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Opis projektu: 

Głównym celem przedstawionego projektu jest zbadanie zmienności 
genetycznej populacji trzech gatunków chrząszczy kserotermicznych 
(stonek Cheilotoma musciformis i Crioceris quatuordecimpunctata oraz 
bogatka Coraebus elatus) występujących na siedliskach 
kserotermicznych w środkowej Europie. Gatunki te są dobrymi 
reprezentantami entomofauny kserotermicznej. Poprzez zbadanie ich 
zmienności genetycznej możliwe będzie wyjaśnienie pochodzenia tego 
typu siedlisk i gatunków na tym obszarze oraz określenie czynników 
genetycznych jakie mogą wpływać na zanik populacji entomofauny 
kserotermicznej. Siedliska kserotermiczne, uważane za relikty 
plejstoceńskiej stepotundry, są współcześnie w regresie przez co wiele 
zamieszkujących je organizmów narażonych jest na redukcję zasięgu, 
fragmentację populacji i wymarcie.   

Problematyka badawcza obejmowała określenie stopnia izolacji oraz 
potencjalnych szlaków migracji (historycznych i współczesnych) 
między populacjami oraz identyfikację odrębnych genetycznie grup 
populacji (jednostek konserwatorskich) i rewizja ich statusu 
systematycznego. 

W projekcie przeanalizowano i opisano genetykę konserwatorską i 
zidentyfikowano jednostki ewolucyjne dla wszystkich wytypowanych 
gatunków chrząszczy kserotermicznych tj. stonki Cheilotoma 
musciformis (Kajtoch i in. 2013), stonkii Crioceris 
quatuordecimpunctata (Kubisz i in. 2012a) oraz bogatka Coraebus 
elatus (Kajtoch i in. 2014), a także opracowano barkoding dla 
środkowoeuropejskich stonek z rodzaju Crioceris (Kubisz i in. 2012b).  
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