 

- podgórskich mszarów Puścizny Wielkiej, wciąż eksploatowanych  w celu pozyskiwania torfu, co zagraża m.in. 

tłustoszowi dwubarwnemu; 

- mechowiska na zatorfionych brzegach jez. Książ na Pomorzu Gdańskim, gdzie rośnie duża populacja skalnicy 

torfowiskowej;  

- mokre łąki i łozowiska w Komarowie-Osadzie, stanowiących ważną ostoję marzycy rudej i czarniawej; 

- kamieniołomy w Pogorii i Kuźnicy Warężyńskiej, gdzie kurczą się populacje ww. tłustosza dwubarwnego; 

- wzgórze Matyska z populacjami tojadu lisiego, wydeptywanymi przez intensywny ruch turystyczny; 

- pastwiska i wiejskie sadzawki użytkowanych równocześnie jako zbiorniki przeciwpożarowe gdzie odkryto jedyne 

w Polsce i jedne z nielicznych na świecie stanowisk turzycy żytowatej itd. 

Dzięki realizacji projektu, udało się zabezpieczyć w banku nasion wiele populacji nie objętych jakimikolwiek 

zabiegami i formami ochronnymi jak i populacji dla których dotychczasowa ochrona nie była wystarczająca. 

 

 

Bieszczady Allium victorialis  

Wyszków Pulsatilla patens  Ponidzie Allium rotundum  

Ojcowski PN Veronica praecox  
Zamojszczyzna Peucedanum 

Kujawy Stipa joannis 

Bieszczady Campanula serrata  

Wigierski PN Viola epipsila  
Jezioro Krąg Saxifraga hirculus 
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Czyszczenie i ocena jakości zebranego materiału 

Po zbiorze, nasiona są poddawane czyszczeniu i ocenie jakości w Pracowni Banku Nasion w Powsinie. Głównym 

celem tego etapu jest oddzielenie w pełni wykształconych nasion od pustych łupin nasiennych, nasion porażonych 

infekcjami oraz resztek owocni. Ze względu na różne wielkości nasion gatunków objętych projektem (wskaźnik 

masy 1000 nasion wahał się od 0,0052g dla Lindernia procumbens do 20,714g dla Agrimonia pilosa) oraz różnice 

morfologiczne (obecność włosków, haczyków kolców itp.), konieczne było dopasowanie metody oczyszczania do 

nasion danego gatunku. Najczęściej proces ten wykonywany był ręcznie, przy pomocy sit laboratoryjnych. 

Alternatywą jest użycie  separatora nasion – urządzenia oddzielającego nasiona od zanieczyszczeń za pomocą 

regulowanego strumienia powietrza przepuszczanego przez próbkę nasion. W ten sposób lekkie elementy 

(zanieczyszczenia) są oddzielane od cięższych (nasion).  

Suszenie 

Jest to najważniejszy, a zarazem krytyczny etap przygotowania nasion do zabezpieczenia w banku. Zmniejszenie 

zawartości wody w tkankach nasion jest niezbędne ze względu na niskie temperatury w jakich suszarniczej 

warunkom: 20% wilgotności względnej i 15°C, nasiona podlegały powolnemu suszeniu. Etap ten jest prowadzi do 

obniżenasiona zostaną zdeponowane. Nasiona, które nie przeszłyby tego etapu, uległyby uszkodzeniom w trakcie 

zamrażania – wolna woda zgromadzona w przestrzeniach międzykomórkowych skrystalizowałaby prowadząc do 

nieodwracalnych uszkodzeń. 

Dzięki panującym w komorze nia zawartości wody w nasionach do poziomu ok. 6-8%. Dzięki temu możliwe jest 

bezpieczne zamrożenie nasion w ultraniskich temperaturach. Istotny jest fakt, że nie każdy gatunek toleruje tak 

silne wysuszenie. Projektem zostały objęte gatunki, których nasiona zaliczane są do  grupy orthodox tolerujące 

niski poziom wilgotności 

 Orthodox – nasiona znoszące spadek wilgotności do poziomu 5% (lub poniżej) bez utraty żywotności. 

