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czym są gatunki 
inwazyjne? 

Centrum Biologii Molekularnej  
i Biotechnologii przygotowuje szkolenia  
z „barkodingu DNA”

lidia Skuza, Małgorzata Majewska

Problem inwazyjnych gatunków obcych stale na-
rasta i jest niezwykle złożony, a zajęcie się nim to 
sprawa pilna – nie tylko z uwagi na rosnące koszty, 
ale również ze względu na często nieodwracalny 
wpływ na środowisko. 

Nie każdy gatunek obcy wywołuje negatywne 
zmiany w środowisku przyrodniczym i musi budzić 
obawy, zwłaszcza w kontekście zagrożenia dla ro-
dzimej bioróżnorodności. Gatunek obcy a gatunek 
inwazyjny – to dwa różne pojęcia, które nie są rów-
noznaczne, choć często ze sobą zestawiane. Wynika 
to z faktu, że część roślin i zwierząt obcego pocho-
dzenia wykazuje inwazyjność lub może stać się 
inwazyjna i tym samym niekorzystnie wpływać na 
różnorodność biologiczną, na każdym jej poziomie. 
Aby zrozumieć faktyczne zagrożenie, jakie niosą za 
sobą inwazje biologiczne i ich skutki, niezbędna jest 
znajomość właściwej terminologii.

Gatunek obcy to gatunek występujący poza 
swoim naturalnym zasięgiem, zdolny do przeżycia 

i rozmnażania się na nowym terenie. Za gatunek 
obcy uważane są także części osobników: gamety, 
nasiona, jaja oraz odmiany i rasy. Natomiast ga-
tunek obcy inwazyjny to gatunek poza granicami 
swojego naturalnego zasięgu występowania – obcy 
na danym terenie, który zagraża bioróżnorodności 
oraz może negatywnie wpływać na gospodarkę  
i/lub zdrowie człowieka. 

Szacuje się, że w Europie wśród obcych skład-
ników flory i fauny od 10 do 15% stanowią właśnie 
gatunki inwazyjne. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 22 paź-
dziernika 2014 roku w sprawie działań zapobiegaw-
czych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania 
i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, 
które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku, w sposób 
kompleksowy reguluje zagadnienia zapobiegania 
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyj-
nych gatunków obcych, ich wczesne wykrywanie, 
a także szybką eliminację bądź długofalową i efek-



RefleKSje 4/201994 oPiNie, RefleKSje, d o śWiAd cZeNiA 

tywną kontrolę populacji w przypadku gatunków 
rozpowszechnionych.

W celu jak najwcześniejszego wykrycia inwa-
zyjnego gatunku obcego wykorzystuje się nowo-
czesne techniki molekularne. Narzędziem moleku-
larnym, które idealnie sprawdza się w przypadku, 
gdy dysponujemy jedynie próbką materiału biolo-
gicznego, na przykład sierścią, piórami czy ziarnia-
kiem lub siewką, jest barkoding DNA.

To stosunkowo nowa metoda, polegająca na 
sekwencjonowaniu ściśle określonych loci (dla 
roślin są to geny matK i rbcL zlokalizowane w ge-
nomie chloroplastowym, a w przypadku zwierząt 
– gen COI w genomie mitochondrialnym) i identy-
fikowaniu przynależności gatunkowej organizmów 
na podstawie tych sekwencji. Sekwencja nukleoty-
dów uzyskana przy użyciu określonych starterów 
przedstawiana jest w postaci paska przypomina-
jącego kod kreskowy, który pozwala na porówny-
wanie i odróżnianie gatunków od siebie. Do tego 
typu badań stosuje się głównie genomy organello-
we, które, ze względu na swoje cechy, takie jak inna 
budowa i organizacja w porównaniu z genomami ją-
drowymi, a także podleganie innym zasadom dzie-
dziczenia, są bardzo ważnym źródłem informacji 
o przynależności gatunkowej. Ponadto większa jest 
ilość materiału genetycznego, którą można uzyskać 
z jednej komórki.

Zaletą barkodingu jest możliwość oznaczania 
przynależności gatunkowej różnych organizmów, 
co rzuca nowe światło na identyfikację nieznanych 
oraz opis już istniejących gatunków roślin i zwie-
rząt (gatunki kryptyczne). Co więcej, identyfikacja 
ta nie jest zależna od etapu rozwoju, na którym 
znajduje się organizm. Wymaga niewielkiej ilości 
tkanki do przeprowadzenia badań i jest metodą 
szybką i wiarygodną. Dzięki zapewnieniu stan-
daryzacji i łatwych procedur barkoding może się 
stać idealnym narzędziem dopełniającym pracę 
taksonomów, którzy będą mogli ustalać zależ-
ności między gatunkami, a także opisywać nowo 
zidentyfikowane gatunki. Barkoding pozwala na 

badanie wpływu człowieka na środowisko, ozna-
czanie gatunków grzybów powodujących zatru-
cia, monitorowanie stanu środowiska naturalne-
go, orzekanie o składzie produktów pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. Ponadto umożliwia on 
dostęp do zaawansowanych narzędzi identyfi-
kujących gatunki w takich obszarach, jak rolni-
ctwo – identyfikacja szkodników roślin, kontrola 
handlu zwierzętami – identyfikacja gatunków za-
grożonych, kłusownictwo, entomologia sądowa 
– identyfikacja wczesnych stadiów rozwojowych 
organizmów, na przykład larwy muchówek, medy-
cyna – identyfikacja pasożytów. Ponadto metoda 
ta umożliwi dostęp do bazy gatunków ludziom 
niezwiązanym ze światem naukowym. Barkoding 
DNA daje informacje, które czynią systematykę 
i taksonomię bardziej zrozumiałą, jak również 
przystępną dla odbiorców.

