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Różne twarze
HYBRYDYZACJI



Hybrydyzacja - w chemii kwantowej

to matematyczne przekształcenie 
funkcji orbitalnych, polegające 
na "skrzyżowaniu" dwóch lub więcej 
orbitali atomowych, na skutek 
czego powstają nowe orbitale, 
posiadające inny kształt i energię. 
W istocie hybrydyzacja jest 
operacją matematyczną ułatwiającą
skonstruowanie teorii orbitali 
walencyjnych, a nie rzeczywistym 
zjawiskiem fizycznym.

Typ sp

Typ sp2



Hybrydyzacja kwasów 
nukleinowych

• Spontaniczne łączenie się
komplementarnych nici po denaturacji. 

• Renaturacja po usunięciu czynnika 
denaturującego.

• Wprowadzenie obcych nici -› oprócz  
wyjściowych powstaną cząsteczki 
hybrydowe. 

• Szybkość zależy od długości fragmentów, 
podobieństwa i różnorodności sekwencji.



Hybrydyzacja w biologii -
krzyżowanie

Krzyżowanie się osobników należących 
do dwóch nie podobnych, naturalnych 
populacji, które uległy wtórnemu 
skontaktowaniu.

Mieszańce różnią się od gatunków 
rodzicielskich nie tylko morfologią, ale 
zazwyczaj także płodnością i żywotnością. 



Genetyczne aspekty 

Mieszańce różnią się od gatunków 
rodzicielskich nie tylko morfologią, ale  
zazwyczaj także płodnością i żywotnością.

Sterylność – niezdolność do produkcji 
normalnej ilości żywotnych gamet, może 
być częściowa lub zupełna. (zaburzenia 
mejozy) 



Heterozja

Celem jest uzyskanie mieszańców 
(bastardów) przejawiających najwyższą
wartość efektu HETEROZJI (wybujałość
mieszańców F1). Efekt ten może 
manifestować się większą odpornością na 
schorzenia, lepszym przystosowaniem do 
warunków środowiska, zwiększoną
płodnością i plennością itp.



Typy hybrydyzacji…

1. Sporadyczne krzyżowanie sympatrycznych 
gatunków. Mieszańce nieżywotne 
ekologicznie albo behawioralnie lub też
sterylne. Nie krzyżują się z gatunkami 
rodzicielskimi.

2. Hybrydy mniej lub bardziej płodne. Mogą
krzyżować się wstecznie z jednym lub obu 
gatunkami rodzicielskimi.



3. Gatunki izolowane geograficznie, które 
nie uzyskały zupełnej izolacji rozrodczej 
po utworzeniu wtórnej strefy kontaktu 
częściowo się krzyżują.

4. Grupy hybrydów wykazujące pełen 
zakres zmienności gatunków 
rodzicielskich po lokalnym przełamaniu 
izolacji rozrodczej.

5. Wytworzenie nowych jednostek 
gatunkowych a następnie podwojenie 
liczby chromosomów – faktycznie 
ograniczone do roślin.



Przełamywanie mechanizmów 
izolacyjnych…

1. Sposoby zapłodnienia.
2. Rodzaje związków między partnerami.
3. Rzadkość występowania jednego z 

gatunków rodzicielskich.
4. Zakłócenia w siedlisku naturalnym.



Rośliny a zwierzęta
Zwierzęta są ruchliwe, czynnie 

poszukują właściwego partnera – większa 
specyficzność i specjalizacja. Selekcja 
będzie działała przeciw genotypom ze 
skłonnością do hybrydyzacji.

Rośliny – dobór naturalny popiera 
hybrydyzację zwiększająca zmienność
genetyczną. Przeciwdziała zbyt wąskiej 
specjalizacji.



Ewolucyjna rola…

1. Doskonalenie mechanizmów 
izolacyjnych.

2. Źródło nowych gatunków.
3. Wzrost zmienności genetycznej. 