Większość gatunków klimatu umiarkowanego wytwarza nasiona tego typu. Ortodoksami są zarówno nasiona 

roślin zielnych jak i wielu drzew: sosen, świerków, brzóz, olsz, lip, wiązów, grabu, jesionu wyniosłego itd., 

 Recalcitrant – nasiona, których podsuszanie poniżej pewnego krytycznego poziomu wilgotności (15-20%), 

prowadzi do spadku ich żywotności, a w efekcie śmierci nasion. Przykładami gatunków wytwarzających tego typu 

nasiona są cis, jodła, kotewka orzech wodny, rodzime dęby, leszczyna lub klon jawor. Recalcitrantami są nasiona 

większości roślin tropikalnych (kauczukowca, kakaowca, goździkowców itd.), 

 Intermediate -  nasiona tolerujące spadek wilgotności do poziomu 10-12,5%. Jednak dalsze ich osuszanie 

prowadzi do spadku żywotności nasion. Przykładami roślin o nasionach intermediate są w naszej florze buk i klon 

zwyczajny, a spośród egzotów: migdałowiec, pistacja szlachetna, krzew kawowy, orzesznica brazylijska czy też 

większość cytrusów. 

Etapy zabezpieczania nasion w warunkach kriogenicznych 
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Zbiór nasion Czyszczenie i ocena jakości 

Zabezpieczenie nasion w 

parach ciekłego azotu 
Reintrodukcja 

Suszenie nasion 

Ocena żywotności 

i tolerancji na zamrażanie 

Wprowadzenie do 

kolekcji ogrodowej Utrzymanie siewek 

Ocena żywotności 

Najpewniejszą metodą oceny żywotności nasion 

dostarczonych do banku są testy kiełkowania. Testy te 

przeprowadzane są w komorach hodowlanych. Dzięki 

możliwości programowania temperatury, wilgotności i 

fotoperiodu (czasu trwania dnia i nocy) 

symulowaliśmy warunki zbliżone do naturalnych. 

Próbka testowa nasion umieszczana była w komorze 

na wilgotnym podłożu na szalkach Petriego.  

Ze względu na dużą różnorodność gatunków objętych 

projektem, pochodzących często ze skrajnie różnych 

siedlisk, konieczne było różnicowanie warunków 

kiełkowania. Część z nich wymagała zastosowania 

wyższej temperatury i zmiennego oświetlenia, inne z 

kolei kiełkowały w chłodzie i całkowitej ciemności. 

Różne było także tempo kiełkowania – wahało się ono 

(w zależności od gatunku) od kilku dni do nawet 7 

miesięcy.  

Kolejnym problemem była spoczynkowość nasion. 

Większość gatunków włączonych do projektu 

wytwarzała nasiona spoczynkowe. Oznacza to, że ich 

skiełkowanie wymagało zastosowania dodatkowych 

zabiegów takich jak mokra stratyfikacja 

(przechłodzenie w 4°C), skaryfikacja (nacięcie łupiny 

nasiennej) lub dodanie do podłoża fitohormonu - 

kwasu giberelinowego GA3.  

Ocena tolerancji na zamrażanie 

Próbki nasion po wyczyszczeniu, wysuszeniu i ocenie 

żywotności oceniano pod kątem odporności na 

mrożenie do temperatury par ciekłego azotu. Głównym 

zagrożeniem wynikającym z procesu zamrażania jest 

krystalizacja wody zawartej w nasionach. Wzrost 

kryształów lodu może powodować uszkodzenia 

mechaniczne mrożonego materiału. Jednak dzięki 

wcześniejszemu przeprowadzeniu procesu suszenia i 

obniżeniu zawartości wody, możliwe jest bezpieczne 

zamrożenie  nasion w parach ciekłego azotu.  