Poznanie tajników analizy barkodingu DNA, 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu specja-
listycznego, będzie możliwe już w nadchodzącym 
roku szkolnym. W Centrum Biologii Molekularnej 
i Biotechnologii, działającym od 2015 roku przy Wy-
dziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pla-
nowane jest – przy pomocy finansowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – przeprowadzenie cyklu bezpłatnych war-
sztatów dla nauczycieli, przybliżających tematykę 
wczesnego wykrywania i identyfikacji gatunków 
obcych i inwazyjnych. Podczas dwudniowych 
warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodami 
izolacji DNA z materiału roślinnego i zwierzęcego, 
metodą PCR z zastosowaniem specyficznych starte-
rów – barkodów DNA, a także analizą otrzymanych 
wyników. Ćwiczenia praktyczne wzbogacą wykłady 
powiązane z tematyką zajęć. Wszystkie praktycznie 
realizowane zadania odbywają się według proce-
dur badawczych, które obowiązują w jednostkach 
naukowo-dydaktycznych.

Zajęcia będą prowadzone będą przez naukow-
ców zawodowo i czynnie zajmujących się biologią 
molekularną, w świetnie wyposażonych laborato-
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riach CBMiB, przy użyciu nowoczesnego sprzętu 
specjalistycznego. 

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczest-
ników z możliwościami, jakie daje wykorzystanie 
genetyki molekularnej w identyfikacji obcych ga-
tunków inwazyjnych, a dzięki temu konstruowaniu 
skutecznych programów ochrony bioróżnorodności 
Polski. W celu poprawy wiedzy o zagrożeniach ze 
strony obcych gatunków oraz sposobach zapobiega-
nia tym problemom konieczne jest przede wszyst-
kim uwzględnienie tego zagadnienia w programach 
nauki w szkołach.

Na podstawie analizy celów kształcenia i treści 
nauczania zawartych w podstawach programo-
wych kształcenia ogólnego należy stwierdzić, że 
można włączyć zakres tego szkolenia w realizację 
edukacji biologicznej w praktyce. W szkole pod-
stawowej istnieje możliwość wdrażania planowa-
nia i przeprowadzania obserwacji, doświadczeń 
oraz wnioskowania. W szkole ponadgimnazjalnej 
będzie to pogłębianie znajomości metodyki badań 
biologicznych, zaś w szkole ponadpodstawowej 
– rozwijanie myślenia naukowego, doskonalenie 
umiejętności planowania i przeprowadzenia obser-
wacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu 
o wyniki badań. Treści nauczania będą mogły być 
rozwijane oraz pogłębiane, ponieważ w ramach 
wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych uczestnicy 
ugruntują wiedzę między innymi na temat metod 
izolacji DNA, podstawowych technik PCR, mo-
lekularnych metod identyfikacji gatunków oraz 
barkodingu DNA. Pozwoli to na realizację wybra-
nych treści nauczania. W szkole podstawowej są 
to: klasyfikacja organizmów, genetyka, ekologia 
i ochrona środowiska. W szkole ponadgimnazjalnej: 
różnorodność biologiczna i jej zagrożenia (zakres 
podstawowy) genetyka i biotechnologia, różno-
rodność biologiczna Ziemi (zakres rozszerzony). 
W szkole ponadpodstawowej w zakresie podsta-
wowym i rozszerzonym: biotechnologia, podstawy 
inżynierii genetycznej i różnorodność biologiczna, 
jej zagrożenia i ochrona. 

Nauczyciele biologii, chemii oraz nauk przy-
rodniczych uczestniczący w proponowanej formie 
doskonalenia będą mogli ponadto przeprowadzić 
na uczelni zajęcia ze swoimi uczniami. Liczba 
miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowane 
osoby proszone są o rejestrację za pośrednictwem 
Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń (szkole-
nia.zcdn.edu.pl) na samym początku nowego roku 
szkolnego. Szczegółowe informacje zostaną przed-
stawiane nauczycielom podczas konferencji meto-
dycznych, odbywających się cyklicznie pod koniec 
sierpnia w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. Warto 
pamiętać, że z punku widzenia stosowania metod 
pozwalających na nauczanie z wykorzystaniem ak-
tywności ucznia – metoda laboratoryjna wydaje się 
być najważniejsza i niezbędna w realizacji podsta-
wy programowej kształcenia ogólnego w edukacji 
biologicznej.

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechno-
logii CBMiB jest jednostką naukowo-badawczą, na 
którą uzyskano fundusze z UE. CBMiB tworzą dwa 
laboratoria: Laboratorium Biologii Molekularnej 
z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz La-
boratorium Badań Środowiskowych, wyposażone 
w ponad 190 wysokiej klasy urządzeń badawczych. 
W CBMiB pracuje 31 naukowców w 7 zespołach 
naukowych. 
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