Hybrydy roślinne

P:

F1:

X

Triticum sp. - Pszenica Secale sp. - Żyto

Triticosecale - Pszenżyto

Tilia cordata – Lipa drobnolistna Tilia platyphyllos – Lipa szerokolista

Tilia europeae –
Lipa europejska

Salix alba – Wierzba biała Salix babylonica – Wierzba babilońsa

Salix chrysocoma –
Wierzba płacząca



Hybrydy zwierzęce:

Rana lessonae –
Żaba jeziorkowa

Rana ridibunda –
Żaba śmieszka

Rana esculenta –
Żaba wodna

X
P:

F1:

Bydło domowe Żubr

Żubroń

Lew Tygrys

Tigon (tyglew)Lygrys



A co z chruścikami 
(Trichoptera)?



Cytologia
Trichoptera przedstawiają się:

• Samice heterogametyczne, samce 
homogametyczne (jak u Lepidoptera);

• Często „apyrene” sperma;

• U samic występuje typ X0 jak i XY, 
samce typ XX.



Typy determinacji płci…

1 Typ Protenor (Heteroptera)
2 Typ Lygaeus (Heteroptera)
3 Typ Abraxas (Lepidoptera)
4 Typ Fumea (Lepidoptera)



Typ Abraxas
Samice – heterozygotyczne, chromosomy 

płciowe XY.
Samce – homozygotyczne, chromosomy 

płciowe XX.
Oogeneza – samice wytwarzają 2 typy jaj:
• Z chromosomem X
• Z chromosomem Y
Spermatogeneza – samce wytwarzają tylko 

jeden typ plemników z chromosomem X.



Typ Fumea

Samice – heterozygotyczne, chromosomy 
płciowe X0.

Dwa typy jaj: z chromosomem X i tylko z 
chromosomami autosomalnymi.

Samce – homozygotyczne, chromosomy 
płciowe XX. Jeden typ plemników.



Dotychczas u niewielu gatunków 
sprawdzono liczbę chromosomów, nie ma 
więc jeszcze pełnego obrazu.

Znana są następujące liczby 
chromosomów z rodzin (badano jednak 
tylko nieliczne gatunki):



Rhyacophilidae

n = 23



Stenopsychidae

n = 13



Hydroptilidae

n = 14



Polycetropodidae

n = 13



Hydropsychidae

n = 15



Phryganeidae

n = 19 i 28



Molannidae

n = 27



Leptoceridae

n = 25



Sericostomatidae

n = 22



Goeridae

n = 30



Limnephilidae

n = 6 - 30



Jedynie z Limnephilidae (tylko 
rodzaj Limnephilus) przebadano 
około 20 gatunków, u których 
najczęściej występowała liczba 30 
chromosomów. 

W rodzinie Limnephilus występują
1n liczby: 6, 10, 13, 16, 29, 30.  



Ponadto znane są:

Glyphotaelius sp. -
samce 30, samice 29

Anabolia sp. - 30
Potamophylax sp. - 29

Hesperophylax sp. - 30

Hydatophylax sp. - 30



U Limnephilus decipiens znajdowano 
„apyrene spermatozoen”. Zapłodnienie 
wydaje się być jak u Lepidoptera -
polispermiczne.

Plemnikom brak akrosomu (Mystacides
azurea). Między oboma centralnymi 
włóknami leży łączące je trzecie. Jest duże 
podobieństwo do plemników Lepidoptera.



Skąd przypuszczenie, że 
u Trichoptera występuje 

hybrydyzacja???



Rekultywowane jez. Długie

• Mystacides azurea

Wg. Pietrzak i Czachorowski (2003)



Rzeki

• Hydropsyche contubernalis

Czachorowski, Serafin 
(dane nie publikowane)



Gdzie szukać?

np. siedliska niestabilne:  
urbicenozy, agrocenozy, 
zbiorniki powyrobiskowe, 

zbiorniki astatyczne.



Zbiorniki astatyczne

• Limnephilus flavicornis
• Limnephilus marmoratus
• Limnepilus stigma
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• mgr. Arturowi Tańskiemu za oprawę
graficzną.  
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