Ze względu na możliwe różnice w reakcji nasion na 

proces mrożenia i tak skrajne warunki, prowadzone były 

testy mające na celu wybór optymalnego sposobu 

zamrażania. Stosowano dwa podstawowe warianty 

zamrażania próby testowej – immersja czyli 

bezpośrednie umieszczanie nasion w parach ciekłego 

azotu oraz stopniowe mrożenie z szybkością 0,5°C/min. 

Nasiona po okresie 30 dni, rozmrażano i ponownie 

oceniano ich żywotność. Dla większości testowanych 

próbek, doświadczenia wykazały doskonałą tolerancję 

nawet przy mrożeniu bezpośrednim. Jeśli nie było 

widocznych różnic pomiędzy żywotnością próbek 

mrożonych, a niemrożoną kontrolą, całą próbkę 

umieszczano w parach ciekłego azotu . 
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Zabezpieczenie nasion w parach ciekłego azotu 

Podstawą działalności współczesnych banków nasion jest zasada, wg której możliwe jest wydłużenie żywotności 

zgromadzonych nasion poprzez obniżenie ich wilgotności oraz umieszczenie w niskiej temperaturze. Większość tego 

typu instytucji stosuje temperatury w zakresie -18°C do-20°C. Alternatywą dla standardowych metod 

przechowywania (w szczególności dla gatunków endemicznych i zagrożonych) jest kriokonserwacja, czyli 

przechowywanie nasion w parach ciekłego azotu. Właśnie ta metoda wykorzystywana jest w Banku Nasion Ogrodu 

Botanicznego – CZRB w Powsinie. Uważa się, że trwałość nasion w warunkach kriogenicznych (-160°C) wzrasta 175-

krotnie w porównaniu ze standardową metodą przechowywania (-20°C). Badania przeprowadzone na nasionach 

sałaty wykazały możliwość ich przetrwania w ciekłym azocie nawet 3400 lat.  

Badania przeprowadzone w Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie na 10 gatunkach wykazały, że nasiona 

umieszczone przez 10 lat w parach ciekłego azotu nie utraciły zdolności kiełkowania. Dzięki temu materiał 

zdeponowany w banku nasion w ramach projektu „Ochrona ex-situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych 

roślin w Polsce wschodniej” może być w przyszłości wykorzystany do wzmacniania naturalnych populacji lub ich 

odtwarzania w przypadku całkowitego wyginięcia.  

Duplikacja wybranych próbek 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo zdeponowanych w banku próbek nasion, zdecydowano się na ich duplikację. To 

dodatkowe narzędzie podwyższenia i utrzymania trwałości efektów projektu. Część próbek (61) przekazana została 

Leśnemu Bankowi Genów „Kostrzyca” koło Karpacza. 

Instytucja Wdrażająca: 

 

Centrum Koordynacji 

Projektów Środowiskowych 

Beneficjent: Polska Akademia Nauk 

Ogród Botaniczny Centrum 

Zachowania Różnorodności  

Biologicznej w Powsinie 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

Narodowy Fundusz 

Ochrony środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 143 273,23PLN 

Wysokość dofinansowania POIŚ: 2 671 782,24 PLN 

Wysokość dofinansowania NFOŚiGW: 471 490,99 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 — 31.12.2013 

Baza danych 

Została utworzona baza danych gatunków objętych projektem FlorNaturOB, obejmująca dane dotyczące prób 

nasion wprowadzonych do przechowywania kriogenicznego oraz dane dotyczące stanowisk zbioru i  fotografie 

nasion. Szczegółowe dane w niej zawarte (np. koordynaty geograficzne) mogą być udostępniane placówkom 

naukowym zajmującym się zachowaniem i ochroną różnorodności biologicznej.  

Baza danych jest dostępna do pobrania pod adresem http://www.ogrod-powsin.pl/bazadanychFlorNaturOB.pdf 
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