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Aconitum stwierdzono stosunkowo niewiele 
takich przypadków (Simon i współaut. 1999). 
W obrębie gatunku formy z różnymi liczba-
mi 2n mogą tworzyć  rasy chromosomowe, 
które ze względu na swoje allopatryczne (od-
rębne) rozmieszczenie geograficzne nie krzy-
żują się ze sobą. Z tego powodu nazywa się 
je rasami geograficznymi podniesionymi do 
rangi podgatunków (Sulma 1938, patrz też 
Stace 1993). Sulma (1938) opisuje wiele ta-
kich ras chromosomowych w obrębie 62 ga-
tunków.

Poza tym ewentualny brak zmienności w 
strukturze wewnętrznej chromosomów może 
być „rekompensowany” mutacjami genomo-
wymi, polegającymi na występowaniu w ob-
rębie gatunku serii liczb chromosomowych 
będących wielokrotnością liczby genomowej 
(podstawowej x). W efekcie, w rodzajach Po-
tentilla, Hieracium i Pilosella, w zależności 
od danego gatunku występuje seria liczb od 
2n=2x (diploidalna), 2n=3x, 2n=4x...2n=12x 
(dodekaploidalna) (SkalińSka 1967, ilnicki i 
kołodziejek 2008, ilnicki i Szeląg 2011). U 

PODSUMOWANIE CYTOTAKSONOMICZNO-GEOGRAFICZNYCH BADAŃ WYBRANYCH 
GATUNKÓW Z RODZAJÓW POTENTILLA (ROSACEAE), HIERACIUM I PILOSELLA 

(ASTERACEAE) ORAZ ACONITUM (RANUNCULACEAE) NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH GRUP 
FILOGENETYCZNYCH MAGNOLIOPSIDA

Streszczenie

Praca prezentuje podsumowanie badań biosys-
tematycznych wybranych gatunków rodzajów: Po-
tentilla (Rosaceae), Hieracium i Pilosella (Astera-
ceae) oraz Aconitum (Ranunculaceae), należących 
do różnych grup filogenetycznych Magnoliopsida. 
Informacje uzyskane z klasycznych badań cytoge-
netycznych są zazwyczaj traktowane jedynie jako 
punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w 
celu poznania struktury molekularnej chromatyny 
i chromosomów z wykorzystaniem metod biologii 
molekularnej, takich jak na przykład: fluorescencyj-
na hybrydyzacja in situ (FISH), genomowa hybrydy-
zacja in situ (GISH) czy metoda BAC (ang. bacterial 
artificial chromosome). Badania prowadzono w celu 

poznania: (i) zjawisk hybrydyzacji i poliploidyzycji, 
w połączeniu z agamicznym sposobem rozmnażania 
gatunków apomiktycznych, (ii) kierunków ewolucji 
w obrębie gatunku i rodzaju w połączeniu ze zja-
wiskiem migracji gatunku i kolonizacji przez niego 
nowych terenów. Zmienność chromosomowa obej-
muje różnice w morfologii i liczbie chromosomów, 
ilości DNA, rozmiarach chromosomów, symetrii ka-
riotypu oraz w rozmieszczeniu i liczbie prążków na 
chromosomach. Na tej podstawie można prześledzić 
przebieg ewolucji wśród taksonów, określić ich wza-
jemne pokrewieństwo oraz dokonać porównań mię-
dzyrodzajowych.
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Summary

Biosystematics of some species of the genus 
Potentilla, Hieracium, Pilosella and Aconitum be-
longing to different phylogenetic groups within 
Magnoliopsida is surveyed. The information ob-
tained  from classical cytogenetic studies is usual-
ly treated as a mere starting point for further anal-
yses, which can be carried out with the help of 
molecular biology methods   such as fluorescence 
in situ hybridization (FISH), genomic in situ hy-
bridization (GISH) or bacterial artificial chromo-
some method (BAC). The biosystematic studies put 
emphasis on: getting to know  (i) the phenomena 

of hybridization and polyploidization connected 
with exceptional way of agamic reproduction of 
agamospermous species, and (ii) the direction of 
the course of evolution within species and genus 
in connection with migration of species and col-
onization of new habitats. Chromosome variation 
includes differences in their number, size, mor-
phology, content of DNA, karyotype symmetry and 
inner  organization (chromosome bands). On this 
basis, the course of evolution among taxa can be 
tracked,  their reciprocal relationships determined 
and intergeneric comparisons performed.


