
 

ANOTACIJA  

 

ALNUS IR ULMUS GENČIŲ VIETINIŲ RŪŠIŲ NATŪRALIOS 

HIBRIDIZACIJOS PROCESAI 

Vykstant globaliniam klimato atšilimui susidaro vis palankesnės sąlygos plisti rūšims, kurių arealo optimumas 

yra į pietus nuo Lietuvos ir introgresijos zonos plėtrai. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad hibridizacijos 

procesai tarp rūšių yra kur kas intensyvesni šių rūšių arealų periferijoje nei centrinėje dalyje. Pastebimas 

introgresijos klinalinis kitimas šiaurės kryptimi. Lietuvoje atlikti natūralios hibridizacijos procesų tyrimai buvo 

labai fragmentiški, jiems trūko kompleksiškumo. Šiame darbe atlikti kompleksiniai guobinių (Ulmus spp.) ir 

alksnių (Alnus spp.) genčių morfometrinių ir molekulinių požymių sąsajų tyrimai bei pateikti rezultatai. 

Molekulinių tyrimų rezultatais, 29% guobinių rūšių hibridų buvo priskirti F2 kartai. Identifikuoti du 

mikrosatelitų lokusai (Ulm198 ir Ulm19), kurie atskiria vinkšnas nuo kitų guobinių genties rūšių. Ulmus 

genties rūšių hibridų identifikavimui ir genetinės įvairovės tyrimui sudarytas aštuonių branduolio mikrosatelitų 

žymenų rinkinys: Ulm2, Ulm3, Ulmi1–21, Ulmi1–98, Ulmi1–165, Ulm19, Ulm6, UR158. Atlikti tyrimai rodo 

mažą genetinį apsikeitimą tarp U. laevis ir kitų Ulmus rūšių komplekso sensu lato rūšių grupių. Tai taip pat 

rodo mažą tikimybę, kad U. laevis prisidės prie spontaniškų hibridų susidarymo tarp Ulmus rūšių. Tačiau gauti 

genetinių tyrimų duomenys patvirtina lapų morfologija pagrįstą U. glabra (motinmedis) × U. minor (tėvinis) 

spontaniškų hibridų identifikavimą. Atlikus Alnus genties rūšių molekulinius tyrimus buvo nustatyti tik 23% 

tarprūšiniai hibridai iš visų, pagal lapų morfologinius požymius, identifikuotų hibridų. Gauti molekulinių 

tyrimų rezultatai patvirtino, kad 65% alksnių rūšių hibridų buvo priskirti F1 kartai, likusieji buvo tolimesnių 

kartų hibridai. Baltalksnio visi genetinės įvairovės parametrai buvo mažiausi, o inbrydingo/įvaisos koeficientas 

– didžiausias. Hibridų grupės genetinės įvairovės indeksų reikšmės buvo žymiai didesnės. Nustatyti trijose 

alksnių rūšių grupėse skirtingai pasiskirstę 39 privatūs aleliai. Daugiausia privačių alelių pastebėta juodalksnio 

grupėje. Atlikti tyrimai įrodo spontanišką A. incana ir A. glutinosa hibridizaciją natūraliuose Lietuvos 

miškuose. Gauti rezultatai byloja, kad hibridiniai alksniai yra genetiškai arčiau A. incana ir žymiai didesnės 

genetinės įvairovės nei tėvinės rūšys. 

 

  



 

ANNOTATION 

 

PROCESSES OF NATURAL HYBRIDISATION IN NATIVE SPECIES OF 

ALNUS AND ULMUS GENUS 

During global warming, more favourable conditions should be created for the spread and introgression zone 

of species whose range optimum is south of Lithuania. Research shows that interspecific hybridization 

processes are much more intense in the periphery of species habitats compared to the centre. It’s even 

noticeable a clinalic shift of introgression to the north. Until now, natural hybridization studies in Lithuania 

have been very fragmentary and lacked complexity. In this study are present the results on the relationships 

between elms (Ulmus spp.) and alders (Alnus spp.) morphometric and molecular features. Based on the 

molecular results, 29% of the elm hybrids were classified as F2. Two microsatellite loci (Ulm198 and Ulm19) 

have been identified that distinguish the European white elm from other species of the elm genus. For the 

identification of hybrids of Ulmus species and the study of genetic diversity, a set of eight nuclear microsatellite 

markers was developed: Ulm2, Ulm3, Ulmi1–21, Ulmi1–98, Ulmi1–165, Ulm19, Ulm6, UR158. The leaf 

morphology and genetic analyses of putative elm hybrids indicated low genetic exchange between U. laevis 

and the other Ulmus species complex. This leads to a statement that U. laevis unlikely creates spontaneous 

hybrids among the Ulmus species. The genetic profile allows to identify U. glabra (female) × U. minor (male) 

spontaneous hybrids using leaf morphology. Molecular studies of species of the genus Alnus confirmed only 

23% of interspecific hybrids identified by leaf morphological traits. 65% of the hybrids were classified as F1, 

the rest were subsequent generations of hybrids. All genetic diversity parameters were the lowest for grey 

alder, while the inbreeding coefficient was the highest. The group of hybrids had significantly higher values 

of genetic diversity indices. 39 private alleles were identified, and they were distributed differently in three 

groups of alder species, with most private alleles observed in the black alder group. This study provides a 

strong evidence for spontaneous hybridisation between sympatric species of A. incana and A. glutinosa in 

natural forests of northern Europe. The hybrid alders seem to be genetically closer to A. incana and are of a 

markedly greater genetic diversity than the corresponding parental species. 


