
Zmiany klimatu mogą negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną, prowadząc do 

zmniejszenia liczebności populacji, utraty różnorodności genetycznej, zmian w rozmieszczeniu 

geograficznym gatunków, a w konsekwencji do wymierania gatunków. Biorąc pod uwagę, że gatunki 

mogą dostosować się do zmieniającego się środowiska, przewidywanie, w jaki sposób poszczególne 

gatunki zareagują na zmiany klimatu jest procesem dość złożonym. Z uwagi na to, że różnorodność 

genetyczna stanowi ewolucyjną podstawę adaptacji do zmieniających się warunków środowiska, jej 

szacowanie jest fundamentalnym aspektem w ocenie wrażliwości gatunków na zmiany klimatu.  

Jednym z najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych gatunkowo ekosystemów nieleśnych 

są stepy. Są to formacje roślinne charakteryzujące się brakiem gatunków drzewiastych. Stepy 

powstają na obszarach znajdujących się pod wpływem klimatu kontynentalnego, z gorącym i suchym 

latem oraz mroźnymi i wietrznymi zimami, uniemożliwiającymi rozwój drzewiastej roślinności. 

Stepy są zarazem bardzo ważnym rezerwuarem zasobów genetycznych, a jednocześnie odgrywają 

bardzo ważną rolę społeczno-ekonomiczną.  

W ramach naszego projektu postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wrażliwości gatunków 

stepowych i ich ryzyka wyginięcia w kontekście zmian klimatycznych, w oparciu o analizy 

różnorodności na poziomie gatunkowym i genetycznym. Zbadamy przewidywane zmiany zasięgów 

gatunków stepowych i powiążemy je z danymi genomowymi. Pozwoli nam to ocenić, jaki jest wpływ 

zmienności adaptacyjnej na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Zbadamy także 

związek między zmianą klimatu a erozją genetyczną spowodowaną przepływem genów na skutek 

hybrydyzacji i introgresji.  

W tym celu wykorzystamy sekwencjonowanie całogenomowe (a dokładniej metodę 

DArTseq), modelowanie niszy ekologicznej (ENM) oraz meta-analizę. Nasze badania obejmą 

praktycznie cały stepowy region Euro-Azji.  

Ze względu na integratywny charakter naszych badań, będziemy w stanie przewidzieć 

wielopoziomową reakcję gatunków stepowych na zmiany klimatu. Wyniki tego projektu pozwolą 

zidentyfikować i wskazać gatunki i obszary stepowe, które najprawdopodobniej znajdą się pod 

wpływem szybkich zmian klimatu, i z tego względu powinny zostać uznane za priorytetowe dla 

ochrony. Tym samym, wyniki będą pomocne w usprawnieniu planowania przyszłej ochrony siedlisk 

i gatunków stepowych. 
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